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Til stede: Ole Egholm, Christian Nybroe, Lasse Vedersø og Frederik Bentler. 
 
 

1) Status EM 

 

Der er styr på hold og på afgang til EM (der for herrernes vedkommende er i morgen 

allerede). Herrerne skal spille kvalifikation først, med Sverige (26JUN) og Østrig (27JUN), 

og det kræver sejr over mindst ét af de to hold, hvis herrerne skal med i resten af EM. Avs, 

vi må håbe vi vinder over Østrig, for det er svært at forvente en sejr over Sverige. 

 

Den anden kvalifikationspulje består af Finland, Norge og Schweiz. 

 

Vi er enige om behovet for løbende at rapportere hjem hvordan det går med det danske 

landshold. Vi opretter en dagbog fra turen på vores hjemmeside, og vi lægger løbende info 

op på vores facebookgruppe Dansk Padel Forbund. 

 

 

2) Status veteranlandshold – og Veteran-VM i Las Vegas 

 

Udvælgelse er i princippet afsluttet, og det bliver i alt 16 herrer og 8 damer, sådan som vi 

har besluttet. Der spilles VM i Las Vegas 11-16OCT21, og fra padelforbundet er de 

ansvarlige Mikael Thobo for herrerne og Estelle Dehn-Christoffersen for damerne. 

 

Ingen af disse sidder fast i bestyrelsen, men Estelle er suppleant og begge bliver inviteret 

til næste møde. 

 

Vi havde en principiel diskussion, som vi også har haft internationalt, om hvornår man er 

på veteranlandsholdet. I Danmark er det fra 45+, på samme måde som vi har afviklet DM, 

mens det internationalt, både i FIP og FEPA, er fra 35+. For herrer. For damer er det 35+ 

hos FIP, mens det er 40+ hos FEPA, i hvert fald for årets veteran-mesterskaber. 

 

Egentlig undrer det os, at veterangrænsen starter allerede ved 35 år. Mange af verdens 

bedste spillere har rundet de 35 år. Vi har fået forklaret, internationalt, at de 35+ som 

laveste alderskategori ikke er noget, der bliver lavet om på. Vi har også fået at vide, at 

selv om vi i dag fx har to regerende Danmarksmestre blandt kvinder, der begge er rundet 

de 40, så må vi i løbet af en årrække forvente, at unge spillere, der er vokset op med 

padel, vil have storhedstid i alderen 20-35, hvorefter risikoen for at fysikken ikke følger 

med kompetencerne stiger. 

 

Vi har også en forståelse for, at et veteranlandshold (der fylder en del i Danmark), 

naturligvis kun er et herligt og mindre seriøst alternativ til vores ”rigtige” landshold. Derfor 

er vi i bestyrelsen også enige om, at man kun kan spille på ét af landsholdene, og at man 

derfor – hvis man er dygtig nok - kan træde over på veteranlandsholdet når  

man ikke længere er på det ”rigtige” landshold. 
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Sagen er blot, at vi i Danmark indtil videre alene har trænet i alders- 

kategorien 45+. Hvis vi skal gøre os gældende internationalt i veteran- 

kategorien, skal vi hente spillere ind fremadrettet, der er 35+. 

 

Vi vil ikke ændre på vores opsætning af veteranlandshold til det aktuelle VM, vel vidende, 

at herre-puljerne er 35+, 40+, 45+, 50+ og 55+. For kvinder er alderskategorierne 35+, 

40+ og 45+. Alle vores deltagere er 45+. 

 

Fremadrettet skal vi dog sikre, at vi tilpasser veteranlandsholdstræningen til de inter-

nationale alderskategorier, og vi skal også løbende tilpasse vores egne Danmarksmes-

terskaber efter de internationale regler.  

 

Alt dette uanset at vi generelt mener, at man sagtens kan være ung til man er 45. På 

næste bestyrelsesmøde (5. august 2021) tager vi igen en snak om, hvordan vi løbende 

tilpasser vores veteranlandsholdstræning og udvælgelsen, ikke mindst med tanker på, at 

FEPA også forventer at afvikle et veteran-EM i Portugal 01-06NOV21. 

 

 

3) Landsholdssamlinger  

 

Vi besluttede, at vi fremadrettet skal sikre månedlig træning for både vores seniorer, U18 

og for vores veteraner. En større padelkæde har budt ind med gratis træning til vores 

landshold, som vi gerne benytter så snart vi får mulighed for det. Vi har aftale med 

aflønning af landsholdstrænere der sikrer at vi kan drive det ordentligt, sådan at vi kan 

arbejde henimod den styrkelse af vores landsholdsspillere, som efter vores vurdering kan 

medvirke til på sigt at gøre Danmark til det, vi betragter som en padelnation. 

 

 

4) Status tanker om nye turneringsformer 

 

Arbejdet ligger indtil videre i brak, da der er mange andre projekter vi har gang i, og 

begrænsede personaleressourcer. Vi satser på at komme videre hen over sommeren. 

 

 

5) Dato for Lunars Ligaens Final Four? 

 

Vi er enige om, at vi gerne vil gøre Lunar Ligaens Final Four til en event. Det bliver søndag 

den 15. august, og Padel Yard på Refshaleøen lægger gerne baner til. Vi arbejder videre 

på sagen. 

 

 

6) Strategi padeltrænerkursus. Vi skal i gang NU 

 

Vores hidtil værste achilleshæl (ud over at vi endnu ikke er anerkendt af DIF) er, at vi ikke 

har et DPF-autoriseret træneruddannelseskursus. Bestyrelsen besluttede at hensætte de 

nødvendige ressourcer til at udvikle, markedsføre og implementere et uddannelsesprogram 

allersnarest. Ole & Christian arbejder på sagen. 
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7) Status bestyrelse 

 

Vi besluttede at invitere vores to bestyrelsessuppleanter, Estelle Dehn-Christoffersen og 

Kenneth Sverker Nilsson, til næste bestyrelsesmøde, da vi tænker, at begge 

personer/spillere kan bidrage væsentligt til bestyrelsesarbejdet. 

 

 

8) Status DIF 

 

DIFs bestyrelse har på sit seneste møde den 15. juni 2021 diskuteret situationen om 

padelsporten og Dansk Padel Forbund, nu hvor der ikke længere er forhandlinger mellem 

Dansk Padel Forbund og Dansk Tennis Forbund. Under mødet havde vi endnu ikke hørt fra 

DIF, hvad de talte om på mødet, hvilket næppe er det mest positive tegn vi kunne have 

oplevet. Dansk Padel Forbund er stadig ansøgerkandidat til DIF, en ansøgning vi sendte 

afsted 16. april 2020. 

 

Vi konstaterer, at DIF reelt ikke har optaget nye medlemmer siden 2006. Det eneste nye 

medlem der er kommet til DIF efterfølgende, er Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF) i 

2018, der er en del af DIF på en vistnok midlertidig bevilling, fordi DSRF er med i det 

internationale forbund som har fået sporten på OL-programmet. 

 

Set med vores øjne forekommer det ikke, at DIF har den store interesse i at optage nye 

sportsgrenes forbund før det virkelig bliver tvingende nødvendigt. Det undrer os. 

 

 

9) Reklame-sommer-skriv for vores sponsorer 

 

Ja tak, og gerne snarest. Ole sætter i gang. 

 

 

10) SoMe indsatsen 

 

Vi havde en principiel diskussion omkring vores officielle kommunikation på de sociale 

medier. Vi var enige om, at vi helst laver ”egne nyheder”, og i det omfang, vi deler andres 

nyheder, så kan vi kun gøre det, hvis der ikke reklameres for nogle direkte konkurrenter 

til vores hovedsponsorer. Og selv når vi deler andres nyheder, så gøres det klart bedst, 

hvis vi sætter vores egne ”ord” på nyheden. 

 

 

11) PadelGuiden 

 

Efter sommerferien udkommer PadelGuiden, som bliver et annoncefinansieret magasin 

styret af Nord Advertising, hvor Dansk Padel Forbund leverer en række artikler til. Vi 

samarbejder med Nord Advertising om at få lavet det bedst mulige padelmagasin som vi 

håber vil sikre, at padelsporten bliver endnu mere udbredt, og at Dansk Padel Forbund vil 

stå endnu mere tydeligt i alle padelspilleres sind som samlingspunktet for padelsporten i 

Danmark. 
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12) Hjemmesideforbedringer 

 

Christian Nybroe ønsker lidt konsulentbitand til at forbedre designet af vores hjemmeside, 

som nogle mener er for gammeldags. Bestyrelsen giver grønt lys til Christian Nybroe til at 

søge den nødvendige bistand, samtidig med at vi alle er enige om, at vi har en hjemmeside 

med virkeligt imponerende informativt niveau, som vi ikke skal slække på. 

 

 

13) Næste møde 

 

Bliver 5. august 2021 klokken 18.00. Augustvej 60, 2860 Søborg. Vi inviterer også 

vores suppleanter Estelle Dehn-Christoffersen og Kenneth Sverker Nilsson. 


