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GRAVIDITETSPOÄNG – UNDER OCH EFTER GRAVIDITET 

För att göra det möjligt för spelare att återkomma till tävlande efter graviditet har vi nu uppdaterat 
och förtydligat vår rutin kring detta.  

Det krävs att man som spelare anmäler sin tävlingsfrånvaro till följd av graviditet i samband med att 
man slutar att tävla. Det går inte att anmäla i efterhand när man kommer tillbaka och är redo för att 
spela tävling. Anmäler man gravidfrånvaro senare kan man endast tillgodoräkna sig poäng från 
anmälans datum. 

Anmälan skall göras per mail till tavling@svenskpadel.se 

Rankingsystemet räknar de 12 senaste månadernas tävlingsprestationer, det innebär att en spelare 
som varit borta i 12 månader eller mer får 12 månaders graviditetspoäng. Är en spelare borta kortare 
tid får man graviditetspoäng för de månader man varit borta samt eventuella rankingpoäng som 
spelaren har kvar.    

De poäng man tilldelas baseras på tävlingsklassen man tillhörde när man startade sin 
graviditetsfrånvaro och det är den sista spelaren i klassens poäng som ligger till grund för 
beräkningen. 

Graviditetspoäng från klassen man tillhörde erhåller man under max 24 månader 
Över 24 månader flyttas man ner en klass och får då den klassens lägsta poäng. 
 
Elit: 1 – 20 
Klass A: 21 – 40 
Klass B: 41 – 120 
Klass C: 121 – 200 
Klass D: 201 –  

EXEMPEL 

Spelare Anna Andersson anmäler tävlingsfrånvaro till tavling@svenskpadel.se pga graviditet 20 
september 2022 och tillhör då Klass B med 108p. 
Anna anmäler återkomst till spel 7 månader senare och anmäler sig till tävling 20 april 2023.  
Anna tilldelas då 7 månaders graviditetspoäng (den lägsta B-spelarens poäng 59/12*7=34 poäng) 
Hon har även kvar rankingpoäng för 5 månader vid återkomst (45p), Anna kommer då stå på 79p. 

Hade Anna varit borta 12-24 månader hade hon fått 59 poäng. 
Hade Anna varit borta mer än 24 månader hade hon flyttats ner en klass och fått den lägsta poängen 
i C-klass 27p. 

Spelaren som återvänder till tävlande skall anmäla detta vid anmälan till sin första tävling efter 
graviditetsfrånvaro per mail till tavling@svenskpadel.se 

Poäng i samband med frånvaro syns ej i första tävlingen och påverkar ej seedning, därefter kommer 
poängen finnas i spelarens profil. 

 

Vid frågor kontakta Jens Grafström, Martin Dellbratt eller Johanna Skatt via tavling@svenskpadel.se 


