
 
Introduktion til PADEL 
 
 
 
Padel på Fyn er p.t. begrænset til en bane på havnen i Odense og en bane på Tåsinge, men i nær 
fremtid forventes en lang række baner at blive etableret omkring os. Således er der aktuelle planer 
om yderligere tre baner på Sydfyn i 2018, heraf en i TTK, samt nogle stykker i Odense.  
 
Padel er nært beslægtet med tennis, men lettere tilgængelig end tennis, og spillet har vist sig at 
være tiltrækkende for aktive i mange forskellige idrætsgrene og desuden personer uden aktiv 
idrætsudøvelse. Tennis, badminton, squash og bordtennis er naturligvis fordelagtige baggrunde, 
men bestemt ingen forudsætning. I nogle tilfælde ender nye medlemmer med padelindgang med 
også at spille tennis og vice versa. Den meget lette adgang til padelspillet gør, at spillere kun yderst 
sjældent har forladt banen uden stor begejstring og lyst til at komme igen.  
 
I Tåsinge Tennis Klub har vi oplevet en markant medlemsfremgang med baggrund i padel, og vi vil 
meget gerne medvirke til udbredelsen af denne pragtfulde sport, som enhver tennisklub vil kunne 
drage mange fordele af. Vi har af og til besøg af klubbestyrelser, som gerne vil informeres om 
vores erfaringer, etableringsomkostninger mv. og få lejlighed til at afprøve spillet i praksis.  
 
Et sådant tilbud om introduktion til padel gælder også for bestyrelser i andre klubber, som har 
padel i tankerne og gerne vil være rustet til at træffe beslutning om evt. anskaffelse af en eller 
flere padelbaner. Introduktionen vil typisk bestå af en orientering om padel, herunder sportens 
oprindelse og udvikling såvel nationalt som internationalt, vores erfaringer fra 5 år med padel og 
tennis samlet, etablerings- og driftsomkostninger, samt grundlæggende instruktion på banen og 
lejlighed til at spille et tidsrum. Afhængigt af deltagerantal laver vi lidt supplerende spil på vores 
minitennisbaner, selvfølgelig med padelbats og -bolde, idet vi i skrivende stund kun har én 
padelbane til rådighed og reelt spil omfatter 4 personer. Vi forventer dog som nævnt ovenstående 
at etablere endnu en bane i 2018. Gruppestørrelse max. 12 personer.  Vi afsætter normalt 2 timer 
til processen. Bats og bolde er til rådighed, så kun passende tøj og fodtøj forudsættes.  
 
For bestyrelser er introduktionen gratis, medens den for andre grupper koster 300,- kr. 
 
Såfremt tilbuddet måtte have interesse, skal der blot rettes henvendelse til undertegnede for 
nærmere aftale. 
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