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Tidspunkt og sted: Kl. 18, Augustvej 60, Søborg  
 

Deltagere: Ole Egholm, Lasse Vedersø, Christian Nybroe, Line Larsen, Mickey 

Oliver, Estelle Dehn-Christoffersen, Kenneth Sverker Nilsson, Mikael Thobo 

 

1) Status vores egen økonomi (halvårsregnskab 2021) 

Christian har lavet en status over de første 7 måneder (01JAN-31JUL) der viser, 

at vi vel nok har det, vi kalder en kernesund økonomi. Vi har en teoretisk chance 

for at nå 1 million kroner i omsætning i 2021 og dette helt uden støttekroner, 

som vi ikke lige har udsigt til. 

 

Indtægterne kommer især fra sponsorer, herunder Lunar, samt fra 

landsholdstøj, ligesom vi har nævneværdige indtægter fra spillerlicenser og 

turneringer, især Lunar Ligaen. 

 

Vi konstaterer dog også, at vi driver et forbund, hvor der bliver lagt betydelige 

tidsressourcer fra frivillige bestyrelsesmedlemmer i arbejdet, hvilket ikke er 

holdbart på langt sigt. 

 

Vi kommer som vedtaget på generalforsamling den 6. marts 2021 til at aflønne 

et ”sekretariat” med i alt 30.000 kroner om måneden. Det starter den 1. juli, 

og vi har indtil videre besluttet, at de 30.000 kroner om måneden skal fordeles 

med 10.000 kroner om måneden til Ole Egholm, Lasse Vedersø og Christian 

Nybroe for henholdsvis ”direktørjob”, ”turneringsansvarlig” og ”kasserer samt 

IT-ansvarlig”. Officielt bliver stillingerne klassificeret til 37,5 timer – om 

måneden! Der er fortsat nævneværdigt ulønnet overarbejde… 

 

Det er den spæde start på en professionalisering af Dansk Padel Forbund, og 

på sigt er det naturligvis ambitionen, at bestyrelsen aflønnes for 

bestyrelsesarbejde, og at der ansættes de rette personer til at drive et 

sekretariat med de opgaver, der ligger i Dansk Padel Forbund, som i ethvert 

andet sportsforbund. I den aktuelle situation er det rette sekretariat de 

arbejdende bestyrelsesmedlemmer. 

 

2) Vores efterårskalender 

Vi fik fastlagt vores kalender med samtlige mesterskaber for efteråret 2021. 

Den blev faktisk allerede annonceret på vores hjemmeside 2. august. 

Bestyrelsen bakkede op om kalenderen, og der var enighed om, at vi ikke alt 

for sent på efteråret skal lave en gennemarbejdet kalender for hele første halvår 

af 2022. 

 

3) Landsholdet 

Allerførst glædede vi os over de ganske tilfredsstillende resultater som både 

vores damer og vores herrer opnåede. Damerne fik en samlet sjetteplads, og 

herrerne fik en samlet 9.-plads, svarende til at herrerne vandt det hele i 

”taberpuljen”, hvilket især hang sammen med, at Danmark kom i den 

uheldigste startpulje med både Spanien og Frankrig. Og herrerne 

(repræsenteret af Nils & Esben) fik endda vundet den ene af de tre  

kampe over Frankrig! Det blev der også lagt mærke til i den interna- 

tionale padelpresse. 
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a) Evaluering af EM i Marbella – udarbejdet af Marianne 

Marianne har indsamlet skriftlige tilbagemeldinger fra det netop gennemførte 

EM i padel fra både damer og herrer, og for en god ordens skyld har hun 

anonymiseret dem, sådan at landsholdsspillerne kunne tale mere frit i deres 

indspark til alt hvad der kan gøres bedre. 

 

Arbejdet med en evaluering af vores EM er vigtigt, fordi Dansk Padel Forbund 

sender spillere afsted mange gange efterfølgende i resten af 2021, herunder 

ikke mindst vores senior-landshold til VM i Qatar i november og til vores 

europæiske padelforbund FEPAs EM i Bilbao allerede i oktober måned. 

 

Forbedringspotentialet bestod især i 

 

• Surt for spillerne at de skal betale både fly og hotel selv 

• For lidt forberedelse og information inden afgang 

• Usikkerhed omkring kommandoveje og struktur på stedet 

 

Bestyrelsen anerkender, at det er surt, at vi stadig er i en situation, hvor vores 

senior-spillere betaler for selv at deltage. Dansk Padel Forbunds økonomiske 

situation med manglende anerkendelse og støtte fra DIF gør det dog lidt 

sværere, men bestyrelsen besluttede, at i i hvert fald til FEPAs EM i Bilbao vil 

betale spillernes hotelovernatning. 

 

Bestyrelsen anerkender også, at vi ikke selv havde forberedt deltagelsen til EM 

i tilstrækkeligt omfang hjemmefra, især ikke omkring rollefordeling og timing, 

forventninger og så videre under opholdet. Bestyrelsen takker dog Lasse 

Vedersø for hans enorme indsats, ene mand fra DPF der var med, og fornemmer 

også, at spillerne forstår vores udfordring i, at det rent faktisk er Dansk Padel 

Forbunds første internationale deltagelse siden corona brød ud. I den optik er 

der stor tilfredshed bordet rundt med de sportslige resultater. 

 

Der var enighed om at bestyrelsen skal sikre mere koordineret samarbejde med 

landsholdene, bedre forberedelse inden afrejse, og dette sammen med et 

nedskrevet regelsæt med arbejdsopgaver, kommandoveje, hvem der gør hvad, 

og hvad der forventes af spillere og trænere. 

 

b) Træning op til EM+VM (oplæg fra Marianne og Nordhavn) 

Tilbuddet fra Nordhavn var udløbet da mødet fandt sted, og oplægget fra 

Marianne medførte netop, at vi blev enige om at sætte alle landsholdsansvarlige 

og trænere (Marianne, Søren, Husse, Esben, Lasse, Frederik, Ole) sammen til 

at komme videre med fastlæggelse af klarere rammer for landsholdsarbejdet, 

herunder styring af træning. 

 

c) Finansiering af træning, fly, hotel? 

Bestyrelsen besluttede, at vi til det næste EM i Bilbao finansierer:  

 

• Alle deltagergebyrer 

• Al træning op til event, herunder både træner, bolde samt evt baneleje 

• Hotel i hele forløbet, delt dobbeltværelse fra 3.-10. oktober 2021 

• Deltagelse af trænere i Bilbao 
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Spillere må fortsat selv finansiere flybilletter til Bilbao, og må selv stå for den 

fortæring, der ikke finansieres af FEPA. 

 

Der er enighed rundt om bordet om, at for vores senior-landshold er 

ambitionen, at en deltagelse i EM eller VM skal være omkostningsfri for 

spillerne. Om vi når dertil i 2022 kan vi kun håbe på. 

 

Dansk Padel Forbund har heldigvis haft lidt indtægter på landsholdstøjet i 2021, 

der dog langt fra dækker udgifterne. Men på sigt kan det være, at der bliver 

meget større finansieringsmuligheder fra vores landsholdsspillere, der spiller og 

stiller op i Dansk Padel Forbund tøj, hvilket måske kan sikre, at vi også kan 

sørge for flere midler til landsholdet. Det bliver dog ikke muligt for spillerne at 

lave egne reklamer på landsholdstøj, sådan som nogle havde ønsket, og som 

det var tilbage i 2019, da Danmark sidst var afsted. Landsholdstøjet er uniformt 

som i alle andre udviklede sportsgrene. 

 

Omkring veteranlandsholdet filosoferede vi lidt over, at der rent faktisk er 

mange spillere på veteranlandsholdet, der sørger for finansiering og markant 

støtte til Dansk Padel Forbund, mens de kan se frem til at betales stort set alt 

omkring international deltagelse selv. 

 

Indtil videre lykkes vi dog med,  

 

• At betale alle deltagergebyrer 

• At stille landsholdstøj til rådighed for alle spillerne 

• Så vidt muligt at sikre finansiering af træningssamlinger, hvad angår 

både træner og eventuel baneleje. 

 

d) Forbundsdeltagelse og -rolle til EM og VM 

Allerede omtalt. Lasse Vedersø var eneste deltager fra DPFs bestyrelse i 

Marbella. Lasse og Ole tager sammen til Bilbao, ikke mindst fordi der også er 

generalforsamling i FEPA ved samme lejlighed. 

 

Omkring Qatar taler vi muligvis om deltagelse af både Lasse, Frederik, Christian 

og Ole for at være sikre på, at vi er allerstærkest repræsenteret, både overfor 

FIP, overfor sponsorer, overfor rapportering hjem, overfor opbakning til 

landsholdet og overfor at pleje det internationale netværk. 

 

 

e) Hvem styrer landsholdstræning 

Dansk Padel Forbund har udpeget Lasse Vedersø til, som turneringsansvarlig, 

også at være bestyrelsens kontaktperson til landsholdene. Der er dog flere 

nuancer her, som vi skal have specificeret mere præcist, omkring trænere, 

omkring ansvarlig for kalender og planlægnins, omkring holdkaptajner og så 

videre. Vi henviser til det udvalg, der er nedsat, og som sætter sig sammen 23. 

august. 

 

4) Veteranlandsholdene 

Afklaring omkring FIPs VM i Las Vegas er stadig uden nyt. Til gengæld har FEPA 

annonceret et veteran-EM i Portugal 01-06NOV21. 
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Bestyrelsen er enig om, at det hold, der er sat til FIPs veteran-VM er sat, og 

ikke ændres på, uanset om det bliver udsat eller ej. Til gengæld er bestyrelsen 

også enig om, at der skal sættes et andet hold – og som altid helst det bedste 

– til FEPAs EM i Vilamoura/Faro, Portugal. 

 

Bestyrelsen er også enig om, at selv om vi altid selv har betragtet veteraner 

som 45+-spillere, så er reglerne for FEPAs EM en landsholdsopstilling på 10 

herrer i aldersgruppen 35+, 40+, 45+, 50+, 55+ mens kvindernes 

landsholdsopstilling er 40+, 45+ og 50+. VI skal så vidt muligt stille de bedste 

spillere i hver alderskategori. 

 

Bestyrelsen bemyndigede Lasse Vedersø til, i samarbejde med og under 

rådføring med landsholdskaptajnerne Estelle (for kvinderne) og Mikael Thobo 

(for herrerne) at udvælge landsholdstrup med de dygtigste spillere. 

 

Når landsholdstruppen er udvalgt, som for alle landsholdstrupper, så skal 

spillerne holde tæt med deres udvælgelse indtil Dansk Padel Forbund har 

udsendt pressemeddelelse om, hvem der er udvalgt. Derefter er det naturligvis 

en fornøjelse at se alle spillere, der glæder sig over at være blevet udvalgt. 

 

5) Landsholdstøj (FB) 

Vi konstaterer, at der bliver et løbende behov for flere landsholdsdragter på 

grund af det ophobede og rimeligt ”overdrevne” internationale 

turneringsudbud, som er kommet efter at coronaen har sluppet grebet om os. 

Indtil videre har Head været rigtigt gode til at levere tøj til tiden til os. 

 

Vi havde en mindre snak om, hvorvidt landsholdstøjet var ejet af spillerne eller 

af Dansk Padel Forbund. Den korte konklusion er, at de spillere, der har fået 

landsholdstøj kan beholde det. De må såmænd også gerne gå i det, tage det 

på til lejligheder, der passer dem og så videre. Med andre ord har vi klare regler 

for, hvornår landsholdsspillere SKAL have landsholdstøj på, men ingen regler 

for, hvornår de ikke skal have det på… 

 

6) Status DIF (OE)  

DTF har søgt DIFs bestyrelse om tilladelse til at oprette padel som sportsgren 

under Dansk Tennis Forbund. Bestyrelsen træder sammen i 20-21AUG21. Det 

vil efter bestyrelsens samlede vurdering være en fejlbeslutning af dimensioner 

hvis DTF lykkes med dette, og det gør de forhåbentligt ikke. Men vi skal være 

sikre på at det ikke sker, sådan at DIF kan optage Dansk Padel Forbund snarest 

muligt. 

 

Der blev talt om hvilke muligheder vi har foran os, hvis DIF træffer en sådan 

fejlbeslutning, og vi ærgrer os igen over, at vi skal bekymre os over, om DIF 

agerer rationelt. Vi brugte en del tid på at gennemgå alle vores 

handlingsmuligheder, både politisk, overfor pressen og gennem det 

internationale samarbejde, såfremt det triste skulle ske. 

 

7) WPT, herunder Danish Padel Open 

Mikael Thobo forklarede, at de havde fået World Padel Tour til Danmark 15-

22MAY22, og at de sammen med Dansk Padel Forbund gerne ville lave en 

indledende turneringsform, sådan at der kunne udvælges de wild cards, som 

følger med til lokale spillere når der afvikles WPT. 
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Der blev fundet en løsning der sikrede, at arrangementet markedsføres i 

fællesskab, at de indledende kampe arrangeres gennem Rankedin. Christian 

Nybroe bliver DPFs kontaktperson omkring selve afviklingen. 

 

8) FIP turnering i Danmark 2021? (CN) 

Estelle, Lasse og Christian sætter sig sammen og laver en koncept for afvikling 

af en FIP-turnering, og gerne i første halvdel af 2022. 

 

9) Støjundersøgelser (OE/CN) 

To af de største hurdler for banebyggere af administrativ karakter er 

støjmålinger og brandsikring. Dansk Padel Forbund vil gerne hjælpe alle til 

at bygge padelbaner, og derfor gerne indsamle viden der kan sikre, at der bliver 

så få bureaukratiske udfordringer som muligt. Mange banebyggere, ikke kun 

private, men også kommunale, får forsinket padelbanebyggerier i adskillige 

måneder på grund af netop vurdring af støj og nye komplicerede brandregler. 

 

Dansk Padel Forbund anbefaler derfor alle, der har gode råd til den slags til at 

give data til os herom, så vi med tiden kan udvide vores ”Gode Råd når du 

bygger padelbaner”, der stadig har mange forbedringsmuligheder. 

 

10) Indlemmelse af padelcentre, der ikke er klubber 

Bestyrelsen blev endeligt enige om modellen for, hvordan vi kan tilknytte de 

private centre tættere til Dansk Padel Forbund uden at hverken stille vores 

medlemsklubber mindre attraktivt, og også uden at gå på kompromis med at 

være 100% optagelsesmoden i DIF. Der er stadig nogle detaljer, der skal 

justeres og besluttes inden vi sætter i gang. 

 

11) Hjemmesidedesign (CN) 

Flere i bestyrelsen, og vigtigst af disse, Christian Nybroe, der er IT-ansvarlig, 

mener, at vi skal bruge ressourcer på at forbedre design på vores hjemmeside. 

Der er dog bred enighed om, at content på hjemmesiden er helt eminent og 

det enorme udbud af informationer der er på hjemmesiden, ikke må forringes. 

 

Christian får opbakning og aftalt økonomi til at fortsætte projektet, der 

gennemføres med Frederik Bentler på sidelinjen. 

 

12) Lunar bolde (FB/Head) 

Lunar vil gerne have egne padelbolde, og Frederik Bentler har udtænkt en 

model til finansiering af dette. Bentler har bestyrelsens opbakning til at 

eksekvere. 

 

13) Status bestyrelsessituationen 

Daniel Kvist har været ramt af civilt arbejde i et omfang, der har gjort det 

umuligt for ham at deltage i bestyrelsesarbejdet. Det har bestyrelsen fuld 

forståelse for. Daniel vil være savnet og være velkommen tilbage når/hvis han 

en dag fpr en mere normal arbejdssituation. I mellemtiden har vi dog aftalt, at 

både Estelle Dehn-Christoffersen og Kenneth Sverker Nilsson, der begge er 

suppleanter, inviteres til at deltage i bestyrelsesmøderne hen til næste 

generalforsamling i marts 2022. 
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14) Status padelklubber in the making…. 

Vi har en lang liste med padelklubber vi skal hjælpe lokale indsjæle med at få 

udviklet, og det er et rimeligt tidskrævende arbejde. Vi gennemgik vores 

vigtigste indsatspunkter for endnu mere klubudvikling, og ærgrer os i den optik 

også over, at vi ikke har nok ressourcer til hele dette enorme udviklingsarbejde. 

Vi vil dog ikke brokke os over udviklingen. Vi vil dog have have mange, mange 

flere medlemsklubber end de aktuelt 35. 

 

15) Næste møde 

Aftalt til at være torsdag 26. august 2021 hos Odense Eventyr Golf med start 

klokken 17.00. 


