
LUNAR SATSER PÅ PADEL 
SOM FREMTIDENS SPORT 
SOM NY HOVEDSPONSOR 
FOR LUNAR LIGAEN OG 
DANSK PADEL FORBUND 
Den officielle liga for padelsporten bliver til Lunar Ligaen med den digitale bank Lunar 
som hovedsponsor i en toårig aftale. Det sker for at give et boost til den nye sports-
gren, der er allerede i stor vækst.

Der er et perfekt match mellem den nye sportsgren padel og den digitale bank Lunar.

Begge er de hurtigst voksende på deres område, og nu bliver Lunar hovedsponsor for 
Dansk Padel Forbund og DPF Padel Ligaen bliver til Lunar Ligaen for at brede sporten 
endnu mere ud.



I Lunar tror vi, at padel er fremtidens sport, der kan engagere flere og flere danskere. 
Vi kan se, at sporten begynder at bide sig fast i mange af vores brugere, og vi vil gerne 
give den nye sport et rygstød. Vi er selv en ny bank, og vi kan se et match med padel- 
sporten, der vokser lynhurtigt fordi det er sjovt, nemt og giver et stærkt fællesskab.

Lunar blev stiftet i 2015 og er en moderne digital bank. I dag har Lunar 250.000 
brugere af bankappen i Norden og 260 medarbejdere.

Padel er på vej til at blive en stor sportsgren i Danmark. I første halvår af 2021, på 
trods af corona-restriktioner, består Lunar Ligaen nu af 133 hold med over 1.000 
padelspillere tilmeldt. Hvert hold består af mindst 6 spillere, der spiller i divisioner 
eller serier. Som regel er der 10-12 spillere per hold, da hvert hold altid skal stille 
netop 6 spillere til kamp. 

For fem år siden var der blot 14 padelbaner i Danmark, men når 2021 bliver til 2022, 
er der over 400, viser tal fra Dansk Padel Forbund.

Aftalen indebærer, at Lunar bliver hovedsponsor på det nye landsholdstøj. Dansk 
Padel Forbund stiller med spillere til en lang række internationale mesterskaber i 
padel i 2021, herunder både EM og VM. Lunar bliver desuden hovedsponsor til Dan-
marksmesterskaberne i padel, der i efteråret 2021 afholdes for fjerde år i træk.
 

” SØREN HOLST, 
CHEF FOR PARTNERSKABER I LUNAR, SIGER:

Vi er meget glade og taknemmelige for, at Lunar ser værdien i at gå sammen med 
Dansk Padel Forbund og sponsorere vores arbejde for padelsporten i Danmark.

Med Lunar som finansiel hovedsponsor får vi råd til at øge aktivitetsniveauet og måske 
på sigt ligefrem mulighed for at bruge lønkroner på noget af det arbejde, der i dag 
udføres af de mange frivillige, der arbejder for Dansk Padel Forbund. 

Og så synes jeg, det er helt oplagt, at vores store landsdækkende padelliga kommer til at 
hedde Lunar Ligaen. Lunar Ligaen lyder smukt, ja meget smukkere end de andre pudsige 
navne vi gennem årene har oplevet i andre sportsligaer. Vi håber, at denne hovedspon-
soraftale kan blive til stor kommerciel gavn for Lunar, der har en position i finansverde-
nen der på flere måder godt kan ligne padelsportens position i sportsverdenen.

” OLE EGHOLM, 
FORMAND I DANSK PADEL FORBUND SIGER:



FOR YDERLIGERE SPØRGSMÅL

Lunar, Søren Holst, Head of Partnerships, 
Tel 50265020 Mail soh@lunar.app

Dansk Padel Forbund, Ole Egholm, Formand, 
Tel 20956085, mail formand@danskpadelforbund.dk

OM LUNAR

Lunar er en moderne bank, der giver alle mulighed for få mere ud af sine penge, 
når man sparer op, forbruger og investerer. Helt uden at forlade sin gamle bank. 
Se meget mere på www.lunar.app.

OM DANSK PADEL FORBUND 

Dansk Padel Forbund samler padelsporten i Danmark. Dansk Padel Forbund er 
ansøgerkandidat til Danmarks Idrætsforbund (DIF). Padelsporten er Danmarks 
hurtigst voksende sportsgren. Dansk Padel Forbund har 31 medlemsforeninger. 
Vi havde 3.306 spillere i vores 24 medlemsklubber ved udgangen af 2020. I 2021 
orventer vi – igen og for tredje år i træk – over 100% vækst på de fleste måle-
parametre for padelsporten i Danmark. Du kan læse meget mere om padelsporten 
og om Dansk Padel Forbund på www.danskpadelforbund.dk.


