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Hvem er vi? 
En gruppe ildsjæle der er entusiastiske omkring padel og udbredelsen af vores fælles interesse og 
passion i Danmark. Vi er selv padelspillere og elsker både spillet og det sociale på og uden for 
banen. 
Dansk Padel Forbund(DPF) er et juridisk og økonomisk selvstændigt forbund uden økonomisk 
tilknytning til andre organisationer. DPF er medlem af både det internationale(FIPA) og 
Europæiske padel forbund(FEPA). 

Hvad vil vi? 
Vi vil i samarbejde med klubber og ildsjæle nationalt, udbrede kendskabet til padel, så flere i 
Danmark ved hvad padel er og får glæde af vores sport. Internationalt samarbejder vi med det 
internationale forbund ”FIP – International Padel Federation”, EPA(European Padel Association) 
samt flere nationale forbund f.eks. Svenska PadelFörbundet og Deutscher padel verband.  

Hvordan vil vi gøre det?  
• Første skridt i udviklingen af padel i Danmark er at, udbrede kendskabet til sporten. Dette vil vi 

gøre ved at være det samlende midtpunkt for information omkring sporten og de aktiviteter 

klubber og ildsjæle sætter i gang rundt omkring i Danmark.  

• Vi vil i samarbejde med klubber og ildsjæle i Danmark planlægge turneringer og stævner, samt 

introduktioner for nye spillere. 

• Vi vil i samarbejde med FIP udbyde officielle FIP trænerkurser som de eneste i Danmark. Det vil vi 

gøre for at klæde trænerne i klubberne godt på, i forhold til at udbrede og udvikle sporten. 

• Vi vil udtage landshold og give spillerne mulighed for at deltage i internationale turneringer, samt 

planlægge internationale turneringer i Danmark.  

• Vi vil indgå i et tæt samarbejde med andre padel forbund i Europa, for at sparre om gode idéer og 

erfaringer.  

Hvorfor? 
• Fordi vi brænder for sporten og mener at padel fortjener sit eget forbund, med det potentiale 

sporten har.  

• Padel er fleksibel og den er let at komme i gang med. 

• Padel er inkluderende og kan dyrkes på tværs af alder, køn, kultur og religion.  

• Vi ser et kæmpe potentiale for sporten i Danmark og vil gerne skubbe på den, allerede  

positive, udvikling sporten oplever pt. 
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Hvad har vi brug for hjælp til? 
For at kunne udbrede og udvikle padel i Danmark, har vi brug for jeres hjælp. En hjælp der er 
altafgørende for, at padel får mulighed for at udbrede sig og blive organiseret fra start til glæde og 
gavn for ildsjæle og klubber.  
Vores fælles sport og passion har brug for et forbund der kan tegne de store linier, tale padels sag 
når det er nødvendigt og I det hele taget være omdrejningspunktet når medier og andre 
interessenter henvender sig til.  
Vi har derfor brug for, at alle klubber med padelspillere, melder sig ind i Dansk Padel Forbund og 
på den måde støtter op omkring udviklingen og udbredelsen af padel i Danmark. 

Medlem af Dansk Padel Forbund? 
Et medlemskab af Dansk Padel Forbund, vil støtte op om det frivillige arbejde der udføres i 
forbundet. 
I 2018, 2019 og 2020 koster det som introduktionspris 2000 kr. for en klub at blive medlem. 
Kontingentstrukturen er ikke endelig bestemt og den vil sandsynligvis blive afhængig af antal 
medlemmer på et senere tidspunkt.  

Hvad tilbyder vi? 
• Indflydelse på hvad forbundet bruger tiden på, det er trods alt ude i klubberne der spilles 

padel, så vi lytter meget til hvilke ønsker I har.  

• Et fællesskab med andre padelklubber og padelentusiaster.  

• FIP Certificeret træneruddannelse som de eneste i Danmark. Medlemsklubber bliver prioriteret 

når der er flere deltagere end der er pladser på holdene. 

• Nationalt rangliste-system  

• Ranglisteturneringer på nationalt plan. 

• Adgang til internationale turnering med DPF spillerlicens 

• Udtagelse af spillere til landshold. 

• 50% rabat på spillerlicenser. En spillerlicens giver også rabat i udvalgte udstyrsbutikker mm.  

• Billig forsikring af jeres padelbane(r) inkl. glas mm. gennem DPFs gruppeaftale med Gjensidige 

forsikring. 

• Råd og vejledning f.eks. i forbindelse med oprettelse af en klub og indkøb og vedligehold af 

baner. 

• 25% rabat i vores webshop. 

• Gratis adgang til Rankedin.com. Rankedin er primært første klasses turneringssoftware.  

Det tilbyder dog også: 

o Komplet platform for turneringer som cup eller puljer med registrering, betaling mm. 

o Liga eller holdturneringer i klubben 

o Medlemsstyring 

o Kontingentopkrævning 

o Banebooking 
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