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Deltagere: Ole Egholm, Frederik Bentler , Lasse Vedersø, Christian Nybroe, Line 
Larsen, Mickey Oliver, Kenneth Sverker Nilsson og Estelle Dehn-Christoffersen. 

 
 

1) Status 2021-regnskab per d.d. 

 

VI noterer fortsat et pænt overskud på aktiviteterne, hvilket især skyldes, at vi 

er mange der kaster rigtig meget tid i padelforbundet uden egentlig at få løn. 

Dansk Padel Forbund udbetaler siden 01JUL21 dog 10.000 kroner i månedsløn 

hver til Ole Egholm, Lasse Vedersø og Christian Nybroe. Alligevel konstaterer 

vi, at bankkontoen i Dansk Padel Forbund kronisk har ligget over en halv million 

kroner i de sidste 3-4 måneder. 

 

  

2) Status FEPA EM 

 

Ole Egholm tager med som rejseagent, ikke mindst fordi der også er møder i 

FEPA, vores europæiske padelforbund. Lasse Vedersø deltager, og vi har netop 

fået på plads, at Albert Company Bolos tager sig af ansvaret som træner for 

herrerne og Søren Ørding kommer alligevel også med som træner for 

kvinderne. På den måde sikrer vi, at de sportslige beslutninger ikke tages af 

hverken Lasse eller Ole men af trænere, sådan som det bør være. 

 

 

3) FEPA generalforsamling. Vores holdninger 

 

Vi er opmærksomme på, at der er en vis konkurrence mellem FEPA og FIP, 

hvilket netop også kan ses af, at FIP har afholdt et EM i juni/juli 2021, og at 

FEPA nu afvikler et EM i oktober 2021. 

 

Vi er dog enige om at bakke op om begge organisationer og disses tiltag, hvilket 

også sikrer os endnu mere international deltagelse og erfaring. 

 

Bestyrelsen har besluttet at betale hotel, billeje, en aften i byen samt de 

sædvanlige tilmeldingsgebyrer og landsholdstøj til spillerne til Bilbao. Det er en 

væsentlig opgradering i forhold til FIPs EM i Marbella, hvor spillerne selv betalte 

både fly og hotel. Denne gang betaler spillerne kun fly selv. 

 

DPFs samlede omkostninger til dette EM løber op i over 100.000 kroner, som 

vi vurderer er en omkostning vi må tage for at sikre en ordentlig afvikling. 
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4) Status FIP VM – økonomi, organisation 

 

Danmark er udtaget til FIPs VM, der spilles i Qatar og kræver, at vi sender 

landsholdet afsted 13NOV og hjem 21NOV21. Der er kun 16 lande med, og vi 

er ganske tilfredse med, at vi via vores deltagelse til FIPs EM i Marbella har 

forhånds-kvalificeret os til slutrunden blandt verdens 16 bedste nationer. Det 

gælder endda både for vores damer og vores herrer. Herrerne på den yderste 

europæiske plads, i øvrigt. 

 

Vi beslutter også her, at vi betaler hotel til spillerne til VM. Ole mener, at vi 

også her kommer af med et samlet beløb på over 100.000 kroner, og 

bestyrelsen er igen enig om, at det er dyrt, men det er pengene værd. 

 

Der er selvfølgelig enighed i bestyrelsen om, at det på sigt er meningen, at 

senior-landsholdsspillere ikke selv skal betale hverken fly eller hotel når vi stiller 

op til EM eller VM. Det er dog heller ikke hensigten, at vi som forbund skal 

sende alle vores penge fra bredden til eliten, og derfor er der også enighed om, 

at vi sammen med landsholdsspillerne skal sikre, at disse, qua deres talenter, 

også kan hjælpe til at der kommer penge ind i padelforbundets kasse. Her har 

vi et stort udviklingspotentiale. 

 

Vi blev enige om at forhøre os hos andre forbund omkring finansieringen af 

deres landshold, og den første tilbagemelding fra lignende forbund (volley, 

basket/bordtennis) er, at forbund afholder alle omkostninger til internationale 

mesterskaber for spillerne. Så når Dansk Padel Forbund en dag bliver anerkendt 

også får tilsvarende bevillinger som andre sportsforbund så bør vi i Dansk Padel 

Forbund også være nået dertil. 

 

 

5) Status Landsholds-retningslinjer 

 

Der er udarbejdet første udkast som nogle af landsholdsspillerne har 

gennemset, og de arbejder selv videre på sagen. Indtil videre står vores 

retningslinjer rimeligt klart på hjemmeside, så det er egentlig blot en forfinelse 

af disse som vi ser, om vi kan få udarbejdet. 

 

 

6) Status FEPA veteran EM 

 

Vi mangler stadig de sidste oplysninger, som skal komme fra Mikael Thobo om 

herrerne. Der forventes deltagelse af 8 damer og 14-15 herrer. Der skal bruges 

6 damer og 10 herrer i hver landsholdskamp, som finder sted i Vilamoura på 

Algarve-kysten i Portugal 01-06NOV21. 

 

 

7) Status tøjforbrug / Head-sponsorat 

 

Vi afventer fortsat et kontoudtog og specifikation på vores tøjforbrug hos vores 

hovedsponsor Head. Vi har rykket Claus Ketterle, der arbejder på sagen. 
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8) Status Padeltræneruddannelse? 

 

Vi har diskuteret forskellige scenarier, som vi skal i gang med. Drømmen er at 

udbyde træneruddannelseskurser i starten af 2022. 

 

 

9) Status spillerlicenser 

 

Vi har netop nu rundet 2.000 spillerlicenser. Vi har forskellige tanker om 

hvordan vi kan sikre, at mange flere af vores spillere bliver registreret med 

spillerlicenser. 

 

 

10) DIF. Status og midler, og PR-strategi samt 

forhandlingsstrategi 

 

Ikke så meget nyt at berette her. Bestyrelsen er enig i, at vi bliver nødt til at 

reagere på de usandheder, som formanden for Dansk Tennis Forbund, Henrik 

Thorsøe Pedersen, har fremsat i radiointerview om Dansk Padel Forbund. Vores 

gennemgang af usandhederne blev offentliggjort på vores hjemmeside dagen 

før mødet. 

 

Der var også enighed om, at vi – som forberedt gennem nogle uger – skal få 

involveret DIFs Etiske Komité i den behandling, som Dansk Padel Forbund har 

været udsat for. Vi vælger at tage samtlige punkter, som vi har været utilfredse 

med, med til DIFs Etiske Komité. 

 

Herudover er forhandlingerne med DIF – muligvis – begyndt, idet Ole Egholm 

har haft første møde med Hans Natorp. Der er sat nyt møde i kalenderen til 15. 

oktober 2021 (som Hans Natorp dog har udsat til 12. november). 

 

I mellemtiden vil vi gøre som vi plejer – passe vore arbejde med at udvikle 

padelsporten i Danmark. 

 

 

11) Status Medlemsklubber 

 

Vi gentager vores månedlige øvelse med at se på, hvilke medlemsklubber der 

kan være i støbeskeen, og vi glæder os over, at med Frejlev Tennis & Padelklubs 

indmeldelse den 27SEP er vi nu nået op på 36 medlemsklubber. Ole fortæller, 

at vi i vores fremtidsquiz gennemsnitligt har haft en forventning om at nå 43 

medlemsklubber ved udgangen af 2021. 

 

 

12) Status Medlemscentre 

 

Vi er nu enige om hele indholdet, og det er sådan set bare at gå i gang. Ole er 

ikke sikker på at han når det før vi er kommet hjem fra Bilbao. 
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13) Gaver til vores DM. Udover pokaler. Nogle 

ideer/retningslinjer/mål? 

 

Lasse forklarer, at han er god til at lave turneringer, men han er ringe til at 

finde på gaver. Vi efterlyser en mere sammenhængende ”strategi” for 

gaveuddeling til vores arrangementer. Udover DM-statuetterne i massivt glas, 

som vi er meget begejstrede for (og det forekommer vinderne også at være). 

 

Vi har forskellige ideer i spil, ikke mindst via Estelle, som lever af at sælge 

gaver til dagligt. Vi har dog endnu ikke fundet De Vises Sten lige i denne her 

sag. 

 

 

14) Padelkonference 2022 

 

Vi overvejer at lave en padelkonference i første halvår af 2022, med mange 

forskellige elementer i. Bentler og Line sætter sig sammen og ser hvad de kan 

komme op med. Vi er alle enige om at det er en god ide. Det kræver bare TID 

at eksekvere den. Temmelig meget tid. 

 

 

15) Rankedin planer 

 

Frederik & Christian eksperimenterer i øjeblikket sammen med Rankedin om, 

hvordan vi kan bruge den enorme database der findes til at skabe en 

ranglistemodel, der muligvis kan blive mere retvisende end den struktur vi har 

i øjeblikket, hvor man tjener points efter antal vundne kampe. En rangliste, der 

tager hensyn til hvor meget man vinder og taber i forhold til dem man spiller 

med. 

 

En enig bestyrelse synes at det er meget spændende og relevante overvejelser, 

som fortsættes i samarbejde med Rankedin. 

 

Der er endvidere opbakning til, at Christian sætter en ”uddannelse” i gang med 

at håndtere Rankedin, sådan at flere af vores padelklubber bliver familiære med 

at håndtere turneringer i Rankedin. ”Uddannelsen” vil nok bestå af et 

halvdagskursus. 

 

 

16) Vores kommunikationsform internt: Mail eller Messenger? 

 

Bestyrelsen er, efter en kort snak, enig om at vores kommunikationsformer, 

der både er på messenger og via emails, fungerer ganske godt som den gør. 

 

 

17) Kalender 2022, første halvår. 

 

Lasse er tovholder og arbejder på sagen med et sammenhængende 

turneringsudbud. 
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18) Valg af revisor 

 

Vores generalforsamling har besluttet, at vi skal have en statsautoriseret 

revisor til at revidere vores 2021-regnskaber. Ole og Christian påtager sig 

sammen rollen med at finde og foreslå en revisor. 

 

19)  Kassererrollen 

 

Christian Nybroe har i årevis bedt om at få en anden kasserer end ham selv, 

og han gentager ønsket. Vi prøver at se, hvem vi kan finde i netværket, der 

eventuelt kan overtage kassererposten og samtidig stå for den daglige 

bogføring. 

 

20) Junior Camp 

 

Christian fortæller ideen om opbygning af junior camps, hvor første camp skal 

være i november i Silkeborg. Her samles alverdens juniorer (U18-spillere) til 

en samlet dag i padelsportens tegn. Det er tanken at konceptet kan blive af 

tilbagevendende karakter. Bestyrelsen bakker op om projektet ikke kun i 

arbejdstid men også i at sikre finansiering, sådan at det kan være under 

rimelige vilkår for deltagerne. 

 

21) Næste møde bliver torsdag 28. oktober 2021 hos Køge Padel 

Klub. 

 

 


