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1) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

 

Referat godkendt og blev offentliggjort efterfølgende dag. 

 

 

2) Status på DIF 

 

Vi er ansøgerkandidat til DIF siden 16. april 2020, og er i gang med en 

mæglingsproces, hvor det forekommer os, at DIFs udgangspunkt er, at vi SKAL 

samarbejde med DTF om padelsporten. Det bliver en svær proces, ikke mindst 

fordi DTF stadig søger at tage vores plads i det internationale padelforbund FIP 

og fordi DTF stadig vil afvikle Danmarksmesterskaber i padel. 

 

Vi har gjort vores position rimeligt klart overfor DIF, og vi ser frem til, hvad de 

kommer med af oplæg. 

 

 

3) Vores vej ind i DIF: Beslutning maj 2022? 

 

Vi er fortsat af den opfattelse, at vi skal overbevise DIF om at tage vores 

kandidatur op på DIFs repræsentantskabsmøde i maj 2022 for at sikre, at vi 

optages, så snart vi fylder 5 år (17. august 2022). Alternativt skal vi selv bruge 

kræfter på at tale vores sag direkte med mange af de toneangivende store 

sportsforbund, for at sikre, at en af disse tager vores kandidatur op som et 

forslag, og at vi på dem måde kan få afstemning om det. Hvad angår 

efterfølgende finansiering, så får et nyt medlem kun 25% af berettigede tilskud 

i det første medlemsår, 50% det efterfølgende, så 75% og så 100% det fjerde 

medlemsår af DIF. Så det har umiddelbart MEGET lange udsigter at Dansk Padel 

Forbund kan forvente nævneværdig støtte fra Kulturministeriets puljer. Det skal 

vi gøre os klart, sådan at vi kan arbejde på at kunne finansiere vores forbund 

med andre midler i en lang årrække fremover. 

 

Det sidste nye medlem i DIF blev optaget i 2006, og vi kan i bestyrelsen godt 

se, at der er mange forhindringer for at en ny sportsgren kan optages i DIF. 

Der blev dog også ”tvangsoptaget” et nyt medlem i 2018 – Surf & Rafting-

forbundet, men dette blev kun optaget, fordi det blev en olympisk disciplin, og 

at DIF dermed SKAL optage det forbund, der sidder med det internationale 

medlemskab. Det kan være det samme bliver løsningen for Dansk Padel 

Forbund, fordi vi er medlem af det internationale padelforbund FIP, på trods af 

tennisforbundets forsøg på at tage vores medlemskab fra os. 

 

Det ville dog være yndigere for alle parter, hvis Dansk Padel Forbund blev 

optaget med rettidig omhu i en helt almindelig proces, der anerkender 

padelsporten som selvstændig sportsgren og Dansk Padel Forbund som den 

logiske og rigtige repræsentant for padelsporten. 
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Det er stadig en proces, der bekymrer os, ikke mindst med tanker på, at 

hverken DIF eller DGI har gjort sig det åbenlyse arbejde at registrere 

padelsporten som en selvstændig sportsgren på medlemstal.dk. En officiel 

hjemmeside for sportsgrene i Danmark, og medlemsklubber i Danmark, der har 

95 forskellige sportsgrene. Men ikke padel, ej heller for 2020, selv om det 

bestemt ikke har været ubekendt for hverken DIF eller DGI at padel allerede er 

en meget udbredt sportsgren, som vel nok har omkring 25.000 aktive spillere 

i Danmark. Bestyrelsen udtrykker dyb forundring over, at både DIF og DGI 

fravalgte muligheden for at oprette padel som en sportsgren for 2020. Enhver 

idrætsforsker, journalist eller anden interesseret vil dermed tidligst kunne finde 

padel som sportsgren i april 2022 i de offentlige statistikker. Hvis altså at DIF 

og DGI beslutter sig for, at padel er en sportsgren, for det har vi endnu ikke 

fået melding om, at de vil ændre på. 

 

 

4) Status landshold 

 

Vi er enige om, at det er vigtigt, at der er planlagte landsholdssamlinger i en 

årskalender, så spillere kan planlægge derfra. Vi er også enige om, at vi skal 

sikre, at landsholdstræninger er gratis for deltagerne, både for træning og for 

baner. Mikael Thobo har faciliteret en aftale, der tilbyder månedlig gratis 

træning for alle landshold i indendørs center, som bestyrelsen har takket ja til. 

 

Vi er også enige om, at vi skal knytte vores landsholdstrænere tættere til Dansk 

Padel Forbund, også anerkendende, at det vil påføre vores forbund flere 

omkostninger. Finansiering hertil skal især komme fra de sponsoraftaler vi 

indgår, i særdeleshed sponsorer der får plads på vores landsholdstøj. 

 

 

5) Status Landsholdstøj: Sponsorer? Tryk? Mængder? Økonomi? 

Ansvarlig? 

 

Frederik Bentler påtager sig ansvaret for at styre hele sponsorprocessen 

omkring landsholdstøj, lige fra aftaler, årlig fakturering og logoplaceringer, 

trykning og distribution til spillerne. Vi har også aftalt, at vi ikke sender trykning 

i gang før sponsorerne HAR betalt for det første år af sponsoraftalen. Vi er i 

øjeblikket tæt på at afslutte en hovedsponsoraftale, og når den er på plads kan 

Frederik designe landsholdstøjet i detaljer og sikre godkendelse og betaling fra 

de enkelte sponsorer. 

 

 

6) Webshop salg af DPF-logotøj? 

 

Kort debat. Dansk Padel Forbund vil for tiden ikke drive webshop med tøjsalg. 

Det giver tvivl om vores status som frivillig forening, og dermed vores status 

som momsfri, og det er ikke vores kernekompetence. Hvis private operatører 

vil drive webshop med DPF-logoer på, så vil vi se på en sådan henvendelse med 

interesse. 
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7) Danish Padel Award 

Vi er i tvivl om hvor vidt det er og skal være vores kernekompetence at afvikle 

Danish Padel Award. Samtidig har en anden og meget DPF-positiv spiller tænkt 

på samme koncept. Bestyrelsen bemyndiger formanden til at finde en løsning, 

enten i samarbejde med andre eller om vi skal gøre det selv. 

 

 

8) Fremtidsquiz 

 

Vi har været lidt langsomme med at sætte vores fremtidsquiz i søen. Men nu 

er den der, og vi sætter den frem, sådan at man kan byde ind med svar indtil 

1. maj. Her i referatskrivningens time kan vi se, at der er indkommet 59 svar. 

Ole bemyndiges til på sin egen nørdede beregningsmodel at finde padelsportens 

bedste profet, når vi ellers kender svarene i starten af 2022. 

 

 

9) Dato for sponsorarrangement 

 

Ole finder en dato inden alt for længe, hvor SAMTLIGE aktuelle sponsorer 

inviteres til sponsorpadel med efterfølgende socialt arrangement. 

 

 

10) FIP generalforsamling 

 

Bestyrelsen er glade for, at Ole trodser corona-rejserestriktioner og deltager 

fysisk i FIPs generalforsamling, der finder sted i Rom den 28. april 2021. I 

referatskrivningens moment (efter generalforsamlingen) kan det kort 

konstateres, at det end ikke var på tale, at DTF havde anmodet om at blive 

optaget i FIP. 2020 var ellers et imponerende år for padelsporten, og vi kan se, 

at det ikke kun er i Danmark, at padelsporten eksploderer. FIP optog ikke 

mindre end 8 nye medlemsnationer på generalforsamlingen, så der på FIPs 

officielle hjemmeside (www.padelfip.com) nu er 43 medlemslande. 

 

Ole vurderer, at der på trods af en herlig stemning på generalforsamlingen, 

hvor godt 30 lande var repræsenteret, stadig er forbedringspotentiale i FIPs 

demokratiske struktur og ageren. 

 

 

11) Stillingtagen overfor VM i Qatar 

 

FIP holder VM i Qatar 15-20NOV21, og Danmark deltager. Det er ikke Danmark 

der har valgt, eller været med-ansvarligt for, at der afvikles VM i Qatar. 

 

 

12) Rankedin. Styr på gentegning af spillerlicenser? 

 

Christian har styr på sagerne, og spørgsmål ordnes bilateralt med Christian. 

 

 

13) Forberedelse af strategi-seminar (proces & emner) 

 

Ole har en plan, som udsendes snarest. 
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14) Skal vi selv være international turneringsarrangør? 

 

Der bliver mange udbydere af mange forskellige turneringer i mange forskellige 

koncepter. I Dansk Padel Forbund glæder vi os over de mange aktiviteter, der 

er med til at styrke padelsporten og sportens anerkendelse i Danmark. 

 

Vi er dog enige om, at vi i DPF-regi også vil arrangere nogle FIP-turneringer i 

Danmark, sådan at Danmark i endnu højere grad kommer på det internationale 

landkort. Lasse bliver tovholder på vores internationale turneringsplan. 

 

 

15) Padeltrænerlicenser. Vil vi outsource eller styre selv? 

 

Vi er enige om, at der allerede er, og kommer mange flere, 

padeltræneruddannelser i Danmark. Vi er også enige om, at vi fortsat vil tilbyde 

FIP-uddannelser i Danmark, som vi, indtil videre, betragter som de ypperste. 

 

På sigt er vi bevidste om, at lige netop træneruddannelser er et af de punkter, 

vi ikke har fået gjort noget ordentligt ved i Dansk Padel Forbund, og det mærkes 

tydeligt, at der er en enorm og umættet efterspørgsel på træneruddannelser. 

Vi arbejder på sagen. 

 

 

16) Tanker om ”News fra Dansk Padel Forbund” 

 

Det er ikke Dansk Padel Forbunds opgave at drive nyhedsformidling, og der er 

i forvejen så meget læsestof i vores bestyrelsesmødereferater, at det må være 

alt rigeligt. Vi laver løbende nyheder som vi lancerer på vores hjemmeisde, eller 

i tilfælde af mindre nyheder deler direkte på vores facebook-gruppe og i andre 

fora. Vi skal ikke videre med dette i skrivende stund. 

 

 

 

17) Styr på alle de internationale arrangementer:  

 

FIP EM Marbella  28JUN-04JUL21 

 

Vi deltager. Deltagere udvælges endeligt i maj måned. Det bliver 

opstilling med 2*2 Herrer og 2*2 Damer. Lasse er ansvarlig fra 

bestyrelsens side. 

 

FIP VM U18  Torreon, Mexico  20-26SEP21 

 

Vi overvejer vores deltagelse. Stemning er mest FOR at vi deltager, 

forudsat at vores dygtigste U18-spillere har den nødvendige hjemlige 

opbakning, da vi ikke kan deltage i finansiering af rejseomkostninger. 

Christian er ansvarlig fra bestyrelsens side. 

 

FEPA EM  Bilbao   27SEP-03OCT21 

 

Vi deltager. Deltagere endnu ikke udvalgt. 
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AECP   Malaga   07-10OCT21 

 

VI har ladet tilbuddet gå videre til vores 2 mest vindende 

medlemsklubber, Ballerup og Tåsinge. Ballerup har udtaget hold med 

2*2 Herrer og 2*2 Damer. Tåsinge vil måske også deltage. 

 

 

FIP VM 45+  Las Vegas   11-16OCT21 

 

Vi deltager. De deltagende kvinder er allerede udpeget, de deltagende 

mænd er i proces med udvælgelse. Det bemærkes, at veteran-

deltagerne også selv skal finansiere rejseomkostninger og ophold, så 

det er ikke alle af vores allerdygtigste veteraner, der kan og vil afsætte 

tid til deltagelse.  

 

 

FEPA EM Veterans   01-07NOV21 

 

Vi forventer at deltage. Spillere udvælges efter sommerferien. 

 
 

FIP VM Doha, Qatar  15-20NOV21 

 

Vi deltager. Spillere udvælges efter sommerferien. 

 

 

European Champions Trophy 24-27NOV21 

 

Bedste damepar og bedste herrepar per nation. Vi deltager. 

 

 

 

18)  Eventuelt 

 

Næste møde bliver torsdag 27. maj klokken 18.00, formentlig online. 

 

Inden da skal vi dog have et fysisk strategiseminar 8.-9.-maj på Tåsinge, hvor 

opgaven er at være rørende enige om vores langsigtede strategi og hvordan vi 

skal eksekvere den, og for hvilke midler. 

 


