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Deltagere: Frederik Bentler (FB), Christian Nybroe (CN), Lasse Vedersø 
(LV), Line Larsen (LL), Kristoffer Jørgensen (KJ), Kenneth Sverker (KS), 
Estelle Dehn (ED) samt kortvarigt William Menzel og Martin Tillisch. 
 

1) Valg af referant 

LV valgt som referant 

 

2) Hvem stiller op til generalforsamlingen 2022? (FB) 

- William Menzel 

- Martin Tillisch 

William og Martin præsenterede sig selv og glæder sig til forhåbentligt 

at kunne blive en del af Dansk Padel Forbund og bidrage til øget vækst 

og udvikling. 

 

3) Erhvervsnetværk status (KJ) 

KJ er klar med erhvervsnetværk for DPF i Ballerup. 

Der er lanceret på SoMe og flere er meget interesserede, så KJ 

forventer fuldt hus når vi starter op i marts. 

FB laver post til Linkedin og vi må alle meget gerne promovere tiltaget. 

 

4) Status på sponsorer, padeldag og sommercamps (KJ) 

KJ har haft møder med forskellige mulige sponsorer og har store 

forventninger til outcome af disse. 

Vi taler både navnerettigheder og andre sponsorater, og for ikke at 

tale ”skævt af hinanden” ønsker KJ at have hovedkontakten til vores 

sponsornetværk, hvilket bestyrelsen bakkede op om. 

KJ/FB er ved at udarbejde et decideret sponsorkatalog, som de 

fremviser til os andre, når det foreligger i en mere færdig form. 

 

5) Generalforsamling status på praktik. (CN) 

Vi skal til Ikast og afholder enten generalforsamlingen i PadelWorld, 

eller i nogle bgygninger tæt på der er egnet til formålet. 

CN har styr på generalforsamlingen og FB pointerer at det er vigtigt vi 

har mulighed for powerpoint og videopræsentation.    

 

6) Etablering af sekretariat (FB) 

FB/KJ/LV har haft indledende samtaler med en spændende person der 

har mange kompetencer og ville være rigtig god at ansætte i vores 

kommende sekretariat. Vedkommende ønsker samtidig en stilling på fx 

ca 10 timer om ugen, og bestyrelsen tænker det kunne passe DPF 

rigtig godt. 

Debatten affødte en medfølgende diskussion omkring muligheden for 

at hjælpe og støtte foreninger med at anlægge og drive flere 

baner/haller – meget gerne med kommunens hjælp. KS har en del 

brugbart materiale som han gerne deler med FB og bestyrelsen. 
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7) Aktivering af vores udvalg (FB) 

Bestyrelsen vil gerne aktivere DPFs udvalg yderligere og dette punkt 

vil have topprioritet efter generalforsamlingen, når den ”nye 

bestyrelse” er sammensat. 

Første skridt herefter bliver at fastlægge en strategi, samt få det 

organisatoriske overblik over hvilke udvalg vi ønsker at have, hvordan 

der rekrutteres til disse, og skabe nogle klare rammer og retningslinjer 

for hvilke arbejdsopgaver der hører til. 

 

8) Turneringsudvalg budget til f.eks. præmier (LV) 

Alle er enige om at det nværende præmieniveau og -forbrug er 

passende og der er generelt tillid til at CN og LV prioriterer fint. 

 

9) Udbud DM 2022 (LV) 

KJ/LV har koordineret datoerne, samlet dem sammen og udarbejder et 

udbudsmateriale, der skal sendes til centrene snarest. 

Disse indeholder alle DM – men vi holder lige FinalFour og 

DivisionsSlutspil i kort snor og planlægger eventet, pkt 10. 

 

10) Final4 og Divisionsslutspil 2022 (LV) 

KJ/LV/FB har nogle tanker om, hvordan et koncept kunne 

skrues sammen med Roskilde som omdrejningspunkt. En mobil 

bane (fra DanishPadelOpen) kan lejes og opsættes, så vi kan 

afholde med en god del tilskuere. 

Dette vil blive et større arrangement, inkludere bespisning og 

en samlet præmieoverrækkelse. FB/KJ/LV arbejder videre. 

  

11) SinglePadel DM (LV) 

LV ser gerne at alle er med til at promovere SinglePadelDM. 

CN/FB vil gerne have at det tydeliggøres at DPF er afsender på 

turneringen. 

LV/KJ tager en snak med i-Padel (Flemming Bøgh) om dette 

forhold. 

 

12) Turneringsafholdelse ØST (LV) 

Vi ærger os lidt over de manglende turneringer på Sjælland og 

havde en debat omkring hvad vi eventuelt kunne gøre for at 

motivere centre og arrangører til at afholde flere turneringer. 

Vi har ikke rigtigt nogen ”super-løsning” og går i tænkeboks for, 

hvordan vi motiverer centre og klubber mere. 

 

13) SommerTour 2022 (LV) 

LV har en lille ide om en sommerturnering for vores 

medlemsklubber især. KJ/KS/LV går i styregruppeudvalg og 

planlægger mere i detaljerne. 
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14) Junior Tour (CN)  

CN er ved at planlægge en JuniorTour med god geografisk 

spredning hvor vi vil motivere de dygtigste spillere under 18 til 

at komme og dyste. CN har flere ideer til hvad der kunne lokke 

spillerne til at deltage. 

FB/KJ mener en sådan Tour er godt sponsormateriale. 

LV mener der kunne laves et lignende koncept omkring bredde-

junior og har nogle ideer til konceptet både med placering, 

spilleform og lignende. 

 

15) Veteran VM – status (LV) 

Status er at der er et hold herrer og et hold damer klar til at 

spille kval – i Dublin 25-27 februar. Såfremt vi klarer os godt, 

skal Danmark ligeledes deltage i Las Vegas (VM) sidst i marts. 

Albert/Lucho tager med som trænere og koordinerer med LV. 

 

16) Status på RankedIN (FB/CN) 

FB har ideer om at få skabt en national rangliste for alle – som 

skal kunne håndteres udenom turneringsranglisten som stadig 

vil være vores vigtigste rangliste. 

FB har bemærket at det er en jungle at man er ”rød” eller ”3,5” 

eller noget tredje eller fjerde og synes padelspillerne kunne 

drage fordel af, at der kun var ét system nationalt. 

FB/CN tager et møde med Rankedin omkring mulighederne for 

at implementere dette. 

 

17) Status på DIF optagelse (FB) 

Intet hyt. DIF er til OL i Beijing og vi hører nok ikke noget 

yderligere før de vender tilbage til Danmark. 

 

18) Eventuelt? (Alle) 

Vi bestiller noget merchandise – FB/ED koordinerer. 

Vi køber et abonnement til Idrætsmonitor. 

 

Næste møder: 

• 5. marts generalforsamling (Ikast) 

• 8. marts best.møde (Odense) 

• 14. april best.møde 

• 21. juni best.møde (online) 

• 4. august best.møde 

• 15. september best.møde 

• 25. oktober best.møde 

• 30. november best.møde 

 

Noter og noteringer fra mødet: 

• LV tager fra i Boostly omkring vores video og især delen om 

Lunar som skal udgå. 

• FB har haft en samtale med Mads fra Sportmaster omkring 

padelcamps i hans center. 

• FB tager en samtale med Mads omkring Sportmaster 

Padelcamps som vi gerne ser placeret i vores 

medlemsforeninger. 


