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Padelsporten i Danmark

Af Ole Egholm, Dansk Padel Forbund. Udgivet 3. september 2021
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Padelsportens udvikling i Danmark
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Hvad er padel?
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Hvorfor er padel så skøn en sport?

• Let at lære, svært at mestre

• Mere social end mange andre sportsgrene

• Mere aktiv spilletid end mange andre sportsgrene

• Mere skånsom end mange andre sportsgrene

• Giver flere sportsudøvere og i længere tid

• Padel gør glad

• Padel er for alle
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Padel Internationalt
Aktuelt findes padelbaner i 80 lande. Danmark ligger cirka nummer 11 i verden. Vi fylder dog endnu ikke det 
store i forhold til Spanien og Argentina, der tilsammen stadig har over 2/3 verdens padelbaner.

Spain; 11.500

Argentina; 
8.000

Sweden; 1.543

Brazil; 1.000

Italy; 975

Portugal; 800

France; 650

Netherlands; 500

Mexico; 500
Finland; 467

Denmark; 404

Belgium; 378

Paraguay; 300

67 andre lande; 1.264

Hvor ligger verdens padelbaner?
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Worldwide 28.281

Spain 11.500

Argentina 8.000

Sweden 1.543

Brazil 1.000

Italy 975

Portugal 800

France 650

Netherlands 500

Mexico 500

Finland 467

Denmark 404

Belgium 378

Paraguay 300

Chile 162

UAE 150

Uruguay 127

United Kingdom 82

Germany 76

USA 62

Austria 45

Switzerland 43

Greece 41
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Padel Internationalt

Målt per indbygger er Danmark allerede verdens syvende største padelnation. Der er dog meget langt op til nummer 4,
som er Sverige.

Hvis Danmark skal have (relativt) lige så mange padelbaner som Spanien, skal vi runde de 1.400 padelbaner i Danmark.

Skal vi matche os med Sverige skal vi op på 870 padelbaner. Der kommer vi formentlig i løbet af nogle år. I Sverige vokser
baneudbuddet dog fortsat.
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Padel Courts per 100,000 inhabitants. All countries >1,0
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Padelsportens organisering
Vi er i Dansk Padel Forbund ikke i tvivl om, at padelsportens
trives bedst, når den er organiseret i et padelforbund.

92% af den globale padelsports baner ligger i lande med et
selvstændigt padelforbund, der ikke er ”underordnet” til andre
sportsgrene. I nogle få europæiske lande er padelsporten en del
af et tennisforbund, og i nogle få lande (som Qatar) er
padelsporten en del af et samlet ketcherforbund.

Du skal dog ganske langt ned på ”penetrationslisten” for at finde
et land, hvor padelsporten er styret af tennissporten.

Holland er det største af landene, her var padelforbundet dog
selvstændigt indtil 30. juni 2020. I lande som Spanien, Portugal
og Danmark har padelsporten frigjort sig fra tennisforbundene,
mens den i lande som Sverige og Finland er vokset uafhængigt
af tennissporten.

Sveriges padelforbund er netop 30. maj 2021 blevet indlemmet i
Riksidrottsförbundet (RF, Sveriges pendant til DIF). En efter
vores vurdering alt, alt for sen indlemmelse.

Finland har samme voldsomme vækst som vi ser i Danmark, ja i
næsten endnu højere grad end Danmark.

Global Padel Court Penetration
Data compiled by Dansk Padel Forbund.
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Worldwide 28.281

Spain 11.500 47.451 24,2 YES

Andorra 17 78 21,8 no fed

Argentina 8.000 44.939 17,8 YES

Sweden 1.543 10.380 14,9 YES

Finland 467 5.536 8,4 YES

Portugal 800 10.296 7,8 YES

Denmark 404 5.840 6,9 YES

Paraguay 300 7.359 4,1 YES

Uruguay 127 3.519 3,6 YES

Belgium 378 11.493 3,3 WELL

Netherlands 500 17.470 2,9 NO

Italy 975 60.317 1,6 NO

UAE 150 9.890 1,5 YES

France 650 67.406 1,0 NO

Chile 162 17.574 0,9 YES

Qatar 22 2.795 0,8 NO

Norway 36 5.391 0,7 NO

Austria 45 8.935 0,5 YES

Switzerland 43 8.570 0,5 YES

Brazil 1.000 210.147 0,5 YES
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Det varer nok lidt, før vi ser danskere på de her lister…

Vores mission er

• Gøre padel til en folkesport
• Gøre Danmark til en padelnation

Vi vil gøre Danmark til en
padelnation på samme måde, som
vi betragter Danmark indenfor
både Håndbold, badminton og
fodbold.

Vi skal dog anerkende, at det er
argentinere, spaniere, argentinere,
spaniere….. Og et par brasilianere,
der har de historiske VM-titler. De
har været i gang i 30 år, så vi må
forvente, at der går ”nogle år”, før
vi kommer i verdens-eliten. Men vi
satser på at vi er på vej.
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Til FIPs EM i 2021 fik vi hhv en 6. og en 9.-plads
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Hvad spillede en padelspiller før 
padel?
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Kort om padelsporten i Danmark 

• Måske 40.000 spillere, de fleste stadig pay&play

• Cirka 2/3 indendørs, 1/3 udendørs baner

• Næsten al indendørs padel er kommerciel, næsten al udendørs er 
forening. Det ændrer sig med tiden

• 70% af banerne ligger Vest for Storebælt – men det ændrer sig også

• 73% af banerne er kommercielle, 27% i kommunalt eller foreningseje
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Kort om Dansk Padel Forbund

• Stiftet 17AUG17

• Skelsættende generalforsamling 20MAR20, hvor DTF ville nedlægge DPF

• 35 medlemsklubber pr 10. august 2021, op fra 8 medlemsklubber 
20MAR20.

• 3.306 padelspillere i vores 24 medlemsklubber 31DEC20

• 2.059 betalte spillerlicenser i vores ranglistesystem 25AUG21

• Lunar Ligaen har nu næsten 2.000 spillere tilknyttet. Startede 2H20 med 
39 hold, i 1H21 havde vi 133 hold, og nu 199 hold i andet halvår af 2021.

• Dansk Padel Forbund søgte om optagelse i DIF 16. april 2020. Situation 
stadig uafklaret.
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Her er bestyrelsen i Dansk Padel
Forbund

Øverst fra venstre: Christian Nybroe, stifter, kasserer og IT-guru. Lasse Vedersø, turneringsansvarlig. Ole Egholm, formand. 
Nederst fra venstre Frederik Bentler, Næstformand. Line Larsen, Mickey Oliver og Daniel Kvist længst til højre, 
bestyrelsesmedlemmer.
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Vores indsatsområder

Mission:

• Danmark som padelnation

• Padel som en folkesport

Det vil vi opnå gennem følgende indsatsområder: 

• Anerkendelse af padelsporten som selvstændig sportsgren

• Anerkendelse af Dansk Padel Forbund i DIF

• Opmuntre alle der vil bygge padelbaner

• Sikre et højt og meget aktivt turneringsniveau

• Sikre Danmark internationalt, hvor vi også deltager aktivt

• Drive landshold for både seniorer, veteraner og U18

• Flere børn og unge i padelsporten

• Arbejde for et godt og velfungerende foreningsliv for padelsporten

• Sådan at det bliver meget billigere at spille padel (= folkesport)

• Sikre meget mere offentlig involvering og investering i padelsporten.
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Gode råd til padelbanebyggere
• Ude godt – inde bedst
• Skab padelcentre, saml padelbanerne ét sted. Jo flere baner samlet, jo 
bedre for sporten og for padelmiljøet

• Rigtigt mange, der har bygget padelbaner, er allerede i gang med at 
udvide. Sørg for udvidelsesmuligheder
• 6m krav til højden, men gerne mindst 8 meter eller mere
• Multifunktion? Unødvendigt! Padel er udsolgt fra morgen til aften

• Hvis du bygger UDE:

• Sørg for et ordentligt fundament – god dræning
• Hæv gerne fundamentet et godt stykke over jordniveau, fx mindst 20cm
• Læ fra Vest (uden skygge), afskærmning fra Nord
• Husk! Padelspillere larmer! (sporten i sig selv larmer ikke) Hold naboer 
på afstand
• Træer er fine i skoven. De kan irritere meget på padelbanen
• Tænk på tilskuere, både inde og ude

Se i øvrigt vores særlige skriv vi kalder ”Gode råd når du bygger padelbaner”.
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Fremtiden for padelsporten

2021 

• Fra 203 til over 400 padelbaner (målet blev allerede nået 31. juli 2021!)
• Fra 24 til over 40 medlemsklubber (aktuelt 35)
• Fra 3.306 til 8.000 medlemmer (satser vi på, kan blive endnu større)

Ambitioner 2022-2025 

• 1.000 padelbaner i 2025
• Over 100 medlemsklubber i Dansk Padel Forbund
• 45.000 organiserede spillere i 2025
• Padel som en af Danmarks 10 største sportsgrene i 2025

Forudsætningen er, at Dansk Padel Forbund anerkendes og optages i 
Danmarks Idrætsforbund i løbet af 2022.
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Vores vilde forventninger
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Padelbaner i Danmark - forventet udvikling

Forventningerne blev lagt i vinteren 20/21. Det faktiske antal padelbaner har 
allerede oversteget de forventede 400 ved årets udgang. Vi har dog valgt ikke 
at opjustere de efterfølgende år, før vi kender hele 2021.
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Vores vilde drømme
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Padelspillere medlem af Dansk 
Padel Forbund

Også her betragter vi nu de 8.000 padelspillere som den lidt mere 
pessimistiske forventning, men her kender vi først tallene for 2021 i februar 
2022.
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Vores vilde ambitioner

Dansk Padel Forbund har i skrivende stund 35 medlemsklubber. Så vi bør 
kunne nå over 40 i løbet af resten af 2021, for der kommer løbende nye 
ansøgninger.
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Dansk Padel Forbund havde været det mest voksende forbund i DIF i 2020 
– procentuelt. Men også nummer 3 i absolutte tal

Ikke mange af DIFs forbund var i
vækst i 2020, og det har coronaen
en stor del af ansvaret for.

Der er dog undtagelser, og alle de
forbund der havde vækst i 2020 ses
her.

Dansk Padel Forbund voksede fra
811 medlemmer i 2019 til 3.306
medlemmer i 2020, svarende til en
vækst på 308%.

Havde Dansk Padel Forbund været
medlem af DIF ville vi have haft den
procentuelt største vækst, og i
absolut medlemsvækst ville vi have
ligget nummer 3, eller nummer 4
hvis man indregner DIFs høj- og
efterskolemedlemmer.

Det næstmest voksende forbund er
Surf & Rafting, der er det senest
optagede forbund, som i øvrigt
konkurrerer med nogle andre
forbund om stand-up-paddlerne.

Dansk Padel Forbund har
konkurrence fra Dansk Tennis
Forbund om padelspillerne.

DIF medlemsantal 2020 (+ padel)
Data kompileret af Dansk Padel Forbund

S
p

o
rt

F
o

rb
u

n
d

S
tø

rr
e

ls
e

 i
 D

I
F

M
e

d
 i
 D

I
F
?

M
e

d
le

m
m

e
r 

2
0

1
9

M
e

d
le

m
m

e
r 

2
0

2
0

V
æ

k
s
t 

2
0

2
0

V
æ

k
s
t 

a
n

ta
l 

m
e

d
le

m
m

e
r 

2
0

2
0

I alt 1.993.521 1.922.117 -3,6% -71.404

Padel Dansk Padel Forbund 48 811 3.306 308% 2.495

Surf & Rafting Dansk Surf & Rafting Forbund 43 1 2.824 3.830 36% 1.006

Vandski Dansk Vandski & Wakeboard Forbund 49 1 2.187 2.677 22% 490

Femkamp Moderne Femkamp Danmark 62 1 54 65 20% 11

Høj- og efterskoler 1 16.127 18.985 18% 2.858

Softball Dansk Softball Forbund 58 1 776 907 17% 131

Tennis Dansk Tennis Forbund 7 1 60.845 69.964 15% 9.119

Basketball Danmarks Basketball-Forbund 15 1 15.326 17.038 11% 1.712

Skøjteløb Dansk Skøjte Union 48 1 2.476 2.730 10% 254

Ishockey Danmarks Ishockey Union 36 1 5.504 6.034 10% 530

Dart Dansk Dart Union 44 1 3.437 3.759 9% 322

Motorsport Danmarks Motor Union 32 1 6.755 7.226 7% 471

Minigolf Dansk Minigolf Union 55 1 1.798 1.906 6% 108

Karate Dansk Karate Forbund 22 1 9.614 10.082 5% 468

Hang- og Paragliding Dansk Hanggliding og Paragliding Union 60 1 706 738 5% 32

Amerikansk Fodbold Dansk Amerikansk Fodbold Forbund 41 1 4.394 4.568 4% 174

Golf Dansk Golf Union 4 1 149.654 155.334 4% 5.680

Sejlads Dansk Sejlunion 10 1 53.009 54.904 4% 1.895

Volleyball Volleyball Danmark 16 1 15.640 16.007 2% 367

Cricket Dansk Cricket-Forbund 52 1 2.003 2.044 2% 41

Orienteringsløb Dansk Orienterings-Forbund 34 1 6.991 7.129 2% 138

Rugby Dansk Rugby Union 53 1 2.002 2.018 1% 16

Billard Den Danske Billard Union 30 1 7.924 7.958 0% 34
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Dansk Padel Forbund går glip af millioner udenfor DIF

DIF medlemsantal 2020 (+ padel)
Data kompileret af Dansk Padel Forbund
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I alt 55.490 33.644 606

Judo & Jiu-Jitsu Dansk Judo & Jiu-Jitsu Union 40 1 4.983 2.470 496

Amerikansk Fodbold Dansk Amerikansk Fodbold Forbund 41 1 4.568 2.874 629

Bowling Danmarks Bowling Forbund 42 1 4.335 2.399 553

Surf & Rafting Dansk Surf & Rafting Forbund 43 1 3.830 998 261

Dart Dansk Dart Union 44 1 3.759 1.703 453

Kegler Dansk Kegle Forbund 45 1 3.504 1.421 406

Bueskydning Bueskydning Danmark 46 1 3.282 1.681 512

Petanque Dansk Petanque Forbund 47 1 2.978 1.560 524

Skøjteløb Dansk Skøjte Union 48 1 2.730 1.599 586

Vandski Dansk Vandski & Wakeboard Forbund 49 1 2.677 1.227 458

Faldskærmsudspring Dansk Faldskærms Union 50 1 2.612 1.499 574

Kickboxing Dansk Kickboxing Forbund 51 1 2.209 987 447

Cricket Dansk Cricket-Forbund 52 1 2.044 1.974 966

Rugby Dansk Rugby Union 53 1 2.018 1.779 882

Svæveflyvning Dansk Svæveflyver Union 54 1 1.915 1.628 850

Minigolf Dansk Minigolf Union 55 1 1.906 1.140 598

Fægtning Dansk Fægte-Forbund 56 1 1.534 1.849 1.205

Brydning Danmarks Bryde Forbund 57 1 1.369 1.612 1.178

Softball Dansk Softball Forbund 58 1 907 951 1.049

Hockey Dansk Hockey Union 59 1 819 589 719

Hang- og Paragliding Dansk Hanggliding og Paragliding Union 60 1 738 724 981

Curling Dansk Curling Forbund 61 1 708 798 1.127

Femkamp Moderne Femkamp Danmark 62 1 65 182 2.800

DIF støttede sine 62 medlemsforbund med i alt
202 mio DKK i direkte kontant støtte i 2020.

Der er store forskelle på støtten per forbund og
per medlem i de enkelte forbund. Mens den
samlede støtte for alle forbunds medlemmer
gennemsnitligt er 105 kroner per
foreningsmedlem, så forholder det sig noget
anderledes for de små forbund, der får
væsentligt mere i støtte.

Hvis Dansk Padel Forbund havde været
medlem af DIF i 2020, og fået støtte som
andre sportsforbund med under 5.000
medlemmer, ville vi have fået 606 kroner per
medlem. Svarende til 2,003 mio DKK som vi
gik glip af i 2020.

I 2021 får Dansk Padel Forbund omkring 8.000
foreningsmedlemmer. Ud fra 2020-tal fik
forbund under 10.000 medlemmer
gennemsnitligt 430 kroner i støtte per medlem.
Svarende til, at Dansk Padel Forbund går glip
af 3,440 mio DKK i 2021.

Nu kan vi jo bare vælge at lade være med at
eksistere, og lade være med at udvikle
padelsporten som vi gør. Men det bliver til
rigtig mange penge, som Dansk Padel Forbund
ikke får. Og vi har slet ikke talt om 2022,
2023, 2024 og så videre endnu, hvor der
endnu slet ikke er en plan for optagelse af
Dansk Padel Forbund. For ikke at tale om, at et
forbund i sit første medlemsår kun får 25% i
støtte, og kun 50% i andet medlemsår.
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Dansk Padel Forbunds udvikling
• Dansk Padel Forbund (DPF) blev stiftet 17AUG17.

• Kort efter blev DPF medlem af FIP og senere FEPA, det hhv internationale og europæiske padelforbund

• DPF blev – under ledelse og anvisning af DIF – sat ind i en associeringsaftale med Dansk Tennis Forbund (DTF) 09MAR18. 
DTF fik to pladser i DPFs bestyrelse, og samarbejdet var konfliktfyldt. DTFs folk blev betragtet som en begrænsende faktor 
frem for en udviklingshjælp.

• DTFs ene medlem af DPFs bestyrelse var en af arkitekterne bag en samarbejdsaftale med DGI om tennis- og padelsporten, 
hvor padelsporten skulle tages ud af DPF og lægges hen i et samarbejde mellem DTF og DGI. Aftalen blev lavet uden 
medvidende af de andre i DPFs bestyrelse.

• Derefter mente DTF, at DPF skulle nedlægges, og at de internationale medlemskaber af FIP og FEPA samt øvrige aktiver 
skulle overføres til tennisforbundet.

• DTFs forslag om at nedlægge DPF blev nedstemt af 7 ud af 8 stemmeberettigede (alle tilstedeværende) på 
generalforsamling den 20MAR20, hvor budskabet fra generalforsamlingen var, at padelsporten er en selvstændig sportsgren 
der skal være i øjenhøjde med andre sportsgrene. Dengang var 6 ud af 8 medlemmer kombinerede tennis- og padelklubber.

• DTF forekom undrende og efterlod indtryk af, at ”løbet var kørt”, og hvis DPF ikke ville være med, så ville DTF og DGI styre 
padelsporten sammen med midler fra ”Bevæg dig for Livet”.

• Efter generalforsamlingen 20MAR20, hvor der kom nye kræfter til bestyrelsen i DPF, valgte DPFs bestyrelse at foreslå at 
associeringsaftalen skulle ophøre ved mindelig aftale, da det var aldeles illoyalt at forhandle om et forbunds fremtid uden at 
være i sync med den øvrige bestyrelse i DPF. Der opnåedes enighed om at associeringsaftalen ophørte 31MAR20.

• Dansk Padel Forbund søgte om optagelse i DIF 16APR20.

• 24MAY20 udgiver DPF en video om padelsporten, der har fået over 38.000 visninger på youtube.

• DPF lancerede en større række turneringer allerede i foråret 2020, lancerede DPF Ligaen i juni 2020, der startede op efter 
sommerferien 2020, og begyndte arbejdet for at finde ildsjæle til at etablere klubber. DPF arbejder på at sikre at der blev 
bygget så mange padelbaner som muligt på tværs af private og kommunale og idrætsforeninger. I efteråret 2020 afviklede 
DPF for tredje år i træk Danmarksmesterskaber i alverdens tænkelige rækker, med TV-dækning på finalerne.
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Vil DIF have Dansk Padel Forbund?

• I den offentlige debat sagde DTF og DGI hele tiden ”vi rækker hånden ud til padelforbundet”. Vi prøvede at tage møde om
hvad der var for enden af den hånd i juli 2020, og vi konstaterede, at DGI/DTF, herunder samarbejdet, som de kalder
PadeliDanmark, ikke havde eet eneste konkret samarbejdsforslag.

• Dansk Padel Forbund blev indkaldt til første møde i DIF i august 2020, hvor ledelsen forklarede, at det var svært når de
allerede havde et medlem (DTF) der gjorde krav på padelsporten. Derfor kunne de ikke svare eller hjælpe yderligere omkring
DPFs vej ind i DIF.

• I januar 2021 bliver Dansk Padel Forbund inviteret til en række samtaler med DIF, fordi de vil rede trådene ud mellem DTF
og DPF. Arbejdet blev gjort godt og grundigt, og vi var spændt på resultaterne.

• I marts 2021 var DIF færdige med arbejdet, og de ville gerne indkalde DTF og DPF til et samlende koordinerende møde,
hvor begge forbund skulle anerkende hinanden og se, hvad de kunne lære af hinanden.

• I maj 2021 stod det efterhånden klart, at det eneste formål fra DIFs side var at få Dansk Padel Forbund tilbage til en
samarbejdsaftale med DTF. DTF insisterede i processen på fortsat at arbejde for at overtage vores internationale
medlemskab, ligesom de i processen prøvede at etablere et DM i padel, der blev en fiasko, fordi ingen af de dygtigste spillere
mødte op. Det stod tydeligt – som det egentlig gjorde hele tiden – at DTF ikke havde flyttet sig i sin ambition om at ”eje”
padelsporten. DTF ønskede ikke samarbejde, men alene magten over padelsporten, vurderede vi i DPF.

• Det stod desværre også klart for os, at DIF egentlig vil gå utroligt langt for at undgå at optage et nyt sportsforbund.
Mandatet til de to DIF-ansatte der kørte processen, strakte sig ikke længere end til at mase DPF ned i et samarbejde under
DTF. Hvis missionen var anderledes end det, så nåede vi ikke at opleve det, på trods af de i alt 16 møder, som folkene fra DIF
afholdt.

• Dansk Padel Forbund foreslog en kompromis-løsning, som blev fejet af bordet af DTF, og vistnok også af DIF: Nemlig, at
Dansk Padel Forbund skulle anerkendes i DIF, ligesom at DIF samtidig også skulle anerkende, at DTF også havde
padelspillere. Tennisklubber med padelspillere kunne dermed give credit til DTF for deres padelspillere, hvis de kun var
medlem af DTF. Padelklubber i Dansk Padel Forbund kunne give credit til DPF. Kombinerede tennis- og padel-klubber, der
eventuelt var med i begge forbund, kunne vælge, hvilket forbund der skulle krediteres for deres padelspillere. Det svarer til
den aktuelle løsning om StandUpPaddle, som tilfældigvis er repræsenteret af det forbund med den aktuelt største
procentuelle vækst (indenfor DIF).
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Hvor står padelsporten i dag?
• Under 1/7 af landets padelbaner ligger sammen med tennisklubber. Der findes stort set ikke én rendyrket padelklub der
mener, at padelsporten er ordentligt repræsenteret af et tennisforbund.

• Dansk Padel Forbund har 35 medlemsklubber, heraf 14 kombinerede tennis- og padelklubber og 21 padelklubber.

• Dansk Padel Forbund driver de facto padelsporten i Danmark, selv om den offentlige støtte til padelsporten via DIF havner
hos tennisforbundet. DPF driver landshold, Lunar Ligaen, rangliste, Danmarksmesterskaber, international repræsentation mv.

• Resultaterne for padelsporten taler sit tydelige sprog. Den udvikling vi ser for padelsporten i 2019, 2020 og 2021, er næppe
nogensinde set før i Danmark for en sportsgrens udvikling. Potentialet er endda stadig enormt, se side 17-19.

• Dansk Padel Forbund står til at blive cirka den 30.-største sportsgren i DIF i 2021. Hvis vi var med. Dansk Padel Forbund har
stadig ikke set skyggen af plan for optagelse i DIF. Der er ikke engang et møde i kalenderen.

• Det går op for os, at DIF egentlig ikke har optaget nye medlemmer siden 2006. Med undtagelse af Surf & Rafting,
hvor surfing blev en olympisk disciplin, og dermed var DIF tvunget til at optage DSRF i 2018. På en midlertidig bevilling.

• Udefra set kan man godt spørge sig selv, om DIF overhovedet er den rigtige organisation til at varetage udviklingen af nye
sportsgrene, hvis man ikke vil nye forbund?

• Med DIFs 5-års regel før man overhovedet kan optages (eller overhovedet komme i betragtning?), og dernæst efterfølgende
lave satser for nye forbund (25% det første år, 50% år 2, 75% år 3), så er hele set-uppet for udvikling af nye sportsgrene
ualmindeligt ringe for sportsgrene der udvikles i egne sportsforbund. I mellemtiden forekommer det, at DIF tillader ”tag-selv-
bord” blandt sine medlemmer for at tage magten over små nye forbund for sportsgrene, der viser en form for
overlevelsesevne. Det forekommer at være helt legitim tankegang i DIF, at DIF hjælper de eksisterende forbund økonomisk
med at spise de nye sportsgrenes forbund før de bliver store nok til at stå på egne ben.

• Det forekommer ikke at være den rigtige politiske struktur for et land, der gerne vil udvikle mere sport til folket. Måske
ressourcer til udvikling af nye sportsgrene skal lægges helt udenfor DIF.
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Padelspillere er ikke ligeglade med organiseringen

I august 2020 blev der i facebook-gruppen Danske Padel
Entusiaster lavet et spørgsmål om, hvilket forbund der var
bedst til at repræsentere padelsporten i Danmark.

Spørgeren (Martin Eiler) har ikke umiddelbart selv haft andet
end en interesse i at vejre stemningen blandt padelspillere.

Vi tog et screenshot af afstemning, og det var imponerende, at
den reelle afstemning viste 114 stemmer for Dansk Padel
Forbund og kun 2 stemmer for Dansk Tennis Forbund.

Hertil ønskede kun 9 stemmer, at det skulle foregå i
samarbejde, og 25 stemmer sagde, at de ikke følte sig
tilstrækkeligt informeret til at stemme.

Quizzen modsiger de påstande, vi jævnligt hører fra DIF, der
nogenlunde lyder, at ”spillere er generelt fløjtende ligeglade
med, hvordan sporten er organiseret”. Vi har også hørt fra
tennisforbundet at ”man er altid i modvind på de sociale
medier, det kan man ikke regne med overhovedet”. I Dansk
Padel Forbund deler vi ingen af disse holdninger. Padelsportens
politiske organisering byder noget for nogen (mindst 114!), og
man skal nok også lytte til stemningen på de sociale medier.

Resultaterne i afstemningen er dog overvældende. Og vi
tænker de vil være nogenlunde identiske hvis en tilsvarende
afstemning blev lavet i dag.

PS: Den ene af de to stemmer for tennisforbundet var ansat i
DTF/PadeliDanmark.
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Dansk Padel Forbunds milepæle I
18. august 2017 Dansk Padel Forbund stiftes

20. marts 2020 Dansk Padel Forbunds generalforsamling beslutter enstemmigt, at padelsporten skal betragtes
som en selvstændig sportsgren i et selvstændigt forbund, i øjenhøjde med andre sportsgrenes
forbund.

16. april 2021 Dansk Padel Forbund søger om optagelse i DIF

6. maj 2020 Dansk Padel Forbund lancerer en regelplanche, der i dag bruges i de fleste af landets
padelcentre

24. maj 2020 Dansk Padel Forbund lancerer en video om padelsporten. Den er nu set over 38.000 gange.

29. maj 2020 Dansk Padel Forbund offentliggør et generelt sponsorkoncept, som flere end 20 sponsorer nu er
tilsluttet

1. juni 2020 Dansk Padel Forbund lancerer DPF Padel Liga. Den hedder i dag Lunar Ligaen og har nu 199
hold med knap 2.000 spillere tilknyttet.

19. september 2020 Dansk Padel Forbund lancerer sin tredje sæson med Danmarksmesterskaber i padel, fordelt
over en række centre og en række weekender over efteråret 2020.

22. september 2020 Dansk Padel Forbund indgår langsigtet sponsoraftale med Head om tøj og bolde

16. november 2020 Dansk Padel Forbund glæder sig over, at Danmark nu har rundet 200 padelbaner

3. december 2020 For første gang afvikles DM i padel med live TV (Sport Live) på finaler hos både herrer og
damer

14. december 2020 Dansk Padel Forbund opsummerer over alle de aktuelle og tidligere Danmarksmestre

1. februar 2021 Dansk Padel Forbund fejrer klubmedlem nummer 25
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Dansk Padel Forbunds milepæle II

12. februar 2021 Dansk Padel Forbund offentliggør, at der var 3.306 padelspillere i DPFs 24 medlemsklubber ved
årsskiftet, op fra 811 padelspillere ved udgang af 2019.

13. april 2021 Dansk Padel Forbund lancerer ”Gode Råd når du bygger padelbaner”

14. april 2021 Dansk Padel Forbund offentliggør ”Foredrag om padelsporten” der samler mange generelle data
om padelsporten i Danmark. Nærværende foredrag er en videreudvikling heraf.

26. maj 2021 Dansk Padel Forbund får sit medlem nummer 30.

31. maj 2021 Dansk Padel Forbund lander et større sponsorat med Lunar, og DPF Ligaen skifter navn til Lunar
Ligaen

20. juni 2021 Dansk Padel Forbund præsenterer landsholdsdragter sponsoreret af Head og en lang række
andre private sponsorer

4. juli 2021 Det danske landshold vender hjem fra EM. Vores første internationale mesterskab siden
coronaen lukkede verden ned. Herrerne fik en 9.-plads, mens damerne fik en imponerende 6.-
plads. Begge dele er vi tilfredse med, selv om ambitionerne på sigt er større.

2. august 2021 Dansk Padel Forbund annoncerer, at Danmark nu har rundet 400 padelbaner

15. august 2021 Lunar Ligaen afsluttes i et større arrangement hos Padel Yard Reffen. Holdvinderne blev –
knebent, spændende og måske også overraskende - PadelBoxen i Odense.

25. august 2021 Dansk Padel Forbund melder, at Danmark er prækvalificeret blandt verdens 16 bedste nationer
til slutrundeopgøret i VM i padel, der afvikles i Doha, Qatar, 15. til 20. november 2021.

Der kommer sikkert flere milepæle i den kommende tid….
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Tak til sponsorerne
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35 medlemsklubber

Nogle få logoer mangler
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TAK fordi du var med

Ole Egholm, Dansk Padel Forbund, Augustvej 60, 2860 Søborg
www.danskpadelforbund.dk – tel 20956085 – formand@danskpadelforbund.dk

http://www.danskpadelforbund.dk/

