Degnemosen 4
5700 Svendborg
www.danskpadelforbund.dk
kontakt@danskpadelforbund.dk

Referat af Bestyrelsesmøde

14. oktober 2018

Tid: Søndag, den 7. Oktober 2018 Kl. 12:00
Sted: Ballerup, Indoor Club, Sjælland
Deltagere: Christian Nybroe, Alex Laugesen, Álvaro Maldonado, Erik Hansen, Paulina Andreasson, Joakim
Tørring, Kai Holm og Morten Hedegaard (konsulent fra DTF).
1. Valg af dirigent og referent. Alex Laugesen blev valgt som dirigent, Paulina Andreasson som referent.
2. Christian Nybroe informerer om veteranpadel i Finland fra den 18. -20. Januar 2019. Der er modtaget
bekræftelse om at turneringen bliver afviklet og vi afventer at modtage invitation/flyer. Vi håber på at
kunne stille op i flere kategorier. Christian er tovholder
3. Nyt fra Landsholdslejren.
A. Joakim Tørring vender tilbage med noget materiale om retningslinjer for landsholdspillere.
B. Paulina fortæller kort om invitation til gratis testspil fra propadel. Besøget blev afhold med masser af
sjovt spil aftenen før. Feedback om stedet er blevet sendt til Jan Larsen og der arbejdes på et godt
samarbejde i fremtiden.
C. Vi skal lave en plan for et ophold i Mijas, Spanien, som kan give landholdet de bedste forudsætninger
for et konstruktivt og givende ophold i starten af April 2019. Alex og Paulina er tovholder
4. Dato for turneringer og Trænerkursus:
A. Balleup Indoor afholdet DM 2018 1-2. december.
B. Det blev besluttet at vi minimum skal afholde 4 turneringer, hvoraf den ene er DM.
2-3 februar 2019. Rankingturnering
1-2 juni 2019. Rankingturnering
28-29 september 2019. Rankingturnering
23-24 november. DM 2019
C. FIP trænerkursus. Vi afventer svar omkring muligheden for at afholde kurset 16-18 november 2018.
Christian og Paulina bliver tovholder på trænerkursus. Alex, Joakim og Erik bliver tovholder på DM 2018.
5. Setteo: Christian fortæller lidt om Setteo og vinterligaen på Tåsinge som samtidig giver os vigtig erfaring
med ranking og turneringssystemet. Nogle spillere har problemet med at oprette sig som bruger
6. Ideer til sponsorinddragelse af Joakim: Joakim vender tilbage med dato for hvornår vi kan mødes med
Lars Gjøls-Andersen.
7 -8. status på nye klubber af Erik Hansen: Aktuelle emner ProPadel, Ballerup Indoor. Kontakt med Herlev.
God kontakt til Esbjerg(SEPE). Videbæk og Vester Skerninge får snart to baner. Rudkøbing får en.
9. Behandling indkomne forslag: Joakim spørger til om DPF vil samarbejde med og anbefale en
Dansk Padel Forbund og Dansk Tennis Forbund har pr. 2018 indgået en samarbejdsaftale.
Aftalen betyder, at Dansk Padel Forbund fremover koordinerer padelaktiviteter i Danmark.
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baneleverandør? Dette synes den samlede bestyrelse ikke er noget DPF skal gå ind i, men at vi gerne vil lave
samlet liste med udbydere. Efter ide fra Morten Hedegaard kan vi på et senere tidspunkt gøre det muligt at
lade baneleverandører betale for at komme på listen. Prisen kunne f.eks. være afhængig af hvor mange
baner de har leveret i DK.
10. Økonomi. Paulina foreslår vi betaler Álvaro Maldonados udlæg ud. Beløbet vil blive udbetalt til Álvaros
private bankkonto. Álvaro vender tilbage med bankoplysninger.
11. Eventuelt: Kai Holm foreslår at undersøge muligehederne for at få penge til drift af DPF fra DIF. Kai
undersøger nærmere.
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