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LOFI 
Indbyder til Padel 
Spil med eller mod dine kollegaere / venner i  
padel, danmarks hurtigst voksende sport 

 

Lofi, (Lemvig og Omegns Firmaidræt) og Match Padel Lemvig arrangerer sammen et 
lokalt firma-mesterskab. Prik din yndlingskollega, chefen eller Jytte fra Marketing på 
maven og gør klar til en masse firma padel som afvikles over 10 uger. 

 

Vi finder vindere i tre rækker: Begyndere, let øvede og øvede. 
 

Pris: Kr. 900,- pr. par. 
 Baneleje/bolde/evt. lånebat er inkluderet i prisen. 

 

Læs mere og tilmeld jer via LOFI (lofi.dk) senest den 10. August. 

De første kampe afvikles Mandag den 16. August kl. 19 – 22.  
Og Onsdag d. 18. August kl. 19 – 22.  

Der spilles herefter mandage og onsdage 

 
 

Hvaa’ er det der padel? og er det overhovedet 
noget for mig? 

Inden du melder dig til, skal du naturligvis have en chance for at finde ud af om 

padel overhovedet er noget for dig. Kom og prøv Padel gratis inden du tilmelder 

dig. 

 

Ring 20 20 16 14 og book en gratis prøvetime med instruktør til dit firma 
Match Padel Lemvig. Nyvang 8. 7620 Lemvig 

file://///HOME-LAGER/home/LOFI/Match%20Padel/lofi.dk
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Således afvikler vi 
turneringen 
Padel er den nye dille og en sport for mennesker, som kan lide, at tempoet 
er højt. Du skal være god til at samarbejde, og tænke det næste angreb ind. 
Din makker er afhængig af dig. 
Alle kan deltage – og du finder hurtigt ud af, hvor sjovt padel kan være. 

 
Padel afvikles som en doubleturnering. 
Kampene afvikles på mandage og onsdage hos: 

 

Match Padel Lemvig, Nyvang 8, 7620 Lemvig 

Der etableres 3 rækker. En for begyndere, letøvede og øvede. 

Du vælger kategori ved tilmeldingen 
Kampens varighed er 50 min. + 5 min. til opvarmning samt 5 min. til afslutning af kamp. 
Efter i alt 60 min. skal banen forlades, så de næste kan komme til. 

 

Den første kamp starter kl. 19.00 mens den sidste starter kl. 21.00 
Prisen er 900 kr. pr. double. 
Turneringerne forventes afviklet over 10 uger. 
Puljerne inddeles så vidt muligt med 6 doubler, hvor alle hold mødes 2 gange. 

 

Reglerne er følgende: 
 

Der spilles bedst af 3 sæt. Der spilles på tid (50 min) ved uafgjort efter 50 min spilles 
afgørende parti færdig. 

 

Efter 50 min opgøres kampen efter: 
 

1. Flest vundne set 
 

2. Ved lige mange set afgøres det efter antal partier i igangværende sæt  
 

3. Ved 3—3 i et sæt spilles tiebreak til 7, der skal dog vindes med 2 point. 
 
Ved 40-40 i et parti, spilles der no-add. Hvilket betyder at modtager vælger 
hvilken side der skal serves i, som afgørende bold 


