Styrets beretning 2022
Dette har vært et spesielt år pga. corona pandemien, og antall aktiviteter i klubben har blitt derfor
begrenset. Pga den spesielt situasjon, har det ikke vært så mange styremøter. Det var også problemer
i banken med overføring av nytt styre, og derfor var litt vanskelig jobben. Uansett, klubben har klart å
organisere flere aktiviteter med stor suksess:
Årsmøte ble digital via Teams 7. april 2021, og det ble valgt nytt styre:
-

David Fergar, styreleder
Maria Teresa Gimenez Pomares, nestleder
Anne Solvang, styremeldem
Trine Bingen ,styremeldem
Dag Hallvard Kallåk, styremeldem
Jon Erik, vara

Styremøter etter nytt valg:
-

8. juni
17. august
7. desember

Aktiviteter:
-

-

Klubbmesterskap: 32 deltakere. 22.-24.okt
o Vinnere i herreklassen: Kristoffer Brække & Ronny Jensen
o Vinnere i dameklassen: MTeresa Giménez & Hege Korsgård
o Vinnere i B-sluttspill: Dag Hallvard Kallåk & David Fergar
Vi har 43 medlemmer med lisens som har delta i følgende turneringer:
o Norgesmesterskap for lag: Elitelaget vårt for herrer slo alle lag i historiens første lagNM i padel, og er dermed Norgesmestre. Grattis med lag-gull!
Richard Wilhelm Rogstad, Nino Arino, Jonas Østergaard Støre, Kristoffer Brække,
Ronny Jensen, Michael Geraghty, Frederick Schaefer, Daniel Picard
Vi hadde andre 3 lag i menn og 1 et kvinnelag. Alle gjorde en kjempe jobb.
o
o
o
o

-

Junior NM: Johannes og Kristian fikk 3. plass!
EM Marbella 28.juni-4.juli: 3 deltakere: Michael, Daniel og Frederick.
EM for veteraner: Daniel Picard ble Europa mester!
Andre turneringer i Norge: medlemmer av DPK har deltatt i flere rankingturneringer
og WeLovePadel (Selcuk og Fatih har vunnet allerede to ganger!).
FPL-turnering: Vi gratulerer Xavier Kaba med seier i klubbens interne FPL-turnering.
https://fantasy.premierleague.com/leagues/auto-join/0o0rnv (kode 0o0rnv)
Klubbkvelder hver fredag: deltakelse går opp og ned, men det begynner å være stabilt med 12
deltakere. Spiller både americano og vinner-bane.
Damenes aften stoppet og dette ønsker styre å forandre.

DPK i media:
-

Om ny hall og nye planer: 12.juni https://www.dt.no/ny-hall-og-nye-planer-vi-onsker-a-satsepa-ungdommene/s/5-571677683?fbclid=IwAR2vAiabM0rGpfsWzOA6dtYqNpaoQVjrlCesrroFL6MP4KKkNte2FSuoUV0

-

Treninger av Michael https://www.dt.no/michael-34-har-fullbookede-kvelder-i-ukedagene-erdet-stort-sett-alltid-opptatt/s/5-571789662?fbclid=IwAR3rJ9w6jQqVHKH03WxKWG3W0sL_jA_fpb-RzdH0lc7WkQq_P0-jpKBktUg

Avtaler:
-

Peppez pizza: 20% rabatt
Optimus-klinikken 75% rabatt i første konsultasjon.
Drammen Padel: Fordeler for medlemmer.

Kurs:
-

Michael har hatt mange av våre medlemmer på kurs, både voksne og barn

Tilskudd:
-

Vi hadde ingen søknad, men vi har fått ca. 30.000kr fra offentlig midler. Styre ønsker at nytt
styret velger en person som søker tilskudd orientert til barn og unge.
Grasrotandel: ca. 12.000kr
Drammen Idrettsråd: ca. 11.000kr.
Refusjon fra NTF: 7.500kr

Ny hall
-

Ny hall ble godkjent i mars 2021, og et år etterpå gleder vi oss til nytt hall snart.

Visjon og mål til klubben har ikke hatt forandringer:

Antall medlemmer:
I løpet av 2021 klarte vi å vokse til 307 medlemmer, dette må styret se seg fornøyd. Styret er klart over
at bedre priser for booking til baner er hovedargumenter for påmelding til en del medlemmer, men
det er uansett god aktivitet i klubben.
Økonomi: Teresa presentere det i en annen dokument.
Takk for oss! Styret i Drammen Padelklubb
v/ David Fernandez-Garcia (Leder) og Maria Teresa Gimenez (Nestleder)

