
   

Everysport Media Group (publ) är en svensk mediakoncern djupt rotad inom sport och spel. Vår strategi utgår från två huvudkomponenter: 
Content och Media. Inom Content är ESMG en ledande leverantör av resultatdata, speltips och sportnyheter. Kunder är allt från ledande 
spelbolag världen över, till svenska mediahus, idrottsförbund och slutkonsumenter. Två miljoner besökare interagerar varje vecka med 
ESMGs produktportfölj inom Media. Ledande digitala sajter som SvenskaFans, EliteProspects, FotbollDirekt, HockeySverige, 
InnebandyMagazinet, PadelDirekt, Everysport, Travtjänsten, Sporttjänsten med flera ryms inom detta produktområde. 

 
Pressmeddelande             Stockholm den 9 november 2020 
 
PadelDirekt.se och Svenska Padelförbundet arrangerar årlig 
padelgala 

Sveriges snabbast växande sport får äntligen en egen gala, Padelgalan. PadelDirekt.se, Sveriges 
största redaktionella sajt om padel, kommer tillsammans med Svenska Padelförbundet arrangera 
Padelgalan.  

PadelDirekt.se lanserades i september av mediebolaget Everysport Media Group och har redan 
etablerat sig som Sveriges största redaktionella nyhetssajt om svensk och internationell padel. Nästa 
steg i PadelDirekt.se satsning blir att tillsammans med Svenska Padelförbundet arrangera Padelgalan. 
Den första svenska padelgalan, där årets främsta manliga och kvinnliga padelspelare bland annat 
kommer koras, går av stapeln i början av 2021 och direktsänds på PadelDirekt.se 

- Padel är Sverige snabbast växande sport med över 500 000 aktiva spelare och på många håll är det 
hård konkurrens om tiderna på de ca 2000 banor som finns runtom i landet. Svensk padel förtjänar 
helt klart en egen gala, säger Max Andersson, Head of Media på ESMG. 

- Vi är glada över att tillsammans med PadelDirekt.se kunna arrangera en årlig återkommande 
padelgala. Såväl padelspelare, ledare som föreningar förtjänar att uppmärksammas för sina insatser. 
Vi ser inrättandet av en padelgala som ytterligare ett sätt att öka uppmärksamheten för svensk 
padel, säger Tomas Andersson, ordförande för Svenska Padelförbundet. 

De nominerade och vinnaren i respektive kategori utses av en utvald jury, med undantag från ”Årets 
Boll” och ”Årets Anläggning” som är folkets pris.   

Under Padelgalan kommer följande priser och utmärkelser att delas ut:  

Årets Spelare (Herr och Dam) 
Årets Junior (Pojk och Flick)  
Årets Ledare  
Årets Förening 
Årets Anläggning 
Årets Boll  
Årets Padelambassadör 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Philip Sibirzeff, Commercial Manager, Everysport Media Group AB  
Email: philip.sibirzeff@esmg.se, Tel: +46 70 810 77 79,  

Tomas Andersson, ordförande för Svenska Padelförbundet  
Email: tomas.andersson@svenskpadel.se, Tel: +46 705-15 79 66 


