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Klubblags-SM 2021  

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 (Syd, Väst, Öst, Norr) där de 8 bästa lagen sedan gör upp i finalspelet.  

Segrarna 2019 

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

Damer: 1. Halmstad PC. 2. Padel Crew. 3. PDL Göteborg. 

Segrarna från 2019 är direktkvalificerade till slutspelet.  

Utöver det kommer de tre lag med högst totalpoäng i anmälan vara direktkvalificerade. De avgörs av 

de 9 högst rankade herrarna, samt 7 högst rankade damerna i klubben.  

Därtill kommer även segrande lag i varje kvalregion till slutspelet, totalt 8 lag. 

Anmälan  

Anmälan görs via Rankedin - https://rankedin.com/en/organisation/1340/svenska-padelforbundet/ 

1. Anmäl din klubb och 1 kontaktperson. Kan vara en av spelarna eller föreningens admin. 

Anmälan är öppen från tisdag 14/9.  

2. Efter förbundsmötets besked kring regler för deltagande i SM-tävlingar läggs truppens 

spelare in. Max 9 för herrar och 7 för damer. 

3. När anmälningstiden gått ut 20/9 avgörs utifrån ranking vilka 3 lag, förutom 2019 års vinnare, 

som går direkt till finalspel. Dessa plockas då bort från kvalspelet och läggs in i finalen.  

Anmälningsavgift:   

4000 kr/lag. Man får som klubb ställa upp med 1 i herr och 1 lag i dam. Avgiften faktureras 

föreningen efter lottning. 

Sista anmälningsdag  

måndag 20 september 2021 

Speldatumen kval  

1-3 oktober (Göteborg-GLTK, Helsingborg-Padelcrew, Sundsvall-Birsta Padelcenter, Stockholm-

Actionpadel ). Kvalet spelas fredag-söndag eller lördag-söndag beroende av antal anmälda lag. 

Speldatum final 

26-28 november (preliminärt Borås) 

Tävlingsform kval samt final 

Kvala kan max 8 lag per region göra, damer och herrar.  

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. Alla 3 matcher spelas ut i herrar, 3:e matchen i 

damer spelas när skiljematch krävs. Matcherna spelas i bäst av 3 set med golden point. 

I finalspelet deltager 8 lag herrar / damer utifrån kval och direktplatser. 

Herrlaget  

Herrlaget består av en ”lag-trupp” på max 9 spelare. Den ”lag-truppen” är den som skall användas för 

kval/slutspel. ”Lag-truppen” får ändras mellan kval och slutspel. Laguppställningen är den 6 spelare 

starka uppställningen som spelar respektive match. Den får justeras från lagmatch till lagmatch.  
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Damlaget  

Damlaget består av en ”lag-trupp” på min 4 spelare, max 7. En eventuell avgörande match spelas 

mellan två nykomponerade par (paret får inte vara samma som i match 1 eller 2). Uppställningen för 

den avgörande matchen lämnas in direkt efter att match 2 avslutas. 

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

spela den helgen. Obs! Ny laguppställning för final. 

Ledare/coacher 

Vid tävlingstillfällen får varje lag ha med sig totalt 3 ledare/coacher/fysio.   

Klubb-byten 

Byte av förening förlängdes till och med 30/6 2021. Dispens kan ges vid flytt och folkbokföring på ny 

ort. Det är föreningens ansvar att ovan regler följs för spelare som representerar i klubblaget. 

Utländska spelare 

Extra insatt förbundsmöte 13/9 avgör vem som kan vara del av ett lag/spela SM. Anmälan av 

lagtrupperna görs därför efter beslut i frågan fattats. 

Kval samt slutspel 

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

föreningen innan den 28/6. 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 information. 

 

 

Välkomna med er anmälan via Rankedin. 

 

// Tävlingssektionen (tavling@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 


