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50% vækst på blot 7 måneder
Da Padelstar på Axel Kiers Vej i Højbjerg ved Aarhus åbnede dørene for 4 nye padelbaner 17. juli
2020, rundede Danmark lige præcis 150 padelbaner. Det er en vækst i antal baner på over 50%
siden årsskiftet 2019/2020, hvor der var 99 baner. 2019 var i forvejen et stærkt vækstår, da der ved
udgangen af 2018 kun fandtes 32 baner i Danmark.
Padelsporten er Danmarks hurtigst voksende sportsgren, og selv med en corona-krise, der endnu er i
fuldt flor, bygges der baner på livet løs og spilles padel på livet løs i Danmark.
Travlheden kan også mærkes i Dansk Padel Forbund, der er stiftet i 2017, og ansøgerkandidat til
Danmarks Idrætsforbund. Forbundet er gået fra 8 medlemsklubber ved udgangen af 2019 til nu 14
medlemsklubber. De 14 medlemsklubber har omkring 1.300 aktive padelspillere, op fra 811 spillere
ved udgangen af 2019, men da sporten er vokset så hurtigt i Danmark, er en stor del af væksten
foregået på privat initiativ.
”Vi anslår, at Danmark allerede har rundet 10.000 aktive padelspillere, da rigtigt mange spiller
pay&play-padel”, siger Ole Egholm, der glæder sig gevaldigt over den hurtige vækst i
baneudviklingen, der ikke var kommet uden privat initiativ. ”Det er dog vigtigt, at vi også får skabt
den forenings- og klub-kultur i padelsporten på samme måde som vi ser den i de fleste andre
sportsgrene”, og han glæder sig over, at det flere steder er lykkedes med et godt samarbejde mellem
lokale padelklubber og de private centre. ”Vi ser også en stigende interesse fra fremsynede
kommuner i at indarbejde padelbaner i fremtidige kommunalt ejede idrætsanlæg, og endelig ser vi
også en række tennisklubber, golfklubber og andre idrætsforeninger, der vælger også at have
padelbaner” siger Ole Egholm, formand for Dansk Padel Forbund.
Padel - en sport i rivende vækst
Padelsporten er i rivende vækst. Vi lander på at have 180-200 padelbaner i Danmark ved udgangen
af 2020, og i 2021 forventer vi at lande på mindst 350 baner. I Dansk Padel Forbund forventer vi 30
medlemsklubber inden udgangen af 2021, og vores mål er at blive optaget i Danmarks
Idrætsforbund i 2022, når vi efter reglerne har eksisteret i 5 år, som er kravet til optagelse i DIF. I
Dansk Padel Forbund forventer vi, at padelsporten allerede i 2025 vil være en af Danmarks 20
største sportsgrene.
Hvis du vil vide mere om padelsporten, så læs de følgende sider.
Har du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ole Egholm,formand
for Dansk Padel Forbund, på formand@danskpadelforbund.dk
eller telefon 20956085.

Dansk
Padel Forbund
Augustvej 60
2860 Søborg
www.danskpadelforbund.dk
Kontakt@danskpadelforbund.dk

Rev. -

Side 1 af 4

28. juli 2020

Hvem er padelspillere?
Da padel er en ”ny” sportsgren i Danmark, og i høj grad er startet op som ”pay&play”, så har
sporten under sit indtog i Danmark især været brugt af folk, der har haft råd til det, og det vil sige
især voksne spillere, og fælles for de fleste er, at de tidligere har dyrket en anden sportsgren.
Den høje alder, og det faktum at næsten alle tidligere har dyrket en anden sportsgren, er begge dele
noget, der med stor sikkerhed vil ændre sig, efterhånden som sporten bider fast i Danmark. Om 10
år vil vi formentlig se et hold af landsholdsspillere, der har fået padel ”ind med modermælken”,
sådan som vi ser det i dag med badminton, tennis og fodbold og mange andre sportsgrene. Aktuelt
er billedet dog anderledes: Gennemsnitsalderen for en padelspiller er, målt ud fra deltagerne i den
nationale rangliste, 38 år. I en af Danmarks større padelklubber, Ballerup Padel Klub, med aktuelt
113 medlemmer, er gennemsnitsalderen 46 år. Kønsfordelingen er også ujævn (som i mange andre
sportsgrene): 81% af spillerne er mænd og dermed kun 19% kvinder.
Lad det være understreget, at Dansk Padel Forbund har ambitioner om at få mange flere unge og
børn til at spille padel, ligesom det også er ambitionen at skabe en sportsgren, der er lige så attraktiv
for kvinder som for mænd.
Vi har i løbet af sommerferien også spurgt, hvad er en padelspillers tidligere sportsgren? Her har
128 af de 275 spillere med en spillerlicens svaret. I alt 165 sportsgrene har de 128 personer afgivet,
svarende til, at nogle har haft flere end én vigtig tidligere sportsgren. Det er dog interessant at
konstatere, at næsten alle padelspillere tidligere har haft en anden sportsgren.
Blandt besvarelserne ser vi, hvor mange procent af spillerne der nævnte de enkelte sportsgrene:
Andre sportsgrene er naturligvis også nævnt,
men med under 2% hver. Med andre ord kan vi
roligt konstatere, at padel tiltrækker tidligere
ketcherspillere (tennis, badminton, squash og
bordtennis), men også både fodboldspillere,
håndboldspillere og golfspillere.
Lad os igen understrege, at vi ikke forventer, at
padelsporten direkte ”tager” udøvere fra andre sportsgrene, men at udviklingen af padel blot giver
børn, unge og voksne endnu en mulighed for at dyrke god sport, der både er sundt og livsforlængende. Den fysiske belastning af padel er på mange måder ”blidere” end squash, badminton, håndbold
og fodbold, ikke mindst fordi banen er omgivet af vægge, som for bolden til at vende tilbage,
selvom man er ”passeret”. Så selv på langt sigt vil vi nok antage, at gennemsnitsalderen stadig vil
holde sig over de nævnte sportsgrene, uden at vi dog kender aldersniveauerne på de øvrige
sportsgrene.
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Hvor ligger Danmark internationalt?
Der findes ikke nogen global statistik over padelsporten, så vi har selv indsamlet data fra de største
padelnationer i verden.
Vores vurdering er, at der spilles padel i omkring 50 af verdens lande, og at de største lande målt på
antal baner ses nedenfor: Vi mangler dog informationer fra to vigtige lande, Mexico og Uruguay,
som godt kunne blande sig på nedenstående liste også: Så det er nok mere realistisk at sige, at
Danmark for tiden er omkring verdens 14.-største padelnation.
Bemærk, at over 99% af verdens padelbaner ligger i Europa
eller Latinamerika. Heraf omkring 60% i Europa og 40% i
Latinamerika. Vi kan også sige, at over 90% af hele verdens
padelbaner ligger i latinsktalende lande.

Spain
Argentina
Italy
Det hænger nok sammen med, at sporten blev opfundet i 1969 i Sweden
France
Mexico, og den først padelbane kom til Europa (Marbella) i
1974, og i 1975 blev den første bane bygget i Argentina, af en
Brazil
rigmand der havde set padelbanerne i Marbella. Først i
Portugal
1980’erne voksede sporten i Spanien og i Latinamerika, og i
Belgium
1992 blev det først VM afviklet. Indtil videre er det kun
Netherlands
spaniere og argentinere, der har vundet VM i padel, på
Chile
herresiden fører Argentina med 10 sejre over Spanien med 3, og
Paraguay
på kvindesiden står de 8-5, stadig i argentinernes favør.
Denmark
Som det ses ovenfor har Spanien og Argentina stadig omkring Finland
Great Britain
80% af hele verdens padelbaner. Vi forventer dog at denne
andel vil gå nedad, efterhånden som resten af verden får øjnene Germany
Greece
op for det fantastiske spil. På den aktuelle verdensrangliste ser
vi dog, ud over argentinere og spaniere, også 3 brasilianere og 1 Norway
fra Urugay på herrernes top50.
Japan
Australia
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Hvem ejer padelbanerne?
Den første rigtige padelbane åbnede i 2012 i Grøndal Centret i København, og siden er det gået
stærkt. 52 af banerne ligger i foreningsregi og 98 baner er i privat eje. Det er dog ikke alle de
foreningsejede baner der tilbyder gratis brug af banen til sine medlemmer.
Ude eller inde? 93 baner ligger i 21 indendørs centre og 57 baner er udendørs baner. 89 af de
indendørs baner er i privat eje, mens 48 af den udendørs baner er i foreningseje.
Danmark har 7 centre med mindst 5 padelbaner (2 i København, 2 i Århus, Aalborg, Haderslev og
Kolding), 9 centre med 4 baner, 3 centre med 3 baner, 16 centre med 2 baner og 25 steder (typisk
tennisklubber) med 1 padelbane. Du kan se alle steder, hvor man kan spille padel her:
https://danskpadelforbund.dk/baner-i-danmark/
29 af de 150 padelbaner (19%) ligger i forbindelse med tennisklubber.
Hvorfor er padel så sjovt?
Padelsporten er en bat-sport, eller ketchersport, kan vi måske kalde det, ligesom bordtennis,
badminton, squash og tennis. Man spiller i et glasbur, og banen er 10*20 meter. Man tæller points
ligesom i tennis, og bolden ligner en tennisbold, mens battet netop er et bat dvs. uden strenge. Padel
spilles altid som double, dvs. der er altid fire spillere sammen på banerne.
Padel er så sjovt, fordi det tager ganske få minutter at lære reglerne, det tager ganske kort tid at
forstå det grundlæggende i spillet, og de fleste kan rent faktisk spille padel efter at have været på
banen for første gang i måske 20-30 minutter. Alligevel tager det et helt liv at blive fantastisk
dygtig til det, ikke mindst fordi man også kan spille på bagglas, sideglas og sidevægge, så er der
rigtigt mange dimensioner i padel, som man ikke har i badminton, tennis og bordtennis.
Padel er meget seervenligt, fordi væggene netop er lavet af glas, og fordi seeren kan følge med i de
fiffige bolde. Endelig er det meget lettere for dygtige spillere at holde bolden i gang i padel end det
er i mange andre sportsgrene, hvilket giver længere og mere spændende spil, både for spillerne selv
og for seerne. Bolden er ganske enkelt længere tid i spil.
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