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Idrætsanalyse - Fokusområde Tennis - anbefalinger

WORKSHOP – TENNIS  - 070319

Deltagere
DGI
DTF / STU
Nærum tennisklub
Birkerød tennisklub
Holte Tennisklub
Vedbæk Tennisklub
Rudersdal Tennisklub
Rundforbi Tennishal
(ikke til stede) Trørød Tennisklub 
(ikke til stede) Nonnesøens Tennisklub

Udviklingstendenser i et 10 årigt perspektiv
- Tennis er mere og mere en helårsidræt både for børn og unge, 

eliten og motionisterne, hvilket øger behovet for indendørs 
kapacitet og for at udvide sæsonen for den udendørs kapacitet

- Der bliver flere ældre der gerne vil spille tennis.
- Der bliver øget behov for familieidræt/hele familien kan være 

aktiv. 
- Der bliver mere turneringsaktivitet (bredde-turneringer).
- Der er øget fokus på mødesteder og fællesskabet (motion, 

familier, seniorer).
- Der er øget behov for at kunne spille selv.

ANBEFALINGER

Anlæggelse af Padeltennisbaner
Når vi snakker Padel i Rudersdal Kommune, så vil tennisklubberne 
gerne have prioriteret

- At indendørs padelkapacitet kombineres med andre aktiviteter 
(kombianlæg), for at fremme børnefamiliernes mulighed for at for 
både at blive i sporten og at blive introduceret til sporten. Vær 
opmærksom på, at indendørs Padel giver kapacitet til helårsbrug.

- At der sættes skub i processen med at få lavet en udendørs 
”testbane”.

Tennisklubberne er enige om
- At opdele indendørs og udendørs anlæg (?).
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- At samarbejde om nye anlæg.

Handling
- For at få klarhed over muligheder og myndighedskrav ift både 

udendørs og indendørs anlæg, skal der laves et møde med 
relevante fagpersoner fra Byplan-området.
Hvor kan det være? Hvad skal der til?

Øget Indendørs kapacitet
Når vi snakker øget indendørs kapacitet i Rudersdal Kommune, så vil 
tennisklubberne gerne have prioriteret

- At få etableret 8 baner i 1 ny hal med central beliggenhed (Fair 
Play og Bellevue i Malmö som eksempler).

- At få udvidet med 2 baner ved Rundforbi Tennishal.
DGI estimerer, at det optimale behov for kapacitet er 23 baner, 
med ovenstående vil den samlede kapacitet være 18 baner. 

Tennisklubberne er enige om
- At børn og unges brug prioriteres i de ”nære” anlæg, og at de 

brugere der er mobile, henvises til det centrale anlæg (for at 
frigøre kapacitet på de nære anlæg til børn og unge).

- At de IKKE ønsker boblehaller over eksisterende udendørs 
baner.

- At de er åbne for at undersøge lethals-løsninger.
 

Handling
- For at få klarhed over muligheder og myndighedskrav ift 

placering, skal der laves et møde med relevante fagpersoner fra 
Byplan-området.
Hvor kan det være? Hvad skal der til?

Udendørs vinterkapacitet / Plads til at spille selv
Når vi snakker udendørs vinterkapacitet og plads til at spille selv i 
Rudersdal Kommune, så vil tennisklubberne gerne have prioriteret

- At der koordineres/dedikeres/samles banekapacitet til vinterbrug, 
så brugere der ikke kan bibeholde kontakt til sporten i 
vinterhalvåret, kan fastholde sin kontakt til sporten.

- At der ses på hvordan der etableres lys ved eksisterende anlæg, 
for at forlænge udendørs-sæsonen i primetime.

- At der ses på en ændring af underlag for at forlænge sæsonen 
for den udendørs brug (fx RED PLUS eller kunstgræs).

Tennisklubberne er enige om
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- At de gerne vil arbejde sammen om at dele/formidle udendørs 
kapacitet.

- At fri kapacitet gerne må benyttes af andre sportsgrene (fx 
fodbold), hvis forholdene er dertil og at det kan gøres forsvarligt.
 

Handling
- For at få klarhed over muligheder og myndighedskrav ift lys, skal 

der laves et møde med relevante fagpersoner fra Byplan-
området.
Hvor kan det være? Hvad skal der til?

- At samle tennisklubberne til en snak om vinterkapacitet til 
efteråret (?).

DEN VIDERE PROCES
Anbefalingerne skrives sammen og sendes i ”høring” blandt klubberne 
senest d. 1/4. 

Der arrangeres et myndighedsmøde, hvor den første 1. halve time 
dedikeres til evt. kommentarer til anbefalingerne. Erfaringerne herfra 
tilføjes til anbefalingerne, der derefter tilgår til rapporten.

Der afholdes et møde mellem tennisklubberne og politikerne ifm 
behandlingen af rapporten.

KULTUROMRÅDETS BEMÆRKNINGER
Kulturområdet anbefaler, at der laves en udredning eller analyse af de 
samlede forhold omkring de myndighedsmæssige muligheder for at 
etablere ny kapacitet til padel og indendørs tennis ved at:

- anlægge på nye arealer.

Eller ved at 

- omdanne eksisterende kapacitet til ny kapacitet.
o Fx udendørs kapacitet med lav udnyttelse, eller ved at 

samle aktiviteter for at frigøre udendørs kapacitet til 
omdannelse. 

Udredningen/analysen bør desuden indeholde en vurdering af 
myndighedsmæssige muligheder for forbedring af lysforhold på 
udendørs baner, samt en analyse af udnyttelsen af den eksisterende 
indendørs og udendørs kapacitet til kvalificering af ovenstående.


