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Afholdt: 24. november 2021 kl. 18, online. 

Til stede: Line Larsen, Lasse Vedersø, Frederik Bentler, Ole Egholm, Mickey Oliver, Estelle 

Dehn-Christoffersen, Christian Nybroe(Med i starten) 

Referent: Ole Egholm 

1. Status og erfaring fra VM i Qatar 13-21NOV 

Lasse og Ole har været med landsholdet (16 spillere), 4 trænere og en fotograf i Qatar til FIPs 

VM. Vi er stolte af at være blandt verdens 16 bedste nationer som er udtaget til VM.  

Vi har en strategi om at gøre padel til en folkesport og Danmark til en padelnation, og så vil vi 

gerne en dag kunne skabe resultater der matcher den ambition. Målet er at være i en global 

top 10. Ting tager tid, og det er stadig kun 9 år siden at Danmark fik sine første reelle 

padelbaner. Vi er på rette vej. 

 

Ole og Lasse konstaterer også, at Qatar Tennis Federation (der omfatter alle 

ketchersportsgrene) gjorde et helt fantastisk arbejde for at sikre spillerne de bedste 

betingelser. I alt 10 tennisbaner, alle med publikumplads, var konverteret til padelbaner af 

bedste kaliber, og værtsnationen sikrede 4-stjernet luksushotel til alle spillerne samt sørgede 

for fri forplejning både morgen, middag og aften for alle spillerne. Hele eventet samlet i ét 

center, med busser der kørte i pendulfart fra hotel til venue. Fantastisk forplejning.  

Fundamentet for organisationen sikrede, at spillerne kunne yde sit bedste i kampe, og det 

sikrede også, at Dansk Padel Forbund på den måde kunne medvirke til, at omkostnings-

niveauet for spillerne blev begrænset til flybilletten, som Dansk Padel Forbund endda gav et 

tilskud til. 

 

Rent sportsligt tabte både herrer og damer de første fire dage i træk. Det var ikke nødvendig-

vis sådan, at vi blev tævet ud af banen, og vi tabte ikke nogle opgør som vi burde have 

vundet. Det giver selvfølgelig en lidt trykket stemning i en landsholdslejr, og selvfølgelig var 

det rart da begge hold vandt landskampene på femtedagen. På sjettedagen vandt kvinderne 

og herrerne tabte. Kvinderne ender med en 13. plads og herrene med en 14. plads.  

VM gik ca. som forventet, og det er stadig vores vurdering, at vi fortsætter med at udvikle os 

hurtigere end de andre lande, så vi håber, på sigt, at vinde nogle af de kampe vi tabte i Qatar. 

 

Der bliver efter alt at dømme VM i 2022 igen, fordi det aktuelle VM er et udsat 2020 VM. Vi 

er med vores VM resultater dog ikke sikre på, om vi får mulighed for at deltage igen. Der 

bliver en europæisk kvalifikation. Vi afventer information omkring kvalifikation, hvor og 

hvornår det bliver afviklet. Ambitionen er naturligvis at vi kvalificerer os igen. 

 

Med det værtskab, som Qatar bød på, kan det blive svært for et andet værtsland at  

matche sidste VM. Vi kan selvfølgelig håbe på, at det næste VM kan afvikles på  

et tidspunkt, hvor corona ikke er en besværliggørende faktor (for der var en  

del ”red tape”, især inden afrejse og ved ankomst), og selvfølgelig var  

der også en stor del af informationsflowet fra FIP, som vi gerne ville  

have haft på et tidligere tidspunkt. 

  

Referat af bestyrelsesmøde 

http://www.danskpadelforbund.dk/
mailto:Kontakt@danskpadelforbund.dk
mailto:Kontakt@danskpadelforbund.dk


  
 

Rev. -  Side 2 af 4 

 

1. februar 2022 

2. Status og erfaring fra Veteran EM d. 31 okt. – 7. nov. 

De internationale arrangementer vælter ned over padelspillere her i efteråret 2021, hvor der 

endelig er løsnet lidt op for corona-restriktionerne. 

 

7 damer og 13 herrer har været til veteran-EM på Algarve-kysten i Portugal 31OCT-07NOV. 

Her var det ret vildt at se, at damefinalen – mellem de to bedste europæiske nationer ud af 9 

deltagere – stod mellem Sverige og Danmark! Sverige vandt, men at de danske veteran-

kvinder fik en samlet andenplads er noget af en overraskelse for alle. Selv i europæiske 

padelkredse blev der snakket om det vilde i, at en sport, som for få år siden blev betragtet 

som sydeuropæisk, måtte opleve en EM-finale mellem to skandinaviske hold. 

 

Herrerne klarede det knap så godt som kvinderne med en samlet 8.-plads ud af 10 tilmeldte 

nationer. 

Vi mener, at vi kan gøre det bedre fremadrettet. Til dette veteran-EM har vi ladet spillerne 

styre sig selv, og haft spillende holdkaptajner. Vi skal også rose både spillere og holdkaptajner 

for at de også har finansieret sig selv. 

Vi er dog godt klar over, at det er en uholdbar løsning at lade medspillere være holdkaptajner, 

der tager beslutning om både udvælgelse inden mesterskaberne, og udvælgelser af de 

konkrete spillere på dagen. 

Det sagt udtrykker bestyrelsen også sin store taknemmelighed for det arbejde, der er udført af 

holdkaptajnerne, og den svære balancegang, som arbejdet indebærer. 

 

Vi blev enige i bestyrelsen om, at vi på sigt – og gerne allerede til VM i Las Vegas, der er udsat 

til marts 2022 – vil sende en træner med, der kan tage de vigtige beslutninger om 

holdfordeling og holdopstilling. 

3. Økonomi i forhold til FIPs veteran-VM 

Bestyrelsen besluttede at reservere midler til at sikre, at der som minimum kan deltage en 

træner for både herrer og damer, der kan sikre at de rigtige hold stiller op på de rigtige 

tidspunkter, når vi skal til veteran-VM i Las Vegas. 

 

Endvidere er bestyrelsen også af den opfattelse, at vi bliver nødt til at genoverveje 

landsholdsudtagelserne for både herrer og damer, der blev foretaget tilbage i marts 2021, og 

på det tidspunkt vel nok uden hensyn til, at aldersgrupperne er 35+, 40+, 45+, 50+ og 55+ 

for herrer og 35+, 40+ og 45+ hos kvinderne. Vores udvalgte spillere er generelt 45+.  

4. U18 landshold 

Vores U18-landshold har endnu ikke været til internationale turneringer, da vi sprang VM i 

Mexico City over i august 2021, fordi vi ikke følte at vi kunne stille et fuldt hold der var fuldt 

forberedt, samtidig med at det var meget langt væk (og dermed dyrt). 
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Bestyrelsen besluttede, at Lasse og Ole sætter sig sammen med vores U18-landstræner Søren 

Ørding, for at se, hvordan vi kan tilrettelægge træning, sådan at vi kan melde klar med et 

U18-landshold næste gang chancen byder sig. 

5. Tanker om trænersituation 

Vi arbejder fortsat på at kunne tilbyde et træneruddannelsesprogram i løbet af foråret 2022. 

Der er fortsat flere knaster, der skal løses, og mere ekspertise, vi skal trække ind, for at sikre 

et ordentligt resultat. 

6. Sponsoraftale SportMaster 

Frederik Bentler er i sving med at lave et forholdsvis bredt samarbejde med SportMaster. 

Samarbejdet hjælper både en elite-turneringsrække, samtidig med at vi i samarbejde med 

Sportmaster vil komme med en B&U-satsning i hele landet. Bentler skitserede tankerne og 

debatten herom, og har fuld opbakning fra bestyrelsen til at færdiggøre aftalen, som 

bestyrelsen ser frem til at sætte i værk.  

7. PR-arbejde med VM, DM osv 

Vi er opmærksomme på, at vi med vores forholdsvis knappe ressourcer og en sportsgren i 

brutal vækst, med nu 45 medlemsklubber, er kronisk bagud i alle vores ting. Blandt andet har 

vi et enormt forbedringspotentiale på vores PR-arbejde og informationsarbejde generelt. 

 

IGEN kunne vores informationsniveau fra VM i Qatar have været endnu større, og vores PR-

forberedelser til kommende DM kan gøres endnu bedre. 

 

Hvis vi møder en frivillig, som mestrer PR- og kommunikationsarbejde vil det glæde os. 

8. Status kassererjob 

Der er udsigt til at vi kan få frivillig og yderst kompetent hjælp til at aflaste Christian Nybroe 

med kassererjobbet, og det er allerede i gang.  

9. PadelGuiden, evaluering 

Ole fortalte at han var glad for samarbejdet med NORD Advertising og generelt var der  

tilfredshed i bestyrelsen med PadelGuiden, som er trykt i omkring 15.000 eksemplarer, og 

fordelt til alle klubber, private centre og så videre. Frederik spurgte ind til vilkårene i aftalen og 

mener at DPF bør få noget økonomi ud af at være indholdsleverandør til NORD Advertising. 

Bestyrelsen var enige om at fortsætte samarbejdet om udgivelse af PadelGuiden, selv om vi 

også samtidig vil sikre, at medier, der vil lave journalistik om padelsporten også gerne kan 

hjælpes i gang. OE laver udkast til pressemeddelelse om PadelGuiden. 
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10.  Tøjsituationen 

Vi har umiddelbart brugt stort set hele vores tøjkvote hen til midten af 2022, og derfor har vi 

valgt at ændre ”strategi” for vores landsholdstøj. Vi besluttede for nogle møder siden, at 

spillerne gerne må beholde deres landsholdstøj, og nu har vi besluttet, belært af mangelsitua-

tionen, at vi vil opfordre vores landsholdsspillere til enten at bruge tøjet (og på den måde 

gøre reklame for Dansk Padel Forbund og alle vores sponsorer) lejlighedsvis, også selv om 

spilleren ikke repræsenterer Danmark, men måske bare spiller nede i den lokale klub, eller at 

levere tøjet tilbage til Dansk Padel Forbund, sådan at det kan komme andre spillere til gode, 

der skal til udlandet og repræsentere Danmark. Ole sørger for at have et pænt opbevaret 

tøjlager med landsholdstøj, sådan at vi ikke overforbruger men fremadrettet blot bestiller det 

vi har behov for. 

Ole sender mail ud til alle landsholdsspillerne herom. 

11. Gaver til DM 

Vi har stadig ikke en fast struktur for gaver til alle vores Danmarksmesterskaber, og det 

bekymrer fortsat Lasse, der står for alle arrangementerne. Ole påtog sig at hjælpe med at 

sikre gaver til senior DM. Vi er stadig afklarede om, at vi mangler én i bestyrelsen, der fast 

påtager sig at sikre gaver til alle vores mesterskaber. 

12. Inspirationshæfte til nye klubber og centre 

Flere nystartede klubber og centre har efterlyst en ”guide” til hvordan man som nystartet klub 

eller center kan introducere spillerne til sporten, få dem indlemmet i fællesskabet og i det hele 

taget lavet nogle sociale og konkurrencearrangementer. Mickey Oliver vil gerne lave udkast til 

en sådan tekst, der skal integreres på vores hjemmeside. 

13. Optagelse i DIF 

Der er ikke noget nyt. Dansk Padel Forbund ville ved udgangen af 2021 være i den største 

halvdel af DIFs medlemmer, målt på medlemsantal, hvis vi var optaget i DIF. 

 

For nuværende afventer vi at DIFs Etiske Komité udtaler sig om vores henvendelse til dem, 

der bl.a. omfatter hvornår DIF kan tage stilling til vores optagelse. 

 

Vi ser frem til en åben dialog med DIF og håber på en snarlig anerkendelse af padelsporten 

som en selvstændig sport. Netop anerkendelse af sporten som en selvstændig sport er et 

kardinalpunkt for DPF. 

14. Næste møde 

Bliver 6. januar klokken 18.00. Online. Møde i februar bliver fysisk. Det er ambitionen at 

mindst hvert tredje af vores møder bliver fysiske. 

 


