
Deltag i en spændende Padel 
turnering – hvor du har det  
sjovt, mens du gør en forskel  
for andre

Alle pengene går ubeskåret  
til Julemærkehjemmene

Bliv bespist med en række  
lækre anretninger af kokkene  
fra Restaurant Gastronomia  
med økologisk kylling i centrum

Målet er at indsamle 500.000 kr.  
til Julemærkehjemmene

Indbydelse til eksklusivt charity-event



FAKTA: HVAD ER PADEL

Sporten blev opfundet i Mexico i 1960’erne og er i hastig vækst i mange lande, 
specielt i Spanien og Argentina, hvor folk i alle aldre samles om Padel. Sporten, 
der spilles to og to – på en bane der minder om en tennisbane – kan bedst defi
neres som 80% tennis og 20% squash. Det er nemt at komme i gang, reglerne 
er enkle, og der er instruktører, som står klar ved banen til at guide jer! 

DE DANSKE BØRN HAR OGSÅ BRUG FOR DIG!
Danpo har siden 2014 støttet Jule
mærkehjemmene, der i over 100 år 
har hjulpet udsatte børn med at takle 
mobning, ensomhed og overvægt.

Danpo har doneret Padel baner til 
Julemærkehjemmene. På julemærke
hjemmene er Padel en oplagt sport, 

fordi den er let at lære og kræ ver meget 
mindre instruktion end andre former 
for ketcher sport. 

Derfor er vejen kort til at få en succes
oplevelse – både for børn og voksne 
der spiller Padel – og begej stringen, 
den vil vi gerne dele med dig!  

HA’ DET SJOVT MENS DU GØR EN FORSKEL FOR ANDRE
Har du prøvet Padel endnu? Du har nu 
chancen for at prøve kræfter med den 
folkekære sport, samtidig med at du 
gør en forskel for andre. 

Derfor inviterer vi nu til Danpo Padel 
Charity Event til fordel for Jule mærke
hjemmene. På dagen sørger vi for, at 
du bliver guidet i sporten, og samtidig 
serverer vi lækker mad, mens du 
 sammen med venner, kollegaer eller  

andre, som deltager i eventen, dyster  
i sporten.

Du kan deltage i to turneringer på 
dagen: En social turnering for jer, der 
gerne vil røre jer og have det sjovt, 
og en mere professionel turnering til 
de mere øvede Padelspillere. Du kan 
melde dig til i et hold, eller vi laver 
holdene. Du behøver ikke at have 
prøvet Padel før for at deltage.

STØT JULEMÆRKEHJEMMENE
Det koster 5.000 kr. per person at deltage i turneringen, og pengene går 
ubeskåret til Julemærkehjemmene. Med dit bidrag gør du en forskel for de 
danske børn, der kommer på Julemærkehjem, hvor de får en frisk start og nye 
redskaber til at takle overvægt, mobning og ensomhed. Et halvt års forløb med 
10 ugers ophold på et Julemærkehjem koster 67.000 kr., og da Julemærke
hjemmene er 100% afhængige af private donationer, vil dit bidrag være med  
til at gøre en forskel. 

Vi glæder os til at se jer den 9. juni kl. 13-17 hos INDOORCLUB i Ballerup

PRIS

5.000 kr. 
Pengene går ubeskåret  

til Julemærkehjemmene



TILMELDING (SENEST DEN 1. JUNI 2018)
Du tilmelder dig eventen ved at sende en mail til  
Marketingchef hos Danpo Anne Gitte Elbronn på  
anne.gitte.elbronn@danpo.dk 

BETALING (SENEST DEN 1. JUNI 2018)
De 5.000 kr., som det koster at deltage, går ubeskåret til Julemærke 
hjemmene. Pengene indbetales på følgende konto hos Julemærkefonden:

Konto 3001  1004050 – der skal skrives Danpo under mærket. Husk navn,  
 adresse, evt. virksomhedens navn. Bemærk at beløbet er fradragsberettiget. 

EVENTEN AFHOLDES AF DANPO I SAMARBEJDE MED DANSK 
TENNIS FORBUND, UNISPORT OG INDOORCLUB

Danpo har siden 2014 støttet Jule mærkehjemmene med 
kylling og har doneret Padel baner til hjemmene. Dansk 
kylling fra Danpo kan bruges i et hav af varia tioner og er 
samtidig en sund og velsmagende proteinkilde.

Dansk Tennis Forbund er med til at arrangere Danpo Padel 
Charity Turneringen, for at støtte op om indsamlingen til 
Julemærkehjemmene og for at promovere Padel til dan
skerne, en virkelig sjov og sund sport for folk i alle aldre.

Unisport har ansvaret for salg og opsætning af Padel
banerne. Unisport ønsker at støtte opmærksomheden på 
Julemærkehjemmene og fortsætte den vigtige opgave  
med indsamlingerne.

INDOORCLUB er et helt nyt 5.000 m2 indendørskompleks 
i Ballerup med seks offcielle Padel baner, fem fiveaside 
fodboldbaner, en café og en pro shop.


