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18. juli 2021

Deltagere: Ole Egholm, Lasse Vedersø, Line Larsen, Mickey Oliver. Christian
Nybroe deltog i starten af mødet.
1) Status landsholdstøj
Frederik Bentler styrer produktionen af landsholdstøjet, sådan at vores første udenlandske
deltagelse efter corona-krisen (FIP EM i Marbella) kan være i det nye landsholdstøj. Afrejse
26. juni 2021. Lasse har styr på størrelserne til spillerne.
2) Status landsholdsdeltagelse og vores deltagelse til EM FIP, herunder
kriterier for udtagelse (LV)
Lasse Vedersø står for det overordnede ansvar for landsholdene. Selve udtagelse af de 8
Herrer og 8 Damer har vores landsholdstræner Hüsse stået for.
Vi havde en principiel diskussion om kriterier for udtagelse af vores landshold, der baseres
på en mangefarvet palette, naturligvis funderet i spillernes forventede evner til at vinde.
Bestyrelsen bakker dog fuldt op om Lasses og Hüsses arbejde og beslutninger omkring
landsholdet, der er udvalgt til netop dette EM. Der ligger mange landsholds-udvælgelsesbeslutninger forude og det er altid svært at vælge spillere til og fra.
DPF stiller op med 4 ”officials” til FIPs EM i Marbella (Lasse Vedersø (DPF), Hüsse
(Landstræner), Søren Ørding (Med-landstræner) og Marianne Rasmussen (fysioterapeut).
Der er enighed i bestyrelsen om, at vi er godt dækket ind, og at vi lige skal være
opmærksomme på, at vores omkostninger ikke løber løbsk.
Spillerne betaler selv for flybilletter og ophold.
3) Status Lunar Ligaen, regler, finurligheder, ny sæson
Vi afventer grønt lys fra Lunar omkring hvornår vi kan annoncere den store
samarbejdsaftale, der først og fremmest dækker, at vores DPF Padel Liga skifter navn til
Lunar Ligaen, men også sikrer Lunar en fremtrædende plads på vores landsholdstøj og at
Lunar bliver vigtigste sponsor til vores kommende DM, der afholdes henover efteråret
2021.
Selv om selve turneringen for første halvår i Lunar Ligaen afsluttes inden
30. juni, så var det besluttet, at såkaldte ”Final Four” i bedste runde først afvikles i
august måned, da vores landshold (hvoraf mange forventes at være med i
Final Four) er optaget af EM i slutningen af juni måned. Datoen er efterfølgende
fastsat til 14. august.
Dansk
Padel Forbund
Augustvej 60
2860 Søborg
www.danskpadelforbund.dk
Kontakt@danskpadelforbund.dk

Rev. -

Side 1 af 5

18. juli 2021
4) Andre turneringsformer
Vi har i bestyrelsen i Dansk Padel Forbund en række forskellige turneringskoncepter på
bedding, og vores brainstorming på produkter, der både kan styrke padelsporten og styrke
medlemsoplevelsen i Dansk Padel Forbund afstedfødte mange spændende projekter.
Lasse, Mickey og Line sætter sig sammen i løbet af sommerferien for at finpudse nogle af
projekterne, som herefter skal udbydes.
5) Status DIF
Forhandlingerne med DTF er brudt sammen, og dette ganske enkelt, fordi vi vurderer, at
DTF, der oprindeligt villle nedlægge Dansk Padel Forbund, stadig har ambitioner om at
overtage vores medlemskab af det internationale padelforbund FIP, ligesom vi ser, at de
har afprøvet at lave et ”DM i padel”. Med disse akter så ser vi ikke et reelt
samarbejdsønske fra DTF, og med de efterretninger vi har fra DTFs generalforsamling,
hvor Dansk Padel Forbund ikke ved én lejlighed blev omtalt i pæne vendinger, så er basis
for samarbejde ganske enkelt ikke til stede.
Vi må være indstillet på, at den aktuelle situation – såkaldt ”dobbeltudbud” – vil fortsætte
for padelsporten en stund endnu. Og egentlig gør det måske ikke kun skade, at der er
flere, der vil gøre noget for padelsporten.
Det vil til gengæld være umådeligt trist, hvis ikke også at DIF og DGI snart får øjnene op
for, at det er urimelig og uhensigtsmæssig anvendelse af offentlige midler, hvis disse alene
kanaliseres ”til padelsporten” via et tennisforbund.
Det står soleklart for bestyrelsen i Dansk Padel Forbund, at DTF ikke er den rette
repræsentant for padelsporten i Danmark. Bestyrelsen roser dog stadig DTF for det
arbejde de gør, for at der også kommer padelbaner i tennisklubber, vel vidende at andelen
af padelbaner i tennisklubber er under 1/5 af antallet af padelbaner – og faldende.
Dansk Padel Forbund er fortsat ansøgerkandidat til DIF, og selv om vi arbejder i retning af
at kunne eksistere uden støtte fra DIF, så vil det være trist for sporten og for Danmark
som sportsnation, hvis DIF tøver for længe med at anerkende padelsporten som
sportsgren, og Dansk Padel Forbund som padelsportens repræsentant.
6) Status sponsorer
Frederik Bentler og Mikael Thobo arbejder på et nyt differentieret sponsorkoncept, og vi
ser frem til tanker herom.
Ole fortæller også, at vi har færdiggjort en større ansøgning om fondsmidler til udvikling af
kritiske områder indenfor padelsporten, som Ole og resten af bestyrelsen har arbejdet på i
over et halvt år, som dog tidligst, og i bedste fald, kan besluttes af fonden i oktober 2021.
Det er det vi kalder en fugl på taget.
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7) Status økonomi
Christian beretter, at vi nu har over en halv million kroner i likvider på kontoen, og at vi
ikke har nævneværdig og ubetalt gæld. Vi er dog bevidste om, at der kommer udgifter til
drift af landsholdene i løbet af året, ligesom vi fra juni 2021 har sikret økonomi til at
udbetale vederlag til sekretariatsarbejde på i alt 30.000 kroner om måneden, fordelt på
10.000 kroner hver til Christian, Lasse og Ole. Det er lige i overkanten at kalde det for løn,
men det sikrer, at vi med lidt bedre samvittighed kan passe vores mange opgaver for
Dansk Padel Forbund. Niveauet er afklaret på vores seneste generalforsamling, hvor vi
samtidig også besluttede, at vi dermed skal sikre en rigtig revision af vores regnskaber for
2021.
8) Markedsføring overfor potentielle medlemmer
Vi har ikke gjort nok for at få nye medlemmer, og vi besluttede, at vi gerne vil gøre mere
for at sikre kommunikation om vores aktiviteter, også ud til vores ikke-medlemmer. Ole
går i gang med opgaven.
9) Næste bestyrelsesmøde, ny dato, da 24JUN er reserveret til
sponsorarrangement.
Vi har allerede en del tilmelding til vores sponsor-arrangement den 24. juni, og vi aftalte
derfor, at vi holder bestyrelsesmøde 24JUN21 klokken 11.00 på Augustvej 60, inden vi
tager til Ballerup og spiller padel med sponsorer fra klokken 15.00.
10) Styr på alle de internationale arrangementer:
Vores kalender for international deltagelse er ret stor i 2021, dels på grund af noget
efterslæb fra 2020, dels også fordi vi gerne vil lade vores bedste spillere prøve sine
kompetencer af med spillere fra andre lande. Vi har prøvet at lave en oversigt som følger
med følgende deltagere:
FIP EM
Marbella
28JUN-04JUL21
Følgende herrer er udvalgt: Emil Domela, Esben Hess-Olesen, Kristoffer Jørgensen, Mads
Elholm, Marc Andreas Møller, Martin Monrad, Nils Skajaa, Tore Deleuran-Skjold.
Følgende kvinder er udvalgt: Betina Pedersen, Gitte Haxen, Jannie Overgaard, Julia
Isabella Wiese, Line Irby Nørregaard, Pernille Johannsen, Trine Bassett, Smilla Sievert
Lindeskog.
Følgende ”officials” deltager: Lasse Vedersø (DPF), Hüsse (landstræner), Søren Ørding
(assistentlandstræner) og Marianne Rasmussen (fysioterapeut).
Vi er i bestyrelsen ikke helt tilfredse med seedningen som FIP har foretaget til EM, hvor de
ønsker 16 lande til turneringsformatet. 13 lande har tilmeldt kvinder og 18 lande har
tilmeldt mænd. I stedet for at lave puljer der er tilpasset de 18 tilmeldte lande for herrer
(fx 4+4+5+5) har FIP valgt at vise 12 lande, der er sikret til ”Final Stage”, mens 6 lande
er i såkaldt Classification Phase.
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Classification Phase skal således afvikles inden selve EM begynder, hvorefter 2 af landene
sendes hjem efter puljespil mod blot to andre lande.
Blandt de ”sikre” lande ser vi blandt andet San Marino og Litauen samt Monaco og
Rusland, hvor ingen af disse er kendt for at være vigtige padelnationer (det er England og
Tyskland, der også er i Final Stage, sådan set heller ikke). Blandt lande i ”Classification”
runden ser vi samtlige fire nordiske lande plus Schweiz og Østrig. For alle disse 6 lande er
niveauet rimeligt, vel vidende, at ingen forventer, at andre nationer end Spanien vinder
EM. Det store til EM i padel er stadig, hvem der får andenpladsen. Med tanker på især
Sverige, der efterhånden har rigtigt dygtige spillere, forekommer det som en ret pudsig
seedning, som vi ikke har fundet helt konkret grundlag for. Selv når vi ser på FIPs officielle
hjemmeside kan vi ikke se seedningen, men kan til gengæld se under Europa, at godt nok
er Danmark useedet, men det er Litauen og Rusland også. Til gengæld er Sverige seedet
som nummer 6, Finland som nummer 9, Østrig som nummer 11, Schweiz som nummer
12.
Vores herrer risikerer at skulle nøjes med at spille to kampe imod et andet af de dygtige
europæiske lande, og blive smidt ud allerede før EM går rigtigt i gang, men de gør det
også på et grundlag, som vi ikke er sikre på, og ifølge en tidsplan, som slet ikke har været
annonceret oprindeligt. Vi må se om vi kan ændre den seedning til noget bedre
fremadrettet.
Vi har henvendt os til FIP herom, der har forklaret, at 16-lande-format er standard for
deres EM. FIP har dog tilbudt at afkorte tidsplanen for spil i Classification Phase ned til den
26. og 27. juni.
FIP VM U18 Torreon (Mexico City), Mexico 20-26SEP21
Vi er endnu ikke afklaret om vi stiller op, da vores landstræner (Søren Ørding) ikke mener,
at vi kan stille fuldt hold, at det er langt væk, og at vores U18-landshold endnu ikke er
godt nok sammentrænet, og at det vil påføre spillerne (og deres forældre) nævneværdige
økonomiske omkostninger at deltage.
FEPA EM
Bilbao
04-09OCT21
Spillere udtages først når vi har erfaringer fra vores FIP EM. Det vil reelt sige efter
sommerferien. Vi kan heller ikke forvente, at alle spillere nødvendigvis stiller op igen, da
spillerne netop selv stiller tid til rådighed, og selv betaler fly og hotel. Vi forventer dog at
stille hold til FEPAs EM, ligesom vi gjorde for 2 år siden. Vi afventer at høre nærmere fra
FEPA om den konkrete spillekalender.

AECP

Malaga

07-10OCT21

Her deltager Ballerup Padel Klub med følgende fire herrer og fire damer:
Thomas Young, Jesper Clausen, Smain Abdelmoumeni, Oliver Talevski
Isabella Wiese, Kitte Kry Bøttcher, Karina Stoltze, Katja Andrea

Julia

Tåsinge Tennis og Padel Klub (TTPK) er også inviteret med, men har endnu ikke besluttet
om de deltager. Tilmeldingsfristen er 30. juni 2021.
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Det bliver første gang at Danmark deltager til AECP (Association Europeenne des Clubs de
Padel = europæisk turnering for padelklubber), der har været afviklet i 5 år, og som
afvikles udenfor rammerne af både FIP og FEPA.
FIP veteran VM
Las Vegas
11-16OCT21
Her deltager Danmark med fuldt hold bestående af 16 herrer og 8 damer, og spillerne er
allerede udtrukket, vel vidende, at der kan komme justeringer udervejs, ikke mindst fordi
spillerne selv skal finansiere både rejse og ophold..

FEPA/APT VM
Americas, sted ukendt 01-06NOV21
Vi ser frem til at høre mere.
FIP VM
Doha, Qatar
15-20NOV21
Danmark forventer at deltage med fuldt hold. Udtagelse først til efteråret.
European Champions Trophy 22-28NOV21
Her udtager hvert land i Europa sine to bedste herrer og damer, der spiller i Monaco. Her
betaler værtslandet som regel både ophold, mad og turneringen, mens spillerne/forbundet
kun har udgifter til rejsen dertil og lommepenge.
11) Eventuelt
Vi har ventet nu i over et år på at få aftalt en FIP-træner-uddannelse i Danmark, og vi
afventer stadig konkret svar fra FIP. Tidligere var forklaringen corona, og nu er
forklaringen, at der er så travlt efter corona. Det er vi enige i, men vi har besluttet at vi
skal se på mulighederne for at etablere andre træneruddannelser, som vi på nationalt og
gerne internationalt plan kan udbyde og bruge til at få certificeret vores trænere.
12) Næste møde bliver torsdag 24. juni klokken 11.00.

Rev. -

Side 5 af 5

