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Kære Brønderslev Tennisklub 

 

Først og fremmest skal der lyder et meget stort tillykke med de 125 år som forening 

 

Som formand for Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget er jeg imponeret over, at der gennem 

125 år har været stærke frivillige kræfter der har kunnet starte og drive en klub. Med de første 

125 år af tennisklubbens levetid viser I hvor stærkt foreningslivet er. Foreningslivet er noget 

der engagerer, forpligter og danner mennesker. Alle de frivillige der gennem årene har været 

en aktiv del af Brønderslev Tennisklub, har både bidraget til at klubben kunne trives og udvikle 

sig, men har også fået noget med sig hjem. Det er jo noget af det der er så fantastisk ved den 

danske foreningsmodel. Når vi giver noget gennem vores frivillige arbejde i et fællesskab, så 

får vi også noget den anden vej. Vi får dels den umiddelbare glæde ved at indgå i et stærkt 

fællesskab og ved at gøre noget godt for andre, men vi får også en stærkere indsigt i hvordan 

demokrati egentlig fungerer. Hvordan valg til en generalforsamling fungerer og hvordan man 

træffer beslutninger på mange menneskers vegne. Foreningslivet lærer os dermed hvordan vi 

i relativ fred og fordragelighed, kan arbejde sammen med andre mennesker, - også selv om 

der indimellem er forskellige holdninger og syn på, hvad der er det rigtige at gøre. 

Foreningslivet er dermed rygraden i det danske demokrati og årsagen til, at stort set alle 

danskere er demokratisk indstillede. Værdien af det kan næsten ikke overvurderes. 

  

Alle jer gode mennesker i Brønderslev Tennisklub kan derfor tillade sig at være stolte over, at 

både bidrager til at gøre det sundere og sjovere at bo i Brønderslev og at I samtidig er en vital 

del af det danske demokrati. 

  

På vegne af Brønderslev Kommune vil jeg endnu engang ønske jer stort tillykke med dagen. 

  

 

Steen Søgaard Petersen 

  



 

 

Brønderslev Tennis Klub 

kan den 2. maj 2022 fejre 125-års jubilæum 

 

Dette har vi ønsket at markere gennem udgivelsen af dette jubilæumsskrift, som i tekst og 

billeder fortæller om klubbens historie, samt ved at holde en  

 

Jubilæumsreception i klubhuset d. 1. maj 2022 kl. 10-13 

 

Hæftet er langt fra fyldestgørende i forhold til den lange historie klubben bærer med sig af 

oceaner af minder om gode tennistimer og sjove episoder, som alle medlemmer og besøgende 

i klubben har været en del af de sidste mange år. 

Faktisk er hæftet allerede forældet på ”udgivelsesdagen”, idet Brønderslev Tennis Klub på 

generalforsamlingen d. 29. marts 2022 fik navneskifte til Brønderslev Tennis og Padel Klub, på 

baggrund af de nyetablerede padelbaner og mulighed for padelspil. For os er det blot det 

seneste tegn på den store, men også nødvendige udvikling, som klubben gennem årene har 

måtte gennemgå for at kunne tilpasse sig medlemmernes ønsker og samfundets udvikling i 

øvrigt. 

På trods af nye tiltag, udvidelser, løbende renoveringer og istandsættelser over årene, har èn 

ting ikke forandret sig, nemlig kærligheden til spillet og ikke mindst det sociale samvær og 

fællesskab, der stadig udfolder sig på vores dejlige anlæg med den meget smukke beliggenhed 

i hjertet af Brønderslev. 

Vi vil gerne sige stor tak til den arbejdsgruppe, som har været behjælpelig med tilblivelsen af 

dette jubilæumshæfte og vil desuden gerne sige hjertelig tak til alle medlemmer, 

virksomheder og sponsorer, der gennem mangeårig støtte og opbakning, gør det muligt at vi 

i dag kan fejre klubbens 125-års jubilæum. Vi håber på, at klubben fortsat må udvikles efter 

medlemmernes ønsker og behov. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

BESTYRELSEN 



 

 

Sammendrag af Tennisklubbens første 100 år: 

Brønderslev Lawn Tennis Klub – BLTK – blev stiftet lørdag den 2. maj 1897. Det var doktor Olsen, der 

var initiativtager til at indkalde til stiftende generalforsamling. Doktor Olsen var også klubbens første 

formand. 

Det var under meget primitive former, klubben blev stiftet. Der var ikke penge til nogen bane, og derfor 

dyrkedes spillet på plænen ved Hedelunds festplads. 

Der var 24 medlemmer fra begyndelsen. 

To år efter klubbens stiftelse blev den første bane anlagt i plantningen over for Hedelund (1899). Valget 

var heldigt, for der var læbeplantning om hele pladsen, der også benyttes den dag i dag. I 1905 blev 

bane 2 anlagt og bane 3 blev anlagt i 1925. I 1941 blev anlagt 2 nye baner i forlængelse af bane 1 og 2 

på det sted, hvor bane 3 var beliggende. Det betød, at klubben rådede over 2 røde baner og 2 

grusbaner. Finansieringen heraf skete bl.a. ved at sælge gældsbeviser til 25 kr. stykket. 

I årene efter arbejdede man ihærdigt på at skaffe penge til et længe næret ønske om at få eget klubhus 

og der blev afholdt adskillige basarer, tombolaer og bortlodninger for at klare det. En gammel 

tyskerbarak udgjorde grundelementerne i klubhuset, men arkitekt M. Johs. Jepsen fik barakpræget 

væk, Pedershaab Maskinfabrik forærede stålvinduer og døre og arkitekten halverede sit honorar, så 

det kunne lade sig gøre med en byggefond på 16.000 kr. og et lån på 6.000 kr. 

I 1949 stod huset færdigt og de 2 grusbaner blev lavet om til røde baner. 

Indvielse af klubhuset fandt sted søndag den 1. maj 1949 og der blev afholdt fest i forbindelse hermed. 

Der var ingen smalle steder. Festen startede med reception kl. 10.00 og kl. 18.30 var der spisning på 

Centralhotellet, hvor der blev serveret sildeanretning, wienersnitzel og ost til en pris på 5 kr. pr. kuvert. 

Der var bal efter spisningen. 

Man må alt andet lige sige, at både baner og klubhuset har holdt godt. Banerne er lagt om en enkelt 

gang – bane 1 dog 2 gange – og klubhuset er blevet udbygget og renoveret indvendigt. Men 

Tennisanlægget som sådan står som det gjorde senest i 1949 – det er da fantastisk. 

I 1996 blev der anlagt en mini-tennisbane på det grønne område lige uden for bane 1. Banen blev aldrig 

rigtig en succes og blev nedlagt og arealet genetableret som græsområde. 

I 1949 blev der også etableret samarbejde med den svenske tennisklub i Nässjö. I mange år holdt dette 

samarbejde og foregik på den måde, at man ankom fredag aften til privat indkvartering. Lørdag blev 

der spillet tennis hele eftermiddagen og om aftenen var der fest med spisning og præmieoverrækkelse. 

Samarbejdet blev opløst i 1982. 

Igennem de først 100 år har tennisklubben deltaget i mange turneringer på forskellige niveauer. 

Der har også igennem årene været afholdt mange sociale arrangementer i klubben, ligesom der har 

været tilbud om træning. 



 

 

Medlemstallet i klubben er gået op og ned. Medlemstallet lå meget konstant i 1970-erne med omkring 

200, men faldt i 1980 til 115, dog stigende i 1990 og 1991 til over 300 medlemmer. 

 

 



 

 

Historisk tilbageblik – små historier fra tiden, der er gået: 

Vi har været på Lokalhistorisk Arkiv og fandt materiale fra Tennisklubbens historie fra tiden omkring 

1941-1950. 

Tennisbaner: 

I arkiver kan vi se, at i 1904 kostede anlæg af 1 tennisbane 205,50 kr., hvoraf 118,00 kr. var materialer 

og 87,50 kr. var arbejdsløn. 

I kontrakt af 8. august 1941 mellem BLTK og entreprenør Frits Halvorsen kan vi se, at det blev aftalt, at 

der skulle udføres 2 stk. tennisbaner i Hedelund til en pris af 5.600 kr. (bane 3 og 4) 

Brønderslev Byråd blev søgt om at stå som garant for et lån på højst 5.000 kr., da man samtidig havde 

søgt Statens Beskæftigelsesudvalg om statsstøtte. 

Byrådet vedtog at stille garantien, men på vilkår, at bestemte personer indenfor foreningen hæfter 

solidarisk for lånet. 

Tennisklubbens bestyrelse formodede, at det ville falde vanskeligt at få bestemte medlemmer til at 

hæfte solidarisk for lånet, hvorfor man måtte lade dette spørgsmål hvile. 

Man havde også i mellemtiden fået tilsagn fra Statens Beskæftigelsescentral om støtte på 40% af 

arbejdslønnen og højst 50% til indkøb af materialer. På anden vis blev der skaffet 1.500 kr. og blandt 

medlemmerne tegnede man lån på 25 kr. Entreprenør Halvorsen lod 1.000 kr. blive stående som lån. 

Klubkassen finansierede resten. 

Da banerne var færdige til at tage i brug, blev der reklameret med, at ”Tennis træner Muskler og hurtig 

Opfattelse”.  

Det viser, at det også den gang var det et stort arbejde at få finansieret projekter.  

Bolde: 

Bolde var åbenbart en mangelvare under krigen, for vi kan se i de gamle arkiver, at Tennisklubben 

sendte gamle bolde til Boldklubben H.I.K. for at få dem fornyet. Boldene blev filtet og trykfornyet. I 

brev af 6. maj 1942 skriver H.I.K, at klubben får egne bolde retur i fornyet stand, men det må 

udtrykkelig pointeres, at kun bolde, der ikke er beskadigede på selve gummien, kan regenereres. 

Lærredet må gerne være tyndslidt, men i selve gummien må der ikke være rifter. Det koster 3 kr. pr. 

stk. Til sammenligning sælger vi i klubben i 2022 4 bolde for 50 kr. 

Fester: 

Ingen tvivl om at det i krigsårene var dejligt med noget socialt samvær. Man kan i hvert fald se, at der 

blev holdt en del sociale arrangementer, bl.a. blev der afholdt Sommerudflugt for senior- og passive 

medlemmer med gæster onsdag den 11. juni 1941 kl. 18.30, hvorfra man spadserede i Flok og Følge til 

Lauritzens Have ved Thorshøj med medbragt smørrebrød. Fra kl. 21 til 1 var der bal på ”Hedelund”. Til 

dækning af udgifter til musik blev opkrævet 1,25 kr. pr. deltager. 



 

 

Igen lørdag den 6. september 1941 kl. 9 blev der afholdt fest. Denne gang den årlige afslutningsfest på 

Brønderslev Kro. Festen var arrangeret som Blomster- og Høstfest med overraskelser i løbet af aftenen. 

Prisen var 1,25 kr. pr. deltager. Festen blev indledt med pølsegilde, hvor der blev serveret 

kartoffelsalat, pølser og 1 øl for 2,00 kr. pr. portion. 

Tennisklubben i restance:  

Mellem BLTK og A/S Hedelund blev der den 19. maj 1941 oprettet lejekontrakt på 15 år til 1. maj 1956. 

Lejen var 200 kr. pr. år. 

Brønderslev Kommune overtager plantagen ”Hedelund” den 1. april 1946. Den 17. september 1947 

gør kommunen opmærksom på, at man ikke siden overtagelsen har modtaget leje, hvorfor de 

imødeser snarlig betaling, såfremt lejemålet ønskes fortsat. 

 

 

 

 

 



 

 

Formændene i klubbens historie: 

 

1897: læge V. Olsen   1945: dommerfuldmægtig Evensen 

1904: sagfører A. St. Kjær   1947: købmand S. A. Germann 

1906: læge Budtz   1954: kasserer Hans Henriksen 

1910: sagfører A. St. Kjær   1955: ingeniør P. Grundtvig Sørensen 

1912: købmand C. Christensen  1959: optometrist Tage Buus 

1913: isenkræmmer Glargaard  1969: stationsleder Knud Ottesen 

1913: sagfører Sørensen   1976: Bent Josiasen 

1914: bankassistent Olsen   1978: Søren Krog Jensen 

1917: sagfører Sanvig (senior)  1984: Aage Jensen 

1920: direktør Peder J. Nielsen  1987: Peter Balling 

1921: købmand C. Christensen  1990: Else Simonsen 

1925: politiassistent Charles Mortensen  1995: Susanne Nielsen 

1928: fabrikant J. Carstensen   1996: Per Frederiksen 

1931: ingeniør Aage Andersen  1999: Inge Tengnagel 

1932: tandlæge Carlo Jensen   2005: Jens Sanvig 

1936: boghandler Mandrup Poulsen  2010: Karen Jørgensen 

1939: trikotagehandler Henning Møller  2020: Anette Aggerholm 

1940: direktør Carl Behrens 

 



 

 

 

 

 



 

 

Medlemsudvikling i Tennisklubben fra 1990 til 2021: 

 

Et sommerskolebillede fra 2004 

 



 

 

Fra turneringsspil til mere bredt socialt samvær 

I løbet af de sidste 25 år er BTK gået fra at være en stor turneringsspillende klub til at være en klub 

som har satset mere på bredt socialt samvær med inddragelse af alle klubbens medlemmer.  

Det startede for 20 år tilbage på damesiden med 2 årlige Spil-sammen-arrangementer efterfulgt af 

spisning og samvær ved sæsonstart og -slut. Der blev i 2007 startet 2 årlige Spil-sammen 

arrangementer med damerne fra Dronninglund Tennisklub. 

For år tilbage etableredes faste Spil-sammen tider mandag og torsdag kl. 17 til 19, hvor alle kan møde 

op og spille på kryds og tværs uanset niveau. Der har været voksende succes og har medført udvidelse 

af tider til onsdag formiddag (for de mange pensionister i klubben) og søndag formiddag. Det har været 

en god måde at indsluse nye medlemmer i klubben på, og klubben har høstet ros for modtagelse af 

indslusning af nye medlemmer. 

Det har været år med faldende medlemstal, og derfor er der startet tiltag for at rekruttere nye 

medlemmer. Her skal nævnes Voksenintroduktion, hvor der tilbydes 4 gange introduktion til tennis og 

opfølgende indslusning i klubbens liv. Det har fået mange til at starte /genoptage tennis. Der har også 

været afholdt Børneintroduktionsforløb og forskellige opsøgende tiltag på byens 

skoler/skolefritidsordninger. 

De seneste år har der været endnu mere fokus på det sociale liv i klubben med flere årlige små 

turneringer, hvor der spilles alle mod alle på tid. 

Det sociale i højsædet: søndag formiddag med kaffe og rundstykker, aftenspil med lys og efterfølgende 

traktement og hygge, spil efterfulgt af mad på grillen. 

Rigtig mange er glade for at spille tennis, så sommersæsonen rækker ikke. Derfor har vi fået flere og 

flere faste hold, der spiller indendørs i Brønderslev-Hallerne om vinteren (vel også i takt med mange 

pensionister). 

Der har også nogle år været spillet minitennis (med skumbold på Skolegades Skole). 

Sammenholdet i klubben er blevet styrket og som følge heraf er vedligeholdelse og pasning af vores 

anlæg blevet en fælles opgave for alle klubbens medlemmer: rengøring af klubhus, maling og anden 

vedligeholdelse, den regelmæssige banepasning, sæsonklargøring sommer og efterår. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Standerhejsning                                                                                    Vindere 

 

Socialt samvær 

 



 

 

Juniorer: 

I mange år har aktiviteten på tennisbanerne i BTK været præget af stor Junior-aktivitet. 

Ved klubbens 100-års jubilæum i 1997 var der dog sket en stor afmatning i antallet af juniorer. Klubben 

havde høje ambitioner og bestemte sig for at arbejde mod at nå et mål om ca. 100 juniorer igen i 

klubregi. De efterfølgende år blev der etableret Ungdomshold: 1 hold i hver af rækkerne U12, U14, 

U16, U18 og antallet af juniormedlemmer steg over den næste årrække til godt 50 juniorer i 2002. 

Det viste sig dog at være sværere og sværere at fastholde juniorer i klubben. Antagelig hjulpet godt på 

vej af et faldende børnetal, flere konkurrerende muligheder for sportsaktiviteter og ændrede 

”aktivitets-vaner” hos børn og unge generelt, betød det, at junior-medlemstallet faldt drastisk de 

efterfølgende år – for siden 2007 at finde et stabilt leje på mellem 15-25 juniorer. 

Udfordringen med at tiltrække juniorer har derfor haft stor fokus i BTK gennem alle årene – og mange 

forskellige tiltag har været forsøgt. 

Der har været afholdt sommerskole, tilbud til skoler og skolefritidsordninger om at komme i klubben 

for at spille. Der har hvert år været tilbud om træning med uddannede trænere for alle alderstrin, lige 

fra 5 til 18 år. Der har været fokus på at skabe god trivsel og godt fællesskab for børn og forældre, 

ligesom der har været netværksdannelser med naboklubber og indimellem muligheder for 

vintertræning. 

Dog har det vist sig urealistisk at forsøge at holde på de unge klubmedlemmer, der – når de når en vis 

alder - ofte søger udenbys til efterskoler og uddannelser. 

I 2021 havde BTK 19 juniorer, som modtog fast træning 1 gang om ugen – hvor både grundlæggende 

træning og teknik og fysik går hånd i hånd med hygge og socialt samvær i de dejlige rammer. 

Det har stor prioritet for BTK at forsøge at bevare og gerne øge tilbuddene for juniorer, da de jo skal 

bære interessen for vores dejlige sportsgren videre. Klubben håber nu også at vores nyeste tiltag med 

tilbud om Padel vil kunne trække flere juniorer. 

Juniortræning 

  



 

 

Forårsklaring af banerne: 

Vi kender det alle sammen – hvert forår – uden undtagelser og inden der kan spiles tennis – skal 

banerne klargøres og en meget vigtig del af denne klargøring er af tromle banerne – mange gange. 

Klubben råder over en meget tung og uhåndterlig håndtromle, som klubbens medlemmer på skift trak 

frem og tilbage på alle 4 baner. 

Men klubben råder også over et medlem, der er særdeles fingersnild og opfindsom – og også en 

 

 

De har taget nogle dele fra en gammel kørestol – joystick, motor og sæde – og opbygget et el-drevet 

køretøj, der en nem at køre og styre. Så nu er der næsten rift om at tromle banerne – i modsætning til 

tidligere.  

Stor tak til PER og MADS. 

  



 

 

Bookingsystem: 

Ingen tennis uden et bookingsystem …… 

Den fine nøglebriktavle blev kreeret i perioden 1975-77 af opfindsomme og fingersnilde medlemmer. 

Den fungerede således ved, at alle klubmedlemmer ved at hænge sit medlemsnummer/brik på den 

lille krog, bookede bane i et givet tidsrum op til en uge frem. Når man dernæst havde spillet, kunne 

brikken flyttes frem til næste ønskede spilletid. 

 

 

 

Denne nøglebriktavle fungerede fremragende helt frem til 2017, hvor klubben indkøbte et elektronisk 

booking-system i Conventus, så medlemmerne kunne sidde og booke tider hjemmefra enten via egen 

computer, telefon eller via den installerede PC-er i klubhuset. 

Det elektroniske bookingsystem funderer stadig her i år 2022, dog i opdateret version og med udvidede 

muligheder, så det nu også er muligt at booke tider til Padel-banerne, MEN den gamle nøglebriktavle 

hænger stadig i klubhuset til nostalgi, sjov og spas.  

  



 

 

Indendørs tennis: 

Det har i mange år været muligt for klubbens medlemmer at spille tennis indendørs om vinteren. 

Det startede for mange år siden med, at klubbens medlemmer fik tilbudt at spille i idrætshallen på 

Hedegårdsskolen. Det var ikke optimale betingelser, der var kun ledige timer i weekenden, og hallen 

havde et glat og meget hurtigt trægulv – så spillet blev derefter. Senere overtog Badmintonklubben 

idrætshallen – uden for skoletiden – og de kunne bruge alle tiderne, så tennisklubben rød ud – der var 

heller ikke mange, der benyttede sig af tilbuddet. 

Vi fik så mulighed for at spille i Brønderslev-Hallen (der var kun en hal på daværende tidspunkt) og i 

Østsidehallen i Ø. Brønderslev og kort tid efter i Vendelbohallen i Serritslev og for ca. 12 år siden i den 

nye hal i forbindelse med Brønderslev-Hallen. Der var således mange muligheder for at spille 

indendørs, og der var mange af klubbens medlemmer, der begyndte at spille indendørs. 

Alle de steder, hvor vi spiller, er der et hav og virvar af streger på gulvene. Det giver af og til lidt 

udfordringer. Det er hovedsageligt morgen- og formiddagstimer, klubben får tildelt, hvilket gør at en 

stor del af klubbens medlemmer, bl.a. juniorer og turneringsspillere ikke har mulighed for at spille. Det 

er forbeholdt motionister, og dem er der rigtig mange af i klubben.  

Det lykkedes klubben et år at få tildelt 1½ time en eftermiddag om ugen efter skoletid, og da startede 

klubben op med mini-tennis for klubbens juniorer med en træner tilknyttet og det gik så nogenlunde 

med et pænt fremmøde, som dog hen på foråret blevet mindre og mindre og da tendensen var den 

samme de næste par år – med meget lille fremmøde – blev ”succesen” stille og roligt indstillet. 

Det er blevet en tradition i klubben, at der hvert år omkring jul/nytår afholdes et julestævne (dog ikke 

i 2021 på grund af Corona). De første år blev det afviklet med doubler i mini-tennis i den nye hal. Der 

var stort fremmøde og der blev kæmpet hårdt i 2 timer, inden der blevet fundet et vinderpar, som blev 

berettiget hyldet ved en ”banket” i klubhuset, hvor der blev serveret gløgg og æbleskiver.  

De sidste år, hvor der har været afholdt julestævne, har det været med tennis på stor bane – stadig 

doubler – hvor klubben har råderet over begge hallerne. Parrene var inddelt i 2 puljer, hvor der blev 

spillet alle mod alle – og de 2 puljevindere mødtes så i en finale med de øvrige deltagere som tilskuere. 

Afslutningen foregik i hallens cafeteria, hvor der blev serveret sandwich og lidt at drikke dertil – og 

vinderen blev fejret. 

Brønderslev Tennis Klub kunne naturligvis godt ønske sig en Tennishal for at give mulighed for, at alle 

klubbens medlemmer kunne få mulighed for at spille tennis hele året. 

  



 

 

 

 

 



 

 

NYE initiativer på banerne. 

I 2017 fik vi lys på bane 1 og 2. Det har betydet, at man kan spille tennis længere tid om aftenen og 

også længere tid sæsonmæssigt. 

Det kostede 131.250 kr., men vi var så heldige, at vi stort set fik hele udgiften sponsoreret, idet nemlig 

NORLYS Vækstpulje, Brønderslev Kommune, Nordea Fonden og Ø. Brønderslev Sparekasses Fond 

bevilgede tilskud på i alt 130.000 kr.  

Klubbens udgift var herefter 2.793 kr., der dækkede resten samt byggetilladelse og indvielse. 

I 2021 blev Bane 1 renoveret, ligesom bane 2, 3 og 4 blev klargjort til klubbens nye sæson af 

professionelle folk. Det blev en udgift på i alt 88.893 kr., som klubben selv betalte. Udgiften alene til 

renovering af bane 1 var 54.750 kr. 

 

 

Vindere af Lysturnering i september 2020 

 – Merete Majlund Christensen og Palle 

Konggaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tennisklubben har fået padelbaner: 

På generalforsamlingen den 3. august 2020 havde Bestyrelsen sat punkt på dagsorden om evt. 

etablering af padelbaner, idet man ønskede en drøftelse herom med klubbens medlemmer på 

generalforsamlingen. Begrundelsen var, at man kunne se, at padel var en sport i stor fremgang og det 

ville så betyde, at vi ville være i stand til at give klubbens medlemmer mulighed for en aktivitet i 

klubbens regi hele året. Der var endvidere en forventning om, at det ville give klubben en del nye 

medlemmer. Det vil betyde øget aktivitet i klubben.  

Generalforsamlingen vedtog at lade Bestyrelsen arbejde videre med ideen. 

Bestyrelsen kom frem til, at der var mulighed for at få tilladelse til at etablere 2 padelbaner i tilknytning 

til klubbens tennisanlæg. Det var af stor betydning for etablering af padelbanerne, at banerne blev 

integreret i tennisklubbens øvrige tilbud, således at medlemmer af begge spil kan få glæde af hinanden 

i forbindelse med klubbens sociale liv. Endvidere ville det give mulighed for at benytte klubhuset til 

omklædning og brug af klubhuset i øvrigt. 

Efter kontakt og besøg på Padelcenter i Frederikshavn blev indhentet 2 tilbud på etableringen. 

Bestyrelsen vedtog at antage tilbud fra VGS i Frederikshavn. 

Bestyrelsen arbejdede med et budget på 950.000 kr. og vedtog at ville medfinansiere projektet med 

100.000 kr. Der skulle derfor ansøges om midler fra Fonde og sponsorer. 

Arbejdet stod færdigt, således at der kunne holdes indvielse af de 2 flotte padelbaner den 9. oktober 

2021. 

Formand Anette Aggerholm holdt velkomsttale og sagde, at en drøm var gået i opfyldelse med 

etablering af dette nye tilbud til klubbens medlemmer. 

Karsten Frederiksen holdt indvielsestalen som repræsentant for Vækstpulje NORLYS, der havde været 

den største sponsorgiver. 

Den endelig udgift for etablering af padelbanerne blev 820.630 kr. Det blev sværere end påregnet at 

opnå tilskud fra fonde og sponsorer. Ved udgangen af regnskabsåret 2021 manglede der finansiering 

af 254.130 kr. 

Klubben forventer dog i løbet af de kommende par år at opnå kontingentindtægter, der dækker 

udgiften. 

Ved udgangen af 2021 var der 40 medlemmer af padelafdelingen. Bestyrelsens håb er, at når foråret 

2022 kommer, vil mange flere melde sig ind i padelafdelingen. Der vil blive igangsat sociale aktiviteter, 

så som Junior- og Voksenintroduktion, tematræning og sociale aktiviteter i øvrigt. 

 

 

 

 



 

 

Billeder fra etableringen – arbejdsdag og indvielsesdag 

 

 

 


