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Mødereferatnummer:  BS-3/2018 

Mødetid og – sted:  5. maj 2018. 

Mødedeltagere:  Henrik Thorsøe, Thomas Kønigsfeldt, Jan Winther, Henrik Maris, Hans 
Martin Brøndum, Lars Gulmann, Kai Holm og Joakim Thörring. 

Afbud:  

Andre deltagere: Klaus Nørby Jakobsen 

Mødeleder:  Henrik Thorsøe Pedersen 

Referent:  Klaus Nørby Jakobsen 

 

DAGSORDEN 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 

 
1.1. Punkt på dagsorden: Samarbejde med Dansk Padel Forbund 

 
2. Sager til beslutning. 

2.1. Samarbejde med Dansk Padel Forbund 
 
 
 
Indstilling:  
Det anbefales, at bestyrelsen tilslutter sig den udarbejdede samarbejdspolitik på Padel 
området.  
 
Sagsbehandling:  
DTF’s bestyrelse besluttede at inddrage Padel sporten i forbundets regí i 2015. Efter 12 
måneders periode med en eksternt styret arbejdsgruppe blev gruppens arbejde stoppet. 
Siden 2017 har der været en fornyet indsats med en timelønsansat til at genstarte arbejdet 
med at udbrede den nye sport. Padel konsulenten – Morten Hedegaard – har formået at 
igangsætte en række træner- og aktivitetstiltag indenfor området med fornuftige 
resultater. Konsulenten har været betalt af sponsorer. Sideløbende med DTF’s arbejde har 
en selvstændig gruppe af Padel entusiaster genfødt Dansk Padel Forbund (DPF) som 
efterfølgende har fornyet og fået accept af deres ansøgning om at blive optaget i FIP – det 
internationale Padel forbund.  
 
Padel sporten har via DTF adgang til DIF organisationen og dermed IOC samt andre 
anerkendte internationale organisationer.  
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I den forbindelse har DTF senest søgt og fået imødekommet en ansøgning om midler fra 
Initiativpuljen. I ansøgningen er der fokus på at igangsætte Padel aktiviteter overfor 
tennisklubber med det formål at udbrede interessen for Padel i de mange DTF 
medlemsklubber.  
 
Opsummering kort er at der arbejdes med Padel via to organisationer – DPF og DTF. Efter 
indledende drøftelser med DPF har parterne fundet sammen i ønsket om at drive Padel 
sportens frem i et tæt samarbejde. 
 
 
Referat af møde:  
 
Indstilling blev fulgt. Joakim Thörring er politisk ansvarlig sammen med Kai Holm i de videre 
bestræbelser. 
 



 

 

 


