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Klubblags-SM 2020  

Gör upp i den mest prestigefyllda tävlingen för klubbar 

Härmed bjuder vi in alla medlemsklubbar till årets upplaga av Klubblags-SM. Årets upplaga spelas 

återigen i 4 regionskval där dom bästa lagen sen gör upp i slutspelet.  

Segrarna 2019 

Herrar: 1. Ryska Posten. 2. Halmstad PC. 3. PDL Göteborg. 

Damer: 1. Halmstad PC. 2. PadelCrew. 3. PDL Göteborg. 

Endast segrarna från 2019 är direktkvalificerade till slutspelet. Utöver det kommer de tre lag med 

högst totalpoäng i anmälan vara direktkvalificerade. De avgörs av det 9 högst rankade i herr, samt 7 i 

dam, som tillhör klubben. Sen kommer även segrande lag i varje kvalregion till slutspelet (8 lag). 

Anmälan för din förening till tävlingen görs genom pdf-fil (Klubblags-SM_lagansokan-2020.pdf) till: 

emilie.wiklander@svenskpadel.se. 

Anmälningsavgift 4000 kr/lag. Man får som klubb ställa upp med flera lag i både herr och dam. 

Sista anmälningsdag för region Syd, Öst & Väst, söndag 22 mars 

Sista anmälningsdag för region Norr, söndag 1 mars (obs! annat datum) 

Speldatumen är 1-3 maj (28-29 mars för Norr). Spelplatser meddelas senast 8 mars. 

Tävlingen spelas i lagform där alla spelare i deltagande lag skall vara licensierade för den klubb som 

man tävlar för. Matcherna spelas i bäst av 3 matcher. 

Herrlaget består av 6-9 spelare. Laguppställning skall dokumenteras innan första match.  

Damlaget består av 4-7 spelare. Skiljematch får spelas med en spelare från lag 1 samt en spelare från 

lag 2. 

Laguppställning skall dokumenteras senast 30 minuter innan första matchen. Bara den truppen får 

spela den helgen. Obs! Ny laguppställning för final. 

Klubb-byten 

Byte av förening är godkänt mellan den 1/1 och 31/3 varje år. Efter det datumet är det den 

föreningen som du representerar resterande tid av året.  

OBS! Dispens kan ges vid flytt och folkbokföring på ny ort. 

Utländska spelare 

Utländska spelare får ej deltaga på Klubblags-SM 2020. Svenskt medborgarskap krävs. Dubbla 

medborgarskap är således godkänt. 

Kval samt slutspel 

Föreningarnas laguppställning får skifta mellan kval & slutspel så länge spelaren är registrerad för 

föreningen innan den 31/3. Men spelare som spelar i kvalet för ett lag får inte spela för ett annat lag i 

slutspelet, vare sig man går vidare eller ej. 

Vilken region tillhör du? Se nedan eller förbundets tävlingsbestämmelser.  

Lycka till! 

// Tävlingskommittén (emilie.wiklander@svenskpadel.se) 
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Tävlingsbestämmelserna 

1.2. Regionindelning 

Syd: 

- Hallands län (Falkenberg och söderut) 

- Skåne län 

- Blekinge län 

- Kronobergs län 

- Jönköpings län 

Väst: 

- Hallands län (norr om Falkenberg) 

- Västra Götalands län 

- Värmlands län 

- Örebro län 

Öst: 

- Kalmar Län 

- Gotlands län 

- Östergötlands län 

- Södermanlands län 

- Stockholms län 

- Västmanlands län 

- Uppsala län 

Norr: 

- Dalarnas län 

- Gävleborgs län 

- Jämtlands län 

- Västernorrlands län 

- Västerbottens län 

- Norrbottens län 


