
POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN 

H. C. Andersens Boulevard 42, 1. tv 

1553 København V 

Tlf. 35219270 

   

 
 

PI-København indbyder til Padel stævne i Hovedstaden 

Hvornår: Torsdag d. 12. maj fra. Kl. 0800-16.00.  

Hvor: Racket Club, Raffinaderivej 10E, 2300 København S.  

 

Turneringsformat: 32 hold kan deltage i turneringen. Et hold består af 2 spillere m/k. Alle uanset 

køn spiller imod hinanden. Så find dig en makker ☺ 

De indledende kampe vil være i 8 puljer med 4 hold i hver pulje. 

Alle kampe spilles bedst af 3 sæt, hvor et eventuelt 3. sæt afgøres i et match-tie-break til 10.  

Alle kampe spilles med Golden Point ved stillingen 40-40.  

Turneringsledelsen forbeholder sig retten til at disponere over de 32 tilmeldingspladser, så vi får 

flest kredse repræsenteret i turneringen, men ellers er princippet først til mølle. Skynd dig derfor 

at tilmelde dig og din makker.  

 

Præmier: Der er præmie til nr. 1 og 2. (og muligvis lidt mere ☺) 

Forplejning: Der vil være mulighed for at købe mad og drikke ved nogen foodtrucks. 

Pris: 150 kr. pr. person. 

 

 



Betaling/tilmelding:  Der åbnes for tilmelding den 1. marts. Tilmeldingsfristen er fredag den 8. 

april til Idrætskontoret, Mette Hansen-Hersnap mha167@politi.dk  

Efterfølgende får holdet en mail om I har fået en plads, hvorefter indbetaling herefter straks skal 

ske til konto 1551 11558038 med teksten ”PI efterfulgt af navn/kreds”  

Tilmeldingen er først registreret, når betalingen er modtaget. Bemærk at der er begrænsede antal 

pladser, hvorfor betaling skal ske hurtigst muligt.  

I tilmeldingen bedes I oplyse mail og telefonnummer på begge spillere. 

Derudover skal I tage stilling til jeres niveau jf. nedenstående skabelon: 

 

 

Vi vil efter bedste evne forsøge at lave en A og B række, hvis niveauerne tilskriver det. Det får I 

yderligere info om, når I får en opfølgningsmail efter tilmeldingen. 

 

Vi glæder os til at se jer i Hovedstaden ☺ 

 

Med venlig hilsen 

Politiets Idrætsforening København 

Nikolaj Kjærsgaard og Mette Hansen-Hersnap 

mailto:mha167@politi.dk

