10

11

Hegn

8
2

4

6
9

Padel baner
på tennis trekanten

7
1

Juni 2021

3

5

16. Juni 2021
AB Hovedbestyrelse

1

Padel (padel tennis)
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Juni 2021

Stammer fra Mexico og er meget populært
og udbredt i spansktalende lande
Padel beskrives som en kombination af
tennis (80 %) og squash (20 %)
Pointsystem som i tennis
Primært double spil
Double bane 20 m x 10 m / Single bane
20 m x 6 m
Banen opdelt i midten af et net. Bander
rundt om banen med glasvægge samt
gitter på dele af siderne
Glasvæggene kan benyttes som bander,
hvilket gør spillet dynamisk
Nemt at lære, meget socialt spil
Udvikling i Danmark stærkt stigende.
Antal baner: 2016: 14, 2018: 32, 2019: 99,
2020: 203
Forventning - vil accelerere yderligere
kommende år
Organiseret i DIF og Dansk Tennis
Forbund
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Forslag 1
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Padel på AB

Hegn

På tennis trekanten placeres:
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4 double baner (20m x 10m)
2 single baner (20m x 6m)
Borde/bænke område
Slå mur område

= Padel baner
= Borde & bænke
= Slå mur
INTERNT ARBEJDSDOKUMENT
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Indgang til padel anlæg
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Finansiering & Drift
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etableringsomkostningerne er estimeret til 5-7 mio. kr.
Oprettelse af selskab med indskydelse af fornøden selskabskapital.
AB har mulighed for at få en ejerandel.
Investor financierer kapitalindskud i selskab.
Der etableres en skriftlig aftale, hvor alle ansvarsområder og vilkår beskrives.
Selskabet med investor og samarbejdspartner står for etablering samt drift og
serviceydelser. Den fysiske drift af padel området varetages af AB.
AB stiller grund og evt. faciliteter til rådighed og modtager en årlig leje fra selskabet.
Brug af banerne er primært baseret på baneleje dels ”pay and play” for alle, og dels
baneleje med rabat for alle AB’ere. Udover dette vil en andel af banerne være reserveret
til udvikling af padel på AB varetaget af tennisafdelingen.
Anlægget overdrages gældfrit til AB, når kapitalen incl. årlig forrentning er tilbagebetalt.
Overdragelse forventes efter ca. 10-12 år.
Investor påtager sig den økonomiske risiko ved projektet.
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Fordele for AB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AB får overdraget anlæg gældfrit efter ca. 10-12 år.
Fællesdrift modtager en årlig leje fra selskabet.
Baner kan lejes med rabat af alle AB’s medlemmer.
Baner stilles til rådighed for udvikling af padel i AB til
træning, undervisning, turnering m.m.
Tennisafdelingen står for den sportslige udvikling af padel i
AB for ungdom og senior.
Med AB’s forenings tilgang tiltrækning af særlige
målgrupper som unge, familier, kvinder som supplement til
den kommercielle primære tiltrækning af herrer.
AB’s udbytte i selskabet kan anvendes til padel formål eller
indgå i fælles drift.
AB får medlemstilgang.
Flere gæster til Sportscafeen.
Forskønnelse af AB’s anlæg på tennis trekanten.
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Opsummering
Pakke
• fuldt finansieret udendørs padel anlæg med AB og
investor
• bliver AB’s ejendom uden risiko efter ca. 10-12 år
Betydning for AB
• stor synergi med tennissporten
• attraktive muligheder for andre idrætsgrene på AB
• vækst i medlemmer
• øget omsætning i Sportscafeen
• øget indtægter til AB
Hovedbestyrelsen mener, at projektet er meget lovende og vil give hele klubben betydelige
fordele. Vi håber, at I er enige heri og beder jer om at give os mandat på Generalforsamlingen til
at færdigforhandle et aftalekompleks med en investor, som endeligt skal godkendes af
Hovedbestyrelsen.
Juni 2021
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BILAG

Trekants område
Padel baner <-> Tennis baner
Trekants område - samlet areal: ca 2.600 m2
Ønske - Padel baner

I dag – Tennis baner

Antal baner

4 double + 2 single

3

Bane størrelse

Double: 20 m x 10 m
Single: 20 m x 6 m

Ca 36 m x 18 m

Højde hegn /
Afgrænsning

Ende flader: 4 m
Side flader: 3 m

Ende flader: ca 5 m
Side flader: ca 1,2 m

Materiale /
Afgrænsning

Ende + 2/3 side flader: Glas
Side flader/dør: Stålnet hegn/dør

Stålnet hegn

Nuværende stålnet hegn er flere
steder i stykker

Underlag

Kunstgræs med sand

Rødgrus (tennisgrus)

Kunstgræs underlag kræver
minimal vedligehold.

Belysning

LED belysning/lamper i 6 m høje
master

Bane 7-8-9 ingen belysning

I dag er der lys på begge sider af
trekants området – tennis bane
3+5 har ca 10 m høje lysmaster,
Lille Kunst (fodbold) har ca 15 m
høje lysmaster
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Kommentar
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