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Padel vækster og bliver ved med at buldre derudad. Forbundet udvikler sig også i takt med 

væksten, og det ligger bestyrelsen meget på sinde at højne informationsniveauet og vigtigst af alt 

at få fortalt de mange gode og inspirerende historier om padel. Padel er for alle – og ambitionen 

er stadig at gøre padel til folkesport i Danmark. 

 

Formandens klumme v. Frederik Bentler: 

 

Siden årsskiftet har der været fuld fokus på at styrke organisationen og få lagt grundstenene til et 

stærkt og funktionsdygtigt sekretariat. Vi har påbegyndt forberedelsesprocessen sammen med DIF 

og taget hul på arbejdet mod målet om optagelse som specialforbund. Vi ser som samlet 

bestyrelse frem til samarbejdet med hele DIF-familien – lige nu handler processen i høj grad om at 

blive ”fit and proper” til at både vi som forbund, men også vores medlemsklubber, bliver klar til 

formelt at høre under DIF. Processen handler ligeledes om samarbejde på tværs af idrætten som 

helhed – og det glæder vi os til at berette meget mere om, når vi er længere i den proces. For os 

handler det om udvikling af padel, så sporten får den selvstændige plads i Idræts-Danmark som 

den fortjener. 

 

Vi har per 1. april ansat Kristoffer Jørgensen som sekretariatschef på fuld tid. For os er det et 

naturligt skridt for at sikre driften i et forbund, der udvikler sig konstant. Vi har fokus på en 

professionalisering af vores organisation og den vil vi fortsat udvikle på i den kommende tid. Dette 

vil også gøre det muligt at opgradere alle vores aktiviteter, så vi får mere padel for alle 

aldersgrupper og niveauer. 

 

Afslutningsvis vil jeg nævne at vi også internationalt vil arbejde på at bringe Danmark endnu 

tydeligere frem i de respektive forbund hos FIP og FEPA. Vi har netop deltaget i FIP´s general 

forsamling og har taget en masse brugbar viden og erfaringsudveksling med hjem til det videre 

arbejde. Det er vigtigt for DPF at danne gode relationer rundt om i verden, således at vi i 

fællesskab trækker i samme retning til glæde og gavn for sporten. Både for vores landshold, men 

også set fra et bredere perspektiv. 
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Nyt fra sekretariatet v. Kristoffer Jørgensen: 

 

Vi har netop afsluttet årets danske mesterskaber for seniorer i PadelPadel i Odense. Mesterskabet 

er rykket frem i kalenderen, således at landstrænerne i højere grad har kunne bruge resultaterne 

som en del af udtagelseskriterierne frem mod VM. Vi sigter hele tiden mod at bringe så meget 

kvalitetet ind i afviklingen af vores turneringer, og vi er glade for den opbakning vi mærker fra 

både spillere og arrangører. Det kommer vi til at udvikle videre på. 

 

I takt med at padel bliver mere og mere udbredt landet over oplever vi en støt stigende interesse 

for kommercielle aftaler. Det er et område som har fuld fokus og er en del af vores strategi om at 

padel skal gøres tilgængelig for alle danskere. Vores samarbejde med Lunar og etableringen af 

Lunar-ligaen er et fremragende eksempel til efterligning – og vores ambition er i løbet af 2022 at 

kunne løfte sløret for flere lignende aftaler med virksomheder, som vil bruge padel til at aktivere 

personale- og kundepleje, men også samtidig komme ud til en bred målgruppe. Midler der for 

forbundet er afgørende for at kunne realisere en bred vifte af tilbud til nuværende og kommende 

padelspillere. 

 

Næste store opgave for sekretariatet bliver uden tvivl at opgradere på områderne klubudvikling og 

træneruddannelse. Vi skal i fællesskab med alle interessenter for alvor have sat skub i udviklingen 

af vores klubber og samtidig sikre at der udbydes relevante tilbud til alle niveauer og aldre over 

det ganske land. Vi vil arbejde målrettet på at sikre næste generation af padelspillere, og vi ved at 

der skal findes løsninger, så vi får gang i ungdommen. Vi skal have uddannet mange flere trænere 

og aktiviteter, så det bliver attraktivt at starte op med padel i så ung en alder som muligt. Vi 

arbejder lige nu på de sidste detaljer i planlægningen af turneringsrække for både ungdommen 

kombineret med relevante træningstilbud. Det glæder vi os til at præsentere for jer. 

 

Sideløbende med alle disse aktiviteter bruges tiden på at strømline processer og få sat driften i 

faste rammer, så forbundet er gearet til både den ordinære drift med landshold, turneringsudbud 

og øvrige aktiviteter – hele tiden med øje for den politiske proces, der af naturlige årsager fylder 

meget for Dansk Padel Forbund lige nu. 

 

Padel er kommet for at blive – og padel er #foralle. 


