
 

 Invitation til 
 

Danmarksmesterskaberne i 
Padeltennis 2015 

20.-21. juni 
 

i Tåsinge Tennis Park, Eskærvej 61, 5700 Svendborg 
 

Tåsinge Tennis Klub inviterer alle tennisinteresserede til de officielle 

Danmarksmesterskaber i Padeltennis. Hvis du har spillet tennis, badminton, 

bordtennis, speedminton eller squash, vil du ret hurtigt kunne spille 

Padeltennis. 

Padeltennis ligner på mange måder tennis og squash. Dog spiller man som regel 

double, og det kan være damedouble, herredouble eller mixdouble. 

Padeltennis spilles på samme måde som tennis, men hvor væggene er i brug og 

benyttes som i squash. Der tælles points på samme måde som i tennis. 

Padeltennis spilles med en speciel tennisbold og med specielle paddles. 

Banen måler 10 x 20 m, og nethøjden er 79 cm. 

Så find dig en hurtigt en makker og tilmeld jer Danmarksmesterskabet i 

Padeltennis. 

I tilfælde af regnvejr afvikles turneringen  

søndag den 21. september. 

Tåsinge Tennis Klub 
Tåsinge Tennis Park 

Eskærvej 61, Tåsinge 

5700 Svendborg 

www.TåsingeTennisKlub.dk 



 

 

Deltagergebyr: 175 kr. pr. spiller. Deltagergebyret inkluderer lån af specielle 
paddles. Gebyret inkluderer også et dagskort (værdi 100 kr.) til 
Tåsinge Tennis Park med mulighed for at låne specialudstyr til de 
otte forskellige tennisspil i parken. Derudover serveres der kaffe 
og brød + 1 vand. 

 
Turneringsinformation:    Tlf. 60 62 59 63 
 
Tilmelding sendes til:  e-mail: tilmelding@taasingetennisklub.dk 

  
Tilmelding skal være foretaget senest onsdag d. 10. juni 2015 
 
Deltagergebyret indbetales på reg.nr. 9370 kontonr. 456 017 7084 i Spar Nord. 
 
Tilmeldingen skal indeholde følgende informationer på begge spillere 
 

 Navn 
 Adresse 
 E-mail 

 
Bekræftelse, turneringsregler og turneringsplan vil blive sendt direkte til alle deltagere 
senest mandag den 15. juni. 
 
Det vil være muligt at ankomme fredag og træne på padeltennis arenaen fra kl. 17.00. 
Eventuel overnatning for spillere og ledsagere bestilles direkte hos campingpladserne 
(som alle har hytter) eller Hotel Troense. 

Der spilles i følgende rækker: 

 U/18 pigedouble, drengedouble eller mixdouble for piger og drenge født i 1997 

eller senere.  

 Senior damedouble, herredouble eller mixdouble for spillere født i 1996 eller 

tidligere. 

 50+ damedouble, herredouble eller mixdouble for spillere født i 1965 eller 

tidligere. 
 

Der spilles i puljer á ca. 3 par. Arrangøren forbeholder sig ret til at slå rækker sammen. 

Et Danmarksmesterskab i en række vil kun blive gennemført, såfremt der er mindst 4 

tilmeldte par. 

 

Kampformat er som udgangspunkt ét tiebreak-sæt pr. kamp (alm. partier og tiebreak ved 

6-6) 

Arrangøren forbeholder sig retten til at lade kampene spille på tid, såfremt 

deltagerantallet giver anledning dertil.  
 

Alle par er garanteret minimum 2 kampe. 
 

Der er præmie til alle Danmarksmestre. 

 

 

 Telefonnummer 
 Evt. klub 
 Fødselsår 

 

Turneringsinformation 


