
1 

 

1. Indledning 

 

1.1. Baggrund 

Kultur og Fritidsudvalget (KFU) har den seneste periode modtaget en række uopfordrede 

ansøgninger fra lokale idrætsforeninger om tilskud til etablering af padelbaner i Viborg Kommune. 

KFU har i forlængelse af ansøgningerne taget initiativ til at foretage en analyse af området – dels af 

det faktiske behov, dels af kommunens almennyttige forpligtigelser – og bedt Viborg Idrætsråd 

varetage opgaven. Dette dokument er resultatet af heraf. 

 

1.2. Formål 

Det præcise formål med analysen er drøftet mellem KFU og opgaveløser og kan mere præcist 

beskrives som en undersøgelse af følgende:  

(1) I hvilket omfang er padel en idræt på linje med traditionelt støtteberettigede idrætter?  

(2) Bør kommunen undlade at støtte foreningsdrevet padelbaner af hensyn til private aktører?  

(3) Hvad er behovet for padelbaner i Viborg Kommune? 

(4) Hvad er prisen på padelbaner?  

(5) Hvordan placeres eventuelle padelbaner i Viborg Kommune?  

På baggrund af svar på ovenstående afsluttes analysen med en indstilling.  

 

1.3 Proces 

Analysen er foretaget indenfor rammeren af nedenstående proces:  

 

Tid Aktivitet 

Primo 2021 Dialog og forventningsafstemning med Kultur & Udvikling  

15. februar 2021 Alle foreninger orienteres om ansøgningsfrist vedrørende 

padeltennis ønsker 

1. marts 2021 Ansøgningsfrist 

Februar 2021 Databehandling 

Primo marts  Principiel drøftelse med Kultur- & Fritidsudvalget 

15. marts 2021 Rapport fremsendes til KFU 

23. marts 2021 Sagen behandles i KFU 
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2. I hvilket omfang er padel en idræt på linje med traditionelt støtteberettigede idrætter? 

Mange beskriver padel som en blanding mellem tennis og squash. Fortalere for spillet angiver at 

spillet bl.a. udmærker ved følgende (fx sammenlignet med tennis): 

• at kræve mindre styrke og teknik  

• at være lettere/hurtigere at lære for begyndere (og derfor appellerer til en bred målgruppe) 

• at have 2-3 gange mere effektiv spilletid (pga. rebounds & mindre bane) 

• at involvere flere spillere (typisk double-spil)  

• at have større udnyttelsesgrad1 

• at kræve mindre anlægsplads (ca. en tredjedel)  

• at kunne spilles udendørs året rundt på det foretrukne underlag  

• at rumme potentiel stor medlemstilgang.2 

Padel synes på den baggrund at have samme potentiale for folkeoplysende kvaliteter som 

beslægtede sportsgrene (fx tennis og squash).  

 

3. Bør kommunen undlade at støtte foreningsdrevet padelbaner af hensyn til private aktører?  

Hidtil har padelsporten stort set været drevet frem af kommercielle hænder. De seneste år er der dog 

etableret et stigende antal baner i foreningsregi. Ifølge DGI/DIF er ca. 70 procent af alle baner i 

Danmark etableret af kommercielle aktører, mens 30 procent er etableret af foreningsaktører - 

typisk i regi af en tennisklub og/eller idrætsforening med eksisterende foreningsstruktur.3 

Udviklingen af foreningsudbud følger på den måde et mønster kendt fra fx squash og fitness, hvor 

idrætten indledningsvis etableres og drives af private udbydere (der skaber let adgang og optimale 

faciliteter til målgrupper, der kan og vil betale), men siden adopteres af en stigende andel af 

idrætsforeninger, der blandt andet støttes af kommuner (og rekrutterer bredere målgrupper og får 

sporten ud i alle områder). Padel anlæg bevæger sig således i et krydsfelt mellem erhvervs- og 

fritidspolitik i lighed med fx fitness området, hvor foreninger og private lever side om side.  

 
1 Udnyttelsesgraden er et udtryk for spillere pr. bane. Med udgangspunkt i 2020 tal (25.000 spillere / 200 baner) er 

udnyttelsesgraden 125 spillere pr. bane. Det er dog ikke ukompliceret at definere ”spiller pr. bane” i et privat center og 

på den baggrund opgøre et pålideligt tal. Det kræver at man præcist kan bestemme hvornår en spiller tæller for en spiller 

og ikke bare en gæst – herunder fx hvordan man fx tæller et større selskab booket af en person og hvor mange gange 

man skal være gæst, før man kan tælle for en spiller. Der er på den baggrund en helt grundlæggende usikkerhed med 

validiteten af de eksisterende tal, der kan henføres til sportens nuværende situation som værende under etablering. Det 

er umiddelbart nemmere at opgøre spiller (medlemmer) pr. bane i en tennisklub. Det aktuelle tal for tennis er 39 

medlemmer per bane. 
2 I den nuværende situation kan foreninger med nye baner således typisk forvente 50-100 medlemmer pr. bane (jf. 

DIF/DGI). 
3 Kommercielle baner er endvidere typisk anlagt indendørs, mens foreningsbaner som hovedregel er anlagt udendørs. 

Private centre har desuden typisk mindst fire baner, mens foreningerne typisk har 1-2 baner. 
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Private aktører indenfor padelsporten har været risikovillige og spillet en stor rolle i at markedsføre 

og etablere det nye marked af padelspillere, som foreningerne nu drager nytte af. Man kan således 

diskutere om kommuner ved at støtte foreningspadel skaber urimelige konkurrencevilkår (eller om 

private og foreninger kan leve sideordnet og understøtte hinanden)? Man kan på den baggrund 

diskutere om kommunen skal undlade at støtte foreningspadel eller beskytte private centre med 

reference til deres investeringer og risikovillighed. En beskyttelse kunne fx handle om, at 

kommunen i en periode (fx 2 år) alene støtter foreninger, der udbyder medlemskab (modsat pay & 

play), alene støtter foreninger, hvor der foregår undervisning, alene støtter andre facilitetstyper end 

private (fx kun udendørs) eller kun udbyder sporten nye geografiske steder (fx 10 km fra private 

centre). I politiske drøftelser af spørgsmålet bør fire forhold bemærkes:   

 

For det første vil en sådan tilgang stride imod præcedens indenfor kommunal støtte til 

folkeoplysende aktiviteter/idrætsforeninger. Det er understøttes af en nylig sag fra Faaborg, hvor 

Ankestyrelsen (19. januar 2021) fandt, at kommunen gerne må give tilskud til fitnesscentre, der er 

drevet af lokale foreninger. Ankestyrelsen lagde til grund, at de selvejende institutioner 

udelukkende varetog lovlige kommunale opgaver. For så vidt angik kommunens tilskud til 

foreninger fandt Ankestyrelsen endvidere ikke anledning til at antage, at kommunen ikke overholdt 

de regler og betingelser, som fulgte af folkeoplysningsloven.4 Pointen er således, at de private har 

bevæget sig ind på et område, der er en del af den kommunale kerneopgave, og derfor ikke kan 

have ret til særlig beskyttelse.   

 

For det andet vil en begrænsning af foreningsdrevne padel stille dem dårligere end nye private 

centre, der heller ikke (via risikovillige investeringer) har været med til at skabe markedet af 

padelspillere. En sådan forskelsbehandling vil gøre det lettere for nye private centre at slå rod og på 

urimeligvis holde nye foreningsdrevne baner ude af markedet. En yderligere problemstilling er, at 

 
4 Ankestyrelsen lagde i den sammenhæng vægt på følgende:  

(1) at det er fast antaget i tilsynsmyndighedernes praksis og i den juridiske litteratur at fremme af sundheden og 

idrætslivet er en kommunal kerneopgave.  

(2) at hallerne i Faaborg-Midtfyn Kommune er selvejende institutioner, der ledes af en bestyrelse efter vedtægter 

med et konkret folkeoplysende formål, der for alle hallernes vedkommende er idræt og sundhed, og at hallerne 

er almennyttige institutioner uden kommercielle formål og alene med mulighed for at anvende et overskud til 

det folkeoplysende formål. 

(3) at hverken Forum Faaborg eller Midtfyns Fritidscenter har til formål at generere et overskud ved deres 

fitnessaktiviteter. 

(4) at enhver kan benytte fitnessfaciliteterne enten via foreningsmedlemsskab eller mod betaling. 
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de private centre vil så beskæftige en endnu større del af den primære brugergruppe (mænd på 25-

50 år), som alt andet lige vil mangle som drivkræft i et foreningstilbud. 

 

For det tredje vil en sådan tilgang gøre det svært at drage nytte af de fordele, som idrætsforeninger 

kan bringe ved at adoptere padel – blandt andet fordi:  

 

• Foreningstilbud kan gøre sporten tilgængelig for en større og mere varieret målgruppe. Fx 

angiver DGI/DIF at hovedparten af padel spillere i private centre er mænd fra 25-50 år, 

mens der i foreningerne ses en langt større mangfoldighed. Dels fordi det er væsentligt 

billigere at spille padel i foreningsregi.5 Dels fordi det folkeoplysende foreningsarbejde 

typisk prioriterer åbne hold for varierede målgrupper (fx børn/unge, familier, kvinder og 

ældre) uafhængigt af indtjeningsmuligheder.  

• Det ligger naturligt i forlængelse af i det folkeoplysende foreningsarbejde at tilbyde 

undervisning med uddannede instruktører. Det hjælper med at tiltrække og fastholde de 

varierede målgrupper. Bl.a. fordi de skaber et socialt samlingspunkt og sikrer veltilrettelagt 

sportslig udvikling.    

• Foreningstilknytning kan sikre, at en sportsgren som padel organiseres og forankres i et 

specialforbund under DIF. Det er fx et krav, hvis padel skal blive en ”rigtig” idræt med 

klubturneringer, nationale mesterskaber og landshold.  

 

Endelig er der for det fjerde ikke etableret sådanne politisk motiverede beskyttelser i de 

nabokommuner (fx Skive, Holstebro, Silkeborg, Randers), der allerede har støttet foreningsdrevne 

padelbaner i Region Midtjylland – og som Viborg Kommune ofte sammenlignes med. 

 

4. Hvor stort er behovet for padel baner i Viborg Kommune? 

I Viborg Kommune findes i dag ét privat padel anlæg. Anlægget blev etableret i 2020 af den private 

kæde Padel Club (www.padelclub.dk) med 6 indendørsbaner (4 doublebaner og 2 singlebaner) i 

 
5 Det er særligt tilfældet, hvis man spiller mindst 1 gang i måneden.  Et privat baneleje koster typisk 250 kr. (for 4 

spillere), mens medlemskab af padelforening varierer fra ca. 20-125 kr. pr. måned. For seniorer er prisen fx 45 kr. (i 

Gladsaxe), 62 kr. (i Randers) og 125 kr. (i Næsby), mens den for børn og unge er 20 kr. (i Gladsaxe), 45 kr. (i Randers) 

og 104. (i Næsby). Det svarer groft sagt at det er billigere at spille padeltennis i foreningsregi for folk der ønsker at 

spille mere end 1 gang pr. måned. 

 

http://www.padelclub.dk/
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Viborg syd. Padel Club har pt. lignende anlæg i Kolding, Hjørring, Randers og Haderslev.  

 

4.1 Ansøgere (foreninger) 

Kultur og Fritidsudvalget (KFU) har i forbindelse med indeværende analyse modtaget officielle 

ansøgninger om tilskud til etablering af padelanlæg fra 8 lokale idrætsforeninger (deadline 1. 

marts). Det drejer sig om Bjerringbro Idrætspark (2 baner), Bruunshåb Tapdrup IF (4 baner), 

Houlkær IF (2 baner), Karup KIK (1 bane), Klejtrup IF (1 bane), Rødkærsbro IF (1 bane), Ulbjerg 

IF (1 bane) og Viborg Lawn Tennisklub (4 baner). Hvis alle disse planer realiseres er der ca. 20 

padelbaner i Viborg Kommune indenfor det/de kommende år. 

 

3.2 Efterspørgsel (potentielle brugere)  

Padel er én af de hurtigst voksende idrætter i landet. Antallet af baner på landsplan er gået fra 32 (i 

2018), til 99 (i 2019) og 210 (i 2020) - og der ventes som minimum yderligere en fordobling (dvs. 

mindst 400 baner) ved udgangen af 2021. 174 af disse baner i 2021 er allerede projekteret. Antallet 

af spillere forventes at følge en tilsvarende udvikling fra 25.000 (i 2020) til 50.000 (i 2021). Dansk 

Padel Forbund (DPF) og DGI/DIF forventer at udviklingen fortsætter og fordobles yderligere 

indenfor 3-4 år til ca. 800 baner og 100.000 spillere. DPF regner i den sammenhæng med 125 

spillere pr. bane (100.000 spillere/800 baner).6  

 

I Viborg Kommune er der ca. 97.000 indbyggere, svarende til 1,67% af befolkningen 

(97.000/5.800.000 * 100). Det svarer til, at der ifølge DPF, vil være ca. 1670 spillere i Viborg 

Kommune inden 2024 (100.000 * 0,0167) – og behov for samlet set 13 padel baner i Viborg 

Kommune (1670 spillere/125 spillere pr. bane = 13 baner).  

 

Det synes dog umiddelbart optimistisk (som DPF) at regne med 125 spillere pr. bane. 

Foreningsspillere er alt andet lige mere loyale og spiller hyppigere end private brugere. Det betyder 

at man næppe kan fastholde samme høje brugertal (gennemstrømning af spillere) på 125 spillere pr. 

bane i foreningsregi. DIF/DGI angiver, at nye padelforeninger pt. snarere har 80 brugere pr. bane. 

Det tal afspejler fortsat et miljø med begrænset udbud, hvor medlemmerne er nødsaget til at dele 

om den eksisterende plads og affinder sig med jf. nyhedens interesse. I takt med normalisering af 

 
6 Det vil gøre padel til en top 6 sport i Danmark med ca. 800 baner og 100.000 spillere - flere spillere end både squash 

(6.000), bordtennis (10.000), tennis (75.000) og badminton (94.000). 
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udbud/efterspørgsel må det forventes, at antal spillere per bane nærmer sig forhold kendt fra tennis 

(40 medlemmer per bane) – og stabiliserer sig på en benyttelsesgrad mellem 40 – 80 medlemmer 

per bane. I det følgende regnes derfor med 60 medlemmer per bane. Det svarer jf. DPFs 

forventninger til medlemsudvikling til et behov på 28 baner inden 2024 (1670/60 = 28).   

 

DPFs forventninger til medlemsudvikling i 2021 synes umiddelbart rimelige, da over 90 % af 

banerne til disse medlemmer allerede er projekteret ud fra lokale initiativer. Om udviklingen 

fortsætter i samme takt frem til 2024 (100.000 medlemmer) er mere optimistiske. Tabel 1 viser 

banebehov ved forskellige udviklinger i antal spillere. I Viborg Kommune vil der således med 

udgangen af 2021 være behov for 14 baner.  

 

Tabel 1: 

Antal spillere i DK Befolkningsandel VK Spillere i VK  Spillere per bane Antal baner 

50.000 1.67 % 835 60 14 

75.000 1.67 % 1252 60 21 

100.000 1.67 % 1670 60 28 

 

Afhængigt af udviklingen af medlemmer efter 2021, vil behovet i 2024 være 14 – 28 baner.7   

 

Det må i den sammenhæng bemærkes, at Viborg Kommune er en de kommuner med størst opland 

(flest m2). Således er der i Danmark 135 borgere per km2, mens der i Viborg kommune er 66 

borgere per km2. Hvis Viborg Kommune skal have et serviceniveau, der er sammenligneligt med 

den gennemsnitlige kommune, vil der alt andet lige være behov for relativt flere baner.8  

 

 
7 Det er vanskeligt at spå om sportens udvikling. Det er ikke naturlove, der styrer udbredelse af sportsgrene. Fx er padel 

tennis national sport i Spanien, men nærmest ikke eksisterende i de omkringliggende sydeuropæiske lande. Udbredelse 

er afhængig af de enkelte landenes sportskultur og præferencer – og kan samtidig afhænge af forhold som en eventuel 

kommunale støtte kan påvirke. Fx priser for at spille og steder, der kan spilles.  
8
 Til sammenligning vil der inden 2022 være i alt 20 baner i Silkeborg Kommune (92.000 borgere), 12-16 baner i 

Holstebro Kommune (59.000 borgere) og 11-13 baner i Skive kommune (46.000 borgere). De tre nabokommuner 

støtter padelsporten på forskellig vis. Silkeborg Kommune behandler ansøgere løbende og har støttet både indendørs 

(Silkeborg Tennis Klub med kr. 2 mio.) og udendørs anlæg (Bryrup med kr. 283.000). Holstebro støtter padelanlæg, 

hvor der er folkeoplysende aktivitet. Holstebro støtter udendørs padelanlæg med kr. 150.000 per bane, der anlægges i 

forbindelse med andre idrætsfaciliteter. I Skive Kommune har Landsbyudvalget støttet etablering af en udendørsbane 

med kr. 180.000, men det er ikke nødvendigvis udtryk for præcedens, da ansøgninger fremover skal behandles i 

Idrætssamvirke og Kultur- og Fritidsudvalget.  
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Da der allerede i Viborg Kommune findes 6 private baner (heraf 2 singlebaner), synes der at være 

rum til 7-8 foreningspadelbaner inden udgangen af 2021.9 Såfremt Viborg Kommune ønsker at 

støtte foreningspadel, er det vigtigt at igangsætte dette arbejde nu, så foreningerne får en platform 

på markedet. Hvis foreningerne venter flere år med at etablere baner, risikerer de at private aktører 

overtager hele markedet, og gør det svært at skabe et bredt padel tilbud til alle målgrupper. Med 

reference til den forventede eksplosive udvikling i antallet af padelspillere frem mod 2024, 

anbefales det samtidig at undersøges området igen primo 2022 med henblik på at sikre en passende 

at se på interesserede foreninger og udnyttelsesgraden på de allerede etablerede baner. 

 

Erfaringer fra flere foreninger (fx ØBG Silkeborg og Køge Badminton Klub) viser i forlængelse 

heraf høj belægning fra etableringsstart og deraf følgende hurtig afbetaling af anlægsudgifter for de 

involverede foreninger. Jo længere tid foreninger venter, des sværere bliver det således alt andet 

lige at sikre høj belægning og forrente egne investeringer.  

 

5. Hvad er prisen på padelbaner  

Padelbaner kan etableres i forskellige kvaliteter, hvilket påvirker prisen. Ligeledes er der stor 

prisforskel på udendørs og indendørs baner. Leverandører og foreninger angiver forskellige priser, 

hvilket blandt andet kan afhænge af antal baner, anlægsarbejde, mv.10 Tabel 3 viser 

gennemsnitspriser ved etablering af to udendørs baner, svarende til ca. 450.000 kr. pr. bane. 

Etablering af indendørs baner kræver derudover etablering af en den ønskede skal om banen. Prisen 

herpå kan variere meget afhængigt at type og kvalitet - fra klassisk idrætshal til byggeri hvor det 

primært handler om at afskærme fra regn og vind. Indendørs anlæg kan forventes at koste op til 6 

gange så meget som udendørs baner.11  

 

Tabel 2: Eksempel på tilbud fra A-Sport på 2 baner 

 
9 Det kan ikke udelukkes, at der vil opstå yderligere private baner i 2021. Den landsdækkende kæde Padel Padel 

planlægger at etablere 100 nye Padel tennis baner i Danmark i 2021. Derudover kan andre private fortsat vækste og 

etablere nye baner, fx Padel Club, der allerede har faciliteter i Viborg Kommune.  
10 Fx angiver ansøgere til udendørs baner priser i spændet fra 375.000 – 525.000 kr. pr. bane.  
11 Lokale & Anlægsfonden kan støtte padelprojekter med en samlet etableringsudgift på mellem 150.000 kr. og 

1.500.000 kr. Fonden giver op til en tredjedel af den samlede etableringsudgift - dog højest 200.000 kr. Støtte er 

forudsat etablering i forbindelse med udendørs idrætsaktivitetspladser med minimum 3 andre udendørs faciliteter, der 

understøtter flere forskellige aktiviteter, samt mulighed for at have et overdækket ophold i umiddelbar nærhed af 

banerne.  
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Det bemærkes samtidig at driftstilskud til padelbaner ikke vurderes relevant. Dels på grund af 

meget lave driftsomkostninger per bane, og dels fordi den sammenlignelige idræt (tennis) ikke 

modtager lokaletilskud til banerne (på trods af større driftsomkostninger).  

 

6. Hvordan placeres eventuelle padelbaner i Viborg Kommune?  

I forlængelse af ovenstående må det samtidig diskuteres, hvor nye padelbaner i Viborg Kommune 

placeres, herunder anlægstype (inde/ude), anlægsstørrelse (centre vs. enkeltbaner) og 

anlægsgeografi.  

 

6.1 Anlægsgeografi  

Viborg Kommune er Danmarks næststørste kommune målt på m2 og 9. største målt på antal 

borgere. Det betyder en vis spredning mellem borgerne, således er der i Danmark 135 borgere per 

km2, mens der i Viborg kommune er 66 borgere per km2.  

KFU har i forbindelse med indeværende analyse modtaget ansøgninger fra nedenstående 8 

idrætsforeninger. De 8 ansøgere har forskellige størrelse skoledistrikter, ønsker til anlægstype og 

antal baner, samt er i forskellige projektfaser.   
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Tabel 3: Anlægsgeografi 

Ansøger  Borgere i skoledistrikt Anlægstype Baneønsker Faser 

Bjerringbro Idrætspark 9.875 Inde  2 baner  Tilbudsfase  

Bruunshåb Tapdrup IF 3.043 Ude 4 baner Ansøgning 

Houlkær IF 5.584 Inde 2 baner Prefase 

Karup KIK  3.364 Ude 1 bane Prefase 

Klejtrup IF 1.540 Ude 1 bane Prefase 

Rødkærsbro IF  3.530 Ude 1 bane  Prefase  

Ulbjerg IF 1.234 Ude 1 bane Ansøgning 

Viborg Lawn Tennisklub 10.143 Ude 4 baner Ansøgning  

 

6.2 Anlægsstørrelse  

Padelanlæg etableres typisk med 1-6 baner. Private centre har typisk mindst fire baner, mens 

foreningerne typisk har 1-2 baner. DPF anbefaler som udgangspunkt centre (fx 6 baner) og angiver, 

at det giver et langt bedre miljø for padelsporten end 1-2 padelbaner spredt ud forskellige steder i 

kommunen, samt giver bedre mulighed for at afholde stævner. Oversættes DPFs anbefaling til 

analysens beregninger for Viborg Kommune (tabel 1) vil det betyde 2 nye centre med 5-6 baner (ud 

over det eksisterende private center). 

 

I den konkrete situation med mange foreningsansøgere fra både større og mindre byområder giver 

det umiddelbart mere mening med 1-2 udendørsbaner etableret på flere geografisk spredte 

lokationer. Blandt andet fordi Viborg Kommune dækker et relativt stort geografisk område, fordi 

foreninger som hovedregel servicerer eget nærområde, fordi der ikke er betydelige besparelser ved 

at samle flere baner og fordi der allerede findes et privat center med 6 baner, der kan lejes til 

eventuel afholdelse af stævner.12 

 

6.3 Anlægstype  

Padelbaner kan etableres udendørs og i forskellige grader af indendørs (overdækning, lagerbygning, 

idrætshal). Anlægsprisen for indendørs er op til 6 gange større end udendørs afhængig af kvalitet og 

grad af indendørs. Kommercielle baner er typisk anlagt indendørs, mens foreningsbaner som 

hovedregel er anlagt udendørs.  

  

DPF anbefaler som udgangspunkt indendørs padelbaner. Med reference til prisforskelle på 

indendørs og udendørs anlæg, de mange ansøgere og præcedens i sammenlignelige idrætter (fx 

 
12 DIF/DGIs erfaringer peger på, at der med fordel kan anlægges mindst 2 baner, da anlæg med 1 bane vil have mange 

spidsbelastningsperioder og vanskeliggøre større træningshold. Dette gælder særligt i områder med relativt mange 

borgere. Foreninger, der anlægger 1 bane, anbefales på den baggrund at medtænke mulighed for og plads til udvidelse.  
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tennis: 37 udendørs baner, 1 indendørs), samt det forhold at der allerede findes et privat center med 

6 indendørs baner, så giver det umiddelbart mere mening at tilskudsbeløb fra Viborg Kommune 

tager udgangspunkt i prisniveauet for udendørs baner.  
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Anbefalinger 

På baggrund af ovenstående kan analysens anbefalinger opsamles således: 

• At Padel synes at have samme folkeoplysende kvaliteter som beslægtede sportsgrene (fx 

tennis og squash), hvorfor Viborg Kommune bør støtte padel.  

• At KFU beslutter, om der skal tages særlige hensyn til private aktører fx ved at stille krav 

om medlemskab (modsat pay & play), undervisningstilbud (modsat kun frit spil), 

udendørsbaner (modsat indendørs) eller afstand til private centre (fx 5-10 km fra private 

centre). 

o Idrætsrådets bestyrelse anbefaler, at der stilles krav om folkeoplysende aktiviteter (fx 

undervisning, sociale aktiviteter, medlemsgruppe, mv.) på kommunalt støttede 

padelbaner for at understøtte padelsporten jf. særlige fordele ved foreningspadel.  

• At der støttes etablering af op til 7-8 foreningsdrevne padelbaner i 2021.  

• At de 7-8 baner fordeles med 1-2 baner på geografisk spredte lokationer. 

• At de 4 ansøgere, der er klar til baneetablering, støttes. Det drejer sig om 7 baner jf. max 

bevilling på 1-2 baner.  

• At tilskudsbeløb fra Viborg Kommune tager udgangspunkt i prisniveauet for udendørs baner 

(ca. 450.000 kr. pr. bane). 

o Bestyrelsen anbefaler, at støtte med 50 %, jf. præcedens fra halanalyser. Bestyrelsen 

bemærker dog, at der ikke er afsat en særlig budgetramme, og at der er behov for 

investering i 7-8 baner i 2021. Bestyrelsen foretrækker derfor en lavere 

medfinansiering (33 %) til 7 baner end en højere medfinansiering (50 %) til 4-5 

baner, da bestyrelsen finder det vigtigt allerede i 2021 at imødekomme borgernes 

efterspørgsel på foreningspadel.  Endelig anbefaler bestyrelsen, at foreninger, der 

ønsker at etablere padelanlæg i fx industriområder og lign., ikke støttes, da 

foreningsidrætten med fordel kan udnytte synergier ved at samles omkring 

eksisterende idrætsfaciliteter. 

• At der reserveres midler til de 4 øvrige ansøgere, der forventes at have deres projekter klar 

til etablering i 2022. Det drejer sig om mindst 5 baner. De reserverede midler aktiveres 

under forudsætning af en fortsat udvikling af sporten, jf. tabel 2 og positiv 

medlemsudviklingen hos de lokale padeludbydere. Monitorering heraf foregår primo 2022 

og undersøger også perspektiver i eventuelle yderligere baneinvesteringer.  

o Idrætstrådets bestyrelse anbefaler, at banerne anlægges med reference til størrelsen 

af skoledistrikterne (den primære brugergruppe), såfremt der anlægges færre baner.   

• At Padel i lighed med tennis ikke modtager løbende driftstilskud til vedligehold af baner.  
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Investerings indstilling  

På baggrund af ovenstående anbefalinger foreslår analysen følgende investeringer afhængigt af, 

hvilken støtteprocent KFUs budgetramme muliggør:  

 

Ansøger  Samlet 

budget 

Projekt-fase Borgere i 

skoledistrikt 

Bevilligede 

baner 

50 pct. støtte fra 

VK 

33 pct. støtte fra 

VK 

Støtte år  

Viborg Lawn 

Tennisf.  

1.350.000  Ansøgning  10143 2 450.000 300.000 2021 

Brunshaab 

Tapdrup IF  

1.800.000 Ansøgning 3043 2 450.000 300.000 2021 

Ulbjerg IF 

  

570.000  Ansøgning 1234 1 225.000 150.000 2021 

Bjerringbro 

Idrætspark  

Ca. 

4.000.000  

Tilbudsfase 9875 2 450.000 300.000 2021/2022 

Houlkær IF 

 

- Prefase  5584 2 450.000 300.000 2022 

Rødkærsbro 

IF 

  

- Prefase 3530 1 225.000 150.000 2022 

Karup KIK 

 

- Prefase 3364 1 225.000 150.000 2022 

Klejtrup IF 

 

- Prefase 1540 1 225.000  150.000 2022 

Sum     12 Kr. 2.700.000 Kr. 1.800.000  

 

Der indstilles til etablering af 7 baner i 2021. Det vil medføre en investering på kr. 1.575.000 ved 

støtteprocent på 50 og kr. 1.050.000 ved støtteprocent på 33. Det bemærkes, at de to baner i gul 

zone er i tilbudsfasen og eventuelt først kan etableres i 2022. I så fald er investeringsbehovet i 2021 

kr. 1.125.000 (50 pct.) eller 750.000 (33 pct.).  

Derudover reserveres mindst kr. 1.125.000 (50 pct.) eller 750.000 (33 pct.) til orange fase i 2022, 

der aktiveres under forudsætning af den beskrevne udvikling af sporten og positiv 

medlemsudviklingen hos de lokale padeludbydere. Monitorering heraf foregår primo 2022 og 

undersøger også perspektiver i eventuelle yderligere investeringer i padel anlæg i 2023.  


