Referat af bestyrelsesmøde 26. november 2020
29. december 2020
kl 18-22
Mødet blev afholdt online med fuld deltagelse fra Ole Egholm (OE), Frederik
Bentler (FB), Christian Nybroe (CN), Lasse Vedersø (LV) og Daniel Kvist (DK).
1) Evaluering på DM indtil videre?
LV forklarer, at det indtil videre er gået efter planen, og at der generelt har
været tilfredshed med, at vi har valgt at afvikle DM selv om corona har gjort,
at vi har måttet tage en række foranstaltninger.
Vi blev enige om at lave en nyhed inden vi afvikler det ”store” DM lørdag 05DEC,
hvor der bliver rapporteret direkte fra SportLive 05DEC kl 19-22.
LV, OE og CN kommer til at være til stede til DM 05DEC hos Padel Star i Århus.
2) Kan vi blive bedre til gaver, bedre til at finde sponsorer?
Ja, det kan vi, og det er fordi vi ikke bruger tid nok på det. Vi vil gerne være
bedre i fremtiden, og DK vil gerne se, om han kan gøre noget generelt med
forskellige sponsorer. Når vi laver turneringer i haller eller klubber, så skal vi
også arbejde for, at selve klubben/hallen gerne selv bidrager med fx en goodiebag, som alle spillere generelt er meget tilfredse med. Koncepttanker søges.
3) DM 2021 – dommere?
Vi konstaterer, med glæde, at DM indtil videre har fungeret fint med at spillerne
selv dømmer. Der har ikke været de store konflikter, hvilket vi ellers frygter
kan komme på et tidspunkt. CN er den eneste EPA-uddannede padeldommer i
Danmark, og vi har også aftalt, at når corona-krisen er overstået, så står CN
for at sikre uddannelse af flere dommere herhjemtil. Uddannelsen er ikke så
lang, men vi vil gerne have den koordineret med FIP, alternativt FEPA.
4) DM 2021 – tidspunkter OK?
Jeps, indtil videre ingen ændringer i de allerede aftalte tider for DM i 2021.
5) 24H Padel Le Mans og kendis-padel med TV på.
Dette blot et par eksempler på aktiviteter, som vi kunne kaste os ud i i Dansk
Padel Forbund, noget, som vi dog er i tvivl om vi synes, at det er vores
padelforbunds opgave selv at stå for. CN og DK ser sammen nærmere på
sagerne.
6) Golden Point – nødvendigt? Hvad siger spillerne egentlig?
OE mente, at vi for en sikkerheds skyld måtte igennem en principiel diskussion
omkring vores generelle holdning til ”Golden Point”, det vil sige at partierne i
vores turneringer blot vindes af den, der vinder bolden når det står 40-40, og
at der ikke spilles med to overskydende points. Før et sæt er afgjort.
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Der var flertal for, at så længe vi er turneringsarrangører, og de internationale
kampe og WPT spiller med Golden Point, så gør vi det også. Det gode ved
Golden Point er i særdeleshed, at kampene ikke trækker ud, sådan som de kan
gøre det, når der spilles med fordel. For spillerne kan det måske være fint at
en kamp trækker ud, men det er dødens pølse for en turneringsarrangør med
en mere fast tidsplan.
I DPF Ligaen er der dog overvejelser om, at holdene selv kan vælge, hvis de
hellere vil spilles med Golden Point, dog med udgangspunktet, at hvis bare én
spiller forlanger at der spilles med Golden Point, så bliver det sådan. Det skal
selvfølgelig afklares, inden spillerne går på banen.
7) Padelmedier, hvad tænker vi?
Principielt har vi i Danmark kun Vild med padel – padelpod – der er et rendyrket
padelmedie. Endvidere findes der hjemmesiden padelfreak.dk, der dog for
nuværende antager mest karakter af at være en reklame for padelprodukter.
Vi er i Dansk Padel Forbund enige om, at ytringsfriheden gør sig bedst, hvis der
findes uafhængige medier, og især OEs erfaring fra hans brancheanalyser viser,
at en forening gør sig selv en bjørnetjeneste, hvis man selv vil agere medie i
konkurrence med uafhægige medier. Vi vil dog altid gerne bidrage til debatten
med vores holdninger, og vi vil selvfølgelig også arbejde for selv at formidle de
nyheder vi skaber i vores padelforbund. Det vil dog glæde os hvis der kommer
flere uafhængige padelmedier, hvilket vi forventer, at der gør i den kommende
tid.
8) CUPRA finals. CN ansvarlig, udvælger hvem/hvordan?
FIP har – lidt pudsigt – valgt at afvikle en særlig turnering de kalder CUPRA
Finals på Sardinien og dette lige op til jul. De har endda valgt at præ-kvalificere
Danmark. Vi har været i tvivl om, hvor vidt vi skulle tage imod tilbuddet, ikke
kun på grund af den forholdsvise korte tidsfrist, eller på grund af, at det ikke
er super let at rejse til Sicilien med det eksisterende fly-udbud, men fordi vi
stadig er midt i en corona-krise, der øger risikoen for sidste-øjebliks-aflysning
markant.
CN har dog valgt at byde ind og prøve at stable et herrehold og et damehold
sammen, og CN tager kontakten med FIP herom. Vi aftalte, at LV udvælger
herrespillere og CN damespillere. Da vi ikke kan være sikre på, at vores
allerbedste spillere kan stille op under de givne omstændigheder, har vi lavet
en prioriteret liste som vi inviterer spillerne efter. Vi aftalte at vi gerne giver op
til 2.500 kr i rejsestøtte per spiller, men vi holder selv tråd i, hvornår vi giver
grønt lys for at booke billetterne, sådan at vi ikke ender i samme situation som
da der var Champions Trophy i Monaco, hvor vi smed 6.000 kr væk i
flybilletstøtte til en turnering, som blev aflyst.
CN ansvarlig.
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9) Prissætning på regelplancher, mundbind osv
Vi har regelplancher, mundbind. Vi har padelspillere og DPF-logoer som
klistermærker, og det hele har kostet os nogle penge at producere, og vi skal
finde ud af, hvordan vi vil bruge disse gimmicks.
Vi blev enige om fremadrettet at sætte prisen på regelplancher ned til 350kr og
tilmed forære en regelplanche til nyindmeldte padelklubber.
Vi var også enige om at distribuere de øvrige gimmicks til folk og sponsorer,
hvor vi tænker vi får mest mulig PR for pengene.
10)

Strategi overfor DIF, som vi mødes med onsdag

Mikkel Nørtoft Magelund, den ansvarlige for nye sportsgrene i DIF, vil gerne
mødes med os online på onsdag 02DEC kl 15.30, fordi han stadig samler ind
på informationer om os i forhold til, at DIF selvfølgelig gerne vil udrede vores
konflikt med Dansk Tennis Forbund, der synes, at de vil styre padelsporten i
Danmark.
Vi var enige om, at den gamle ”fire-bande” LV; FB, CN og OE, så vidt muligt
stadig tager kommunikationen med DIF alle fire, men FB er forhindret den dag,
hvilket næppe gør det store, da der formentlig bare er tale om afklaring af en
række spørgsmål og overvejelser de har.
Vi fastholder vores strategi om, at padelsporten skal styres af padelspillere, og
at sporten er rigeligt stor til at have sit eget forbund og ikke være ”lillebror” til
en anden sportsgren som fx tennisforbundet.
11)

Strategi overfor DTFs elitetræning.

Det er stadig Dansk Tennis Forbund, der har adgang til støttemidler for
padelsporten, og uden at kende det præcise beløb så ved vi, at de har fået
tilført millioner af kroner til at overtage padelsporten, mens Dansk Padel
Forbund ikke har fået midler overhovedet. DTF nægter tilmed at betale de
kontingentpenge, de har modtaget fra DIF for de medlemmer af DPF, som kun
var medlem af DPF og ikke DTF (som fx Odense Padel Klub og Tåsinge Tennisog Padel Klub).
I den optik kan det da glæde os, at DTF vælger at finansiere en
landsholdssamling den sidste weekend før jul. Ikke overraskende afvikler de
den i Nordhavn.
Bestyrelsen i Dansk Padel Forbund vælger at glæde sig på spillernes vegne
over, at de får en sådan mulighed, som det vil være noget sværere for DPF at
finansiere. Det er selvfølgelig klart, at arrangementet er en del af DTFs ambition
om i det mindste at få loyalitet hos nogle af padelsportens landsholdsspillere,
og via disse at prøve at fravriste vores internationale medlemsskaber fra os,
hvis de kan sige at de ”ejer” landsholdet. Vi har dog indtryk af, at de fleste
landsholdsspillere prøver at holde sig neutrale, ligesom vi egentlig tror, at de
fleste af disse nok mener, at padelsporten vil gøre sig bedst ved at have et
selvstændigt forbund i stedet for at være lillebror i et tennisforbund. Samtidig
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har vi fuld forståelse for, at det selvfølgelig er svært at sige nej til den slags
skønne tilbud, uanset hvor finansieringen kommer fra.
Vi undrer os dog over, at de to aktuelle kvindelige Danmarksmestre, der begge
har været aktive omkring Dansk Padel Forbund, ikke er inviteret, og vi tænker
at DTF nok har udvalgt spillerne politisk.
12)

FEPA og vores eventuelle involvering

FEPA (Den europæiske padelorganisation) har en lang turneringskalender, og
et 100% padelorienteret fokus, og vi er enige om, at vi så vidt muligt gerne
bakker op om denne europæiske padelorganisations aktiviteter.
FEPA har også arrangementer, der muligvis kan lægges i Danmark i løbet af
2021, og det er vi interesserede i, og det er aftalt, at DK og LV holder kontakt
med FEPA omkring organisering af disse events.
13)
Hvordan sikrer vi kommunikation med mange flere gode
nyheder? Ideer: DM, næste padelklub, DPF-liga-resultater,
Danmarks største padelklubber (31DEC20) OSVOSV?
Vi har i bestyrelsen ikke været gode nok til at lave nyheder de sidste par
måneder, ikke mindst fordi vi også har været lidt splittede omkring
kommunikationsniveauet for afvikling af DM under corona-krisen.
Vi er dog enige om, at vi skal lave flere nyheder, og vi er enige om at opfordre
hinanden til at skabe og sikre at flere af de mange ting vi foretager os, kommer
på DPFs hjemmeside som nyheder og deraf videre til journalister og andre
sociale medier.
Vores seneste nyhed, om at Danmark netop har rundet 200 padelbaner, hvilket
er mere end en fordobling, er kommet vidt omkring i padelkredse, mens der
dog ikke er nogle af de landsdækkende medier, der har taget historien.
Vi aftalte, at vi – ud over vores egen indsats, der skal skærpes – kan prøve at
høre et par særligt udvalgte padelfolk, om de vil hjælpe med at lave nyheder
for Dansk Padel Forbund. OE ansvarlig.
14)

Vores generelle sponsorkoncept

Vi har talt om emnet før, og der er lidt delte meninger til, hvor mange sponsorer
vi egentlig vil have, og når vi når det antal, hvor meget vi så eventuelt skal
sætte prisen op med. Eller om vi skal lave forskellige ”niveauer” i vores
sponsorkoncept.
Vi blev enige om, indtil videre, at vi fortsætter sponsorkonceptet med den
eksisterende 5000-kroners-pris, og så må vi tage stilling til det, hvis vi en dag
får mange, mange flere sponsorer. Vi har aktuelt 13 sponsorer, der hver har
givet 5.000 kr til driften af DPF, og hertil kommer vores store sponsor-aftale
med Head.
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15)

Aflønning af frivillige

CN bemyndiges til at finde på julegaver for op til 500 kr til op til 10 personer,
der har hjulpet Dansk Padel Forbund med frivilligt arbejde i løbet af 2020. Der
skal ikke være gaver til nogle fra bestyrelsen.
16)

Trænerkurser

ConnectSport vil gerne afvikle trænerkurser i padel for alle deres medlemmer,
der består af sportshaller, og dette helst i samarbejde med Dansk Padel
Forbund. DPF har selv svært ved at få lavet den ”rigtige” FIP-træneruddannelse,
da FIP ikke føler sig i stand til at organisere så længe corona-krisen raser (mens
de dog godt kan finde ud af at organisere en international turnering på
Sardinien).
DPF vil gerne i samarbejde organisere sådan et produkt, hvor vi forbinder
trænere med Connectsport på DPFs vegne. DK og CN var oprindeligt ansvarlige,
men har overdraget ansvaret til LV.
17)

FS Reklame om brochureproduktion

En reklamebrochureproducent har henendt sig for at høre, om de mod at betale
os kan få lov at lave nogle brochurer for os i 2021. Tilbuddet lyder egentlig fint,
og forretningsmodellen forstår vi også godt.
Vi føler os ikke klar til at indgå et sådant samarbejde i 2021, og bliver det
muligvis aldrig, også selv om man aldrig skal sige aldrig. Indtil videre sætter vi
ideen på vent.
18)
Er det ikke stadig forkert at der står klubnavne på
Rankedin for klubber, der enten ikke findes eller også ikke er
medlem af Dansk Padel Forbund?
Vi havde en livlig diskussion om, hvilken medlemsklub vores spillere kan skrive
på Rankedin. Nogle mener, at spillerne skal kunne skrive hvad de vil, andre
mener, at man kun kan skrive en klub på, der er medlem af Dansk Padel
Forbund.
Uanset hvad vi mener, så er Rankedin ikke et program, der er 100% vores,
men et internationalt program, der har valgt at spillerne selv skriver klubtilhør
på, uanset om klubben så overhovedet eksisterer eller ej.
19)
det?

Vores ranglister – Rankedin – hvad gør vi i 2021? Virker

Der har været flere henvendelser fra spillere, der mener at pointgivningen ikke
er optimal i den måde vi tildeler points på i Rankedin.
LV har besluttet, at han i starten af 2021 vil indkalde de relevante ”kritikere”
for at se, om vi sammen kan finde ud af at gøre pointgivningen endnu bedre.
Der er spredte forventninger til at sådant møde, men enighed om, at det kan
da være, at det bliver bedre. LV ansvarlig.
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20)
Tanker om at ranglisten fra Ballerup Padel Klub kan være
en unik og supplerende rangliste til Dansk Padel Forbund
OE, vores formand, men også kasserer og talnørd i Ballerup Padel Klub, har
udviklet et ranglistesystem til alle spillere, som kan spilles i alle kampe, som
han indtil videre har reserveret ene og alene for medlemmer af Ballerup Padel
Klub. Det er OEs vurdering, at netop denne rangliste har sikret stor
medlemstilgang i Ballerup Padel Klub, der nu er oppe på 254 medlemmer,
hvoraf allerede 174 af disse nu fremgår på den lokale rangliste.
Ranglisten, som i skrivende stund har registreret 945 spillede kampe (ét sæt
med fordel er en kamp), svarende til 3.780 kampregistreringer, har indtil videre
registreret den førende spiller med 777 points og den spiller, der har tabt mest,
med 160 points.
Ranglisten (der kan ses med aktuelle resultater på www.balleruppadelklub.dk)
medvirker efter OEs opfattelse til at spillere får lyst til at spille endnu mere, og
den er god til at matche spillerne efter niveau, sådan at man på en bane kan
spille i alle tre kombinationer. Det er måske ekstra godt i disse corona-tider,
hvor vi ikke kan lave arrangementer hvor man rykker for meget rundt, men
sagtens kan organisere at spille 40 spillere på samme tid på 10 baner, hvor
man holder sig til den bane man får tildelt og alene spiller med de tre andre i
alle kombinationer.
OE tænker, om en sådan rangliste, der for tiden styres manuelt af OE selv,
måske kan bredes ud til andre klubber og bruges af DPF.
Der var lidt diskussion om, hvorvidt DPF også kunne have en ”alternativ”
rangliste. Hertil kom, at bestyrelsen var rimeligt enige om, at det stadig er lige
lovligt tidligt, og ganske ressourcekrævende, hvis en sådan model, der
administreres manuelt, skulle rulles ud til samtlige medlemsklubber.
Bestyrelsen besluttede derfor i enighed, at vente og se tiden an.
OE overvejer, om han skal udvikle en app til sin ranglistemodel, sådan at
spillerne selv kan registrere sine resultater, og så kan bestyrelsen efterfølgende
tage stilling til, om det er noget, der interesserer forbundet.
I mellemtiden vil OE tage imod, hvis en eller to andre medlemsklubber ønsker
at være med i pilotprojektet omkring den alternative rangliste.
21)

Klubudvikling – status

OE mener, at de to vigtigste ting for fremgangen i Dansk Padel Forbund meget
simpelt kan skæres ind til benet ved at 1) flere medlemsklubber, og 2) flere
spillere i vores medlemsklubber.
Der er heller ingen tvivl om, at vores udvikling på disse to måleparametre
udvikler sig endnu bedre end den voldsomme udvikling vi allerede ser i antallet
af baner, da vi forventer mere end en tredobling både i antal klubber og antal
spillere i medlemsklubberne ved udgangen af 2020 i forhold til udgangen af
2019.
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Men vi kan stadig gøre det meget bedre. OE mener, at vi skal have endnu mere
fokus på at få skabt klubber, og herunder medlemsklubber, og det ville være
ønskeligt, hvis hele Danmark havde samme organiseringsgrad omkring Dansk
Padel Forbund, som vi ser på Fyn.
Endvidere er det OEs opfattelse, at det ikke kun er overfor DIF og den en gang
i fremtiden kommende medlemsstøtte, at vi skal arbejde for dette. Det gælder
også overfor de enkelte kommuner, der vil have utroligt godt af at have en
padelklub i kommunen, der kan være talerør for padelsporten, i stedet for at
kommunen alene skal tale med klubber, der ser padel som en sekundær sport.
Derfor skal vi også arbejde for at stifte padelklubber i de områder eller
kommuner, der endnu ikke har padelbaner, hvis der ellers er ildsjæle, der vil
gøre det.
Endelig ser vi alle i bestyrelsen en win-win-win ved at der kommer klubber, der
spiller i de private centre. Win for centret ved større engagement, win for DPF
ved flere medlemmer, og win for kommunerne ved at nogle kan tage sig af
ungdoms- og børne-padel, noget som kommunerne tilmed gerne vil være med
til at finansiere.
Der var i bestyrelsen enighed om, at vi skal arbejde for at få skabt flere klubber,
og et af de nemmeste steder at gå i gang er i Københavnsområdet samt
omegnskommunerne i Københavnsområdet. Det er stadig nærmest pinligt, at
der hverken findes padelklubber i Københavns eller Aarhus kommune, og denne
situation, vil vi gerne ændre på.
OE meddeler, at Gladsaxe Padel Klub er blevet stiftet, og at de melder sig ind i
Dansk Padel Forbund, så snart de får 25 medlemmer, det aktuelle medlemstal
er på 17. Vi er også bevidst om, at der bliver stiftet lokale padelklubber, der vil
påvirke deres kommuner til at investere i padelsporten, og det er noget vi
meget gerne medvirker til.
22)

Status vores økonomi

CN fremlagde sprit-nyt bogført regnskab for perioden JAN-NOV20.
Konklusionen var klar, at vi har haft et godt år, med stærkt voksende
aktivitetsniveau,
stærkt
voksende
indtægtsgrundlag,
og
selv
om
omkostningerne også er vokset nævneværdigt, så har vi skabt formue i den
sekscifrede størrelse i 2020.
Bestyrelsen udtrykker stor tilfredshed med transparensen i regnskabet og ikke
mindst vores evner til at få et mere finansielt sikkert grundlag at drive forbund
på. Nu er det ikke umiddelbart forbundets formål at tjene penge, og der ligger
også tusindvis af frivillige arbejdstimer bag det i den optik ganske beskedne
resultat, men vi er enige om, at 2020 godt må være det år, hvor vi skaber en
lille beskeden formue der giver padelforbundet noget at stå imod med, hvis vi
vælger at sætte ind med særlige aktiviteter.
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Vi er enige om, at vi, så snart 2020 er færdigt, vil udarbejde et regnskab med
stor transparens til alle interessenter, og i mellemtiden venter vi sådan set med
at vise flere af detaljerne.
Tak til CN for det fine arbejde med at holde styr på vores regnskaber. CN sender
en stor del af takken videre til Marina Sarkova, der står for selve bogføringen.
23)

Næste bestyrelsesmøde 2020 og mødeplan 2021

Næste bestyrelsesmøde blev besluttet til at afholdes søndag den 3. januar
2021. Vi spiller padel kl 10-12, spiser efterfølgende, og forventer møde fra 1317. Vi forventer at mødes hos Odense Eventyr Golf, stedet kan dog ændres.
For 2021 forventer vi endvidere af afholde bestyrelsesmøder hver måned, og
som udgangspunkt den sidste torsdag i hver måned kl 18-22, det vil sige
allerede fra 28JAN21.
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