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Padel	i	Danmark	–	en	360-graders	indsats	
	
	
	

Indledning 
 
Padelsporten flytter sig hurtigt, og det samme gør Dansk Tennis Forbunds 
aktiviteter indenfor padelsporten. Dette sker i et stærkt samarbejde med DGI 
Tennis og Padel under navnet ”Padel i Danmark”, hvor padelsportens 
udvikling er i fokus, og vi laver en 360-graders indsats for at understøtte den 
fortsatte udvikling.  
 
Nedenstående fremstilling skal være med til at tydeliggøre, hvordan Dansk 
Tennis Forbund ser sin involvering i padelsporten både historisk, nutidigt og i 
fremtiden.  Fremstillingen skal også være med til at belyse nogle af de 
spørgsmål, der kan være omkring det overordnede arbejde med 
padelsporten, hvor vi som forbund er på vej hen, samt hvilke synergier der kan 
være i denne måde at konstruere sig på.  
 
Fremstillingen tager udgangspunkt i den foreningsbaserede rodfæstning, vi 
som specialforbund har, og hvordan denne rodfæstning kan udnyttes aktivt i 
padelsportens udbredelse. Dertil kommer en åben tilgang i relation til 
samarbejde med alle de vigtige aktører, der arbejder for sportens udbredelse 
og udvikling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Dansk	Tennis	Forbund	
Idrættens	Hus	
2605	Brøndby	
	
+45	4326	2660	
dtf@tennis.dk	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Dato	
17.	marts	2022	
	
Side	
2/8	

Hvordan og hvorfor er Dansk Tennis Forbund involveret i padelsporten 
	
Hvordan har DTF arbejdet med padel? 
Dansk Tennis Forbund har arbejdet med padel som et prioriteret område og 
en selvstændig aktivitet siden 2015 på idéniveau og fra 2016 på et udførende 
niveau. Padel var på dette tidspunkt en ny og ukendt idrætsgren på dansk 
jord, men med de ligheder der er mellem tennis og padel, var det oplagt at 
kigge på padel som et nyt og spændende tilbud til tennis- og ketcherspillere 
og ikke mindst for klubberne i Tennisdanmark.  
 
Engagementet i padel startede i 2016, og i 2017 begyndte man at allokere en 
timelønnet ressource til at løbe det indledende arbejde i gang, hvor vi i dag 
har et helt padelteam tilknyttet til at varetage og afholde klubbesøg, 
turneringer, uddannelse og inspirationsforløb for tennis- og padelklubberne 
samt interesserede foreninger i Danmark. Indsatsen på padelområdet sker i 
dag i et stærkt samarbejde med DGI Tennis og Padel, hvor vi under den fælles 
betegnelse ’Padel i Danmark’ arbejder målrettet på at være den bedste 
sparringspartner over for foreningerne i forhold til den fortsatte drift og 
udvikling af sporten.   
	
Hvorfor giver DTF og padel mening sammen?	
Det indledende arbejde omkring padelsporten viste hurtigt, at sporten 
henvender sig til en bred målgruppe, herunder nuværende tennis- og 
ketcherspillere, og samtidig viste det også, at padel er lettere at tilgå teknisk 
for nybegyndere end de øvrige ketchersportsaktiviter. DTF kunne allerede i 
2016 se det store potentiale, som padel har, hvor der bl.a. blev kigget på padel 
i Sverige, som havde en udvikling inden for 3-4 år med 250 baner samt 
estimeret 25.000 – 30.000 spillere. Derfor var det oplagt at kigge på padel som 
en ny aktivitet ude i tennisklubberne og andre foreninger i Danmark, som 
kunne skabe endnu mere aktivitet ude på banerne og i foreningsregi. 
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I takt med udviklingen inden for padel i henhold til baner, medlemmer og 
klubber, indgav DTF i april 2021 en ansøgning om aktivitetsgodkendelse af 
padel til Danmarks Idrætsforbund (DIF). Denne ansøgning blev i august 2021 
imødekommet af DIF, hvor padel officielt blev en aktivitet på lige fod med 
tennis under Dansk Tennis Forbund. For at understøtte den fortsatte udvikling 
på padel har DTF sat et strategisk fokus på padel, som indgår som et af 
områderne i den strategiaftale, der er indgået med DIF for årene 2022 - 2025. 
 
Helt overordnet er det en stor prioritet for DTF at samarbejde med alle de 
forskellige aktører, der findes inden for padel. Dette er en afgørende faktor for 
den fortsatte vækst og udvikling af sporten. I det allerede etablerede 
samarbejde med DGI under navnet ’Padel I Danmark’ er der fokus på at 
arbejde proaktivt for, at der skal være et padeltilbud til alle uanset niveau, 
alder og køn. Dette arbejde skal bl.a. ske gennem en styrkelse og dybde i de 
respektive tilbud på udviklings-, turnerings-, uddannelses-, aktivitets- og 
elitefronten. Bag dette arbejde ligger en klar ambition for padel som 
foreningssport, hvilket også er kombineret med en generel lyst og vilje til at 
understøtte hele sportens udvikling på bedst mulige måde.  
 
På klubudviklings- og facilitetsområdet arbejdes der på at være en 
sparringspartner, der kan være med til at understøtte tennis- og 
padelklubberne i deres ambitioner og udvikling. Her er faciliteter et vigtigt 
parameter, og her ønsker vi at levere den bedst mulige sparring til den enkelte 
forening omkring alle relevante forhold. Der arbejdes herudover også på at 
skabe en god og konstruktiv dialog med eksterne aktører, herunder 
kommunale institutioner, kommercielle centre, anlægspartnere, 
interesseorganisationer og andre samarbejdspartnere.  
 
På turneringsområdet er der etableret en landsdækkende holdturnering, og 
der er skabt tiltag omkring individuelle turneringer, som skal være attraktivt 
for spillere på alle niveauer. Der er fokus på at udvikle og igangsætte 
turneringsaktiviteter målrettet børn, unge, voksne motionister og seniorer, 
som understøtter det samlede arbejde i at skabe et tilbud til alle.  
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På uddannelsesområdet eksisterer der i dag en række træneruddannelser i 
form af Padeltræner 1, 2, og 3. Der er fokus på at anvende de erfaringer og den 
viden, DTF har fra den allerede eksisterende træneruddannelse nationalt og 
internationalt fra tennis og andre idrætter, til at optimere og videreudvikle 
uddannelsestilbuddet inden for padel. Det er et mål, at uddannelserne lever 
op til DIF’s betegnelser for at kunne give adgang til 
diplomtræneruddannelsen hos DIF på sigt. Der er opmærksomhed på at flere 
og dygtige trænere er grundstenen i at få bredt sporten mere ud i 
foreningsregi, og det er med til at etablere gode og sunde træningsmiljøer. 
Der arbejdes nu med udviklingen af en ’Padeltræner 4’-uddannelse, som 
lægger sig i forlængelse af det allerede eksisterende tilbud. 
 
Det er et mål at arbejde proaktivt for en fortsat udbredelse og kendskab til 
sporten i udvalgte målgrupper. Derfor laves der et øget fokus på 
aldersgrupperne 4-18 år, de voksne motionister samt de ældre motionister. Til 
den yngste målgruppe er det målet, at der igangsættes skolepadel, som skal 
ske i samarbejde med foreningerne og lokale skoler. Derudover vil DTF 
organisere og udbyde familie- og juniorpadelintro, og i løbet af perioden skal 
der lanceres et årligt koncept ala ’Padelsportens Dag’. Til de voksne 
motionister og seniorerne skal der organiseres og udbydes 
voksenpadelintroduktion, og der skal i samarbejde med medlemsforeninger 
og interesseorganisationer udvikles og afholdes aktiviteter lokalt for 
målgrupperne. 
 
På talent- og eliteområdet er det et strategisk mål at afholde 
elitetræningssamlinger for de bedste kvinder og mænd. Derudover er det et 
mål på sigt, at der skal etableres et talentudviklingsmiljø i samarbejde med 
klubber og foreninger med henblik på at udvikle spillere, der kan gøre sig 
gældende i verdenstoppen. 
 
Opsummerende er det Dansk Tennis Forbunds klare intention og ønske at 
medvirke til, at padelsporten bredt set udvikler sig i Danmark som sin egen 
sport, og at sporten som en del heraf får en stærk fundering i foreningslivet i 
Danmark, og den tradition som er forbundet med dette.  
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Fakta om padelsporten i Danmark 2022 
 
Padelklubber, medlemmer og baner 
Dansk Tennis Forbund og DGI har i dag ud fra sidste opgørelse med 
udgangspunkt i 2021 registreret 63 indmeldte klubber, som arbejder med 
padel, og flere kommer løbende til. Dette er en stigning i forhold til de 
tidligere år inden med 16 klubber i 2019 og samlet 28 klubber i 2020. 
 
Klubberne havde i 2020 i alt 3.406 padelmedlemmer, og væksten har været 
betydelig i 2021, hvor medlemstallene dog først offentliggøres til april.  
 
I medlemsforeninger med både tennis og padel var den gennemsnitlige 
medlemsvækst i 2020 22 procent, mod 13 procent i foreninger der 
udelukkende arbejder med tennis. 
 
På facilitetsområdet er der registreret en positiv udvikling i anlæggelsen af 
padelbaner hen over de sidste par år. I 2019 var der registreret 32 baner, 
hvilket udviklede sig til 100 baner i 2020. I 2021 fortsatte udviklingen i antallet 
af baner til 210 baner, og i 2022 er der lige nu registreret ca. 600 baner. Med 
udgangspunkt i udviklingen af padelbaner over de sidste par år samt 
kendskab til interesserede tennis- og padelklubber, der kigger på 
anlægsprojekter, vurderes det, at udviklingen fortsætter i samme tempo de 
kommende år. 
 
’Padel i Danmark’ som katalysator 
DTF har en klar prioritet i at samarbejde med de forskellige aktører, der findes 
inden for padelområdet, da dette er essentielt for at fortsætte udviklingen af 
sporten. I dag eksisterer samarbejdet mellem DTF og DGI Tennis på sit tredje 
samarbejdsår under navnet ’Padel i Danmark’, og der er i løbet af samarbejdet 
igangsat en række aktiviteter.  
 
På turneringsområdet er der et fast holdkonkurrenceforløb på nationalt 
niveau, som tidligere hed ’Holdturneringen’ og som i dag hedder ’Arla Protein 
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Ligaen’. Tilmeldingen til forårssæsonen i 2022 er netop afsluttet med 110 
hold, og dette er med en rekordstor tilmelding set i forhold til tidligere år, hvor 
der i 2020 var 30 deltagende hold, og i 2021 var der i alt 37 deltagende hold 
fordelt ud på et holdturneringsforløb gennem sommeren og vinteren. I DM-
regi har vi i 2021 haft 167 deltagere, hvor det i 2020 ikke var muligt af afholde 
DM på grund af coronarestriktioner og nedlukning. Der blev i 2021 konkurreret 
i rækkerne; U18 herrer, A- og B-rækker herrer, B-række damer, B-række 
mixhold, veteran +50 herrer samt veteran +40 herrer, damer og mixhold. Der er 
i løbet af årene afholdt enkelte cups, hvor der senest i julen 2021 har været 
afholdt ’Julecup’ med 72 deltagere. 
 
På uddannelsesområdet blev der i 2020 for første gang afholdt trænerkurser 
med i alt 107 deltagere fordelt på 7 kurser, hvor de 4 kurser var ’P1’ og 3 kurser 
’P2’. I 2021 hed tallet 238 deltagere på 20 kurser, og i 2022 er der indtil videre 
afholdt 7 kurser med samlet 118 deltagere på henholdsvis 2 P1-, 3 P2- og 2 P3-
kurser. På et overordnet plan er der et fortsat fokus på at organisere og 
videreudvikle flere niveauer inden for uddannelsesområdet, så dette 
understøtter ambitionen om at have noget for alle. 

 
På udviklingsområdet er der synlighed over for klubberne gennem klubbesøg, 
inspirationsforløb, onlinemøder og løbende sparring over telefonen. Det har 
især handlet om løbende sparring ift. etablering af padelbaner, og i takt med 
at foreningerne har fået baner, er der stigende sparring omkring opstart, 
aktiviteter, kurser og træneruddannelse. På de første godt to år af 
samarbejdet med DGI omkring padel har vi haft dialog og kontakt med mere 
end 150 foreninger. Det gælder alt fra foreningsbesøg, onlinemøder og 
løbende sparring. Vores padelteam er i dagligdagen i dialog med mange 
aktører inden for padelsporten, hvor der over for kommuner, kommercielle 
centre og institutioner afholdes møder, samt at der hver dag er klubber og 
foreninger, som serviceres over telefon og mail. 
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Padelsportens organisering 
 
Kigger man ned igennem Europa, er der forskellige organiseringer af 
padelsporten. Den danske konstruktion, hvor padelsporten anderkendes som 
en del af et nationalt tennisforbund med olympisk medlemskab er en 
konstruktion man også ser i andre padelnationer. Herunder i Storbritannien, 
Holland, Grækenland, Norge og Italien.  
 
På samme måde er der lande, hvor padelsporten ligger i et selvstændigt 
nationalt forbund, og hvor denne er vokset op uden for det organiserede 
olympiske idrætsfællesskab.  
 
Kigger man på organiseringen i dansk kontekst er der i dag 62 specialforbund 
under Danmarks Idrætsforbund. De varetager i alt 79 godkendte 
sportsgrene/aktiviteter, samt en række ikke sportsgrene/godkendte 
aktiviteter. En konstruktion hvor et forbund driver og udvikler på flere 
sportsgrene, ligesom det er tilfældet hos os i Dansk Tennis Forbund, er altså 
så absolut en del af den strategi, man i Danmarks Idrætsforbund har valgt 
som den bedste for den nationale udvikling af det samlede sportsvirke.  
 
Padelsporten i fremtiden 
 
Vi tror i Dansk Tennis Forbund meget på padelsporten og dens fortsatte 
udvikling. Overalt ser vi sporten blomstre både i forenings- og kommercielt 
regi, med glæde, motion og fyldte baner som resultat. Vi tror på at denne 
kombination af aktører og de positive tendenser kan fortsætte med at løfte 
sporten til nye højder også et godt stykke ud i fremtiden.  
 
En række segmenter af spillere er ikke for alvor kommet ind i padelsporten, og 
det ser vi som en vigtig opgave for os som foreningsaktør at være med til at 
løfte. Børn og ældre skal blandt andet i langt højere grad ud på banerne og 
nyde det også for dem tilgængelige spil.  
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Samtidig ligger der et kæmpe potentiale for elite- og talentarbejde og at gøre 
Danmark til en stærk og vigtig padelnation - også internationalt. Det arbejde 
skal yderligere organiseres og bearbejdes i takt med sportens udvikling.  
 
Ovenstående selvfølgelig uden fokus forsvinder fra de allerede i dag store 
målgrupper, som skal bakkes op i deres fortsatte store søgning til sporten. Her 
har vi en vigtig rolle i at understøtte foreningerne i deres indsats.  
 
Vi ser i Dansk Tennis Forbund også i fremtiden os selv som en vigtig aktør på 
hele padelområdet, hvor vi er med til, igennem vores samarbejde med DGI 
om ’Padel i Danmark’, at løfte både den foreningsbårne del af sporten, og i 
samspil med andre aktører at løfte den samlede padelsport.  
 
Arbejdet for padelsportens udvikling og vores arbejdes retning er sat i vores 
strategiske aftale med DIF for årene 2022-2025.  	


