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Padel-eliten kommer 
till Sverige: ”En tidig 
julklapp” 
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Måns Zelmerlöw och Jonas Björkman spelar padel. 

 
SPORTBLADETi dag 15:16 

Världseliten i padel kommer till Båstad nästa sommar! 

För första gången någonsin kommer en World Padel Tour-tävling att 

spelas i norra Europa. 

– Det är stort, riktigt stort, säger Jesper Hussfelt, som har varit med 

och tagit tävlingen till Sverige.  

Padeln växer så det knakar och har blivit rena popsporten i Sverige – inte minst 

bland kändisar och gamla fotbolls- hockey- och tennisstjärnor. 

”Öppnar upp mina egna Padel Zenters. Vi kommer till din stad med kvalitet. Börjar 

min nya karriär snart.”, skrev Zlatan Ibrahimovic på Instagram tidigare i höstas när 

han presenterade sin satsning. 

Peter Forsberg har sedan tidigare startat ett padelcenter i Umeå och Jonas 

Björkman är delägare i flera center runt om i Sverige. 

Även för den glada motionären har den fartfyllde sporten blivit extremt populär. 
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– Det är Europas snabbast växande sport och är på frammarsch i väldigt många 

länder, säger Jesper Hussfelt, 44, till Sportbladet.  

”En tidig julklapp till svenskarna” 

Men nu står det klart att det kommer spelas padel på en helt ny nivå i Sverige.  
 Dela 

00:00Världens bästa i padel kommer till Sverige 00:27 

I juli nästa sommar arrangeras World Padel Tour i Båstad.  

– Det känns kul att få dela ut en tidig julklapp till svenskarna, och det är såklart 

riktigt häftigt att den första tour-tävlingen i norra Europa kommer att spelas i Sverige, 

säger Hussfelt. 

”Hela världseliten kommer” 

Hussfelt, mest känd från tv-rutan där han kommenterar sport i TV4, är en stor 

padelentusiast och har varit med och tagit tävlingen till Båstad.  

– Vi är ett gäng som har startat bolaget Swedish Padel Open, och vi har nyligen 

tecknat ett femårsavtal med WPT. 
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Henan Auguste, John Brolin, Jose Luis Serrano, Urban Johansson, Mario Hernando, Jesper 

Hussfelt.  

 

Vad är det för spelare som kommer till Sverige? 

– Hela världseliten. På touren är spelarna kontrakterade, så alla kommer. 

Det betyder att padel-ikonen Fernando Belasteguín, världsetta under de 15 

senaste åren, är med i tävlingen - som på förhand saknar svenskar.  

– Med lite flyt kanske vi kan få in ett wildcard, säger Hussfelt med glimten i ögat. 
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