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Var med i Djurås Padelcenters seriespel – en tävling för alla. 

Seriespelet är uppdelat i olika divisioner med ett antal lag i varje division, beroende på hur 

många lag vi blir. Det finns en serie för dubbel, mix och singel. Varje lag möter varandra en 

gång under en termin och efter varje termin skiftar lag platser. 

De bästa lagen i en division flyttas upp och de med lägst poäng flyttas ner. Hur många som 

flyttas upp och ner beror också på hur många vi blir. 

Vi är redan i gång med serierna men du kan redan nu anmäla dig till nästa omgång. 

Självklart har vi priser som passar en gangsing, dvs det är helt gratis att anmäla sig. 

Speltiderna bokar och betalar man dock som vanligt. 

För anmälan, gå in på MATCHi eller kontakta oss på info@djuraspadelcenter.com. Om du 

mailar, ange då namn, telefonnummer och epost till bägge spelarna i laget. Ange även den 

nivå ni tror att ni har, se nedan. 

Har du ingen lagkamrat så anmäl dig ändå så försöker vi hitta en lämplig spelpartner. 

 

Padel nivå MATCHi 

1. Aldrig hållit ett racket. 

2. Nybörjare. Håller på att lära dig grunderna i padel. 

3. Nybörjare avancerad. Känner till grunderna i spelet men är obekväm med markslag 

och har problem med väggstuds. 

4. Fritidsspelare. Spelat ett tag och känner grunderna väl och kan öka tempo i spelet, 

men spelar inte konsekvent. 

5. Genomsnitt. Har spelat ett par år och, även om du inte är någon supertalang, får du 

bollen över nätet för det mesta och med rimlig kraft. Serva/släpp och liknande kan 

fortfarande vara inkonsekvent. 

6. Genomsnittligt avancerad. Som nivå 5 men med bättre smash och specialskott. Också 

med konsekvent och mer kontroll.  

7. Erfaren. Kan försvara och vända spelet mot motståndaren. Kan upprätthålla trycket 

på motståndaren med tunga volleys och bygga upp och slå vinnare. Förutom matcher 

har du antagligen börjar med specifika padelövningar. 

8. Skicklig. Du behärskar alla de tekniska och taktiska delarna av spelet. Kan läsa spelet 

och använda olika taktiska element beroende på motstånd. Du är förmodligen bland 

de bästa spelarna i din klubb och utövar padel regelbundet, troligtvis med tränare. 

9. Expert. Tillhör det absolut bästa och behärskar spelet på högst nivå och kan spela 

nationella tävlingar med bra resultat. 

10. Världsklass. Som Fernando Belasteguín, Paquito Navarro eller någon liknande i sin 

storhetstid men bättre. 
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