Projektbeskrivelse:
2 udendørs padelbaner under Allerød Tennisklub
Hvorfor padeltennis?
- Det er let at gå til. Kræver ikke de samme tekniske færdigheder som fx
tennis og badminton.
- Det er ikke så fysisk krævende.
- Banen er halv så stor 20 x 10 meter som en tennisbanebane.
- Du har en makker og kan bruge væggene.
- Der er tre gange så meget effektiv spilletid.
- Mere spil, mere sjov, mere bevægelse.
- Det er meget socialt, da det altid spilles som double.
Erfaringer:
Der er gode erfaringer med padeltennis i næsten alle foreninger, der har
etableret baner. De fleste foreninger er tennisklubber. I mange tilfælde har
det givet langt mere liv og aktivitet på anlægget - og det har også smittet af
på tennisbanerne. Det har givet mange medlemmer - både eksisterende
medlemmer, der også har tegnet et padelmedlemsskab og nye
medlemmer.
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Jægerspris Tennisklub – Fra 60 til 150
Holstebro Tennisklub – Fra 150 til 300
Rødekro Tennisklub – 70 nye medlemmer
Køge Padel Klub – 70 medlemmer
Gram IF – 70 nye medlemmer
Frederikshavn – 80 padelmedlemmer
Nors Boldklub – 155 medlemmer
Holbæk – 400 padel-only medlemmer
Tåsinge – 500 medlemmer, især padel
Dragør Padel Klub – 148 medlemmer
ØBG – Plus 200 medlemmer

Udviklingen i antallet af baner i DK:
Start 2019: 32
Start 2020: 99
Slut 2020: Ca. 210
Bud:
Slut 2021: 400
Vor nabokommune Hillerød har i ca. 2 år haft 2 udendørs padelbaner.
Nu er man igang med at forberede 2 ekstra indendørs padelbaner.
Antal indbyggere i Hillerød kommune i 2020 er 51.183, i Allerød kommune
er antallet 25.663.
Vi har hørt, at omkostningerne på de lån, der er optaget, er ca. 38.000 kr.
pr. år i 15 år. En fin forretning hører vi fra bestyrelsen. Medlemmer kan
vælge kun at spille tennis (1400 kr/år) kun at spille padeltennis (1300 kr/år)
eller spille begge dele (1700 kr/år). Padeltennis kan spilles - og bliver
spillet hele året. Det koster 200 kr. for en time pr. bane. Gæster betaler 50
kr. pr. time pr. person.
Hvem får glæde af projektet:
Allerød kommune
Allerød Tennisklub
Padeltennis spilles i alle aldre. Da banen er mindre, ses mange 80 årige
og ældre more sig på banerne. Men alle aldre helt ned til børn spiller
padeltennis. En herlig familiesport. Vi er nogle stykker, der har spillet
padeltennis på La Santa Sport. Det var fantastisk sjovt og nemt at gå til.
Bevæg dig for livet, mindre sygdom og mere livsglæde. Mere latter i
Allerød. Banerne er udstyret med 4 lysmaster, så det er muligt at spille
24/7 hele året også under Covid-19.
Hvad vil det betyde for Allerød Tennisklub:
Vi vil have meget mere at tilbyde. Mange nye spillere både til padeltennis
og til tennis. Der er stor synergi imellem de to sportsgrene.
Vores anlæg vil blive bedre udnyttet. Måske med 800 - 900 medlemmer.
Af egen erfaring (understøttet af Hillerøds erfaring) ved vi, at der er stort
potentiale for at hverve medlemmer blandt 50-60 årige badmintonspillere.
Placering:

I Allerød Tennispark bag bane 3 er der plads til flere padelbaner.
Adgangsforholdene er gode, en 12 ton lastbil kan nemt køre langs vores
tennishal.

Økonomi:
Allerød Tennisklub
Allerød kommune
Lån (DGI tilbyder lån til nye padelbaner - vilkårene er ikke kendt)
Søgning af fonde
Crowdfunding
Lokale virksomheder

Pris for 2 padelbaner ca. 1mill.
Fremføring af el.
Fliser fra tennishallen til padelbanerne og omkring banerne.
Evt. specielt låsesystem.
Vedligehold:
Der skal spredes ekstra kvartssand XXX antal gange pr år. Kr. XXX
Hvert 5. år udskiftes kunstgræs. Kr. XXX
Bilag:
Padeltennis beskrivelse fra DGI og DTF.
Et par mulige placeringer af to padelbaner i tennisparken.

Padel i formidabel
fremgang
•
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2020 har været et banebrydende år for padelsporten i
Danmark. DGI og Dansk Tennis Forbund gør status på
et hæsblæsende år med Padel i Danmark – og kigger
frem mod, hvad det nye år byder på.
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Det kan godt være, at coronavirus har sat sit præg på 2020 og har betydet, at
mange ting er blevet rykket, aflyst eller gjort på helt andre måder. Men
udviklingen af padelsporten i Danmark har coronavirussen ikke kunne holde
tilbage.
”Naturligvis blev padel også ramt af nedlukning både indendørs og udendørs i
løbet af året, ligesom flere turneringer måtte rykkes. Til gengæld har vi haft
fuldt tryk på vores fokusområder: Klubudvikling og faciliteter, uddannelse,
turneringer og træningsmiljøer,” siger Emil Bødker, direktør i Dansk Tennis
Forbund.
Baner bliver til virkelighed
I 2020 har DGI og Dansk Tennis Forbund arbejdet sammen om at udbrede
og udvikle padel i et fællesskab kaldet ”Padel i Danmark”. Og det arbejde
fortsætter i 2021. I tæt samspil med foreninger, centre, kommuner og andre
relevante samarbejdspartnere.
”Vi har fået sat et yderst kompetent padelteam sammen, der i løbet af året
har arbejdet med fokusområderne. I tæt samspil med de mange kompetencer
fra kolleger i DGI og Dansk Tennis Forbund, så vi bringer de bedste folk i spil,
hvad enten det handler om uddannelse, foreningsudvikling eller turneringer,”
siger Jesper Munk, idrætsansvarlig for padel hos DGI, og fortsætter:
”Vi har været på masser af fysiske foreningsbesøg og holdt mange online
foreningsbesøg, hvor vi i samspil med foreningerne har arbejdet med
etablering af baner, fundraising og aktivitetsdelen. Mange foreninger har
arbejdet målrettet med deres padelprojekter, og det er dejligt at se, banerne
bliver til virkelighed. Vi ser allerede nogle flotte resultater ude i foreningerne,
og vi er klar til at understøtte det gode arbejde derude i 2021.”

