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Klubblags-SM 2022  

Gör upp i den mest prestigefyllda tävlingen för klubbar 

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

Kval Klubblags-SM, 18–20/11 

Kval spelas i 5 regioner, vinnarlaget från varje kval tar sig till finalspelet.  
Vinnare av Klubblags-SM 2021 är direktkvalificerade till finalspelet tillsammans med de 2 lag med 
högst total rankingpoäng, oavsett region, vara direktkvalificerade. 

Final Klubblags-SM, 25–27/11 

8 herrlag och 8 damlag gör upp om titeln – Svenska Mästare Klubblag.  

Segrare 2021 

Herrar: 1. Team PDL 
Damer: 1. Padel United Club Göteborg 

Anmälan  

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

1. Föreningen kan anmäla 1 herrlag och 1 damlag 
2. Anmäl din klubb och spelare, damer minst 4 max 7 spelare, herrar minst 6 max 9 spelare.  

Vill du anmäla person som kontaktperson markera denne med Kapten. 
3. Anmälan är öppen från måndag 10/10 och stänger för anmälan av lag 7/11.  
4. När anmälningstiden gått ut 7/11 avgörs utifrån ranking vilka 2 lag, förutom 2021 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 herrlag och 1 damlag.  
Avgiften faktureras föreningen efter lottning. 

Sista anmälningsdag  

Måndag 7 november 2022 

Speldatumen kval  

Fredag-söndag 18–20 november 2022 

Speldatum final 

Fredag-söndag 25–27 november 2022 

Direktkvalificering 

De 2 lag på herrsidan respektive damsidan med högst sammanlagd rankingpoäng för 9 respektive 7 
anmälda spelare är direktkvalificerade till finalspelet. 
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Tävlingsform kval 

Gruppspel 4 lag per grupp (kan justeras till följd av antal anmälda lag). 
1:an och 2:an vidare till slutspel semi/final, placeringar 5–8 spelas ej ut. 
Lagmatchen spelas i bäst av 3 matcher där samtliga matcher spelas ut. 
Matcherna spelas i bäst av 3 set med golden point. 

Tävlingsform final 

Gruppspel 4 lag per grupp  
1:an och 2:an i gruppen vidare till slutspel semi/final. 
3:an möter 3:an och 4:an möter 4:an i placeringsmatcher plats 5–8. 
Lagmatchen spelas i bäst av 3 matcher där samtliga matcher spelas ut. 
Matcherna spelas i bäst av 3 set med golden point. 

Herrlaget  

Laguppställningen (de spelare som anmäls i Rankedin) består av minst 6 max 9 spelare. 
Laguppställningen innehåller de spelare som skall användas för kval/slutspel.  
Laguppställningen får ändras mellan kval och slutspel.  
Byte av spelare i Laguppställningen kan göras vid sjukdom och uppvisande av läkarintyg. 

Matchuppställningen inför varje match består av 6 spelare som spelar respektive match.  
Den får justeras från lagmatch till lagmatch.  

Damlaget  

Laguppställningen (de spelare som anmäls i Rankedin) består av minst 4 max 7 spelare. 
Laguppställningen innehåller de spelare som skall användas för kval/slutspel.  
Laguppställningen får ändras mellan kval och slutspel.  
Byte av spelare i Laguppställningen kan göras vid sjukdom och uppvisande av läkarintyg. 

Matchuppställningen inför varje match består av 4 spelare som spelar respektive match.  
Den får justeras från lagmatch till lagmatch.  

Ledare/coacher 

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

Klubbyten 

Anmäld förening ansvarar för att spelaren är medlem i förening samt har en aktiv tävlingslicens. 
Byte av förening förlängdes till och med 31/7 2022. Dispens kan ges tex vid flytt och folkbokföring på 
ny ort.  

Utländska spelare 

Det krävs för utländska spelare att man är stadigvarande boende i Sverige, varit folkbokförd i Sverige 
i minst 12 kalendermånader samt varit medlem minst 12 månader i en förening som är medlem i 
Svenska Padelförbundet. Det krävs att spelaren spelar tillsammans med en svensk medborgare. 

Kval samt slutspel   

Föreningarnas laguppställning får skifta mellan kval & slutspel så länge spelaren är registrerad för 
föreningen innan den 31/7. Spelare som spelar i kvalet för ett lag får inte spela för ett annat lag i 
slutspelet, vare sig man går vidare eller ej. 
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Regionsindelning kval  

 
I Klubblags-SM görs en indelning i 5 regioner för att få en jämn fördelning av våra föreningar.  
 
I kvalet gäller nedan regionstillhörighet:  
 
Kval Syd: Helsingborg, PUC Helsingborg  

- Skåne län 
- Blekinge län 

 
Kval Öst – Kalmar, Kalmar Tennisklubb 

- Småland län 
- Östergötland län 

 
Kval Väst: Göteborg, Padel United Club Göteborg 

- Västra Götalands län 
- Hallands län 

 
Kval Mitt: Stockholm, PUC Stockholm South 

- Stockholms län 
- Gotlands län 
- Sörmlands län 
- Värmlands län 
- Örebro län 
- Västmanland län 

 
Kval Norr: Umeå, Umeå Padel Club 

- Dalarnas län 
- Gävleborgs län 
- Upplands län 
- Jämtland-Härjedalens län 
- Västernorrlands län 
- Västerbottens län 
- Norrbottens län 

 

Final 2022: Göteborg, T4 Padel Club Göteborg 


