




































Formandens beretning
Generalforsamling 2021
8 Maj 2021

Spillede skiftevis ude og inde i starten af 2020 - testede forskellige udendørs lokationer af•

Mænds motionsdag Sep 2020 - Kæmpe succes - 25 deltagere - vi fik et medlem ud af det•

Fået PBDK op og køre på tværs af landet med flere planlagte årlige møder•

Sep 2020 - JM i randers hvor Copenhagen nærmest høstede alle medaljerne, super flot gået!•

Oktober besøg af “5 fede kokke” og Mark Abildhauge. Vi skulle have været med i 

programmet. 

•

Så blev DK lukket helt ned! Corona tog pusten fra os gjorde det umuligt at spille indenfor•

Vi knoklede videre i kulisserne for at lave permanente udendørs baner, både kommunalt og 

privat

•

Vi testede banerne i januar hvor vi fejede sne væk for at komme til at spille•

Samarbejdet faldt på plads med Copenhagen Vikings og kommunen•

I marts 2021 blev 4 baner knoklet igennem som stod klar i april til udendørs genåbning, tak til 

alle der deltog 

•

Vi søger konstant diverse fonde for penge til udbredelse af sporten•

Steen har ansøgt om penge hos DIF og DGI’s foreningspulje. Fik 8000 kr!•

Vi har investeret i en container der snart bliver leveret! YAY!•

Vi har nu fået flere online shops, både i DK og Tyskland, men også et par fysiske Pickleball 

shops (Frederiksberg og Østerbro)

•

Vi er muligvis ved at indgå samarbejde med, mulig sponsorskab, Squashlife, Padellife•

Klubtøj til en god pris•

Ketchernes hus dialog•

OL udstilling i Experimentarium i juli måned•

Vi afventer lige nu hallen for at se om vi kan komme ind og spille i halvåret efter august•

Nu ser vi ind i fremtiden med 2 danske turneringer: Odense open og Jyske Mesterskaber i 

Randers

•

Europamesterskaberne i Prag i efteråret•



Alt i alt, vi gør det super godt!

Ligeleds er der er kæmpe turnering på vej i Sverige, med den største penge udbetaling uden 

for Europa siger de

•

En masse andre europæiske turneringer er også planlagt - se sitet•

Tak til Steen. Kæmpe stykke arbejde! Ikke kun med træning men også meget papirarbejde! 

Det fortjener en hånd!

•


