Referat fra bestyrelsesmøde 8. april 2020
17. april 2020

(afholdt d. 8. april 2020 i Hippominis lokaler i Kokkedal):
Til stede:
Formand Ole Egholm (OE)
Næstformand Mads Fuglsang (online) (MF)
Christian Nybroe (online) (CN)
Lasse Vedersø (LV)
Frederik Bentler (FB)
Liv Deleuran-Skjold (online) (LDS)

Referat:
Mål for padelsporten i Danmark.
Mødet startede som et ”strategimøde”, hvor vi prøvede at sætte nogle tal på vores forventninger
til udviklingen i padelsporten i Danmark. Det bragte os vidt omkring, og de forsigtige konklusioner
er, at vi umiddelbart forventer, at sporten fordobler sig på stort set alle målepunkter her i 2020,
og det forventer vi umiddelbart at den vil gøre igen i 2021. Det er bestyrelsens svære opgave at
være med til at håndtere denne udvikling og at kunne præstere et forbund, der er i stand til at
matche en sådan udvikling.
En optælling af padelspillere blandt DPFs medlemsforeninger er landet på, at DPF per 31DEC18
havde 4 medlemsforeninger med i alt 518 medlemmer, hvoraf 283 anslået havde spillet padel.
Per 31DEC19 havde DPF 8 medlemsforeninger med i alt 3.360 medlemmer, hvoraf 811 anslået
havde spillet padel. Som med udviklingen i antal padelbaner i Danmark (der gik fra 32 ved
udgangen af 2018 til 99 ved udgangen af 2019, så er vores mål en fordobling af antallet af
padelspillere tilknyttet Dansk Padel Forbund i 2020, og en fordobling igen i 2021.,
Samarbejde med DTF.
En enig bestyrelse er blevet enig med Dansk Tennis Forbund om et per 03APR20 øjeblikkeligt
ophør af associeringsaftalen, der egentlig betragtes som en naturligvis konsekvens af, at DTFs
plan om at nedlægge Dansk Padel Forbund blev nedstemt. Bestyrelsen besluttede, at DPF skal
søge om optagelse i Dansk Idræts Forbund (DIF), vel vidende, at det kan tage år, ikke mindst fordi
DIF forlanger, at et forbund har eksisteret i 5 år, før en optagelse kan komme på tale. DPF blev
stiftet 18AUG17, så det vil næppe komme på tale før en gang i 2022 i bedste fald. Der var dog
enighed om, at vi sender ansøgningen med det samme, og at vi så vidt muligt sikrer at vi gør det
rigtige for en snarest mulig indtræden i DIF.
Dansk
Padel Forbund
Degnemosen 4
5700 Svendborg
www.danskpadelforbund.dk
Kontakt@danskpadelforbund.dk
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Samarbejde med DGI.
Bestyrelsen i Dansk Padel Forbund noterer sig med stor undren, at DTF og DGI har lavet en
samarbejdsaftale, der involverer aktiviteter omkring padel. DPF udtrykker tilfredshed med, at
der fra flere sider bliver kastet ressourcer i padelsporten, ikke mindst fordi DPFs eget
indtægtsgrundlag for tiden er ganske spinkelt. DPF mener dog også, at det er klart bedst for
padelsporten, at aktiviteter omkring udvikling af padel i Danmark koordineres mellem DGI og
DPF, og ikke med DTF. Det er i sagens natur indlysende at DPF er de bedste til at varetage
padelspillernes interesser, ligesom det er indlysende at DTF varetager primært tennisspillernes
interesser. Det blev aftalt, at DPF stiller et hold bestående af OE, LDS og FB til at finde ud af,
hvordan vi bedst får et samarbejde op at stå med DGI og som sikrer at de kræfter der bruges
kommer padel bedst muligt til gavn.

De internationale aktiviteter
CN berettede om vores medlemsskaber af FEPA og FIPA. Flere af de aftalte kampe og datoer er
dog udsat på grund af corona. CN er fortsat ansvarlig for kontakt og koordination af de
udenlandske relationer.
Turneringsstruktur i 2020
Udgangspunktet for DPF er, at der skal være MANGE turneringer i padel rundt i det danske
landskab, og ikke kun for eliten, men også for bredden. LV har udviklet et turneringskoncept, som
i princippet kan køre de fleste søndage når Danmark en dag åbner op igen. Nogle turneringer
bliver ”begrænset” til B og C-spillere, mens alle turneringer udbydes af DPF, og at alle deltagere
derfor også skal være registreret på vores rangliste. DPF har tilpasset sine turneringer og
Danmarksmesterskaberne til den danske padel tour, som DGI allerede har udbudt, sådan at de
ikke kolliderer. LV bliver tovholder på hele turneringsstrukturen. FB står for at udvikle klubturnerings-koncept, og OE stiller sig gerne til rådighed som sparringpartner til LVs
turneringsplaner. Bestyrelsen giver et ”go” til den turneringsplan, som LV har fremlagt.
Ranglisten
CN ønsker at vi skifter leverandør til en eksisterende rangliste, der ligger i et program der hedder
Setteo. Det nye ranglistesystem hedder RankedIn, og det blev besluttet, at en spillerlicens for 12
måneder skal koster 150 kr for ikke.-medlemmer og 75 kroner for spillere, der er tilknyttet en af
DPFs medlemsforeninger. Det bemærkes, at det ene medlem af DPF, Ballerup Padel Klub, betaler
for sine medlemmers ranglisteoptagelse. Det blev besluttet at CN sørger for at overføre og
opkræve betaling fra de aktuelle tilmeldte på ranglisten.
Klubudvikling
I disse corona-tider ligger en del aktiviteter jo stille, men der var enighed i bestyrelsen om at vi
skal gøre en meget aktiv indsats for at få flere klubber som medlemmer i Dansk Padel Forbund. I
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skrivende stund er der 8. Vi er både interesserede i at få ”rigtige rendyrkede” padelklubber skabt
rundt omkring de private centre – hvilket vi også mener kan komme de private centre til gode –
og så vi er også meget interesserede i at tennisklubber med padelbaner melder sig ind, og
endeligt vil vi også gerne støtte op om andre idrætsforeninger, der investerer i padelbaner. Der
ligger et stort arbejde foran os her, og det blev besluttet at både MF, FB og LV skal arbejde på
sagerne, med udgangspunkt i, hvor de aktuelle padelbaner ligger. Blandt de medlemsfordele vi
vil tilbyde er billigere adgang til vores rangliste og muligheden for at deltager i klubturneringer,
et koncept vi er i gang med at udvikle. Endelig vil vi naturligvis prioritere at lægge turneringer i
de klubber der er medlem af DPF, vel vidende, at vi i starten også vil lægge turneringer i mange
af de private padelcentre. Og så er kontingentet for 2020 blot 2000,- DKK for en
medlemsforening, uanset klubstørrelse, og det mener bestyrelsen er lavt nok til at det ikke burde
forhindre mange i at være med.
Junior-strategi.
MF vil, sammen med bestyrelsens suppleant, Paulina Andreasson (PA), udarbejde og
implementere en strategi for at få flere juniorer til at spille padel.
Trænerkurser
DPF har et trænerkursus på bedding, men forstår at det har DGI også. Vi tager sagen op med DGI
med tanker på, at det kan være hensigtsmæssigt, at vi koordinerer dette.
Sponsorstrategi
DPF har besluttet, at vi gerne vil have sponsorer til at hjælpe med at få vores forbund til at virke,
da vi endnu skal leve nogle år uden den store udsigt til offentlige støttekroner. Vi fik diskuteret
mange muligheder, og det blev i første omgang besluttet, at FB bliver bestyrelsens
sponsoransvarlige, og at især LV og MF hjælper i arbejdet med at finde relevante sponsorer. Der
var også enighed i bestyrelsen om, at det næppe er midt i en corona-krise, at vi kan lykkes med
at finde de vilde sponsorater. Der er dog også mindre vilde sponsorater af stor betydning for DPF,
herunder med PadelGeek, BullPadel, State, Ketcherspecialisten med mange flere. FB sørger for
kontakt og aftaler.
Styring af hjemmesiden
CN fik ros fra hele bestyrelsen for den meget transparente og indholdsrige hjemmeside som vi
har. Der var enighed om, og ønske om, at CN skal fortsætte det fine arbejde.
PR generelt
OE mener, at det er vigtigt, at vi har mange og hyppige udmeldinger omkring padelsporten for at
sikre, at kendskabet udbredes så vidt muligt. Selv om OE er formand, har han heller ikke en
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mening om, at det kun er ham, der kan udtale sig om padelsporten på DPFs vegne, idet han som
udgangspunkt er glad for al den kommunikation der kan komme ud om padelsporten. Det kan
selvfølgelig være at det ændrer sig som tiden går, men i mellemtiden opfordrer han alle
bestyrelsesmedlemmer til at være udadvendte og sikre masser af god omtale af DPF og
padelsporten som helhed. Det bliver i særdeleshed OE der som formand tegner DPF, men mange
meldinger og nyheder kommer også til at komme fra CN og LV.

Status på lukkeperioden
Padel er stort set lukket ned i hele landet, ude som inde, på grund af corona-virus. Alligevel
har nogle klubber (såsom Odense, Vejen og Gladsaxe) fået lov af de kommunale myndigheder
til at spille på de udendørs baner. Det blev diskuteret om DPF skulle gå ind og have en særlig
holdning til lukkeperioden. Men selv om at flertallet i DPFs bestyrelse nok mener, at det er
fuldt ud corona-forsvarligt at spille udendørs padel, så var der enighed om, at vi anbefaler
klubber og centre at følge de lokale myndigheders anvisninger.

Status på DPFs økonomi
Vi har en kassebeholdning per 31MAR20 på 38.804,10 DKK, og vi har lidt kommende regninger,
sådan at vores reelle formue er på knap 30.000 kroner. Med andre ord så få penge, at vi ikke kan
sende penge ud, før vi har fået flere penge ind. Som udgangspunkt er det ikke strengt nødvendigt
for strukturen i DPF at have mange penge, men der er dog enighed om, at vi også skal tænke
penge ind i forbundet, sådan at vi som udgangspunkt kan have ressourcer til netop at organisere
turneringer, sikre afvikling af særlige aktiviteter eller måske ligefrem en dag kompensere os selv
for de mange timer vi lægger i det frivillige arbejde. Det er bestyrelsens holdning, at vi skal have
transparens i regnskaberne både nu og fremadrettet.
DPFs egen struktur
Det er et naturligt emne at tage op når en ny bestyrelse har konstitueret sig. OE udtrykte ønske
om, at vi får atter et aktivt bestyrelsesmedlem ind til at erstatte Marina Sarkova, der alene
bogfører men ikke er padelspiller, og ikke deltager aktivt i bestyrelsesmøderne. OE mener, at den
nye bestyrelse er glimrende besat med ”midaldrende mandlige motionist-spillere” og synes, at vi
aktivt skal se, om vi kan finde en aktiv M/K’er der spiller på eliteplan men også vil og kan bidrage
til foreningsarbejdet. Der var enighed om disse tanker, som OE vil gå videre med. Ingen hastesag,
men hvis muligheden byder sig.
Eliteudvalget har konstateret frafald af Tore Deleuran-Skjold, der er ansat i DGI og derfor mener,
der kan komme kasket-forvirring. I skrivende stund består eliteudvalget derfor kun af Marianne
Rasmussen som spiller og Husein Mehmedovic (kaldet Husse), der er landstræner. OE tager
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kontakt med Marianne, herudover har vi endnu ikke fundet den rigtige løsning for eliteudvalget.
Ikke mindst fordi vi ikke har præcise kriterier for, hvordan der udvælges blandt
landsholdsspillerne.
Veteranudvalget består af Mikael Thobo, Tine Naja Hauth Larsen, Tommy Bay-Hansen og Estelle
Dehn-Christoffersen, og der er bred enighed om i hele bestyrelsen, at det fungerer rigtigt godt.
Turneringsudvalget består af LV, FB samt tre yngre elitespillere (Alex Laugesen, Esben HessOlesen og Nickolai Linde Nielsen), og der var enighed om, at udpege LV til formand for
turneringsudvalget. Der var også enighed om at indkalde til turneringsudvalgsmøde allersnarest,
og OE ville gerne deltage i dette første møde i den ny struktur. FB står for at indkalde til møde
snarest.
Lovudvalget undrede OE sig over eksistensen af, men blev straks valgt, fordi OE har tilbudt at
gennemgå DPFs vedtægter med henblik på, hvad der skal ændres i DPFs vedtægter nu hvor der
ikke længere er en associeringsaftale med DTF.
Kommende bestyrelsesmøde: Aftalt til Store Bededag, fredag 08MAY20 klokken 10-13. Sted
bliver formentlig Hippomini igen, ikke mindst fordi de tekniske faciliteter til online-møde er
forrygende. Bestyrelsen blev enig om at finansiere et headset til MF inden næste møde. Af
punkter vi allerede ved, vi skal tage op på næste bestyrelsesmøde, som vi ikke har talt om påp
nærværende møde er, at vi skal forberede en ekstraordinær generalforsamling omkring vores
vedtægtsændringer, ligesom vi skal tage stilling til, hvordan vi kan sikre et fornuftigt samarbejde
også med de private padelcentre.
Eventuelt:
Vi var enige om at gå videre med at se på, hvordan vi kunne lave vores egen lille TV-film om det
fantastiske padelspil. OE taler med en producent og hører om mulighederne, og det gør FB måske
også.
VI konstaterer, at flere TV-selskaber er interesserede i at have ret til at vise padelkampe. Vi
tænker, at interessen kan vokse gevaldigt for TV-selskaber i de kommende år, og det er aftalt at
FB holder styr på at tale med TV-selskaberne.

Rev. -

Side 5 af 5

