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Ledelsespåtegning 
 

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2020 for Dansk Padel 
Forbund. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den 
valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende 

billede af selskabet aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. 
 

Dansk Padel Forbund er en frivillig forening, og der er kun anvendt intern revision i 
årsrapporten. 
 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 

Augustvej, 26. januar 2021 
 

 
 
 

 

Ole Egholm, Formand  Frederik Bentler, Næstformand 
 

 
 

 
 

Christian Nybroe, Kasserer  Lasse Vedersø, Bestyrelsesmedlem 
    

 
 

 

 
Mads Fuglsang, Bestyrelsesmedlem Daniel Kvist, Bestyrelsesmedlem 
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Ledelsesberetning 
 
Dansk Padel Forbund er en frivillig forening, der repræsenterer padelsporten og dennes interesser 

for sine medlemsklubber. 

 

Dansk Padel Forbund arrangerer DM i padel, vi driver en national rangliste i padel, vi er medlem af 

både den internationale padelorganisation (FIP) og den europæiske padelorganisation (FEPA). 

Dansk Padel Forbund arrangerer en lang række turneringer i padel rundt i landet, vi driver 

padelsportens landshold og udvælger landets dygtigste spillere til internationale turneringer. 

 

Dansk Padel Forbund er ansøgerkandidat til at blive optaget i Danmarks Idrætsforbund (DIF), og 

vores organisation er på alle måder tilpasset de krav, der stilles til DIFs medlemmer. 

 

2020 – et år med corona men samtidig enorm vækst 
 

Padelsporten i Danmark er i enorm vækst. Hvis vi måler på antallet af padelbaner i udbud i 

Danmark er vi gået fra 99 baner ved udgangen af 2019 til 203 baner ved udgangen af 2020. Mere 

end en fordobling af baneudbuddet. 

 

Måler vi på medlemsforeninger i Dansk Padel Forbund, er vi gået fra 8 medlemmer ved udgangen 

af 2019 til 24 medlemmer ved udgangen af 2020. 

 

Målt på antallet af spillere der er registreret i Rankedin, vores nationale ranglistesystem for 

padelspillere, er vi vokset fra 354 spillere ved udgangen af 2019 til 837 spillere ved udgangen af 

2020. 

 

Målt på antallet af padelspillere i vores medlemsforeninger er vi gået fra 811 ved udgangen af 2019 

til 3.312 medlemmer i 2020. Det er mere end en 4-dobling. 

 

Med 2.829 medlemmer i vores padelklubber ligger Dansk Padel Forbund som nummer 49 blandt 

de største sportsgrene i Danmark, ifølge medlemsoversigten i DIF fra 2019. Hermed er 

padelsporten allerede større end 14 af de forbund, der er med i DIF. Læseren skal dog være 

opmærksom på, at padelsporten i Danmark allerede er langt større, idet en stor del af padelsporten 

fortsat er pay&play. Reelt er det vores bud, at vi ved udgangen af 2020 allerede havde over 

25.000 padelspillere i Danmark, hvilket ville gøre padelsporten til Danmarks 14.-største 

sportsgren, hvis ellers at de alle var organiseret i medlemsklubber hos Dansk Padel Forbund. 

 

Padelsportens imponerende udvikling i Danmark i 2020 har mange årsager. Allerførst er der 

flere og flere der har fået øjnene op for, at denne ”nye” sportsgren er meget let at komme i gang 

med. Giv fire spillere en bold og et bat hver, og de har det allerede sjovt i løbet af 5 minutter. 

Alligevel er det en livslang opgave at blive blandt de bedste. 

 

Padelsporten er ganske skånsom for kroppen i forhold til andre af Danmarks store sportsgrene, da 

den foregår i et ”glasbur” på 10*20 meter med 2 spillere på hver side af banen, og i særdeleshed 

fordi der spilles på kunstgræs. Derfor kræver padelsporten ikke kun en god fysik, men også en god 

evne til at styre et padelslag, en god forståelse af hvor man skal spille bolden hen, en god forståelse 

af padelbanens mange vinkler og ikke mindst et godt samarbejde med den makker, man spiller 

med. Padel er også sjov at kigge på, og let at kigge på, fordi der spilles i et glasbur. Det gør også 

sporten velegnet som en TV-sport. 

 

Organisatorisk set er der kommet en del flere frivillige kræfter til Dansk Padel Forbund, der har 

sikret, at 2020 er gået så godt for padelsporten, ikke mindst omkring organisering af turneringer, 

herunder efterårets DPF Liga med 426 spillere fordelt på 39 hold. Dansk Padel Forbund yder også 

rådgivning til alle der vil etablere padelbaner, hjælp til etablering af medlemsklubber og et PR-

arbejde for padelsporten, der også er kommet op i gear. Dansk Padel Forbund frigjorde sig fra sin 

associeringsaftale med Dansk Tennis Forbund, der havde foreslået at nedlægge Dansk Padel 

Forbund til vores generalforsamling 20. marts 2020, og det var også i denne forbindelse at 

bestyrelsen blev styrket, ikke i antal, men i aktivitetsniveau. 
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Strategien for Dansk Padel Forbund er ganske enkel: 

 

• Vi vil anerkendes som sportsgren på lige fod med andre sportsgren i Danmark. Med andre 

ord, vi vil optages i Danmarks Idrætsforbund på lige fod med andre sportsgrene. 

• Vi vil arbejde for at gøre padelsporten til en folkesport. 

 

Under disse overskrifter driver vi vores arbejde, og vi fornemmer, at disse ambitioner har meget 

stor opbakning hos det altovervejende flertal af padelspillere i Danmark, og dermed også hos vores 

medlemsklubber. 

 

Omkring vores ambitioner med at gøre padelsporten til en folkesport kræver dette, at 

”organisationsgraden” øges nævneværdigt, det vil sige, at vi ønsker, at der kommer flere 

padelklubber rundt i det danske landskab. Det langsigtede mål er, at der er padelbaner i hver 

eneste kommune i Danmark (i de større kommuner gerne flere padelklubber), og at disse 

kommuner aktivt støtter padelsporten. Aktuelt findes padelbaner i 50 af landets 98 kommuner. 

 

Padelsporten var ikke kommet nogle vegne i Danmark uden private investorer, der har været 

hurtige til at få opført padelbaner til at imødekomme den enorme efterspørgsel der har været (og 

er) på at spille padel. Vi ser i Dansk Padel Forbund fine muligheder for samarbejde mellem Dansk 

Padel Forbund, de private investorer, og de kommuner, der gerne vil støtte padelsporten.  

 

I løbet af 2020 har flere og flere kommuner fået øjnene op for, at de bør integrere padelsporten i 

deres udbud af sportsaktiviteter i kommunen, og denne orientering sikrer også i højere grad 

muligheden for, at padelsporten bliver en folkesport. I private centre i primetime koster det nu op 

til 300 kroner i timen at leje en bane, og det er herligt for de ejerne af padelbaner, men et problem 

for sportens udvikling, især hvis vi vil gøre det til en folkesport, hvor også børn og unge af mindre 

bemidlede familier skal i gang med at spille. 

 

Vi forventer dog, at prisniveauet for at spille padel bør kunne falde om et års tid, ligesom vi 

konstaterer, at padelsporten har en fænomenal evne til at udnytte sine baner på alle tider af 

døgnet, og for de private investorers vegne med høje priser på hverdagsaftener og ganske lave 

priser midt på hverdagene. Der er masser af penge at ”tjene” på at investere i padelbaner, og 

dette gælder ikke kun private investorer, men også klubber og foreninger og kommunerne selv. 

Afkastet kommer på forskellig vis alt efter hvem investor er, enten i form af penge eller i form af 

glade borgere eller ligefrem tilflyttere til kommuner med en proaktiv holdning overfor padelsporten. 

 

De økonomiske resultater i 2020 
 

Dansk Padel Forbund har ikke til formål at tjene penge. Vi kan dog konstatere, at 2020 var et godt 

år for økonomien i Dansk Padel Forbund. 

 

Omsætningen steg fra 143.529 DKK til 364.674 DKK (+154%), svarende til en vækst over 

væksten i baneudbuddet. 

 

Vores nettoresultat gik fra et underskud i 2019 på 11.433 DKK til et overskud i 2020 på 179.570 

DKK. Bag det pæne økonomiske resultat skal vi dog understrege, at der har ligget ekstremt mange 

frivillige arbejdstimer bag, primært udført af bestyrelsen, men også med hjælp fra en lang række 

frivillige personer udenfor bestyrelsen. Listen af personer vi skal takke er meget lang, og derfor 

har vi taget det svære valg ikke at nævne nogle i årsrapporten her. 

 

Vores tre vigtigste indtjeningsområder har været salg af spillerlicenser, turneringsindtægter og 

indtægter ved sponsorater. 

 

Ud over indtægter ved sponsorater (70.000,- DKK) har vi også lavet en 6-årig sponsoraftale med 

tøj- og bold-producenten Head, der leverer gratis tøj til vores landsholdsspillere og gratis bolde til 

alle vores turneringer. 

 

Forbundets egenkapital er med årets resultat steget fra 22.635 DKK til 202.204 DKK. 

Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med årets resultat. 
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Forventninger til 2021 
 

Bestyrelsen i Dansk Padel Forbund forventer fortsat en markant vækst i padelsportens ”nøgletal” i 

2021, og dette på trods af, at der stadig er corona, der har holdt alle de indendørs sportscentre 

lukket siden 10. december 2020. Vi ved, at der i denne tid bygges og planlægges byggeri af 

padelbaner af både private, klubber og kommuner, og når vi ser en genåbning, som forhåbentligt 

ikke venter alt for længe på sig, så vil baneudbuddet allerede være 10-20% større end de 203 

baner vi havde ved udgangen af 2020. I løbet af 2021 forventer vi, at baneudbuddet igen vil være 

fordoblet i Danmark til omkring 400 padelbaner. 

 

Hvad angår medlemsklubber og spillere har vi også en klar vækststrategi, men forventer dog ikke 

helt en fordobling af antal medlemsklubber, men til gengæld en noget mere end fordobling af 

antallet af organiserede padelspillere, idet vi også mærker en løbende vækst i padelklubbernes 

størrelse. 

 

Vi forventer også en afklaring af vores ansøgning til medlemskab af Danmarks Idrætsforbund 

(DIF). Såfremt denne er positiv har vi mulighed for at udvikle sporten endnu mere allerede i 2021. 

Hvis den er negativ eller alt for afventende, og vi ikke samtidig får finansiering andetsteds fra, kan 

vi risikere at vores forventninger ikke indfris. Vi er dog indforståede med, at vi skal være meget 

heldige eller exceptionelle, hvis vi skal lykkes med at blive optaget i DIF før i august 2022, hvor 

vores forbund officielt har eksisteret i 5 år, hvilket er et minimumkrav i DIFs Love og Regulativer. 

 

Økonomisk forventer vi – idet vi ikke tør indregne eventuelle fondsindtægter eller større kontante 

sponsorater, som vi ellers arbejder på – en mere beskeden vækst i aktivitetsniveauet i 2021 end 

vi havde i 2020. 

 

Vi forventer ikke at Dansk Padel Forbund umiddelbart skal skabe yderligere formue, idet vi har 

masser – gentager masser – af projekter vi gerne vil kaste penge i. Det er lige fra klubudvikling til 

etablering af skolepadel, til meget mere padeltræning og til at sikre, at vores landsholdsspillere 

ikke selv skal finansiere alt for meget af deres landsholdstræning og internationale turneringer. 

 

Turneringsmæssigt har vi været tilfredse med det høje aktivitetsniveau i 2020. Vi forventer dog at 

skrue niveauet yderligere op, dels ved etablering af endnu flere turneringer rundt i landet, og især 

på de baner, der har medlemsklubber tilknyttet. Endvidere forventer vi at lykkes med at vores DPF 

Liga bliver både større end i 2020, og tilmed bliver afviklet med hele to runder, ét for forår 2021 

og en ny runde i anden halvdel af 2021. 

 

Vores foreløbige indstilling til generalforsamlingen omkring priser for 2021 er, at vi umiddelbart 

forventer uændrede priser for spillerlicenser, uændrede priser for medlemskontingenter, og 

uændrede priser for vores generelle sponsoraftaler. Vi er af den opfattelse, at vores aktuelle 

prisniveauer allerede er ganske lave, og vi vil selvfølgelig ikke udelukke, at vi i løbet af 2021 mener, 

at nogle af vores priser skal sættes op i takt med at værdien af vores produkter øges. 

 

Der har været afviklet i alt 10 møder i løbet af 2020 for bestyrelsen, heraf 8 bestyrelsesmøder og 

2 generalforsamlinger, en ordinær 20. marts og en ekstraordinær 21. august. Bestyrelsen har 

planlagt 10 bestyrelsesmøder igen i 2021, hertil kommer en generalforsamling. Bestyrelsen 

indstiller til generalforsamlingen, at der, efter generalforsamlingen, sikres bestyrelseshonorar til 

mødedeltagerne i bestyrelsen. Forslaget vil betyde, at der bliver samlede bestyrelseshonorar-

udbetalinger i 2021 på omkring 100.000 kroner. 

 

I det samlede billede forventer vi, at 2021 bliver atter et år med markant vækst for 

padelsporten og for aktivitetsniveauet i Dansk Padel Forbund. Vores forventninger til bundlinjen er 

et rundt nul. 
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Anvendt regnskabspraksis 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for 

regnskabsklasse B med en lang række af tilvalg fra højere regnskabsklasser. Anvendt 

regnskabspraksis er uændret fra sidste år. 

 

Det er hensigten med årsrapporten, at den skal være så læsevenlig som muligt, sådan at 

udenforstående kan få et godt indblik i Dansk Padel Forbunds økonomi. 

 

Generelt om indregning og måling 

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes 

de direkte omkostninger til vores indtægtsgivende aktiviteter i samme periode som indtægten, 

uanset, at udgiften måske først forfalder på et senere tidspunkt. 

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 

foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når vi ved, 

at der skal forfalde en betaling for ydelser, der allerede er modtaget eller andre omkostninger, der 

vedrører det gamle regnskabsår. 

 

Resultatopgørelsen 

 

Omsætning beregnes fra det tidspunkt, faktura skrives. Faktura skrives så vidt muligt samtidig 

med eller umiddelbart efter at varen leveres. Generelt har vores kunder 10 dages betalingsfrist. 

For både vores sponsorater, turneringer, medlemsklubber og ranglisteregistrering gælder, at vi 

først registrerer de pågældende aktiviteter, når betaling er modtaget i forbundet. 

 

Medlemskontingenter, spillerlicenser og sponsorater er 12-måneders aftaler, der løber fra 

indbetalingstidspunkt. Vi periodiserer ikke disse, da vi ikke har nævneværdige direkte 

omkostninger forbundet hermed. Havde vi valgt at hensætte til præcis periodisering, skulle vi 

reducere sponsorindtægter med 41.000 DKK, vores medlemskontingenter med knap 12.000 DKK, 

og vores spillerlicenser med 37.000 DKK, i alt 90.000 DKK. 
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Resultatopgørelse Dansk Padel Forbund
Noter

2020 2019 2018

Omsætning 364.674 143.529 91.509 1

Vareforbrug -85.435 -112.843 -29.612 2

Dækningsbidrag 279.239 30.686 61.897
Andre eksterne omkostninger -41.611 -20.471 -25.446

Bruttofortjeneste 237.628 10.215 36.451

Personaleomkostninger -57.958 -21.649 -2.382 3

Resultat før renter 179.670 -11.434 34.069

Renteudgifter og bankgebyrer -100 0 0

Årets resultat 179.570 -11.434 34.069

Aktiver
Sydbank konto 218.304 23.058 34.219

Aktiver i alt 218.304 23.058 34.219

Passiver
Egenkapital 202.204 22.635 34.069

Anden gæld 16.099 424 150

Aktiver i alt 218.304 23.058 34.219
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Medlemskontingent koster 2.000 kroner per medlemsklub for 12 måneders medlemskab. 10 af 

vores medlemsklubber blev indmeldt i perioden 1. april 2020 til 31. august 2020, hvor Dansk Padel 

Forbund ekstraordinært tilbød gratis indmeldelse, hvorfor kun 14 af medlemsforeningerne har 

betalt medlemskontingent. På vores ekstraordinære generalforsamling den 21. august 2020 

besluttede vi, at det er generalforsamlingen, der beslutter medlemskontingents størrelse. 

 

Trænerkurser ville vi gerne have afviklet i 2020, men da vi udbyder de officielle FIP-kurser, og 

FIP har været nede det meste af 2020 på grund af corona og de medfølgende rejserestriktioner, 

så lykkedes det os ikke at få lavet dette udbud. Vi forventer at gennemføre flere FIP-kurser i løbet 

af 2021, såsnart FIP er klar til at levere varen til os. I mellemtiden arbejder vi også på selv at 

stykke et egetudviklet trænerprogram sammen. 

 

Medlemskontingenter, spillerlicenser og sponsorater er 12-måneders aftaler, der løber fra 

indbetalingstidspunkt. Vi periodiserer ikke disse, da vi ikke har nævneværdige direkte 

omkostninger forbundet hermed. Havde vi valgt at hensætte til præcis periodisering, skulle vi 

reducere sponsorindtægter med 41.000 DKK, vores medlemskontingenter med knap 12.000 DKK, 

og vores spillerlicenser med 37.000 DKK, i alt 90.000 DKK. 

 

 

 

 
 

Bemærk venligst, at der reelt også har været flere end ovenstående direkte udgifter til 

turneringsafvikling, disse er dog bogført under ”personaleudgifter” i form af kørepenge , fortæring 

og hotel, se nedenfor i note 3. 

 

 

Noter til regnskabet

1. Omsætning 2020 2019

Turneringsindtægter 133.540 35.825

Spillerlicenser 99.435 16.585

Sponsorater 70.050 0

Medlemskontingenter 28.000 22.475

Trænerkurser 0 57.500

Andre indtægter 33.649 11.144

Salg i alt 364.674 143.529

2. Vareforbrug 2020 2019

Turneringsafvikling 64.307 24.031

Trænerkurser 0 48.833

Andre udgifter 21.128 39.979

Salg i alt 85.435 112.843
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De fleste personaleudgifter er afholdt enten i forbindelse med turneringsafvikling eller i forbindelse 

med bestyrelsesmøder eller generalforsamlinger. Dansk Padel Forbund har ikke haft direkte 

lønomkostninger i løbet af 2020, ej heller modtaget fakturaer fra bestyrelsesmedlemmer på ydelser 

til forbundet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Personaleudgifter 2020 2019

Kørsel 30.567 725

Andre transportomkostninger 11.712 12.538

Fortæring & Hotel 13.266 8.386

Forsikring af frivillige 2.413 0

Personaleudgifter i alt 57.958 21.649
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TAK til vores sponsorer, der har gjort 2020 til et bedre år for padelsporten og Dansk Padel 

Forbund. 
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Her er vores medlemmer 

 

 

 

 

 

 


