
LATHUND FÖR TÄVLINGSMALL 

 

1. Ladda ner den aktuella tävlingsmallen från www.svenskpadel.se under ”Tävling” och ”Skapa 

turnering eller tävling”. 

2. Spara den på er dator som ”Tävlingsmall – turneringsnamn”. 

3. Fyll i ”Tävlingsdatum”, ”Tävlingsnamn” och ”Organiserande klubb”: 

 

4. När anmälningarna börjar komma in, skriv in alla namn på de anmälda paren i kolumn C och 

H i flikarna ”Tävlingsmall Damer A” och ”Tävlingsmall Herrar A” (när anmälningen är stängd 

kan man flytta alla par som inte platsar i A-klassfliken till B-klassfliken). 

 

5. Om ett namn kommer upp som ”Obetalt – ingen licens” så kan ni söka på det licensnummer 

som spelarna nämnt i sin anmälan i G7. Kopiera Spelarnamnet och klistra in som värden. 

http://www.svenskpadel.se/


 

6. För att lättare kunna se vilka som kommer in i de olika klasserna, och för att se vilka par som 

kommer in i A-klassen, och vilka lag som blir seedade kan ni nu sortera lagen efter seedning. 

Markera spelarraderna från kolumn C till kolumn N som i bilden nedan. Tryck sedan ”Data”, 

”Sortera” och sortera ”Seedning” från ”Minsta till största”. 

 

 

 

7. När anmälningstiden är ute, skicka ifylld tävlingsmall till tavling@svenskpadel.se. Svenska 

Padelförbundets rankingkonsult hjälper er då med att uppdatera licenslistan i filen. Vid 

önskemål kan även tävlingspoängen räknas ut redan vid detta skede. Glöm inte att nämna 

vilka WC som har tilldelats, om några. 

 

8. När ni sedan får tillbaka tävlingsmallen kan ni lotta, samt skicka påminnelser till alla spelare 

som fortfarande står som obetalda. Kom ihåg att de inte får ställa upp i sanktionerad klass 

utan aktiv tävlingslicens. 

mailto:tavling@svenskpadel.se


 

9. När tävlingen är färdigspelad skall kolumn O fyllas i. Välj från Drop Down-listan vilken omgång 

paret gått till. Kom ihåg att har paret inte vunnit någon match skall de få ”Deltagarpoäng”. 

 

 

 

 

10. Fyll även i kolumn Q vid eventuella varningar, eller andra kommentarer som t.ex. kommentar 

om licensstatus på spelare. 

 

11. Skicka sedan in tävlingsmallen senast dagen efter avslutat tävling. 


