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VELKOMMEN 
TIL MIDT- & VESTSJÆLLANDS POLITIKREDS

For nylig skulle jeg for første gang prøve 

kræfter med padel, og konklusionen er klar: 

Det er svært ikke at blive grebet af glæden 

ved at spille padel. Min egen læringskurve 

oplevedes stejlere end i nogen anden ketcher-

sport. Det står selvfølgelig for egen regning, 

men det er min påstand, at man som nybe-

gynder lynhurtigt lærer at begå sig på banen 

og forstå, hvordan man kan forbedre sig fra 

gang til gang. 

Alle kan være med - det er ikke fysisk hårdt – 

lidt kondi kan være en fordel – og det kræver 

samtidig meget lidt styrke - bolden ryger jo 

ad h-til hvis man slår for hårdt, og det kræver 

kun en anelse teknik at spille med.

Jeg har ikke prøvet at spille single, men med 

fire, der spiller sammen, to mod to, får man 

meget hurtigt flow i spillet og effektiv spilletid 

sammenlignet med f.eks. tennis.

God kamp.

Med sportslig hilsen
Jørgen Bergen Skov
politidirektør
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På idrætsforeningens vegne glæder det mig, 

at indbyde til dette lille forårsstævne her i 

Padel Club Roskilde.

Vi har glædet os til at se jer i dag, og vi ser 

frem til en rigtig fornøjelig dag i godt selskab.

Det er første gang vi arrangerer padel, så vi 

håber, at vi rammer skiven. Det gik hurtigt 

med tilmeldingerne fra hele landet, hvilket be-

styrker os i, at vi så rigtigt med dette stævne.

Man kan se at andre foreninger både i po-

liti- og firmaidræt følger trop med lignende 

stævner, så der er rig lejlighed til, at komme 

ud at spille padel mod kollegaerne også 

fremadrettet.

Jeg er ikke i tvivl om at padel er den nye fol-

kesport, og at vi inden længe vi se officielle 

politimesterskaber.

God kamp og held og lykke.

De bedste hilsner
Kim Løvkvist
formand
PI Midt- og Vestsjælland

KÆRE ALLE
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NAVN KREDS

Kevin Danty SSJÆ

Michael Kaalund NSJÆ

Niels Agger SJYL

Jesper Mørup SJYL

Oliver SSJÆ

Daniel Glad KBH

Thomas E P11

Thomas C P11

Lars Christoffersen NSK

Martin H. Pederen PI Århus

NAVN KREDS

Frederik N PI Århus

Martin Engel MVSJ

Cecilie NSK

Jacob S NSK

Steffen Frank NSK

Alexander Sheel Ukendt

Han Lam KBH

Mette Brix KBHV

C Larsen KBHV

N Simonsen KBHV
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TILMELDINGER

NAVN KREDS

Martin Moore NSJÆ

Thomas J NSK

Jacob Grønkjær NSJÆ

Nikolaj Kjærsgaard Kbh

Matias Hindkjær MVSJ

Per Steenstrup MVSJ

Sveigaard MVSJ

Kasper Storkegaard MVSJ

Rasmus Brink MVSJ

Kim Løvkvist MVSJ

NAVN KREDS

Michael Robdrup MVSJ

Morten Rosendahl MVSJ

Peter S PI Århus

Rasmus Bønding PI Århus

Henrik E. Pedersen PI Århus

Mads L. Bønnelykke PI Århus

Erik Lauridsen MVSJ

Christian Reimer MVSJ

Maria Kyndbøl NSJÆ

Niels Bøgh Jensen NSJÆ



8

DAGENS PULJER

KÆRE ALLE

Hermed dagens puljer. Det er vigtigt, at pulje 1 

holder sig klar, da denne pulje starter med at spille.

I bedes møde omklædt og klar til kampstart umiddelbart 

i forlængelse af briefing kl. 09.00.
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PULJE 1

NAVN KREDS

Kevin Danty SSJÆ

Michael Kaalund NSJÆ

Niels Agger SJYL

Jesper Mørup SJYL

Oliver SSJÆ

Daniel Glad KBH

Thomas E P11

Thomas C P11

Lars Christoffersen NSK

Martin H. Pederen PI Århus

Frederik N PI Århus

Martin Engel MVSJ

Cecilie NSK

Jacob S NSK

Steffen Frank NSK

Alexander Sheel Ukendt

Han Lam KBH

Mette Brix KBHV

C Larsen KBHV

N Simonsen KBHV

PULJE 2

NAVN KREDS

Martin Moore NSJÆ

Thomas J NSK

Jacob Grønkjær NSJÆ

Nikolaj Kjærsgaard Kbh

Matias Hindkjær MVSJ

Per Steenstrup MVSJ

Sveigaard MVSJ

Kasper Storkegaard MVSJ

Rasmus Brink MVSJ

Kim Løvkvist MVSJ

Michael Robdrup MVSJ

Morten Rosendahl MVSJ

Peter S PI Århus

Rasmus Bønding PI Århus

Henrik E. Pedersen PI Århus

Mads L. Bønnelykke PI Århus

Erik Lauridsen MVSJ

Christian Reimer MVSJ

Maria Kyndbøl NSJÆ

Niels Bøgh Jensen NSJÆ
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OMKLÆDNING/STÆVNECENTER/BAD 

Padel Club Roskilde, Kildeager 7, 4621 Gadstrup. 

Her vil der være stævnekontor samt omklædningsfaciliteter og opholdsrum.

STÆVNEPROGRAM

Tilgår når antallet af deltagere er kendt.

AFVIKLINGSFORM FOR STÆVNET

Stævnet afvikles som et individuelt Americano stævne, hvor deltagere indledningsvist vil blive 

inddelt i puljer, der senere i løbet af stævnet vil blive fordelt efter placering i de indledende 

puljer til afsluttende gruppespil. Ved denne afviklingsform sikres meget spilletid med mange 

makkere, ligesom niveauet i sidste gruppespil vil være udlignet.

Stævnet afvikles under de gældende Corona restriktioner i samfundet, og der kan forekomme 

stikprøvekontrol af Coronapas.

SPISNING/PRÆMIEOVERRÆKKELSE/AFSLUTNING

Efter stævnet vil der være præmieoverrækkelse til gruppevinderne. 

Forventet tidspunkt for afslutning er ca. kl. 18.00.

PRÆMIER

Der vil være præmier til puljevinderne.

PRAKTISK INFO
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PRIS

Tilmelding inkl. frokost(sandwich) og sodavand:150 kr.

BETALING/TILMELDING

Tilmelding ved indbetaling til nedenstående kontonummer mrk. ”PT efterfulgt at navn/kreds”:

Reg. 0400 konto. 4026810855

Tilmeldingen er først registreret, når betalingen er modtaget. 

Bemærk at der er begrænsede antal pladser.

TILMELDINGS- OG BETALINGSFRIST

11. marts 2022.

INFORMATION

Rasmus Brink-Frendrup tlf. nr. 3057 2473 

Kim Møller Løvkvist  tlf. nr. 2542 6157

Vi glæder os til at se jer.

Med sportslig hilsen

Kim Løvkvist

Formand, Politiets IF MVSJ
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PADELS HISTORIE

Padel har sine tidligste rødder i det britiske 

spil Platform Tennis, der blev spillet af de 

første krydstogtspassagerer helt tilbage i 

1800-tallet. Ligesom nutidens padel blev det 

spillet på en bane omgivet af hegn – måske 

for at undgå at bolden røg i havet. Spillet 

afveg dog fra padel, da det blev spillet med 

almindelige tennisketchere. Platform Tennis 

blev eksporteret til New York, hvor den første 

bane ligeledes blev opført med særligt høje 

vægge for at undgå at bolden om vinteren 

blev væk i snelagene, der omgav banen i 

Washington Square Park.

Syd for USA’s grænse, i Mexico, tog Enrique 

Corcuera i 1962 denne idé til sig. Corcuera 

hentede inspiration fra Platform Tennis og 

i sit sommerhus i Acapulco byggede han 

en lukket bane med høje vægge i enderne, 

lavere vægge i siderne, net i midten og de 

også i dag anvendte 10 meter i bredden og 

20 i længden. Her var det ikke dyb sne, der 

affødte ønsket om en indeburet tennisbane, 

men i stedet de frustrerende afbrydelser af 

spillet, der opstod, når bolden blev skudt over 

i naboens have! Denne version af spillet blev 

yderst populær blandt Corcueras gæster, der 

kaldte spillet Padel Corcuera. En af disse gæ-

ster var Prins Alfonso, en rig forretningsmand, 

der – foruden sin royale titel – ejede den 

luksuriøse Marbella Club på Spaniens Costa 

Del Sol, hvortil han i 1974 importerede spillet 

og lod to padelbaner opføre. Her blev spillet 

yderst populært blandt kendte og royale, der 

deltog i de første padelturneringer, og den 

argentinske rigmand Julio Menditeguy, så me-

get potentiale i formatet, at han også opførte 

baner på udvalgte argentinske feriesteder.

Med Club Marbella, de argentinske baner og 

resten af Costa Del Sol, der hurtigt havde ta-

get spillet til sig, var padel i midten af 70’erne 

blevet en almindelig kendt sportsgren blandt 

de rige og berømte og også mange profes-

sionelle tennisspillere tog spillet til sig. Kend-

skabet blandt den almindelige befolkning var 

dog stadigt haltende.

KILDE: DANSK PADELFORBUND
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Dette ændrede sig i begyndelsen af 80’erne, 

hvor tennisklubber i blandt andet Buenos 

Aires begyndte at opføre padelbaner i større 

antal. Samtidigt spredte sporten sig til andre 

dele af Sydamerika, hvor spahoteller i eksem-

pelvis Uruguay tiltrak sig stor opmærksom-

hed, både blandt befolkningen og i pressen, 

gennem underholdende padelkampe med 

velkendte tennisspillere. Herfra spredtes pa-

del til hele Argentina og senere til resten af 

Sydamerika, hvilket i 1987 førte til oprettelsen 

af den første padel forbund i verden: Det 

argentinske”Asociación Platense de Paddle”.

Efter dette kom flere lignende forbund til, 

med Spaniens Spanish Padel Association 

som det næste, også i 1987. I 1991 kom 

det internationale forbund, der blandt andet 

organiserede det første verdensmesterskab 

i padel året efter, en tilbagevendende begi-

venhed, der siden har fundet sted hvert andet 

år. Verdensmesterskaberne har altid været 

domineret af Spanien og Argentina, der indtil 

nu har vundet alle guldmedaljer i både herre- 

og kvinderækken, men som sporten udbredes 

til nye lande har flere lande også meldt sig på 

banen i kampen om medaljerne.

Padel er i sin moderne form en af de hurtigst 

voksende sportsgrene i verden.

I dag findes der padelklubber i hele Syd- og 

Nordamerika og Europa, og turneringer spil-

les i alle aldersgrupper, med særlige junior-

mesterskaber siden 2000. I Argentina og 

Spanien er padel i dag den anden største 

sportsgren, kun overgået af fodbold. I Spa-

nien menes op til 10 millioner mennesker at 

spille padel i over 1000 forskellige klubber! 

Også antallet af forbund er vokset stærkt 

siden 1987, sådan at Danmark nu kan skrive 

sig blandt de mere end 40 lande, der har et 

nationalt padelforbund.
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Padel vinder stille og roligt ind i idrætsverdenen. Måske det også bliver et hit i  dansk politi? 
Forsidefoto og dette foto er venligst stillet til rådighed af Dansk Firmaidrætsforbund. 
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