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Tidspunkt: 3. januar 2021 kl. 15:00 – 19:00 
Til stede: Ole Egholm, Christian Nybroe, Lasse Vedersø, Mads Fuglsang, Daniel 
Kvist, Frederik Bentler (pkt 1-7) og Mikael Thobo. 
 
Mødet foregik online, det fungerer også fint for os. Mikael Thobo var inviteret af 
bestyrelsen, idet der er en vakant plads i bestyrelsen, som bestyrelsen af den 
ekstraordinære generalforsamling den 21. august 2020 blev bemyndiget til selv at 
finde en relevant bestyrelsesperson i perioden hen til vores næste 
generalforsamling, som afholdes den 6. marts 2021.  
 
1) Status på 2020 – klubber – medlemmer – økonomi (regnskab) 

 

Vi kunne konstatere, at padelsporten i 2020 havde et ganske fantastisk år, og 

dette på trods af, at alle indendørs centre har været lukkede i hele to omgange 

under året som følge af corona. 

 

Vi startede mødet med at evaluere på, hvilke forventninger vi havde til 

padelsportens udvikling ved udgangen af 2020, da vi havde vores første 

strategimøde den 8. april 2020: 

 

Her gættede vi på mellem 150 og 200 padelbaner i udbud, og optimisten, Mads 

Fuglsang, fik ret, da vi landede på 203 baner ved årets udgang, op fra 99 ved 

udgangen af 2019. 

 

Vi gættede på et sted mellem 16 og 32 medlemsklubber ved udgangen af 2020, 

og her vandt Mads Fuglsang også med et bud på 25 baner. Dansk Padel Forbund 

havde 24 medlemsklubber ved udgangen af 2020, op fra 8 på mødet den 8. 

april. 

 

Vi gættede alle på 2.000 medlemmer i vores medlemsforeninger, der primært 

spillede padel. Dette tal kan vi ikke endnu, idet vi afventer svar fra vores 

medlemsforeninger herom, men der er ingen tvivl om, at vores bud på 2.000 

har været for lavt. Vi lander et sted mellem 2.500 og 3.000 padelspillere i vores 

medlemsklubber. 

 

Vi gættede på et sted mellem 300 og 450 betalte spillerlicenser på Rankedin, 

men vi er landet på præcis 837 spillerlicenser på Rankedin. Her var det Ole 

Egholm, der løb med sejren, der dog stadig var et alt for beskedent gæt. 

 

Endelig gættede vi på omsætningen i Dansk Padel Forbund, her var vores bud 

mellem 300K og 454K. Vi landede på en omsætning på 364.674,- DKK, og 

igen var det Mads Fuglsang, der havde gættet mest præcist. 

 

Derfor kunne vi konkludere, at Mads Fuglsang med 3 etapesejre var 

bestyrelsens bedste orakel i 2020. Og endnu bedre, så kunne vi  

konkludere, at vi generelt havde været for pessimistiske omkring  

udviklingen i padelsporten. 

 

 

http://www.danskpadelforbund.dk/
mailto:Kontakt@danskpadelforbund.dk
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2) Vores fremtidsquiz for 2021 – fremlæggelse af forventninger 

 

Vi gik derfor fluks i gang med at lave vores egen interne quiz om fremtiden for 

padelsporten i 2021, målt på 7 variabler til at karakterisere padelsporten. Alle 

7 mødedeltagere deltog i processen, som der også havde været mulighed for 

at forberede sig på på forhånd. 

 

Og med risiko for, at vi hænger os selv til tørre om et år, når vi ser, hvordan 

den virkelige verden har udviklet sig, så har vi alligevel besluttet at offentliggøre 

vores bud på, hvordan padelsporten ser ud ved udgangen af 2021. Når tid 

kommer, skal vi selvfølgelig heller ikke undgå at følge op på udviklingen og se 

hvem af os, der har været bedst til at gætte. 

 

Omkring baneudviklingen ligger vi alle 7 indenfor et interval der hedder 380-

420 padelbaner i udbud ved udgangen af 2021. Altså en fordobling af 

baneudbuddet i 2021 til 400 baner set ud fra vores gennemsnit. 

 

Omkring medlemsforeninger i Dansk Padel Forbund er vi alle også ganske 

optimistiske, idet vi forventer mellem 32 og 55 medlemsklubber ved udgangen 

af 2021. Her tager vi endda højde for risikoen, at visse af de aktuelle 

medlemsklubber måske vælger ikke at fortsætte medlemskabet i 2021. Vores 

gennemsnitlige bud er 42 medlemsklubber. Her har vi virkelig chancen for at 

brænde os… 

 

Omkring antal padelspillere i vores medlemsklubber forventer vi et sted mellem 

4.500 og 6.006 ved udgangen af 2021, med et gennemsnit på 5.332 

organiserede padelspillere i Dansk Padel Forbund. 

 

Vi forventer også en udvikling i antal betalte spillerlicenser, her forventer vi et 

sted mellem 1.000 og 2.500 betalte spillerlicenser med et gennemsnit på 

1.437, op fra de 837 ved udgangen af 2020. 

 

Aktuelt synes 1.712 personer godt om Dansk Padel Forbund på facebook, 

her er det vores forventning, at et sted mellem 2.000 og 5.515 vil gøre det ved 

udgangen af 2021. Et gennemsnit på 3.939. 

 

Omsætningen i Dansk Padel Forbund forventer vi bliver hævet til et sted 

mellem 500K og 985K med et gennemsnit på 700K, svarende til en fordobling 

af aktivitetsniveauet i forbundet i 2021. 

 

Antal tilmeldte på facebookgruppen Danske Padel Entusiaster har vi ikke 

kontrol over, men er interessant som en ekstern pejling på interessen for 

padelsporten. Her var der 2.501 ved udgangen af 2020, og vi forventer et sted 

mellem 3.500 og 5.815 tilmeldte ved udgangen af 2021, eller gennemsnitligt 

4.242. 

 

 

Vi kan fremstå som nogle jubeloptimister, og det med tanker på, at vi stadig 

blot er et frivilligt og ulønnet forbund. Hvis vi reducerer i vores aktivitetsniveau 

kommer vi ikke i nærheden af vores forventningsniveau. Ellers hvis DIF (stærkt 

imod forventning) ikke anerkender Dansk Padel Forbund som den rette 
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repræsentant for padelsporten i Danmark, bliver det også meget svært for os 

at nå vores mål. 

 

Men hvis vi fortsætter på den måde, og med det aktivitetsniveau, som vi 

allerede har, så har vi store chancer for at nå dertil, fordi der er så mange 

spillere og efterhånden også så mange politikere og alle mulige andre 

interessenter, der bakker op om Dansk Padel Forbund og padelsporten generelt. 

 

Det bliver spændende at følge. Nu til selve diskussionerne på bestyrelsesmødet: 

 

 

3) Landsholdstræninger – hvad er planen for 2021? Og 

eksekveringen af den? 

 

Et kommende indendørs padelcenter i Trekantsområdet har tilbudt os mulighed 

for gratis brug af baner i forbindelse med landsholdstræning, både for U18, 

seniorer og veteraner. Et herligt tilbud, der er svært ikke at glæde sig over og 

gøre noget ved. 

 

Vi aftalte at de 3 landsholdansvarlige i bestyrelsen – Lasse for seniorerne, 

Christian for U18 og Mikael Thobo for veteranerne – laver en oversigt over 

planlagte landsholdssamlinger for 2021, herunder hvilke af disse der gerne må 

afvikles i Trekantsområdet. Ole samler datoer ind, der både lægges i vores 

arrangementskalender, og som koordineres med padelcentret. 

 

Dermed lykkes vi måske med, som frivillig forening, alligevel at stable noget på 

benene omkring landsholdstræning, der kommer nærmere vores ambition om 

på ikke særligt langt sigt at kunne tilbyde gratis træning til vores 

landsholdsspillere. Det lyder som et simpelt mål i andre sportsgrene, men 

Dansk Padel Forbund får endnu ikke støtte fra DIF eller andre instanser, og vi 

skal derfor være selvfinansierende indtil dette en dag forhåbentlig kommer på 

plads. 

 

4) Deltagelse i internationale turneringer 2021 

 

FEPA (det europæiske padelforbund) har besluttet, at de EM’er for 2020 (junior 

og veteran) der blev aflyst på grund af corona, ikke spilles i 2021, da der er så 

mange andre ting på programmet. Kun European Champions Trophy involverer 

umiddelbart danske padelspillere, det bliver 21-28NOV21. Der inviteres typisk 

kun det bedste herrepar og bedste damepar fra hvert land. 

 

FIP (det internationale padelforbund) har meddelt, at de forventer at afvikle et 

EM i padel 28JUN-04JUL21. Her forventer Dansk Padel Forbund at stille op 

med fuldt hold. 

 

FIP forventer også, i 2021, at afvikle det forsinkede VM for både Seniorer og 

for Veteraner, der skulle være afviklet i 2020, og de forventer også at afvikle 

VM for U18 i løbet af 2021. FIP har dog endnu ikke fundet tid og sted til disse 

events, der stadig ligger underdrejet på grund af corona-situationen. Men det 

er da rart at se ambitionerne, og vi forventer at Dansk Padel Forbund stiller op 

til alle arrangementerne. 
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Igen skal vi dog understrege, at vi ikke har ressourcer til at foretage andet end 

symbolsk økonomisk støtte til vores landsholdsdeltagere. Vi har tidligere 

udbetalt en form for støtte til deltagelse, og det er vores fortsatte ambitioner 

at gøre det, vel vidende, at landsholdsspillerne nok igen i 2021 kommer til selv 

at finansiere en del af deres deltagelser, alternativt at finde sponsorer til at 

hjælpe dem. 

 

Dansk Padel Forbund søger en landsholdssponsor, der kan hjælpe til at sikre, 

at landsholdsspillerne, der repræsenterer Danmark, ikke selv belastes med for 

mange udgifter til deltagelse i internationale arrangementer. 

 

 

5) Head-aftalen. Status og udenståender? 

 

Vi har indgået en 6-årig aftale med Head om sponsorering af bolde og tøj, men 

vi har endnu ikke fået igangsat tøjbestillinger og koordination heraf, hverken til 

bestyrelsen eller til vores landsholdsspillere. Situationen er ikke akut, idet vi på 

grund af corona ikke kan sende nogle landshold afsted. 

 

På bestyrelsesniveau ser vi dog en fordel i både at få tøj til bestyrelsen og til 

andre turneringsansvarlige, og vi ved jo heller ikke, om vores første 

internationale optræden risikerer at komme tidligt her i foråret hvis corona og 

vaccinationer alligevel går fremad. 

 

Daniel Kvist har påtaget sig hvervet at sikre god og sikker forsyning af tøj fra 

vores sponsor, både til bestyrelsen og til landshold, herunder også at sikre 

korrekt logotryk på vores tøj. Han påtager sig endvidere at holde styr på vores 

omkostningsforbrug og at vi får leveret tøjet til rigtige priser i forhold til 

udsalgspris, momsberegning og så videre.  

 

Det aftaltes også, at han koordinerer med Frederik Bentler, der er arkitekten 

bag sponsoraftalen, men aktuelt er hårdt ramt af civilt arbejde. 

 

 

6) Strategi for turneringsudbud 2021 

 

Der er enighed om, at det ville være en styrke at kunne skabe en plan for det 

samlede turneringsudbud for 2021, sådan at spillere kan forberede sig til de 

forskellige arrangementer. Desværre er det hele lagt ned af corona, og et giver 

os lidt ekstra tid til at tænke over, hvordan udbuddet skal se ud, samtidig med 

at vi også skal være fleksible i forhold til, hvor vidt vi overhovedet må spille og 

under hvilke betingelser. Lasse påtager sig igen for 2021 for et bredt 

turneringsudbud, og forklarer, at der arbejdes på sagen. 

 

Vel vidende, at mange af DPFs turneringer sigter efter spillere på alle niveauer, 

så er vi også enige om, at det er vigtigt, at vi også får sikret et tilstrækkeligt 

udbud for både veteraner og vores allerdygtigste spillere. 
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7) DPF Ligaen – status 

 

Også DPF-ligaen blev ramt af corona, idet vores finaler – kaldet ”Final Four”, 

der var programsat til afvikling den 12. december 2020, ikke kunne afvikles på 

grund af corona. DPF-Ligaen, der kørte i andet halvår af 2020, er derfor endnu 

ikke helt afsluttet, og datoen for denne afslutning ligger af gode grunde 

desværre stadig hen i det uvisse. 

 

Alligevel mærker vi et pres for, at vi også snart melder ud, at vi går i gang med 

anden sæson af DPF Ligaen, og vores forventning er, at vi kører en anden 

sæson af DPF Ligaen med sæsonstart 1. marts 2021 og med afslutning 30. juni 

2021. Det kræver dog, at vi får åbnet op for indendørs padel i løbet af februar 

måned, og det ved vi ikke endnu. Bestyrelsen har bemyndiget Lasse til at tage 

de rigtige beslutninger her, støttet op af Frederik Bentler, der er konceptets 

oprindelige idémand. 

 

 

8) Strategi for videre klubudvikling:  

 

Vi var enige om, at selv om vi beskæftiger os med rigtigt mange forskellige ting 

i Dansk Padel Forbund, så er nogle af de vigtigste måleparametre for DIFs 

vurdering af Dansk Padel Forbund antallet af vores medlemsklubber og antal af 

padelspillere i disse. 

 

Vi er også enige om, at padelsporten i mange kommuner vil stå stærkere, hvis 

der findes en padelklub. En padelklub, der kan gå til kommunen og sige, at de 

eksisterer, og at de synes at kommunen skal investere i padelbaner. 

 

Vi har dog også set rigtigt gode eksempler på padelklubber (som Ballerup og 

Roskilde), der er lykkedes med at skabe en masse klubaktiviteter rundt om et 

privat padelcenter. 

 

Og heldigvis ser vi også en række andre idrætsforeninger, herunder også 

tennisklubber, hvoraf flere af disse også tager padel ind under sin kappe og 

søger medlemskab i Dansk Padel Forbund. 

 

Vi konstaterer, at vi så vidt muligt skal opmuntre til, at der skabes padelklubber 

i hver eneste kommune rundt i landet, der kan sikre, at padelsporten kommer 

på det mentale idrætskort hos alle lokalpolitikere, og dermed også på nationalt 

plan. 

 

 

9) Prisstruktur for 2021 – spillerlicenser 

 

Der var umiddelbart enighed om, at vi indtil videre fastholder de samme priser 

i 2021 som i 2020 for spillerlicenser, hvilket er 75 kroner for et år for spillere, 

der er i klub under Dansk Padel Forbund, og 150 kroner for spillere udenfor en 

klub der er med i Dansk Padel Forbund. 
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10) Prisstruktur 2021 – medlemskab (oplæg til generalforsamlingen) 

 

Bestyrelsen kan ikke bestemme priserne for medlemskab af Dansk Padel 

Forbund, da dette bestemmes af generalforsamlingen. Der var dog rimelig 

enighed om, at vi vil indstille til generalforsamlingen, at vi fastholder samme 

pris for et års medlemskab som sidste år, der er 2.000 kroner for 12 måneder 

medlemskab. 

 

11) Singlebaner. Hvad synes vi? Vil vi lave mesterskaber? 

 

Vi havde en interessant og ganske følelsesladet diskussioner omkring vores 

holdning til singlebaner i padel, som der aktuelt er 13 af i Danmark, og som vi 

ved, der kommer flere af. Skal vi udbyde DM i singlepadel? 

 

Diskussionen gik især på, om single-padel er en helt anden sport eller ej. Vores 

generelle konklusion er, at singlepadel på mange måder er meget forskellig fra 

den padel, der spilles klart mest af. Vi er heller ikke bevidst om, at der findes 

officielle internationale regler for singlepadel, ej heller internationale 

turneringer. 

 

Vi besluttede derfor, at vi indtil videre betragter singlebanerne som 

træningsbaner, og at vi i 2021 ikke kommer til at udbyde DM i singlepadel. 

 

 

12) Definition: Hedder det herrer/damer, mænd/kvinder eller 

herrer/kvinder? 

 

Uden at dette punkt skiller os ad, og vel vidende, at det hedder 

kvindelandsholdet i fodbold, så er vi enige om, uden at fremstå snobbede, at 

det hedder Damer og Herrer, og hvis vi taler U18 hedder det Piger og 

Drenge. Vi har ikke andre udtryk når vi taler veteraner (end Damer og Herrer), 

og da et flertal af bestyrelsen selv er veteraner, var der end ikke dårlige jokes 

om hvad man kunne hedde når man når den alder. Vi kommer heller ikke til at 

være strikse ordkløvere når nogle kalder det andet end Damer og Herrer. 

 

13) Trænerkurser 

 

Lasse melder, at han fortsat arbejder på at skræddersy et særligt dansk 

udviklet trænerkursus, der opretholder et vist niveau. Han gør det i samarbejde 

med to af landets dygtigste og mest veluddannede trænere, og bestyrelsen 

giver ham fuld opbakning til at gennemføre projektet. 

 

I mellemtiden venter vi stadig på at folk kan rejse igen, sådan at vi kan tage 

de internationale FIP-kurser til Danmark. Efterspørgslen er stor. 

 

14) Sponsoraftaler 

 

Mikael Thobo vil gerne prøve at gøre arbejdet med at se, om Dansk Padel 

Forbund kan finde en eller et par større sponsorer, der kan væres officiel 

sponsor af vores (fx) DPF Liga (der gerne tager et andet navn) eller af vores 

landshold. Mikael Thobo havde flere konkrete virksomheder i tankerne, og 

bestyrelsen bemyndigher ham til at ikke alene finde dem, men også at komme 
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i nærheden af en aftale der kan være til gunst for både spillere, DPF og 

sponsoren. 

 

 

15) Vores ansøgning om medlemskab af DIF 

 

DIF har valgt at invitere tre repræsentanter fra Dansk Padel Forbund og tre 

andre repræsentanter fra Dansk Tennis Forbund til individuelle samtaler, for at 

få rede på situationen og at finde en løsning mellem de to forbund, der begge 

to synes, at padelsporten tilhører dem. Neutralt sagt, for som padelspiller er 

det stadig meget svært at forstå, at et tennisforbund vil bestemme over 

padelsporten, og det er der næppe mange padelspillere der i virkeligheden 

bakker op om. 

 

Ole og Christian har allerede været til den samtale, og Lasse bliver den tredje 

de inviterer til den 20. januar. 

 

Vi ser frem til, hvad Danmarks Idræts Forbund kommer frem til. Vi håber at, 

DIF træffer den rigtige og oplagte beslutning, nemlig at padelsporten skal styres 

af et padelforbund. Vi kan dog godt frygte, at det kommer til at tage tid, før 

DIF træffer den beslutning, vel vidende, at de måske allerede godt ved, at det 

er den rigtige beslutning. 

 

 

16) Næste møde 

 

Næste møde er fastsat til torsdag 28. januar 2021 klokken 17.00, hvilket er 

ganske efter vores plan om bestyrelsesmøder den sidste torsdag i måneden. 

 

Vores møde var færdigt klokken 18.00, og vi konstaterede, at det var vores 

første bestyrelsesmøde i 2020, der varede under 4 timer. Det er ikke noget mål 

i sig selv at være hurtigt færdig, men vi konstaterede, at vi på de fleste opgaver 

føler os i rimelig god tid, desværre også i rimelig god tid, fordi padelsporten 

ligger ret stille for tiden med lukkede indendørs centre midt i en vintersæson. 


