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Tidspunkt og sted: Kl. 18, Odense Eventyr Padel  
 
Deltagere: Ole Egholm, Frederik Bentler, Christian Nybroe, Lasse Vedersø, Line 
Larsen, Mickey Oliver, Estelle Dehn-Christoffersen og Kenneth Sverker Nilsson. 
Med andre ord: ALLE inviterede var til stede. 
 

1) Deltagelse i FEPA. Hvem, hvordan 

Lasse fortæller, at der var mange af deltagerne fra FIPs EM, der ikke magtede 

at bruge en uges ferie igen på at spille atter et EM med FEPA, der finder sted 

03-10OCT21 i Bilbao. Ja, der var mere præcist kun 3 af kvinderne og ikke én 

af herrerne fra Marbella der havde meldt sig klar. Og hvad endnu værre er, så 

kunne hverken vores herretræner eller dametræner deltager heller, og vores 

ikke-spillende holdkaptajn for kvinderne kunne heller ikke deltage. 

 

Men selvfølgelig skal vi stille op til en sådan international turnering, og derfor 

var Lasse i fuld sving med at sikre at det næste ”lag” af stærkt kompetente 

spillere kunne deltage, og med få undtagelser var vi i mål med udtagelserne. 

 

Når landsholdet er endeligt udtaget laver vi en pressemeddelelse om vores 

deltagelse, ligesom vi skal arbejde for at gøre hele afviklingen bedre og lettere 

for spillerne, i forhold til de erfaringer vi har gjort fra FIPs EM i Marbella. 

 

Vi har aftalt, at Dansk Padel Forbund betaler hotel for spillerne (i delt 

dobbeltværelse), og denne gang deltager både Lasse Vedersø og Ole Egholm 

fra forbundet, Ole ikke mindst fordi der også er generalforsamling i FEPA, og 

fordi han skal være medarrangør på en ”Presidents Padel” social turnering. Vi 

sørger også for at mødes med landsholdsspillerne på forhånd og sikre et 

rimeligt flow af kommunikation mellem os. 

 

2) Landsholdsstyring/budget/projekt 

Der har været et første møde med Lasse, Bentler, Ole, Marianne, Søren og 

Esben om klare linjer for landsholdets organisation, kommandoveje, og 

retningslinjer for træning, udtagelse og deltagelse. Der var egentlig ikke 

fundamentale uenigheder omkring bordet, men stadig nogle emner, der skal 

tages stilling til. Ole er ved at skrive retningslinjerne, som skal arbejdsvidere 

med til næste møde. 

 

En af de ting vi var ret enige om er, at vi skal udtage landsholdsspillere senest 

2 måneder inden den internationale turnering starter. Det vil med andre ord 

sige, at vi er bagud med udtagelse til FEPAs EM (men vi arbejder også på 

sagen!), og det vil også sige, at vi skal udtage spillerne til VM inden længe. 

 

Der er også enighed om, at bestyrelsen ansætter landsholdstrænere, som 

derefter har beslutningskompetencen til at udvælge spillere til vores 

internationale deltagelser. Da vi endnu ikke er fuldt professionelle, og 

træneren for vores herrer (Hüsse) bor i Helsingborg, så kan det tage lidt  

tid at få den del af det helt på plads. 
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3) Landsholdstøj 

Der er behov for en del mere landsholdstøj til de nye spillere, og Ole sørger for 

at samle størrelser op på hver spiller til FEPAs EM. Det har høj prioritet så vi 

kan nå det. Estelle tager sig af veteran-kvinderne, og Mikael Thobo af veteran-

herrerne. Det er dog endnu uafklaret, om der spilles veteran-VM i Las Vegas, 

og intet nyt fra FIP herom endnu. 

 

4) Kalender forår 2022 – vi skal i gang 

Vi er enige om, at vi ikke alt for sent i 2021 skal lave en forholdsvis ”klar” plan 

for første halvår 2022, der indeholder træningssamlinger og alle de planlagte 

turneringer fra DPFs side, de internationale deltagelser og gerne i koordination 

med vores andre turneringssamarbejdspartnere (PTTM, Padelboxen, WPT mfl). 

Opgaven ligger hos Ole og Lasse, og det tager nok lidt tid, men projektet er i 

gang. 

 

5) Status DIF, politikere og så videre 

Mødet var generelt præget af, at Ole, efter at have rykket for svar fra DIF dagen 

forinden, endelig på vej til Jylland i bilen fik mundtlig orientering fra DIF om, at 

DIFs bestyrelse havde givet padelaktiviteten til Dansk Tennis Forbund på det 

bestyrelsesmøde, der fandt sted 21. august. Bestyrelsen delte vel nok lige del 

ærgrelse, vrede og dyb forundring. Hvilket grundlag var det truffet på? Hvorfor 

blev vi informeret så sent? Til gengæld forstod vi bedre, hvor DTF allerede for 

to dage siden havde lavet et stillingsopslag om en padelturneringskonsulent, 

hvis jobbeskrivelse passer perfekt til det arbejde Lasse Vedersø gør for Dansk 

Padel Forbund. 

 

DIF skal omgøre den beslutning. Men DIF er en meget stor organisation og 

Dansk Padel Forbund er en meget lille organisation. Og vores høflighed og 

respekt overfor DIF er desværre nu vendt til en klar opfattelse af, at noget er 

helt galt i DIF. DIF ved vel godt, at hvis padelsporten havner hos et 

tennisforbund vil den aldrig kunne udvikles på samme måde som den udvikles 

af padelentusiaster. Og har DIF overhovedet tænkt over, at vi er 35 

medlemsklubber, markant førende på turneringer, ejer af Lunar Ligaen, har de 

internationale medlemskaber, stiller landshold og meget, meget mere? Har DIF 

overvejet værdien af et sportsforbund, der tænker den pågældende sport først? 

Tænker DIF egentlig sport først? 

 

Vi har svært ved at forstå det, og de møder, som vi har deltaget i med DIF, har 

ikke hjulpet på forståelsen. Trist. 

 

DIF har indkaldt den samlede bestyrelse i Dansk Padel Forbund til et (mundtligt) 

orienterende møde den 16. september. De fleste i DPFs bestyrelse vil gerne 

deltage for at få en forklaring. 

 

Ud over de kommunikationsmæssige tiltag som skal forberedes, skal vi også 

bede DIF om aktindsigt i, på hvilket grundlag DIFs bestyrelse er nået frem til 

sin beslutning om at give padel som aktivitet til tennisforbundet. 
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6) U18 landshold. Kun for drenge? 

Christian, der har kontakt med og ansvarlig for vores U18-landshold bekræfter, 

at vores klare ambition er både at have et U18-landshold for drenge og piger. 

Men at vi indtil videre stadig ikke har fundet tilstrækkeligt med U18-piger til at 

lave regelmæssig landsholdstræning for dem. 

 

Dansk Padel Forbund anbefaler alle U18-spillere med bare en smule ambitioner 

til at stille op til alle de DM’er vi arrangerer (ikke mindst klub-DM), hvor vi har 

lavet rækker for U18-spillere. Samtidig har vi besluttet at reducere 

turneringsgebyret for vores U18-deltagere til det halve af voksenpris. På den 

måde håber vi på en mulighed for at finde kritisk masse til også at etablere et 

U18-pigelandshold fra starten af 2022. 

 

7) Indlemmelse af padelcentre, der ikke er klubber 

Vi har nu fundet modellen, som harmonerer med både vores foreningstanke og 

alligevel samtidig giver de private centre fordele ved at være tilknyttet Dansk 

Padel Forbund som det, vi vil kalde et medlemscenter. 

 

Da modellen indtil videre er et kommercielt produkt, kræver det ikke 

vedtægtsændring. 

 

Vi skal dog forberede en del, før vi kan invitere medlemscentrene, og Ole skal 

på padelferie lige om lidt, så der kan godt gå lidt tid, før vi får lanceret 

produktet. 

 

8) Padeltrænerkursus – skal vi bare gå i gang??? 

Det aftales at Ole og Mickey prøver at støbe kuglerne til et 

træneruddannelseskursus med Dansk Padel Forbund som afsender. Som 

underviser til et sådant skal vi dog sikre nogle af landets – måske internationalt 

set – ypperste trænere, der også skal nikke godkendende til det oplæg, vi 

sætter op. 

 

Bestyrelsen bakker op om den enorme vigtighed det er, at vi har et sådant 

produkt, idet der også er enighed om, at det skal dæleme være af en ordentlig 

kvalitet. 

 

9) PadelGuiden 2021 (OE) sidste chance for inputs 

Nord Advertising har med bistand fra Dansk Padel Forbund udarbejdet et 

magasin (PadelGuiden), der sendes ud til alle landets padelcentre og 

padelklubber den 4. oktober 2021. Dansk Padel Forbund har bidraget med 

noget af det redaktionelle indhold, som bestyrelsen har fået til gennemsyn. 

Christian er kommet med en del kommentarer, som indarbejdes, og ellers 

glæder vi os bare over, at der kommer et padelmagasin. Det bliver vistnok 

Danmarks første padelmagasin i trykt format 
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10) Spillerlicenser BPK mv 

En spillerlicens koster i 2021 150 kroner hvis man ikke er med i en af vores 

medlemsklubber. Den koster kun 75 kroner, hvis man er med i en 

medlemsklub. 

 

Flere af vores medlemsklubber har dog ønsket og forespurgt på, om der var 

særlige priser hvis samtlige af medlemsklubbens medlemmer købte spillerlicens 

på én gang. Vi var enige om, at det vil vi gerne organisere til en pris af 40 

kroner per medlem. 

 

Vi har dog lidt udfordringer med at melde beslutningen ud indtil vi har fundet 

ud af, hvordan vi løser det rent administrativt. 

 

Priserne vi har besluttet, gælder indtil videre for 2021 (løbende 12 måneder, 

som med næsten alle vores produkter). Der er chance for, at vi hæver priserne 

i 2022, netop fordi der tilkommer en del administrativt arbejde med 

spillerlicenserne. 

 

11) Qatar som sponsor? 

Dagens vel nok næst-livligste debatpunkt. Vi har været i forhandlinger med 

organisationer omkring Qatar, der gerne vil sponsorere Dansk Padel Forbund. 

Men nogle af os har været i tvivl om, hvor vidt vi mener, at vi opfører os ”etisk 

korrekt” hvis vi lader Qatar sponsorere os. 

 

Vi har i forvejen (dog ikke nedskrevet) besluttet principper om, at vi vil holde 

en høj standard for hvilke sponsorer vi tager ind. Gazprom (som DBU vistnok 

har) vil vi ikke have. Scandlines (som er kapitalfondsejet monopolrederi) vil Ole 

heller ikke have. Bettingfirmaer prøver vi at holde os fra. Dansk Tipstjeneste er 

dog velkomne… Men Qatar? 

 

Efter meget lang parlamenteren var der flertal for at vi ikke skal have Qatar 

som sponsor. Vi er dog ikke så hellige så vi siger nej tak til at spille VM i Qatar, 

det vil vi gerne. Så vi kommer selv til at bruge en del af forbundets midler til 

virksomheder i og omkring Qatar når vi skal til VM. 

 

12) Kursus i at lave en turnering i Rankedin (CN) 

Skal indarbejdes i vores kommende trænerkursus. De, der er interesserede 

inden, kan henvende sig til Christian Nybroe eller Lasse Vedersø. 

 

13) VIAPlay Open dommerhonorar og udstyr 

Enighed om honoreringsniveau til vores udpegede dommere i Viaplay Open. 

Bentler stiller op til TV-interview for Dansk Padel Forbund på dagen. 

 

14) TV dækning af vores DM finale og Lunar Ligaen Final Four 

Det er aftalt med SportLive, at de bringer DM den 4. december, finale for både 

herrer og damer, og så bringer de mindst de tre finaler fra Lunar Ligaens Final 

Four den 29DEC21 i Padelboxen, Odense. 

 

15) Næste møde 

Bliver onsdag den 29. september 2021 klokken 18.00 på Augustvej 60.  
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