
 

Støvring d. 2. Februar 2021 

Padelbaner i Støvring Tennisklub 
 

Introduktion og formål 

Støvring Tennisklub har et ønske om at anlægge 2 padelbaner i tilknytning til vores eksisterende 
tennisanlæg. Dette dokument beskriver hvad padel er for en sportsgren, hvorfor vi ønsker at anlægge 

padelbanerne samt giver information om det praktiske samt økonomien i projektet.  

Derudover er det nødvendigt med en godkendelse af projektet af Rebild Kommune, da anlæg af 
padelbanerne vil ‘strække’ sig ca. 5 meter (mod øst) ud over den eksisterende kunststofbanes areal, hvor 

padelbanerne planlægges etableret (se bilag 1). 

 

Hvad er Padel? 

Padel er i Danmark en ny sport, som er en blanding af 
tennis og squash, men som er nemmere at spille end 
de to førnævnte. Kombination af battets størrelse, 

banen og bolden gør sporten nemmere at lære end for 
eksempel tennis. Dette er også årsagen til, at 
nybegyndere og spillere, som aldrig har haft erfaring 

med ketsjersport, hurtigt oplever en stor spilleglæde. 
Duellerne er sværere at afgøre end fx tennis, da 
væggene aktivt bruges i spillet, hvilket giver mere 

effektiv spilletid. Spillere fra andre ketsjer-sportsgrene 
kan tage deres motoriske evner og erfaringer direkte 

med ind på Padelbanen. 

Padel er en kæmpe GO-TO sport for ketsjerspillere, 

som ønsker nye udfordringer eller vil spille ketsjersport med venner og familie. Padel samler alle tænkelige 
niveauer og aldersgrupper og vil øge aktivitetsniveauet i kommunen - også hos de udsatte, ældre, yngre og 
alle de spillere, som er stoppet med deres respektive sportsgrene grundet skader eller mangel på interesse. 
Det er sjovt, let tilgængeligt og socialt for alle. Mere end nogen anden ketsjersport. Har du ikke set Padel 

før, så se evt. denne video på youtube. 

 

Hvorfor Padel i Støvring? 

”Vi er en aktiv kommune fuld af aktive borgere – bundet sammen af et stærkt fællesskab.” Sådan indledes 

Rebild Kommunes vision om Et aktivt liv - sammen, og det afspejler i høj grad Støvring Tennisklub. Vi er 
allerede 113 aktive i tennisfællesskabet i dag, men vi vil rigtig gerne bidrage til visionen i endnu højere grad. 

Til det har vi behov for at udbygge vores eksisterende tennisanlæg med 2 padelbaner.  
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https://www.youtube.com/watch?v=MV4af3P1zgI


 

Padelsporten er i rivende udvikling, med eksponentiel vækst i antallet af baner og spillere over de seneste 
år i Danmark. Hovedparten af banerne (ca. 75%) drives kommercielt og er således ikke en del af 
foreningslivet. De nærmeste baner i foreningsregi findes i Frejlev og Aars, men resten af banerne i 

nærmiljøet er kommercielle baner. Der er således ingen baner i Rebild Kommune for indeværende - 
hverken baner drevet kommercielt eller af foreninger. De nye padelspillere er både nuværende 
tennisspillere, men i høj grad også spillere, der ikke tidligere har spillet tennis, eller dyrket sport i det hele 

taget. Padelsporten rammer også bredt i forhold til aldersklasser – det appellerer til alle – også unge, der 
ser det som ”det nye og spændende” og seniorer som måske har svært ved at opretholde fysikken til 
tennis, der er mere fysisk krævende. De to nye padelbaner vil således spille ind i og hjælpe med opfyldelse 

af målsætningerne i ”Bevæg dig for livet” aftalen.  

Anlæg af to padelbaner spiller overordentligt godt ind i Rebild Kommunes politik omkring ”Oplevelser, fritid 

og fællesskaber”: 

Fællesskaber med plads til alle: Med de nye padelbaner inddrages en sportsgren i tennisklubben, der i 
højere grad end almindelig tennis appellerer til alle aldre. Samtidig er det en sport der er lettere at lære og 

som er mindre fysisk krævende end tennis. Vi forventer derfor – også på baggrund af erfaringer fra andre 
klubber – at aldersspredningen blandt medlemmerne bliver større, og at der kommer nye medlemmer der 

ellers ikke ville være en del af foreningsfællesskabet.  

Samarbejde på tværs: Vi forventer at udbygge eksisterende og etablere nye samarbejder med klubber og 
foreninger i Rebild Kommune mhp. at inddrage og motivere flere til bevægelse gennem padel. Måske er 

Rebild Kommune i kontakt med borgere som kan benytte sig af padel som genoptræning eller vedligehold 

af eksisterende mobilitet og færdigheder. 

Frivillige gør forskellen: Støvring Tennisklub er 100% baseret på frivilligt arbejde, og med udbygningen 

bliver det endnu højere grad muligt at involvere sig i frivilligt arbejde 

Sunde oplevelser: Med introduktionen af padel i Støvring får vi endnu flere i vores område til vælge en 

aktiv livsstil, der både fremmer sundheden på kort sigt og forebygger på lidt længere sigt.  

Bredde og elite: I Støvring Tennisklub er der plads til alle – her er dem der spiller for at få de sociale behov 
opfyldt, dem der spiller for sjov og dem der vil være de bedste til tennis. Sådan bliver det også på 
padelbanerne, hvor vi i høj grad vil se det sociale blive prioriteret, da man altid spiller med 4 personer på 

banen.  

 

Projektet 

I Støvring Tennisklub vil vi erstatte en nedslidt 
kunststoftennisbane med 2 nye padelbaner, der i 

høj grad vil understøtte de 4 eksisterende 
tennisbaner, og betyde endnu mere liv i de 
dejlige omgivelser langs bækken i umiddelbar 

nærhed af de mange andre sportsfaciliteter og 
de nye spændende muligheder på den gamle 

materielgård. 
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Formål  

Støvring Tennisklub har i dag 113 antal medlemmer, og medlemmernes engagement fornemmes virkelig på 
en sommerdag, hvor hele området omkring tennisanlægget summer af liv. Det er således en meget aktiv 
medlemsskare, der i høj grad drives frem af de mange frivillige, som sammen lægger mange kræfter i at 

vedligeholde og udbygge både tennisfærdigheder og måske i endnu højere grad - fællesskabet i klubben, 

bla. gennem ugentlige fællesspisninger.  

De nye padelbaner er både et nyt tilbud til de mange nuværende medlemmer i tennisklubben, samt en 
mulighed for de mange i og omkring Støvring der har interesse i at spille padel. På baggrund af erfaringerne 

fra bla. Frejlev Tennisklub og mange andre klubber, forventer vi en stor tilgang af nye medlemmer i 
klubben. Det er DGIs erfaring at to nye baner vil give mindst 100 nye spillere. Samtidig vil der komme en 

væsentlig forøgelse af det antal besøgende/turister som tennisklubben allerede har i dag.  

Da der i Støvring ikke er mulighed for at spille indendørs tennis hele vintersæsonen, så mangler der et 

tilbud til medlemmer og borgere i vintersæsonen, hvor der køres til omkringliggende byer for at spille inde, 

men her spiller Padel også ind. 

Padel kan spilles året rundt selvom der ikke er overdækket - kun frost og vedvarende regn kan stoppe 
padelspillere! Det vil skabe kontinuitet for spillere og give mulighed for masser af frisk luft, motion og 

samvær i de mørkere vintermåneder! 

Set-up for banerne: 

Støvring Tennisklub råder idag over 4 attraktive, flot vedligeholdt og flittigt benyttede grusbaner, samt en 

kunststofbane der sjældent benyttes. De 2 nye padelbaner placeres på det område hvor kunststofbanen 
ligger i dag. Det kan lade sig gøre ved at placere padelbanerne på tværs af den eksisterende bane, samt 

udvide tennisklubbens område mod øst med 5 meter (se bilag 1).  

Hvorfor Støvring 

Støvring er et godt og meget attraktiv sted at bosætte sig. Her finder man fx handels, forenings, og 

fritidsaktiviteter, som man ellers skal til langt større byer for at finde. Men for at bibeholde denne status, 
skal byen også følge med tiden, og på fritidsområdet er padel en af de sportsaktiviteter der virkelig rykker. 
Banerne vil derfor bidrage positivt til Støvrings ”bosætningsimage”, og samtidig underbygge byens borgeres 

oplevelse af en by i udvikling.  

 

Økonomi 

Anlæg af 2 padelbaner i Støvring er økonomisk en udfordring, som vi i Støvring Tennisklub vil være i stand 
til at løfte. Nedenfor gennemgås økonomien ved anlæg af banerne inklusive finansiering samt den 
økonomiske betydning det har for klubbens løbende drift.  
 
Anlæg af baner 
 
Prisen for 2 udendørs padelbaner er i størrelsesordenen 700.000 kr. (ex. moms) baseret på indhentede 
tilbud og erfaringer fra andre tennisklubber. Den forventede levetid for en padelbane er ca. 25 år. 
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Anlægsudgifterne fordeler sig som følger: 
 

● Bundopbygning inkl. Jernnet, forskalling, træplader mv. 300.000 kr. 
● Levering og opstilling af bane 360.000 kr. 
● Tilslutning af el samt øvrige omkostninger   40.000 kr. 
● Moms 175.000 kr. 
● I alt 875.000 kr. 

 
 
Driftsomkostninger 
 
Vedligeholdelsen af en padelbane er minimal. Én gang om måneden påfyldes sand på kunstgræsset, og 
hvert andet år gennemgås banen for at sikre, at banen er i en god vedligeholdelsesmæssig stand. 
Kunstgræsset skal erfaringsmæssigt udskiftes hvert 8-10 år, hvilket ca. koster 36.000 kr. pr. bane, og er 
medtaget i nedenstående beregning. 
 
De årlige driftsomkostninger er anslået til 24.000 kr. fordelt på følgende poster: 
 

● 50 kg. sand hver måned      3.000 kr. 
● Elforbrug     3.000 kr. 
● Forsikring  10.000 kr. 
● Udskiftning af kunstgræs (8-10 års levetid)    8.000 kr. 
● I alt  24.000 kr. 

 
 
Finansieringsforslag 
 
Støvring Tennisklub er en økonomisk sund forening, og har mulighed for selv at bidrage til projektet. Det 
vurderes, at klubben selv kan stille 250.000 kr. af de estimerede anlægsudgifter på 875.000 kr. Det skønnes 
derudover at der kan opnås støtte fra fonde, sponsorer og andre bidragsydere på 325.000 kr.  inklusive 
støtte fra Rebild Kommune. 
 
Følgende eksempler på tilskud fra fonde er blevet realiseret i andre projekter: 
 

● Padelprojekt i Videbæk Tennisklub er blevet til på baggrund af fondsmidler fra blandt andet 
Veluxfonden med 200.000 kr. 

 
● Rudkøbing Tennisklub skaffede 200.000 kr. fra fonde til en Padelbane og 2 minitennisbaner. 

 
Lokale- og Anlægsfonden, Sydbank og flere andre fonde har tidligere givet større beløb til Padelprojekter. 
På baggrund af dialog med kultur- og fritidskonsulenter i Rebild Kommune samt deltagelse i ’fundraising 
seminar’ ved vi, at der er mange flere mindre fondspuljer, som vi kan ansøge. De mangfoldige aspekter fra 
Padel er i tråd med DGI og DIFs fælles vision “ Bevæg dig for livet ”, hvor målet er, at 75% af befolkningen 
skal være aktive i 2025, heraf 50% i en forening. Derudover vurderer vi også, at der kan skaffes en del 
mindre tilskud i lokalområdet. Støvring Tennisklub er indstillet på at intensivere arbejdet med at søge 
tilskud og sponsorater med det samme, hvis projektet godkendes af kommunen. Herved kan vi sikre de 
nødvendige tilskud hurtigst muligt, så vi forhåbentlig kan indvie 2 padelbaner til gavn for alle byens borgere 
og det nære opland i 2021, hvor klubben har 40-års jubilæum.  
Den resterende anlægssum på 300.000 kr. kan finansieres via et rentefrit lån igennem DGI eller alternativt 
ved låneoptagelse i et lokalt pengeinstitut.  
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Forslaget til den samlede finansiering af projektet er skitseret nedenfor: 
 

● Egenfinansiering 250.000 kr. 
● Tilskud fra Rebild Kommune,  fonde og sponsorer 325.000 kr. 
● Lån 300.000 kr. 
● I alt 875.000 kr. 

 
 
Indtægter (skønnet ud fra årlig medlemstilgang) 
 
Nedenfor regnes der med en forventet stigning i medlemstallet med 100 personer, som vil generere en 
årlig merindtægt på 91.000 kr. beregnet med de nuværende kontingentsatser og uden indregning af et 
eventuelt aktivitetstilskud. I forhold til klubber med tilsvarende størrelse vil medlemstallet 
erfaringsmæssigt stige mere end forudsat i nedenstående beregning.  
 

● Ungdom, < 25 år (450 kr. årligt) - 20 nye medlemmer   9.000 kr.  
● Senior,  > 25 år (900 kr. årligt) – 80 nye medlemmer 72.000 kr. 
● Gæstespillere 10.000 kr. 
● I alt 91.000 kr.   

 
Med årlige driftsudgifter på 24.000 kr. vil de to ekstra baner medføre en nettoindtægt i klubben på ca. 
67.000 kr., da stigningen i medlemstallet ikke vurderes at ville medføre en stigning i klubbens andre 
omkostninger. Dette vil muliggøre en tilbagebetaling af et lån på 300.000 kr. på ca 5 år., men et eventuelt 
lån kan naturligvis afdrages over en længere årrække end skitseret, hvilket vil gøre det muligt at anvende en 
del af stigningen i kontingentindbetalingerne til forskellige padel relaterede aktiviteter til gavn for klubbens 
medlemmer. 
 
Anlæg af 2 padelbaner er med andre ord et yderst realistisk og økonomisk ansvarligt projekt, specielt når 
det tages i betragtning, at stigningen i medlemstallet i ovenstående beregning er  konservativt opgjort. 
  
 

Afrunding 
For at tage del i den rivende udvikling i Padelsporten og bidrage til sundheden og foreningslivet i Rebild 
Kommune, mangler vi i Støvring Tennisklub indledningsvis en godkendelse fra Rebild Kommune af 
arealudvidelsen (ca. 5 m.)  og dernæst  økonomisk støtte fra kommunen. Vi i Støvring Tennisklub kan til 
gengæld sørge for, at Padel initiativet i Støvring Tennisklub vil skabe liv og glæde samt flere borgere i 
bevægelse, som tidligere måske ikke har haft en sport i det daglige. Vi har en dynamisk bestyrelse og 
medlemsskare i klubben, som er villig til at yde den nødvendige indsats for at få padel til Støvring. Vi håber, 
at I også kan se potentialet ved og fordelen i at gribe chancen nu, hvor der er momentum i sporten.  
 
Padel skal ligesom andre sportsgrene til foreningslivet, som vi i Danmark er gode til, læs gerne artiklen: 
Padelsporten har kurs mod stjernerne – foreningerne risikerer at blive hægtet af fra Tennisavisen nov. 2019 
(vedhæftet). 
 
Du/I er altid velkomne til at kontakte os for uddybende spørgsmål eller blot en snak om projektet. 
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BILAG 1 
 
Støvring tennisklub har planer om anlæg af 2 padel baner, hvor klubbens bane 5 (nedslidt kunststofbane) 
ligger p.t. – Mellem bane 4 og bane 5 er der en højdeforskel (skråning) af størrelsesorden 0,5 m. 

En padelbane har mål på 10 x 20 m. Forslag til placeringen af påtænkte baner er vist på et uddrag af 
oversigt over lokalplaner. Dette viser, at påtænkte baner rækker ud over nuværende bane 5 og dermed ud 
over lokalplanområde 017 (ca. 5-7 m). 

Eksist. forhold (mål er ca.) 
 

 
 
 Foreløbigt planforslag (uddrag af oversigt over lokalplaner) 
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Detail planforslag 
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