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Af Martin Degn
BMI-Tennis

BMI-Tennis overvejer padelbaner
BMI-Tennis kigger på mulighederne for etablering af padelbaner i forbindelse 
med tennisanlægge

Kontakt
Statsaut. revisor
Jørgen Bertelsen

Dusager 16    
8200 Aarhus N    
Tlf. 87 32 57 00 www.beierholm.dk

- et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

SPORTEN PADELTENNIS er relativ 
ny her i landet, men den vokser ko-
lossalt både i Danmark og i resten af 
verden i øjeblikket. Spillet kaldes nu 
bare "padel", og det har også fået tag i 
flere medlemmer i BMI-Tennis. Disse 
entusiaster har søgt mod nyetablerede 
indendørs padelbaner i Højbjerg og 
Risskov, der udbyder leje af baner på 
timebasis.

Den store interesse blandt BMI-Tennis' 
medlemmer resulterede i 2020 i at ge-
neralforsamlingen nedsatte et padelud-
valg til at afklare behov og muligheder 
for eventuel etablering af padelbaner 
i Beder/Malling. Projektgruppen er 
nu blandt andet i kontakt med DGI og 

Dansk Tennis Forbund, der arbejder 
sammen om at udbrede og udvikle 
padel i Danmark til hjælp for landets 
klubber.

Padels popularitet skal nok findes i, at 
det er nemt at gå til - også uden forud-
gående erfaring. Efter ganske få timers 
træning får spillerne masser af intensitet 
og sjove dueller. Sporten har rigtig gode 
sociale kvaliteter, da den langt oftest 
spilles som double af fire personer af 
gangen. Erfaringer viser at fysiske ska-
der ikke er særligt udbredt i padel, der 
sagtens kan dyrkes i alle aldersklasser.

BMI-Tennis håber at kunne tiltrække 
nye målgrupper med de nye aktivite-
ter. Erfaringer fra andre danske byer 
fortæller at padel typisk tiltrækker et 
yngre segment end klubbens nuværende 

gennemsnitsalder, ligesom det viser sig, 
at især kvinder er rigtig glade for denne 
nye ketcher-sport.

Hos Matchpadel i Risskov spilles der padel på 9 indendørs og 2 udendørs baner. Foto: Matchpadel.dk
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