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Idrætsanalyse – Fokusområde Tennis 
Kommentarer fra tennisklubberne til opsamlende notat med 

anbefalinger af 12.3.2019. 

 

 

Rudersdal Tennisklub v/Henrik Guldager, den 1.4.2019 

Tak for det tilsendte. Vi fra bestyrelsen i Rudersdal Tennisklub, der har 

deltaget i WorkShop, er enige i skrivet, og har ikke yderligere 

kommentarer, - andet end, at vi håber på en hurtig proces. 

 

Birkerød Tennisklub v/Jesper Tvermoes, den 1.4.2019 

Tak for jeres initiativ - det er et tiltag, som Birkerød TK og jeg er 

overbevist om, at alle tennisklubber i RK støtter op om dette initiativ. Vi 

glæder os Myndighedsmødet. 

Jeg vedlægger mine kommentarer/bemærkninger i fil nederst. 

Glæder mig også til at se alle andres kommentarer! 

 
Tak for notat.  
 
Jeg har et par bemærkninger/kommentarer: 
 
1.Tennis er ikke ”mere og mere” en helårssport! Det ER en helårssport – 
der er masser af indendørsruneringer fra elitetennis for alle aldre 
veteraner/juniorer/elitespillere –og  til de helt små – skumtennis og 
forskelligfarvede bolde! Indendørstennis er stort! Og kunne/ville blive 
endnu større herhjemme med mere tennisindendørskapacitet. 
 
2.Hvad mener I med, at ” ……indendørs Padel giver kapacitet til  
helårsbrug”? 
 
3. Hvad mener I med, at ”opdele indendørs og udendørsanlæg”?! 
 
4. Det måske vigtigste resultat af mødet – at alle tennisklubber i RK er enige 
om og parate til at samarbejde om nye anlæg! 
 
5. Hvad er ”lethals-løsninger”? Jeg for mit vedkommende er kun 
interesseret i kvalitetshalløsninger – ikke et blikskur med barduner i 
siderne! 
 
6. Fint hvis RK vil bruge/stille sagkyndig bistand til rådighed for klubberne 
omkring etablering af belysning på eksisterende baner/forberede en enkel 
procedure herfor i RK. 
 
7. Det er mit indtryk, at klubberne også er positive overfor at fordele 
indendørskapacitet, hvis der kommer markant mere af det. 
 
8. Hvad tænkes på med at ” samle klubberne til snak om vinterkapacitet til 
efteråret”?! 
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9. Jeg er ikke sikker på, jeg helt forstår Kulturområdets bemærkninger 
sidste 2 afsnit – det jeg tror, jeg kan sige med sikkerhed er, at 
tennisklubberne i RK ønsker mere kapacitet til  først og fremmest tennis på 
nye arealer! Er det økonomisk smart samtidig at få padel ind her er det 
super. 

 

Trørød Tennisklub v/Carsten Lange, den 2.4.2019 

Tak for tilsendte og jeg beklager at Trørød Tennisklub ikke deltog i det 

indledende møde i marts. Trørød Tennisklub er naturligvis meget 

interesseret i oplægget og har ikke umiddelbart kommentarer til refaratet 

fra mødet. Vi ser frem til den fortsatte dialog. 

 

Holte Tennisklub v/Julia Rasmussen, den 4.4.2019 

Holte Tennisklub siger tak for et godt og konstruktivt møde, og vi er 

spændte på at se, hvad fremtiden bringer. 

Efter at have gennemlæst Jespers (Birkerød Tennisklub) 

kommentarer/spørgsmål istemmer vi os disse. 

 

VedbækTennisklub v/Lars Winther, den 17.4.2019 

Tak for tilsendte opsamling på workshoppen afholdt 7. marts 2019 

 

Jeg havde ikke selv mulighed for at deltage i workshoppen, men andre 

fra vores bestyrelse i Vedbæk Tennisklub var til stede. Nedenfor følger 

vores umiddelbare kommentarer til de anbefalinger som er anført i 

notatet. 

 

Ad Anlæggelse af Padeltennisbaner 

Generelt er det vigtigt at notere sig, at anlæggelse af padelbaner skal 

ses om supplement til anlæggelse af eksisterende 'rigtige' tennisbaner 

og ikke som erstatning. Man er således nødt til at se på kapacitet for 

eksisterende rigtige tennisanlæg og evt. nye padeltennisanlæg hver for 

sig, når man som Rudersdal Kommune, vil skabe sig et overblik. 

Fint hvis man som anført tænker padelbaner indendørs sammen med 

øvrige indendørsaktiviteter og fuld opbakning til, at "der sættes skub i 

processen med at få lavet en udendørs 'testbane'. I parentes bemærket 

så finder jeg det stadig slående, hvilket kommunalt bureaukrati man 

mødes med, når man, som vi har gjort i Vedbæk Tennisklub, sender en 

ansøgning til kommunen om anlæggelse af en padelbane. Vi agter dog 

ikke, at lade os slå ud af dette og jeg vender tilbage vedr. dette i særskilt 

mail. 

Jeg er enig i, at der skal sondres mellem indendørs og udendørsanlæg 

og særligt vigtigt her er det, at være meget opmærksom på den 

geografiske 'nærhedsfaktor', som er helt afgørende for de respektive 
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klubber. Børn i Vedbæk kommer ikke 'bare lige' til hverken Holte eller 

Birkerød for at spille padel eller rigtig tennis og kommunen er derfor nødt 

til at forstå, hvor vigtigt det er at etablere gode lokale forhold omkring 

både padel og rigtig tennis og ikke kun tale det hele op i Rudersdal 

Kommune perspektiv. Særligt udendørs er det lokale anlæg helt 

afgørende, mens det giver mere mening at drøfte fælles anlæg 

indendørs, som f.eks. den eksisterende Rundforbi Tennishal er et godt 

eksempel på. 

 

Ad Øget indendørs kapacitet 

Der har i mere end 30 år været talt om behov for og ønske til udvidelse 

af Rundforbi Tennishal og tiden er kommet til handling nu. Kære 

Rudersdal Kommune lad os nu få sat gang i en proces, der kan føre til 

en udvidelse af Rundforbi Tennishal med yderligere 2 baner, dvs. fra 

nuv. 4 baner til i alt 6 baner. De fysiske rammer og økonomien er på 

plads for dette og de fire klubber bag hallen er enige og klar til at 

eksekvere. 

Spændende tanke om yderligere etablering af en fælles tennisarena i 

Ruderdal Kommune i lighed med de anlæg i Malmö som nævnes. Det 

støtter vi helt op om. Også enig i det der anføres om, at børn og unge 

skal prioriteres ift. de 'nære' anlæg, mens de 'mobile' brugere henvises 

til mere 'centrale' anlæg. Dette har jeg også tidligere været inde på. 

 

Ad Udendørs vinterkapacitet 

Udemærkede forslag der er nævnt og som der skal arbejdes videre 

med. 

 

Jeg håber, at du opfatter ovenstående som et konstruktiv indspil til den 

videre proces. Vi bidrager gerne i det videre forløb og takker Rudersdal 

Kommune for at have 'taget handsken op'. Lad os dog ikke kun 

analysere, men også handle, så vi kan få taget fat i nogle af de åbenlyse 

kapacitets begrænsninger som tennissporten i Rudersdal Kommune 

lider under. 


