
 

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

 

 

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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Nyhedsbrev nr. 1 4. november 2018 
 

Vi vil i fremtiden lave en nyhedsmail. Formatet osv. er ikke på plads, men på sigt bliver det nok en 

nyhedsmail i kvartalet ell. Så hvad er der så sket de sidste par måneder? 

1. FIP trænerkurser. Vi var meget tæt på at lave et FIP trænerkursus i samarbejde med Bullpadel i 

november med Nito Brea. Nito Brea er ansvarlig for træneruddannelse i det spanske Padel forbund, og en 

kæmpekapacitet. Uheldigvis trækker formanden for det internationale forbund(FIP) sig lige som Bullpadel 

og FIP skal underskrive aftalen om at Bullpadel Acadamy udbyder FIP kurser. Som konsekvens deraf kunne 

vi ikke udbyde kurset, og vi håber aftalen falder på plads inden forår. Nu går vi efter et trænerkursus i marts 

/April. Mere herom senere. 

2. Ny FIP præsident. Daniel Patti trak sig fra formandsposten for et par måneder siden og fredag d. 2 nov. 

blev Luigi Carraro fra det italienske Padel Forbund så valgt som ny præsident. Hele bestyrelsen blev ved 

samme lejlighed afsat og en ny skal vælges om ca. 90 dage. Læs evt. mere her. 

3. Vores første rankingturnering blev afhold d. 27-28 oktober. Det blev en kæmpesucces med mange 

deltagere her fra landet og et par gæstespillere fra Spanien og Norge. Flere af den slags turneringer er på 

vej. Læs mere her og her. 

4. d. 20 september indgik vi en sponsoraftale med Bullpadel som løber de næste 2½ år. Sponsoraftalen 

dækker tøj og udstyr til landsholdet. Præmier og indskrivningsgaver. bolde til landshold og turneringer. 

Trænerkurser mm. Læs mere her. 

5. d. 21 september indgik vi et strategisk partnerskab med setteo.com. Setteo.com udbyder en komplet 

turneringsplatform som både DPF og vores medlemsklubber kan benytte ganske gratis til 

medlemsregistrering, kontigentopkrævning og turneringer mm. Setteo.com bliver også brugt af FIP til alle 

officielle turneringer. 

6. Danmarksmesterskab 2018. Danmarksmesterskabet i padel bliver d. 1-2 december i Ballerup Indoor Club. 

Læs mere her 

7. Vi vil for fremtiden gerne planlægge mere langsigtet. Vi har derfor allerede nu fastsat følgende datoer: 

• 18-19 januar 2019. 2nd Arctic tournament 2019.  
• 2-3 februar 2019. Rankingturnering  
• Marts/April 2019. Dropshot Open i Propadel 
• Primo april 2019. Landsholdssamling i Mijas, Spanien.  
• 1-2 juni 2019. Rankingturnering  
• 28-29 september 2019. Rankingturnering  
• 23-24 november. DM 2019 

Ovenstående datoer skal tolkes som vejledende. Det er de datoer der planlægges med pt., men der kan 

komme ændringer undervejs. Alle eventer kan også ses i vores kalender på hjemmesiden her.  

Der kommer ganske sikkert flere turneringer til, men dette er minimum. Mere information om hvor osv. 

følger senere.  
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