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Til stede: Ole Egholm (OE), Christian Nybroe (CN), Lasse Vedersø (LV), Frederik Bentler (FB) fra 

start. Anna Dabrowski (AD) og Liv Deleuran-Skjold (Liv) fra 17.30-22.00 og repræsentanter for 

vores veteranlandshold Tine Naja Hauth Larsen (TN), Mikael Thobo Larsen (MT), Tommy Bay-

Hansen (TB) og Estelle Dehn-Christoffersen (ED) til en særlig snak om veteranlandsholdet 

klokken 18-20. Mads Fuglsang (MF) lejlighedsvis via online. 

 

1) Samarbejde med DGI/DTF. 
 

OE, CN, LV og FB informerede om at de, netop fra kl 14.00-15.30 havde haft møde med Emil 

Bødker, direktøren fra Dansk Tennis Forbund og Jesper Papsø Munk, ansvarlig for DGI Tennis, 

omkring samarbejdsmuligheder. 

 

Der var ros til DGI/DTF for det arbejde de gør for at etablere padelbaner i tennisklubberne, og 

det var første gang vi lykkedes at mødes officielt. 

 

Derudover var der dog ikke noget nyt: DTF/DGI ønsker ikke, at Dansk Padel Forbund skal 

eksistere, idet de ønsker alle aktiviteter lagt ned i det, de kalder Padel i Danmark. Med andre 

ord er der ikke sket ændringer siden DTF/DGI foreslog, at Dansk Padel Forbund burde 

nedlægges.  

 

DTF/DGI’s dagsorden om at padelsporten skal være en filial til tennissporten, styret af 60.000 

tennisspillere og 300.000 "gymnaster" i DGI, den er helt forkert for os, der er dedikerede 

padelspillere, og den idé blev også afvist af medlemsforeningerne bag Dansk Padel Forbund til 

generalforsamlingen 20MAR20. 

 

Direkte adspurgt til DGI/DTF om de havde nogle ideer til, hvor vi eventuelt kunne samarbejde, 

var der larmende tavshed. Der var ikke vilje til at samarbejde omkring Rankedin, som bruges af 

mange nationale padelorganisationer. DTF ønsker stadig at blive optaget i det internationale 

padelforbund FIP (der kun optager ét medlem per land, og hvor Dansk Padel Forbund har været 

medlem siden 2017), og DGI/DTF har tilsyneladende ikke besluttet sig (ikke i kommunikation til 

os) om de vil gennemføre det, vi vil betragte som et alternativt DM, da Dansk Padel Forbund har 

afviklet DM i Padel i både 2018 og 2019 og allerede har meldt datoer ud i kalenderen for afvikling 

af DM i 2020. 

 

Konklusionen er simpel: Der bliver ikke samarbejde med DTF/DGI.  

 

Den største undren for os alle er dog DGIs ubetingede støtte til DTFs ambitioner om at gøre 

padelsporten til en filial til tennissporten. Det er ganske uforståeligt, at DGI overhovedet har en 

holdning til disse ting, og vi fik også fortalt DGI, at vi ser det som en kæmpe strategisk fejl af 

DGI Tennis at lave en aftale med DTF om padelsporten i Danmark. Der kunne muligvis have 

været lavet et fint og konstruktivt samarbejde mellem DGI Tennis og Dansk Padel Forbund. 

Dansk Padel Forbund har klaget til DIF omkring DTFs ansøgning om optagelse i FIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde  
2. juli 2020 kl 18-23 på Augustvej 60, Søborg 
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2) Referat fra generalforsamling med FEPA 
 

OE og CN havde aftenen forinden (01JUL20) deltaget i ekstraordinær generalforsamling i FEPA 

online, og hovedelementerne herfra var, at FEPA og APT (American Padel Tour) vil samarbejde 

om at gennemføre euro-amerikanske turneringer på tværs af begge (alle 3) kontinenter og dette 

i samarbejde med og med støtte fra Fabrice Pastor, chefen for Monacos padelforbund, og i øvrigt 

en mæcen for padelsporten globalt set. 

 

Der var også information fra det portugisiske padelforbund om en række igangværende 

retssager ved den internationale sportsdomstol imod FIP, anlagt af portugiserne, som følge af 

en række uregelmæssigheder, ikke mindst valget af værtsland (Qatar) for afvikling af VM i padel 

i 2020, idet Qatar ikke selv er medlemsland, og derfor ikke kan være værtsland. Der er også en 

række andre retssager, hvor portugiserne ikke mener, at FIP lever op til vedtægterne. Sagerne 

forventes afgjort af TAS/CAS i Schweiz ultimo september 2020. I mellemtiden bekræfter både 

Portugal og Spanien, at de ikke vil deltage i VM i 2020 under de nuværende forhold, og ifølge 

disse mener de heller ikke, at Argentina vil deltage. Under referatskrivning har også Sverige 

meddelt, at de ikke vil deltage. Dansk Padel Forbund har meldt Danmark til 

kvalifikationsturneringerne, som dog heller ikke har fået noteret datoer. 

 

FIP har heller ikke annonceret, at/om der skal spilles veteran-VM, og FEPA vil derfor gerne – 

hvis der ikke afvikles veteran-VM i FIP-regi i 2020 – lave et alternativt ”VM” for veteraner ugen 

inden det officielle VM (11-15NOV), det officielle VM er indtil videre fastsat til 16-21NOV. 

Danmark blev nævnt som et af de mulige værtslande, sammen med Monaco eller Kroatien. 

 

Der er dog masser af usikkerhed omkring afvikling af VM i 2020, både på grund af de verserende 

retssager, men i særdeleshed på grund af corona-situationen, der gør det meget svært at 

planlægge, også for FIP. Vi har allerede misset tidsplanen for afviklingen af de indledende runder 

i Europa. Næste møde i FEPA er 19AUG20. 

 

Ja, som det fremgår med al tydelighed, så er det ikke kun i Danmark, at der er uorden i 

geledderne, det er der tilsyneladende også internationalt. Dansk Padel Forbund er medlem af 

både FEPA og FIP. Vi vil derfor vende tilbage til alle de konstruktive og idérige diskussioner, vi 

ellers havde på bestyrelsesmødet. 

 

Under referatskrivning har FIP meddelt, at VM i padel udsættes til en endnu uspecificeret dato i 

2021. 

 

 

3) Møde med veteranlandsholdet 
 

På initiativ af veteranlandsholdsudvalget aftalte vi fælles møde, for at være enige om arbejdets 

fordeling og ansvarsopgaver. Vi blev enige om følgende: 

 

• DM for veteran-herrer har i 2020 størrelse til at vi kan udbyde det i 3 alderskategorier: 

45+, 50+, 55+. De afholdes samtidigt, så det betyder, at man kun kan stille op i én af 

kategorierne. Deltagelse kræver, at begge spillere lever op til alderskriterierne (45+ født 

senest 31DEC75, 50+ født senest 31DEC70, 55+ født senest 31DEC65). 
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• DM for veteran-kvinder og veteran-mix afholdes indtil videre i blot én kategori (45+). 

Der var en længere debat om, hvorvidt vi skulle udbyde DM for kvinder i 40+, og den 

blev indtil videre skudt til hjørne. 

 

• Veteranlandsholdet og bestyrelsen er enige om, at veteranlandsholdet får ny træner, der 

bliver svenske Hüsse, der også træner herrer og damer. 

 

• Veteranudvalget prøver at sikre månedlige træningssessioner. 

 

• På sigt er der enighed om strukturen som aftalt i Dansk Padel Forbund, at bestyrelsen 

ansætter landsholdstræner, der dernæst er ansvarlig for udvælgelse af spillere både til 

træning og til landshold. For nuværende accepterer bestyrelsen det nærliggende, at 

veteranudvalget sammen med træner udvælger og administrerer landsholdet med 

reference til og under afstemning med bestyrelsen. 

 

4) Status på vores økonomi 
 

Vi nærmer os de knap 100.000 kroner på kontoen, hvilket næsten er nok til at vi også kan 

begynde at tænke ”penge-ud” af kontoen i stedet for kun penge-ind. 

 

OE nævner, at han i forbindelse med halvårsskiftet (30JUN20) vil lave en større analyse/oversigt 

over padelsportens udvikling i løbet af det første halve år 2020, og i forhold til 2019. Interessen 

er affødt af, at Dansk Padel Forbund får perlerækker af henvendelser fra journalister, 

lokalpolitikere, idrætschefer og potentielle klubber mfl omkring padelsporten i Danmark. 

Endvidere skal vi også bruge vores data landspolitisk til at få omverdenen til at forstå 

padelsportens fantastiske udvikling i Danmark. Der er opbakning til dette arbejde, og OE håber 

at kunne præsentere status på næste bestyrelsen og vores kommende ekstraordinære 

generalforsamling (se senere). 

 

5) Sponsorkontrakter 
 

FB og MF har talt og holdt møde med flere større danske/globale sportstøjsoperatør, og et 

sponsorsamarbejde er forhåbentligt på vej. Bestyrelsen gav MF og FB ros for og arbejdet og FB 

mandat til at færdiggøre forhandlingerne i forhold til hans projektbeskrivelse, og vi håber, at vi 

kan melde noget officielt ud herom inden næste bestyrelsesmøde. 

 

Hvad angår de ”små” sponsorkontrakter til 5.000 kroner har vi indtil videre fået 7 betalende 

sponsorer, og vi har endnu ikke påbegyndt salgsarbejde herfor. 

 

 

 

6) Flere medlemsklubber 
 

Vel vidende, at der kun var 10 medlemmer på mødet 02JUL, og uden at nævne navne på de 

mest oplagte kommende kandidater, som blev omtalt på mødet, så kan vi da ved 

referatskrivningen dog godt afsløre, at vi har fået indmeldelse fra Herning Padel Klub 03JUL20, 

der spiller i det privatejede indendørscenter i Herning med 3 baner, og så har vi også fået 

indmeldelse fra Vinderup Padel, der åbner 2 baner 11JUL20, en singelbane og en dobbeltbane. 

 

Vi har hørt, at padelbaner der åbner på tennisanlæg med bistand fra DTF/DGIs team ikke 

opfordres til at melde sig ind i Dansk Padel Forbund, for nu at sige det pænt. 
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Vel vidende, at vi kun var 8 medlemsklubber 20MAR20, så er vi endnu ikke tilfredse med 

situationen med ”kun” 12 medlemsklubber. Det skyldes dog især, at der endnu ikke er opstået 

tilstrækkelig ”foreningskultur” i de private padelcentre, noget som vi egentlig har indtryk af, at 

de private padelcentre ellers gerne vil have. Fra bestyrelsens side gør vi en indsats for at 

opmuntre til at starte foreninger op omkring padelsporten. 

 

7) Revision af vedtægterne og ekstraordinær generalforsamling 
 

OE, AD og CN har sammen revideret de eksisterende vedtægter. De er sendt ud til bestyrelsen 

i god tid inden mødet til godkendelse. Årsagen til revisionen er, at vi skal have skrevet DTF ud 

af vedtægterne, da der ikke længere eksisterer en samarbejdsaftale. Og når vi først ændrer 

dette, der er ret integreret i vedtægterne, så kan vi lige så godt gennemgå vedtægterne generelt 

for en række andre formuleringsmæssige ændringer, sådan at vedtægterne står som vi synes 

de skal stå. 

 

Rent formuleringsmæssigt har vi lagt en række afsnit sammen, forkortet, og tidsopdateret en 

del tekst, og udeladt visse ting vi ikke finder er nødvendige at have stående i vedtægterne 

(omkring generel turneringsafvikling mv). 

 

Rent indholdsmæssigt har vi sådan set kun fjernet DTF fra teksten, og så har vi foreslået, at 

myndigheden til at bestemme kontingentet lægges hos generalforsamlingen og ikke hos 

bestyrelsen, som det er tilfældet nu. 

 

Bestyrelsen godkendte de foreslåede ændringer til vedtægterne. Ud over revision af 

vedtægterne vil vi også benytte den ekstraordinære generalforsamling til en 

bestyrelsesændring, idet vi allerede i bestyrelsen har etableret os med Christian Nybroe som 

kasserer (og mange andre roller) i stedet for Marina Sarkova, og der bliver dermed en ledig 

plads i bestyrelsen. 

 

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes fredag 21. august 2020 klokken 17.00. Sted 

endnu ikke fastlagt. OE står for invitation og dagsorden. 

 

 

8) DPF ligaen 

 
God tilslutning allerede da vi holdt møde, og ambitioner om at væsentligt flere hold melder sig 

til inden tilmeldingsfristen 15AUG20. Der var tale om, hvorvidt vi skulle lade DPF-ligaen køre i 

halvårsperioden (startende med andet halvår, og ny periode i første halvår af 2021) eller som 

en vintersæson-begivenhed. FB og LV bemyndiges til at tage de rigtige beslutninger sammen 

for DPF Ligaen. 

 

9) Klubturnering for DPFs klubmedlemmer 
 

Vi aftalte, at vi naturligvis skal have en klubturnering for 2020, hvor hver enkelt klub stiller sit 

bedste hold (2 personer), og hvor vi efterfølgende kan kåre den bedste padelklub i Danmark. 

Kun for medlemsklubber. Vi vil prøve her første år at afvikle det som en éndagsturnering. OE 

laver oplæg til næste bestyrelsesmøde for dato og afviklingsform. 

 

 

10) Møde med Dansk Firmaidrætsforbund 
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Mens det kan være begrænset med samarbejdsmuligheder med DGI/DTF, så kunne LV, FB og 

OE referere fra et meget konstruktivt møde med ledelsen i Dansk Firmaidrætsforbund, der også 

ønsker at fremme padelspillet for sine firmamedlemsforeninger. Der blev diskuteret forskellige 

samarbejdsmuligheder, som primært tager udgangspunkt i, at mere padel som firmaidræt giver 

flere padelspillere, og dermed gevinst for alle parter. LV er tovholder på samarbejdet. 

 

11)  Økonomi i sommerens DPF-turneringer 
 

LV har – stærkt opbakket af hele bestyrelsen – iværksat en lang række rangliste-turneringer i 

Dansk Padel Forbund-regi i løbet af juni, juli og august måned, og dette rundt i det danske land. 

Bestyrelsen af aftalt at LV kompenseres med kørepenge og nødvendige hotelovernatninger, og 

aftalen er, at økonomien i selve turneringsafviklingen isoleret set hen over sommeren ikke bliver 

tabsgivende for DPF. 

 

 

12) Næste bestyrelsesmøde 

 
Aftalt til torsdag den 13. august 2020 klokken 18.00 hos Ole Egholm (igen), Augustvej 60, 

2860 Søborg. 


