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Bästa blårandiga padelvänner! 

Vi vet a( vi alla nu tar e( djupt andetag och i de(a vårt första nyhetsbrev vrålar äntligen! 
Nya restrik>oner som öppnar för event, seriespel och skall vi våga >ll och med lova KM under 
senare delen av året. Men också e( äntligen a( Padel nu mycket välförtjänt röstats in av 
Riksidro(sförbundet som medlem i föreningsfamiljen. Vad betyder det? Massor – Officiella 
SM, möjlighet a( på allvar börja planera barn- och ungdomverksamhet med samma 
möjligheter >ll lokalt ak>vitetsstöd och också a( starta friskvårdsprojekt med padel där 
Svenska Spels och RFs satsning framåt för fler i rörelse kan betyda bidrag och stöd. Nu 
kommer inte allt ske ”över na(en” men var så säkra a( DIF Padel som, tycker vi, den 
starkaste av sköldar som är medlemmar i förbundet kommer gå långt fram i ledet och driva 
föreningsfrågorna.  

Men innan vi blickar framåt – hur har vår blo( drygt e(-åriga förening utvecklats? Mycket 
bra tycker vi:  

- Vi närmar oss 200 medlemmar  
- Vi har en stark ekonomi med stort stöd av våra huvudpartners Prioritet och 

Sundström  
- Vi har fantas>ska anläggningspartners i PDL Frihamnen, We Love Padel, Central Padel 

Nordic och Padel United/Padelverket.  
- Vi har en extremt stark webbshop med produktlinje som många av er varit med och 

utvecklat med inspel och tankar. Kom gärna med ännu fler >ps och idéer 

A( padelfram>den ser ljus a( kan vi vara säkra på och kortsik>gt vill vi ly]a några händelser 
som vi ser fram emot :  

DIF PADEL JUNIOR CAMPS : Vi kör bästa tänkbara vecka (32) i Norra Djurgårdstaden 9-11/8 
och Täby Svea Padel 11-13/8. Fyra >mmar padel på fyra banor för upp >ll 24 ungdomar födda 
2006-2010 med våra supertränare Luis och Alexander. Läs mer och anmäl era kids på 
www.difpadel.se/junior-camp  

SERIESPEL UPPLAGA 2 : Då smi(oläget, och då även förbundet, nu äntligen >llåter tävling 
igen håller vi på a( planera in en finalmatch för a( kora vinnarna av vår första upplaga av 
seriespelet, som tyvärr var tvunget a( läggas på is på grund av corona i november. 
Segrarna spelar om ära, ”berömmelse” OCH en celebritychallenge mot 2 av våra 
djurgårdsprofiler. 

http://www.difpadel.se/junior-camp


Som följd av a( första omgången kan sluiöras kommer vi även kunna påbörja omgång 2 av 
vårt e]ertraktade seriespel. Denna omgång kommer vi a( utöka antalet serier och även ha 
en renodlad tjejserie. Vi strävar också e]er a( ha en fast punkt med fasta >der för de(a.  
Så si(er ni redan nu och är supertaggade på a( vara med oss slåss mot andra djurgårdare i 
vårt seriespel kan ni skicka in en föranmälan >ll alex@difpadel.se. Platserna är begränsade 
och gäller först >ll kvarn. 

NYA HETA PRODUKTER : Vi fyller på med he( emotsedda damprodukter, grepplindor och 
ramskydd.  

UPGRADE GOLF : I e( exklusivt samarbete med DIF GOLF så uppgraderar du >ll stödmedlem 
för bara 300 SEK (ordinarie: 650 SEK).  

Avslutningsvis vill vi tacka er alla för a( ni hakat på DIF PADEL och ger oss förutsä(ning a( 
utvecklas. Och vi hade ju en medlemstävling där fyra av er vunnit en signerad matchtröja från 
DIF HERR FOTBOLL 2021 – De lyckliga vinnarna som vi kontaktar direkt är :  
 
Medlem 56 – Åsa Jansson 
Medlem 96 – Stefan Haskel 
Medlem 130 – Billy-Bob Nylund 
Medlem 154 – Boris Andzic  

Ha en kanon padelsommar! 
 
Daniel Björklund, ordförande för DIF PADELs styrelse  
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