
1

Her er Danmarksmestrene 
2020 i padel

Dansk Padel Forbund har afviklet DM i padel for tredje år i træk.

DM i padel blev i 2020 afviklet over en længere række weekender i efteråret 2020,
og kulminerede med sidste weekends DM for Herrer og DM for Damer, afviklet hos
Padel Star i Højbjerg, Aarhus. DM for Herrer og Damer blev afviklet som cup-
turnering.

Hos herrerne vandt Esben Hess-Olesen og Nils Skajaa i finalen over Morten Kirk
Brødbæk (28) og Tobias Stemann Lau (29) med cifrene 6-4, 6-4. I semifinalen
måtte Esben & Nils afgive et sæt mod Sofus Enrum og Alex Loughlan, idet de
spillede 4-6, 6-3, 6-1. Alex og Sofus havde for deres del haft en tæt kvartfinale imod
Alex Laugesen og Mads Engsted, som de vandt 6-4, 7-6. Esben & Nils kunne dermed
beholde deres DM-titler som de også fik i 2019.

Hos damerne var finalen endnu mere tæt, idet Jannie Overgaard og Betina
Pedersen vandt finalen med 7-5, 7-5 over de noget yngre Kitte Kry Bøttcher (29) og
Julia Isabella Wiese (23). Kitte & Julia havde vundet rimeligt komfortabelt over
sidste års Danmarksmester Anna Dabrowski og Pernille Johansen. Annas DM-makker
fra 2019 og 2018, hvor de blev Danmarksmestre begge år, Liv Deleuran-Skjold, er
højgravid og kunne derfor ikke deltage. I den indledende runde havde Kitte & Julia
vundet over Gitte Haxen og Line Irby i en ellers tæt kamp der endte 6-3, 4-6, 6-4 i
den pulje, hvor det egentlig var Haxen & Irby der var de bedst seedede. Jannie og
Betina vandt semifinalen over Gitte Menzel og Belinda Elkjær med 6-0, 6-4.

Danmarksmestre Herrer 2020:
Esben Hess-Olesen (29) og Nils
Skajaa (28).

Danmarksmestre Damer 2020:
Jannie Overgaard (41) og Betina
Pedersen (43).
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Vi har mange flere 
Danmarksmestre i 2020

Danmarksmestre Mix 2020: Gitte Haxen (32) og Mads
Laudrup (31).

DM i Mix blev afviklet 28. november 2020 hos Match Padel i
Aarhus. Gitte Haxen og Mads Laudrup vandt 6-2, 6-4 i finalen i
DM Mix over Trine Bassett (37) og Kristoffer Jørgensen (41).
Inden da havde begge finalisterne vundet komfortabelt i deres
puljer. Haxen & Laudrup vandt 6-1, 6-0 over Jan Jonasson og
Malene Pedersen, mens Trine & Kristoffer vandt 6-1, 6-1 over
Leticia Torres Mandiola og Nils Skajaa, der også danner par
privat.
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Veteranerne blandt 
Danmarksmestrene

Gennemsnitsalderen på alle de godt 800 padelspillere, som er registreret på vores
nationale ranglistesystem (www.rankedin.com) er 40 år. Kort sagt er det fordi
sportsgrenen er meget ny i Danmark, og så er den stadig meget pay&play der gør,
at man gerne skal have et vist økonomisk overskud for at kunne spille rigtigt
meget. Endelig så er sporten som ny i Danmark især blevet bemandet med
”pensionerede” elitespillere blandt især tennis, badminton og fodbold, og i et vist
omfang også håndbold, bordtennis og squash. På den længere bane forventer og
arbejder vi for, at der kommer et meget større børne- og ungdoms-segment ind i
sporten. Men tilbage til vinderne:

Danmarksmestre Veteran Damer
2020: Karina Stoltze (45) og Belinda
Elkjær (48).

Nye mennesker på podiet i et DM, der var
ramt af nogle sidste-øjebliks-aflysninger
der betød, at ingen af de fire finalister fra
2019 deltog i 2020. Det endte med at
Karina & Belinda behændigt vandt 6-1, 6-
2 i den første kamp og 6-1, 6-0 i den
anden kamp.

Danmarksmestre Veteran Herrer
2020: Kasper Heine (52) og Morten
Hummelmose (49).

Den 21. november 2020 afviklede vi
DM for Veteran Herrer og Damer.
Kasper & Morten vandt 6-4, 6-1 i
finalen over sidste års
Danmarksmestre, Anders Mørch (58)
og Kim Møller (47). Kasper var selv i
finalen sidste år med Allan Larsen, som
i år stillede op med Jan Bitterhoff, hvor
de tabte 6-3, 2-6, 6-7 til Mørch &
Møller.

http://www.rankedin.com/
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Flere veteran-mestre

Danmarksmestre Veteran Herrer
55+: Bo Kristensen (57) og Søren
Nørregaard Laursen (56).

Som noget nyt i år valgte vi at indføre
en kategori der hedder 55+. Her stillede
i alt 4 hold op, og der blev spillet alle
mod alle. Bo & Søren (også kaldet
padelkongen) vandt alle 3 kampe i 2
sæt, uden at nogle af modstanderne dog
fik æg.

Danmarksmestre Mix Veteran
(45+): Gitte Menzel (46) og Martin
Eiler (50).

Den 7. november 2020 afviklede vi DM i
veteran Mix hos My Padel Club i
Slagelse for alle over 45 (født senest
31DEC75).

Gitte og Martin vandt finalen 6-3, 6-2
over Inger Poulsen (49) og Allan Larsen
(47).

Gitte & Martin vandt i en tre-sætter (3-
6, 6-1, 6-2) over Belinda Elkjær og
Anders Mørch, mens Inger & Allan
havde vundet i en tæt kamp (7-5, 6-4)
over Janne Theilgaard og Jan Bitterhoff.

Gitte Menzel blev også Danmarksmester
i Veteran Damer i 2019 sammen med
Inger Poulsen.
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DM 2020 Junior

Danmarksmestre U18: Emil
Lilleøre Madsen (15) og Carl-
Emil Hartmann (18).

U18-DM blev afviklet 31OCT20 hos
Match Padel Aarhus.

U18 spillere skal være født tidligst
01JAN02 for at kunne deltage.

Emil Lilleøre Madsen er kun 15 men
har allerede været udtaget til at
træne med vores senior-landshold.

4 hold i U18 deltog, og Lilleøre &
Hartmann slog de andre spillere
ganske komfortabelt med cifrene 6-
4, 6-1, 6-1, 6-0, 6-1, 6-2.

Emil var også Danmarksmester i
U18 sidste år, selv om han da kun
var 14 år.

Danmarksmestre U14: Emil
Egsgaard Thomsen (13) og
Anders Lund (13).

3 hold deltog i U14, og Egsgaard &
Lund vandt meget komfortabelt over
de to øvrige tilmeldte par med
cifrene 6-0, 6-0, 6-1, 6-0.

Der er ingen tvivl om, at vi
fremadrettet kommer til at se meget
større DM-deltagelse for unge spillere
under 18 år. Padelsporten er i sin
vorden og vi er slet ikke kommet i
gang med at få børn og unge til at
spille padel. Vi har dog startet en
fast landsholdtræning af U18-drenge.

På sigt satser vi også på, at der
kommer flere piger, sådan at vi også
kan afvikle DM i U18 for piger.
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DM 2020 for klubber
I 2020 valgte vi for første gang at lave et DM, der alene var for vores
medlemsklubber og deres medlemmer. I padelsporten er der stadig en stor del pay
& play, hvorfor en større del af spillerne endnu ikke er organiseret i klubber. På sigt
kan det være, at Dansk Padel Forbund kun afvikler DM blandt spillere, der er
medlem i en klub, der er medlem af Dansk Padel Forbund, sådan som det er i de
fleste andre danske sportsgrene. I 2020 har vi valgt – ligesom de to foregående år,
at lave et DM, der var åbent for alle der har en spillerlicens i Dansk Padel Forbund,
uanset om de er medlem af en klub eller ej.

Når vi derfor ser på vinderne i vores klub-DM, så ser vi nogle gengangere fra vores
DM og nogle nye ansigter, der ikke kom lige så langt til DM eller måske slet ikke
stillede op.

Dansk Padel Forbund har haft en stor vækst i medlemsklubber i 2020, fra 8 til 23
klubber i skrivende stund. 9 af medlemsklubberne sendte deltagere til Match Padel i
Aarhus den 24. oktober 2020, hvor vi afviklede alle discipliner i samme center på én
dag. I øvrigt 2 dage før at Danmark skulle lukke yderligere ned på grund af corona.

Hver klub kunne stille med to hold indenfor hver kategori. Vi endte med at spille i de
fire kategorier Damer, Herrer, Herrer 45+ og U18 drenge.

De deltagende medlemsklubber var fra klubber i Ballerup, Gladsaxe, Roskilde,
Holbæk, Odense, Tåsinge, Rudkøbing, Fredericia og Herning. Se deres logoer
nedenfor.

Vi burde vise billeder af alle klubberne, der deltog til klub-DM, men på de næste 2
sider kommer vi til at se mest på Ballerup og Tåsinge, der satte sig tungt på
tilsammen 7 ud af 8 finalepladser.

Vi vil gerne nævne alle, men skal vi nævne en tredje deltagende klub bliver det nok
Fredericia Padel Federacion, der var mødt talstærkt op, også med en del publikum,
snarere fans. De sportslige resultater var ikke imponerende, men det var klubbens
evne til at skabe fantastisk stemning blandt alle fremmødte spillere. Som så ofte
sluttede vi dagen af med iskolde bobler til alle andre end herrefinalisterne.
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2-2 Ballerup-Tåsinge

På billedet ses 9 stolte spillere fra Ballerup Padel Klub, der løb med to
etapesejre, nemlig DM 2020 Herre og DM 2020 Damer blandt DPF-klubber.

Klub-Danmarksmestre Damer 2020: Gitte Menzel (46) og Belinda Elkjær
(48). Bemærk venligst, at kategorien var for kvinder uanset alder, selv om de to
finalister alle var veteraner blandt de i alt 6 tilmeldte hold. De to andre finalister
var også fra Ballerup Padel Klub. Ovenfor ses, blandt kvinderne Inger Poulsen
(49), Estelle Dehn-Christoffersen (50), Gitte Menzel, og siddende Belinda Elkjær.

Blandt herrerne var der stor glæde hos Sofus Enrum (23) og Tommy Bay-
Hansen (56), begge til venstre i billedet, der blev klub-Danmarksmestre
Herrer 2020. De spillede en spændende finale imod Tåsinge Tennis og Padel
Klubs repræsentanter Carsten Suh Høi Meier (42) og Daniel Andreasen (31), hvor
vindercifrene 6-0, 6-1 ikke antød, at det rent faktisk var en flot og seværdig
finalekamp.

Yderst til højre ses Nicolai Aabye-Olsen Gauger (16), der sammen med Rasmus
Slot (18), der ikke kom med på billedet, tabte i U18-finalen.

Ballerup Padel Klub er Danmarks største rendyrkede padelklub med aktuelt 262
medlemmer. Der er dog andre kombinerede padel- og tennis-klubber, der har
flere rendyrkede padelspillere, heriblandt Tåsinge.
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2-2 Ballerup-Tåsinge

Også Tåsinge Tennis og Padel Klub (TTPK, der består af 350 padelspillere og
50 tennisspillere, klubben har 2 padelbaner og 2 tennisbaner) stillede stærkt op
til DM for klubber. Ud over semi-finalisterne blandt herrerne var det

Anders Lund (13) og Mathias Hviid (16) blev klub-Danmarksmestre i U18 i en
6-4, 6-2 finale over Ballerup. Anders Lund blev også Danmarksmester i U14, som
vi netop har set. Anders står øverst til venstre, og Mathias øverst med kasket
nummer 6 fra venstre.

Brian Lund (51) og Søren Seiersen (47) vandt 6-4, 3-6, 6-2 over Allan Hartvig
Kristoffersen (45) og Jack Broe Larsen (52) fra Holbæk Tennis og Padel Klub. Man
kunne tro, at det var familien Lund, der sikrede TTPK hele to af de fire klub-
mesterskaber, men Anders og Brian er ikke i familie med hinanden.

Så sådan endte et klub-DM i fire kategorier med en 2-2 mellem Ballerup og
Tåsinge, og hvis vi måler på antallet af finalister, så vinder Ballerup på
målstregen over Tåsinge, idet Ballerup havde to imod Tåsinges kun én. Kun én
anden klub kom i finalen, og det var netop ovenfor omtalte Holbæk Tennis og
Padel Klub.

Vel vidende, at Tåsinge var den første padelklub i Danmark, der virkelig tog padel
til sig, og fik sin første bane allerede i 2012, og at Ballerup Padel Klub er den
største rendyrkede padelklub, og spiller i et indendørs center med 10 baner, så
forventer vi i Dansk Padel Forbund ikke, at Ballerup og Tåsinge skal sidde så
tungt på sejrene i årene fremadrettet.

Vi håber på, at der skyder mange flere padelklubber op, også rundt om de private
centre, og vi ser med stor spænding frem til alle de kommende
Danmarksmesterskaber, som vi forventer at afholde i 2021, for fjerde år i træk.
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Tak til sponsorerne
Dansk Padel Forbund er ansøgerkandidat hos Danmarks Idræts Forbund (DIF),
som i øjeblikket er i gang med at vurdere, om padelsporten er stor, vigtig og
stærk nok til at bliver anerkendt som selvstændigt medlemsforbund.

I mellemtiden er vi en række frivillige, der driver padelsporten, og så har vi
heldigvis en række sponsorer, der bakker op om vores sportsgren. TAK til vores
sponsorer for opbakning til Dansk Padel Forbund.


