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Da Odense Eventyr Golf i weekenden åbnede deres to nybyggede padelbaner, så de nu har 3, 

rundede Danmark ved samme lejlighed 200 padelbaner. 

 

Det svarer til, at padelsporten i Danmark er vokset med over 100% alene i 2020, da 

der var 99 padelbaner ved udgangen af 2019, og 32 padelbaner ved udgangen af 2018. 

 

Padelsporten er Danmarks hurtigst voksende sportsgren, og selv med en corona-krise, der 

endnu er i fuldt flor, bygges der fortsat baner 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. Dansk Padel Forbund havde 8 medlemsklubber ved indgangen til 

2020 og har nu 23 medlemsklubber. 

 

En stor del af den voldsomme vækst i Danmark skyldes, at det er en blanding af private 

investorer, herunder ildsjæle for padelsporten, idrætsforeninger og fremsynede kommuner, der 

alle er i gang med at gøre padelsporten til en af Danmarks 20 største sportsgrene inden 2025. 

Med den aktuelle udvikling forventer vi sådan set, at padelsporten kommer i top20 i Danmark 

allerede inden 2025.” 

 

Padelsportens udvikling har allerede overgået vores i forvejen stærkt optimistiske prognoser, 

der blot mente, at der skulle komme 200 baner i 2020. Vi kan også allerede se, at den 

imponerende vækst i banebyggeriet langt fra er forbi endnu. Efter en tredobling af 

baneudbuddet i 2019 og mere end en fordobling i 2020, så forventer vi fortsat, at vi ved 

udgangen af 2021 vil se over 400 padelbaner i Danmark. Til den tid vil padelsporten 

sådan set allerede være meget tæt på top20 i Danmark målt på antallet af idrætsudøvere. Det 

er dog langt fra alle padelspillere, der er organiseret i klubber, da en stor del af sporten er 

pay&play. 

 

Dansk Padel Forbund har med sine nu 23 medlemsklubber godt 2.200 padelspillere 

organiseret, men vi antager, at der allerede findes omkring 15.000 aktive padelspillere i 

Danmark. På vores nationale rangliste har vi godt 700 padelspillere registreret. 

 

Dansk Padel Forbund arbejder for, at padelsporten bliver anerkendt som selvstændig 

sportsgren på lige fod med andre sportsgrene i Danmark. Endvidere arbejder vi for at gøre 

padelsporten til en folkesport, med lige og let adgang for både børn, unge, voksne og ældre, 

fordi padel er #ForAlle. 

 

Hvis du vil vide mere om padelsporten i Danmark er du meget velkommen til at kontakte mig 

eller nogle af mine kolleger fra bestyrelsen i Dansk Padel Forbund. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Ole Egholm 

Dansk Padel Forbund 

Augustvej 60, 2860 Søborg 

formand@danskpadelforbund.dk 

Tlf. (+45) 20956085 

  

CVR 38865153 
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Dansk Padel Forbunds bestyrelse består af følgende personer: 

 

Formand: Ole Egholm, tel 20 95 60 85, formand@danskpadelforbund.dk 

Næstformand: Frederik Bentler, tel 29 70 84 40, fb@danskpadelforbund.dk 

Kasserer og IT: Christian Nybroe, tel 61 65 53 93, cn@danskpadelforbund.dk 

Turneringsansvarlig: Lasse Vedersø, tel 23 84 23 02, lv@danskpadelforbund.dk 

Best medlem: Daniel Kvist, tel 30 49 77 77, dk@danskpadelforbund.dk 

Best medlem Mads Fuglsang, tel 22 10 00 01, mf@danskpadelforbund.dk 

 

 

I det efterfølgende får du en masse oplysninger om padelsporten i Danmark, og hvis du har 

yderligere spørgsmål, så kontakt os endelig. 

 

 

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. Bolden ligner 

en tennisbold, men er lidt mindre og lidt blødere, og man spiller med et bat, der er noget 

kortere end en typisk ketcher og uden strenge. Padel spilles stort set altid som double, det vil 

sige der er altid fire spillere sammen på banerne.  

 

Padel er 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 side- og bagvæggen, så der er 

rigtigt mange dimensioner i padel, som man ikke har i badminton, tennis og squash. 

  

Padel er meget seer-venligt, fordi væggene netop er lavet af glas, og fordi tilskueren 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 tilskueren. Bolden er ganske enkelt længere tid i spil. 

 

 

Hvor kan du spille padel? 
 
I alt 79 steder i Danmark findes de i alt 200 padelbaner. 122 af disse ligger i indendørs centre, 

og 78 ligger udendørs. 9 padelcentre har hver mindst 5 baner. Disse ligger i Ballerup, Aarhus 

N, Aarhus S, Aalborg, Haderslev, Amager, Viborg, Silkeborg og Kolding. 

 

På https://danskpadelforbund.dk/baner-i-danmark/ kan du finde alle landets offentligt 

tilgængelige padelbaner. 
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Hvem er padelspillere?  
 

Vi ville gerne sige ”alle”, for det er vores ambition. Padel kan spilles stort set uanset alder og 

uanset køn. 

 

Vi har i løbet af sommerferien spurgt, hvad er en padelspillers tidligere sportsgren? Her 

svarede halvdelen af spillerne med spillerlicens. Det er interessant at konstatere, at næsten 

alle padelspillere tidligere har haft en anden sportsgren, og det hænger sammen med, at 

sportsgrenen er så forholdsvis ny. 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 

underlaget er af kunstgræs. 
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Padelsportens udvikling i Danmark: 
 

 
 

Ovenfor ser vi den aktuelle udvikling i padelsporten i Danmark, målt på antal 

baner. Vi forventer et godt stykke over 200 padelbaner ved udgangen af 

2020, og vi forventer også at nå 400 padelbaner ved udgangen af 2021. 

 

Du kan hele tiden følge udviklingen i antal padelbaner i Danmark her: 

https://danskpadelforbund.dk/padels-udvikling-i-danmark/ 
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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, se næste side.  

 

Vores vurdering er, at der spilles padel i omkring 75 af verdens lande, og at de største lande 

målt på antal baner ses nedenfor: Vi mangler dog informationer fra to vigtige lande, Mexico og 

Paraguay, som vi har foretaget rimelige estimater for: Vi antager dermed, at Danmark for 

tiden er omkring verdens 12.-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. 

  

Det hænger nok sammen med, at sporten blev opfundet i 1969 i Mexico, og den først 

padelbane kom til Europa (Marbella) i 1974, og i 1975 blev den første bane bygget i Argentina, 

af en rigmand der havde set padelbanerne i Marbella. Først i 1980’erne voksede sporten i 

Spanien og i Latinamerika, og i 1992 blev det først VM afviklet. Indtil videre er det kun 

spaniere og argentinere, der har vundet VM i padel, på herresiden fører Argentina med 10 

sejre over Spanien med 3, og på kvindesiden står de 8-5, stadig i argentinernes favør.  

 

Som det ses ovenfor har Spanien og Argentina stadig omkring 80% af hele verdens 

padelbaner. Vi forventer dog at denne andel vil gå nedad, efterhånden som resten af verden 

får øjnene op for det fantastiske spil. På den aktuelle verdensrangliste ser vi dog, ud over 

argentinere og spaniere, også 3 brasilianere og 1 fra Uruguay på herrernes top50. 

 

Sporten er endnu for ny i Danmark til at vi kan blande os med verdens-eliten, hvor 

padelspillere har fået sporten ind med modermælken. Vi har selvfølgelig også ambitioner her, 

der dog nok tager en årrække. 
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Hvor mange padelbaner i hvert land? 
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Worldwide 26.178

Spain 11.500

Argentina 8.000

Sweden 1.543

Italien 975

France 650

Brazil 500

Portugal 400

Belgium 378

Netherlands 372

Paraguay 230

Mexico 200

Denmark 200

Chile 162

Finland 137

Uruguay 127

Germany 76

United Kingdom 69

USA 62

Switzerland 43

Greece 41

Norway 36

Austria 35

Egypt 30

Ecuador 28

China 26

Japan 26

Qatar 22

UAE 20

Australia 20

Andorra 17

Morocca 16

Lithuania 16

Poland 15

Dominican Republic 15

Panama 15

Ireland 12

Czech Republic 11

Thailand 10

Romania 10


