Referat af bestyrelsesmøde
13. august 2020 kl 18-22
7. september 2020
Til stede: Ole Egholm (OE), Lasse Vedersø (LV), Frederik Bentler (FB) samt
Christian Nybroe (online) til visse af punkterne, og Mads Fuglsang (online)
sporadisk.
Sted: Augustvej 60, 2860 Søborg

1) Padelstats: Baner, medlemmer, før-sport og internationalt
OE redegør kort for hvordan det går for padelsporten i Danmark: Per 13AUG20
er vi nu nået til 159 padelbaner i Danmark (op fra 32 i 2018 og 99 ved
udgangen af 2019). Rent organisationsmæssigt er vi 13AUG20 nået 16
medlemsklubber, op fra 8 ved vores generalforsamling 20MAR20.
Vi har også i løbet af sommerferien lavet en analyse af, hvad padelspillere har
dyrket af sport før de begyndte at spille padel: Vi har spurgt de 275 spillere,
der var registreret i vores RankedIn, hvilken sportsgren de var, eller har været,
bedst til, udover padel. Vi fik i alt 133 svar (48% af alle adspurgte), og svarene
var følgende: 30% tennis, 28% badminton, 23% fodbold, 9% af hhv
bordtennis, squash, håndbold, 7% golf, og 14% andre eller ingen sport, hvoraf
intet var nævnt mere end to gange. Procenterne giver mere end 100 tilsammen,
idet nogle af respondenterne har nævnt mere end én sportsgren (172 nævnt i
alt).
Endelig har vi også arbejdet for at få styr på det globale udbud af padelbaner,
og her mangler vi stadig svar fra lande som Mexico, Uruguay og Dominikanske
Republik, mens vi mener vi har styr på de fleste andre padel-vigtige lande i
verden. Spanien og Argentina er med hhv 11.500 og cirka 8.000 baner markant
de største padel-lande i verden. Nummer 3, Italien, har endnu ikke rundet
1.000 baner. Danmark ligger nu rent faktisk nummer 12 i verden, men
formentlig snarere omkring nummer 15 hvis vi havde overblik over samtlige
lande. Et sted mellem 92% og 95% af alle verdens padelbaner ligger ”stadig” i
latinsk-talende lande. Vi har konstateret padelbaner i 35 lande, men reelt er
der nok nogle flere.
2) Status på sponsorkontrakter
I skrivende stund har vi 8 generelle sponsorer, der hver har bidraget med 5.000
kroner. Vi arbejder dog grundigt på at få en generel sponsor til både vores
landshold og bolde. En såkaldt ”Tøj- og bold-sponsor”. FB forklarer at vi nærmer
os et kontraktudkast fra en udvalgt partner, mere kan vi dog ikke afsløre før en
eventuelt aftale kommer helt i hus. Vores vigtigste overvejelse går på, hvor
Dansk
lang en tidshorisont vi tør binde os op med, vel vidende, at vi har stærkt brug
Padel Forbund
for en sponsor nu. Men hvis sporten udvikler sig som vi forventer, skal vi også
Augustvej 60
undgå at vi ender med at aftale et sponsorat for billigt på den lange bane. Vi
2860 Søborg
arbejder på at finde en balance.
www.danskpadelforbund.dk
Kontakt@danskpadelforbund.dk
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3) Øvrige sponsormuligheder
Vi er enige om, at vi også skal definere øvrige sponsormuligheder, herunder
reklamer på landsholdstøj, og sponsorat af særlige turneringer, herunder de
store som DPF-liga, Klubmesterskaber og DM.
4) Status på medlemsklubber
Ikke meget nyt, ud over, at vores medlemstal er støt voksende. Der er stadig
mange tennisklubber med padelbaner, som vi synes burde melde sig ind i
Dansk Padel Forbund. Vores arbejdsindsats går dog også på at få sikret, at der
skabes et klubmiljø omkring de private padelcentre, og her er det indtil videre
lykkedes i fire private centre (Odense, Ballerup, Herning og Fredericia).
Potentialet her er stort. Et tredje indsatsområde er det stigende antal af andre
sportsanlæg, herunder især golf, badminton og fodbold, der også investerer i
padelbaner, at sikre, at disse også melder sig ind i Dansk Padel Forbund, hvilket
vi heldigvis konstaterer at de gør, så snart der er dannet en forening omkring
padelaktiviteterne.
Hvis vi havde flere ressourcer i Dansk Padel Forbund ville vi sætte yderligere
ind på at sikre at så besøgt samtlige padelcentre i Danmark, herunder også før
og i beslutningsfasen. Lige for tiden bruger vi dog ressourcerne på at sikre, at
vi får afviklet nogle herlige padelturneringer rundt i landet.
5) Forberedelse af kommende ekstraordinære generalforsamling –
herunder bestyrelsesmedlemmer?
Vi er enige om, at de foreslåede nye vedtægter forbliver som foreslået. Vi
konstaterer også, at vores bestyrelsesmedlem, Liv Deleuran-Skjold, der er
gravid for anden gang, har valgt at træde ud af DPFs bestyrelse. Vi har derfor
et par ledige bestyrelsesposter, som vi må se, om der kommer kandidater til
på den ekstraordinære generalforsamling.
6) Møde med DIF – stats, krav, budget
Dansk Padel Forbund har 19AUG20 møde med DIF – første indledende møde –
omkring vores ansøgning om optagelse i Danmarks Idrætsforbund. Det blev
besluttet at LV, FB, CN og OE deltager på mødet.
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7) Landsholdene
VI vil gerne gøre mere for vores landshold, i særdeleshed omkring at hjælpe
med at finansiere træningsbaner og trænere. Forskellige finansieringsmodeller
blev diskuteret, herunder en sponsormodel, som vi arbejder videre med.

8) Afvikling af DM – hvordan, hvor, hvem
Vi aftalte at udvælge mulige centre for afvikling af vores i alt 6 kommende
DM’er (DM i klub, DM junior, DM Veteran Mix, DM Veteran, DM Mix, DM) der
løber henover efteråret, og lave et ”standardudbud” for at sikre, at vi giver alle
interesserede og kapable centre mulighed for at byde ind på opgaven. Vi tillader
os at vælge centre ud fra en helhedsbetragtning, og de indkomne bud vælger
vi – vores generelle holdningen om transparens til trods – at lade være
fortrolige mellem padelcentret og DPFs bestyrelse.
Tidsrammen for at få tilbud er 12SEP, og vi forventer at lukke aftalerne senest
21SEP, hvorefter vi kan melde samtlige datoer og steder ud til DM, og hermed
åbne op for tilmeldinger. Vores ambitioner er at gøre især DM i klub, DM Veteran
og det ”rigtige” DM til større arrangementer (”folkefester”), og vores håb er, at
der kommer nationalt TV til en del af dækningen af det ”rigtige” DM.
9) DPF Ligaen
Der er kommet ganske stor tilslutning til DPF Ligaen, og vi forventer at lukke
vores ”første runde” af DPF Ligaen med over 30 hold a mindst 6 spillere.
Vi har også besluttet, at DPF Ligaen skal afslutte hele sin første turneringsrunde
senest 29DEC20, sådan at vinderne kan kåres til Danish Padel Award. Første
kampdato er sat til 12. september 2020. DPF Ligaen savner stadig en sponsor.
10)
Klubturnering
Kommunikation?

24OCT20.

Hvem,

hvor,

hvordan?

Ud over DPF Ligaen, så vil vi også gennemføre en såkaldt klubturnering, som
KUN er for medlemsklubberne og for de bedste af medlemklubbernes spillere.
I 2020 der - ligesom så meget andet i Dansk Padel Forbund – bliver første år,
hvor klubturneringen afvikles, vil vi afvikle hele turneringen på én dag, den
24OCT20. Vi har aftalt at vi laver puljer for herrer og damer i U18, senior og
+45. Hver medlemsklub kan stille 2 par, og hver medlemsklub vælger selv
hvilke par der stiller op og i hvor mange af disciplinerne klubben vil stille op.
Også her savner vi en sponsor.
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11)

Danish Padel Awards

Vi arbejder stadig på at komme nærmere på økonomi og indhold af Danish
Padel Award, men dagen - den 29DEC20 – ligger fast. Vi aftalte forskellige
tiltag.
12)

European Champions Trophy – deltagelse og finansiering

På trods af en ustyrlig corona-virus og rejsevejledninger, der skifter hver uge,
har det europæiske padelforbund – FEPA – valgt at udbyde en turnering ved
navn European Champions Trophy, hvor hvert medlemsland stiller med sine
aktuelle nationale mestre (herrer og dame). Spillerne får betalt ophold og
fortæring under turneringsforløbet, der udspiller sig i Monaco og Frankrig fra
17-19SEP.
Da vi på bestyrelsesmødetidspunktet ikke havde nogen som helst andre
internationale turneringer i udsigt for 2020 (VM, der afvikles af FIP, er aflyst på
grund af corona), blev vi i bestyrelsen enige om at betale 1500,- DKK hver til
spillerne til delvis dækning af flybilletter. Alle fire regerende Danmarksmestre
forventes at deltage (Esben Hess-Olesen & Nils Skajaa samt Liv DeleuranSkjold og Anna Dabrowski), og vi besluttede også, at bestyrelsesmedlemmer,
der tager ned som officials, også får et flybillettilskud på 1500,- DKK per person,
mens bestyrelsen selv må afholde alle andre omkostninger.
Turneringen forekommer at være sat op som en cup-turnering, med en
efterfølgende taberrunde. Så hvert lands hold er umiddelbart kun sikret to
kampe. I skrivende stund er håbet dog bare, at arrangementet bliver afviklet,
corona-regler til trods.
13)

FIP og FEPA – historier

Det er mange og de er lange. Der verserer en række sager ved CAS (den
internationale sportsdomstol) i Schweiz omkring misforvaltning i FIP, anklager
som er fremført af det portugisiske padelforbund. Vi kan for vores del
konstatere, at den konflikt vi herhjemme har med tennisforbundet, nærmest er
det rene vand i forhold til den krig, der udspilles internationalt om magten til
padelsporten.
Vi konstaterer dog også, at den europæiske padelorganisation FEPA har klart
flere turneringstilbud og væsentligt mere medbestemmelse til de nationale
padelorganisationer end FIP. Hos FIP har vi – uofficielt, men direkte – fået
skæld ud over ikke at have stemt på den siddende italienske præsident men
hans (marginalt) tabende portugisiske modkandidat tilbage i november 2018.
FIP har henover sommeren – med annoncering 13JUL20 og svar senest
29JUL20 – uden om generalforsamling eller andre instanser valgt at skabe
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”kontinentale” padelorganisationer, og dette på tværs af FEPA, som vi
umiddelbart betragter som en ganske stærk og aktiv kontinental
padelorganisation. OE har skrevet til FIP omkring vores undren til denne proces,
dog uden at de har svaret.
14)

Junior EM i Portugal

Igen – på trods af corona – har FEPA valgt at udbyde det planlagte EM for
juniorer, der skal afvikles i Portugal fra 27-30OCT20 i Lissabon, Portugal.
Tilslutningen har ikke været enorm, og FEPA vil kun stå for afviklingen af dette
EM, hvis der er mindst 8 drengehold og mindst 4 pigehold tilmeldt.
CN har valgt at tage bolden op, da vi er enige om, at Danmark har nogle dygtige
junior-spillere, der skal prøves af internationalt. Efterfølgende har Danmark
lavet forhåndstilmelding på et hold bestående af 6 spillere. I skrivende stund
afventer vi sikkerhed for, at arrangementet gennemføres.
15)

Godkendelse af padelbolde

VI blev i bestyrelsen enige om, at * Dansk Padel Forbund aktuelt ikke er
”godkendende institution” for padelbolde. Vi er også enige om, at * Dansk Padel
Forbund heller ikke stiller krav om, at bolde skal være anerkendt af FIP. Endelig
er vi blevet enige om, at selv om vi har det sådan, kan det godt være at vi en
dag entrerer med en boldsponsor der sikrer, at nogle (eller alle) af DPFs
officielle turneringer skal spilles med særligt udvalgte bolde.
16)

Næste bestyrelsesmøde, hvornår?

Næste bestyrelsesmøde aftalt til torsdag 24SEP20 klokken 18.00.
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