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»Byråds-million til ukendt sport«.
Sådan skrev vi her i avisen, da Silkeborg Byråd i maj 2018 

gav tilsagn om en million kroner til ØBG’s padelhal til i alt godt 
to millioner kroner.

Dengang - for snart fire år siden - var der nemlig næsten ingen, 
der havde hørt om det nye ketcherspil. 

Padel-tennis var no-
get, få måske havde 
bemærket og sikkert 
undret sig over på ferie 
i Sydeuropa, så da ØBG 
besluttede sig for at 
satse på den nye sports-
gren, havde man kun 
kendskab til en enkelt 
overbooket padelbane 
herhjemme - i Aarhus.

- Vi vidste helt ærligt 
ikke rigtig, hvad det 
var, vi gik i gang med, 
fortæller formand for 
ØBG Tennis og Padel, 
Heino Østergaard, i da-
gens Impuls.

Men klubben ramte 
noget stort, for padel 
vidste at være en eks-
trem invasiv sportsgren, 
der har bredt sig med en hast, som vi ikke har set magen her 
i området, siden vandremuslingen indtog Gudenå-systemet.

ØBG var firstmover og blot halvandet år efter de to første 
baner stod klar i december 2018, blev der udvidet med yderligere 
to baner i den store hal ved Øster Bordingvej.

Siden er padelbanerne begyndt at poppe op som svampe i 
skovbunden. 

I efteråret 2020 åbnede kæden Match Padel et stort padel-
center i Knudlund og i både Bryrup og Thorsø spiller man i 
dag padel.

I Silkeborg Tennisklub er man netop gået i gang med at bygge 
en hal med to padelbaner og der er padelbaner på vej i Kjellerup, 
Engesvang, Bording, Hammel og Ry. Og når Silkeborg-firmaet 
Solid Leasing senere i år indvier et kæmpe bilhus på Kjelstrup-
vej, er det tænkt padelbaner ind bygningen.

Mens invasive dyr som vandremusling og flodkrebs udkon-
kurrerer eksisterende artsfæller, er der ikke noget, der tyder på,  
at padel udgør den samme trussel for tennis.

Det er i hvert fald ikke tilfældet hos ØBG Tennis og Padel, 
som klubben hedder i dag. Inden padel kom til Øster Bording, 
havde tennisklubben en mindre medlemskare af  hovedsagligt 
seniorer. I dag er der masser af  liv i klubben med 630 medlem-
mer. 400 af  dem er padelmedlemmer og af  dem er der en hel 
del, som både spiller tennis og padel.

Og det er netop denne synergi, som masser 
af  tennisklubberne nu satser på.

Padel er en langsommere ketchersport 
end tennis, badminton og squash, og 
bolden er aldrig ude, så alle kan være 
med. Her kan bedstefar udfordre bar-
nebarnet.

Samtidig er padel en sport, der læg-
ger op til socialt samvær såvel på som 
uden for banen. Så den hurtigt voksende 
sportsgren kan dermed også være 
et tiltrængt, frisk pust i mange 
af  de tennisklubber, som kæm-
per en kamp for at få nye med-
lemmer.

Ekstrem invasiv 
sportgren

KLUMME

 » Padel vidste at 
være en ekstrem 
invasiv sports-
gren, der har 
bredt sig med en 
hast, som vi ikke 
har set magen her 
i området, siden 
vandremuslingen 
indtog Gudenå-
systemet

Karmen, Abekejser, Horns, Kedelhuset, torsdag 10. 
februar. Arr.: Kedelhuset

Maraboto, Rampelys, fredag 11. februar. Arr.: Silkeborg 
Kulturformidling 

Tom Donovan, Lunden, fredag 11. februar. 
Arr.:Silkeborg Viseverseklub

Monique Thomas & Burich-l’Etienne, Kedelhuset, 
lørdag 12. februar. Arr.: Frokostjazzen

Baun, Kedelhuset, lørdag 12. februar. Arr.: Kedelhuset

Kai Strauss og The Electric Blues All Stars, Rampelys, 
lørdag 12. februar. Arr.: B’Sharp

Hvalfugl, Kedelhuset, fredag 18. februar. Arr.: Kedel-
huset

Zier Romme Larsen Quartet, Kedelhuset, lørdag 19. 
februar. Arr.: Frokostjazzen

The Grenadines, Rampelys, lørdag 19. februar. Arr.: 
Musikrampen

Oh, Happy Day, Jysk Musikteater, lørdag 19. februar. 
Arr.: Silkeborg Teaterkreds

Niarn, Kedelhuset, fredag 25. februar. Arr.: Kedelhuset

Pligten Kalder, Rampelys, fredag 25. februar. Arr.: 
Musikrampen

Magiske Jekyll, Jysk Musikteater, fredag 25. februar. 
Arr.: Teaterklub for børn

Historien om en soldat, Jysk Musikteater, fredag 25. 
februar. Arr.: Silkeborg Classic

Gunhild Carling & Randers Kammerorkester, Jysk 
Musikteater, fredag 25. februar. Arr.: Jazz Silkeborg

Nancy Harms Quartet, Kedelhuset, lørdag 26. februar. 
Arr.: Frokostjazzen

Tartelet Festival, Jysk Musikteater, lørdag 26. februar. 
Arr.: Silkeborg Musik og Kulturevent

DET KAN DU SNART OPLEVE Årets udgave af  Silkeborg Gadekunst Festi-
val kommer til at køre i to spor med dels et 
eksperiment- og eventspor og dels et ud-
smykningspor med et blivende værk af  høj 
kunstnerisk kvalitet. I begge tilfælde inviteres 
alle til at byde ind med gode idéer, og håbet 
er, at der kommer forslag fra hele kommunen. 
Alle, der har noget at byde ind med, opfordres 
til at komme med forslag, som både egner sig 
til kunstnerisk forskønnelse og med ideer til 
specifikke kunstværker. Det sker via Silkeborg 
Kommunes hjemmeside. Gadekunstfestivalen 
afvikles i år for fjerde gang.

Forslag til gadekunst

Den irske musiker, sangskriver og aktivist, 
Joby Fox, som bor i Lemming, udgiver 11. 
februar sin nye single »Stronger« sammen 
med en tilhørende musikvideo, der er optaget 
omkring Almindsø. Joby Fox har en lang inter-
national karriere bag sig. Inden han flyttede til 
Lemming med sin danske kæreste Sophie og 
deres søn, boede de for en kort tid i London. 
Området omkring Almindsø er et af  Joby Fox’ 
yndlingssteder, fordi det både har hjulpet ham 
til at opnå indre ro og føle sig hjemme i sit nye 
land.

Irsk udspil fra Lemming

Tre steder her fra området 
er kommet med i 
»Danmarksmissionen«, som 
er en guide til 70 »must-sees« 
i Danmark, som man bør 
præsentere for sine børn og 
børnebørn. Bogen er skrevet af 
journalist Else Marie Lehmann, 
som under coronaen har fokuset 
på turistmål i Danmark. De tre 
attraktioner, som er med her fra 
området, er Hærvejen, Gudenåen 
og Silkeborgskovene

Den verdenskendte kunstner, Jeppe 
Hein, som stammer fra Silkeborg, står 
bag et opsigtvækkende projekt i Hol-
stebro med en 750 meter lang spiralbro. 
Broen skal dels benyttes af  fodgængere 
og cyklister og dels stå som et markant 
kunstværk midt i byen. Værket for-
ventes indviet i 2024 i forbindelse med 
byens 750 års jubilæum og Holstebro 
Kommune har allerede givet 20 mil-
lioner kroner til projekt, der ventes i alt 
at koste op mod 100 millioner kroner. 
Det er en noget anden målestok end 
det værk, som Jeppe Hein har skabt til 
Kunstcentret Silkeborg Bad. Her skal 
man i løbet af  foråret i gang med at 
rejse 3,2 millioner kroner til et nyt værk 
af  Hein i skulpturparken.

Hein-bro i 
Holstebro


