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Vi bliver i Dansk Padel Forbund ofte spurgt om vi kan hjælpe med at finde de rigtige 

leverandører af baner, valg af underlag, bookingsystemer og så videre. Vi har valgt ikke at 

være et forbund der peger på den ene leverandør frem for den anden, men vi henviser 

selvfølgelig gerne til vores sponsorer som leverer baner, ligesom vi på vores hjemmeside har 

en lang liste med alle de leverandører, der ønsker at komme på listen. Det synes vi er 

transparent og fair. 

 

Vi har endnu ikke fået så mange negative tilbagemeldinger på en enkelt leverandør at vi 

direkte vil fraråde et samarbejde med nogle af dem, men det er selvfølgelig en mulighed vi vil 

gøre brug af, hvis vi finder det nødvendigt. Vi vil som forbund altid tjene spillernes og vores 

medlemsklubbers interesser fremfor kommercielle interesser. Vi vil anbefale enhver der 

overvejer at etablere baner at tage fat i nogle af vores medlemsklubber med baner og få gode 

råd herfra om eventuelt valg af leverandører og erfaringer i løbet af projektet. 

 

Vi har dog en række gode råd, som vi synes er vigtige at tage med i betragtningen, når du 

bygger baner. En del af disse råd går specifikt på udendørs baner, og de specielle forhold der 

gælder for dem, men der er også mange generelle betragtninger som selvfølgelig gælder både 

inden- og udendørs baner. Her taler vi ikke om valg af leverandør, som er vigtigt, vælg en du 

har tillid til, men omkring de mange andre valg du skal træffe, når du bygger en padelbane. 

 

Bemærk venligst, at nærværende skriv hele tiden udvikler sig i takt med at vi får mere 

erfaring og flere inputs fra jer når I bygger alle de baner, der lige nu bliver etableret i 

Danmark. 

 

Vi har faktisk de seneste år oplevet mere end en fordobling i antallet af baner i forhold til året 

før.  

1. Bygge udendørs eller indendørs baner? 

Vi kan konstatere, at de fleste private investorer bygger indendørs padelbaner, mens de fleste 

klubber og kommunale anlæg bygges udenfor. Hvor er det sådan?  

Private investorer kikker på bedst muligt afkast af deres investering. Indtægterne i 

kommercielle centre er stort set ligefrem proportionale med antallet af solgte tider. Det er 

derfor vigtigt at tage udefra kommende forhold (LÆS vejret) ud af ligningen for sikre drift og 

indtægter (i form af betalende medlemmer eller gæster). Indendørs baner giver en høj 

sikkerhed så man kan langtidsplanlægge, lave turneringer og store arrangementer uafhængigt 

af vind og vejr. Kan du vælge frit vil man meget ofte vælge indendørs anlæg. Ulempen er 

store udgifter til etablering af bygninger eller leje af samme.  

 

Betyder det, at du skal lade være med at bygge udendørs baner. Nej, slet ikke.  

Udendørs baner har meget lave driftsomkostninger når de først er etableret og passer  

derfor perfekt til den danske foreningsmodel. Erfaringen fra udendørs baner er faktisk at  

der spilles både sommer og vinter. 

Snævert set er det dyrere at etablere en udendørs bane, da der af naturlige årsager,  

stilles større krav til underlagets drænende egenskaber end på indendørs baner.  

Merudgiften opvejes dog nemt pga. de meget lave driftsudgifter efterfølgende. 

 

I Danmark er cirka 2/3 af alle padelbaner indendørs. 
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2. Overdækkede udendørs padelbaner 

Der er mange måder at gøre det på, hvis du har 

udendørs baner. Du kan vælge at få banerne 

overdækket, det sikrer mod nedbør, og på den 

måde kan banen gøres mere driftssikker.  

Du skal dog også dække siderne til hvis du vil 

undgå vind. I Danmark er ca. 2% af banerne   

udendørs overdækkede baner (uisoleret), 

uopvarmet men meget driftssikre i forhold til 

vejret. En overdækket bane koster omkring det 

dobbelte i etablering i forhold til normale 

udendørs baner, men er stadig meget billigere i 

drift end indendørs (opvarmede) baner. De kan 

derfor betragtes som en hybrid mellem 

indendørs og udendørs baner med den udendørs 

banes lave driftsomkostning og indendørs banen sikkerhed for vejrliget. 

Den overdækkede bane medfører de samme overvejelser omkring højde til loftet som 

indendørs baner. 

3. Indendørs baner 

Indendørs baner er på mange punkter mere enkle at bygge i forhold til selve etableringen af 

banen. Underlaget er stort set altid beton hvor alle ujævnheder er fjernet. Selv små revner, 

huller og forhøjninger kan ses og mærkes på underlaget.  

Det har vist sig at den store udfordring for indendørs haller er brandgodkendelsen. Vi anbefaler 

derfor at tage det med fra projektstart. Ofte vil det være en fordel at få hjælp til denne del af 

fagfolk.    

 

a) Hvor højt til loftet? 

Det siger sig selv at dette punkt kun omhandler overdækkede uden- som indendørs 

baner. Udendørs baner vil altid være indendørs baner overlegne på netop dette punkt. 

Det internationale forbunds krav til turneringsbrug er min. 6 m til det laveste punkt 

over hele banens areal. Anbefalingen er min. 8 m.  

Hvis der kun er 6 meter til loftet, får du svært ved at tiltrække de dygtigste spillere og 

de største arrangementer. Hver eneste ekstra meter til loftet er godt givet ud. Allerede 

med 7 meter føles det bedre, med 8 meter kan du tiltrække stort set alle spillere, og 

med 10 meter til loftet kan du med god samvittighed søge om at være vært for 

alverdens arrangementer. 

b) Tænk også på støj i indendørs padelcentre. Lydbilledet af mange padelbolde og 

mange spillere i en padelhal med betonvægge og måske betonloft, der råber af 

begejstring (og måske nogle få af frustration), kan lynhurtigt blive kakofoni for 

spillerne. Vi vil stærkt anbefale at man ved planlægning af indendørs byggeri også 

sikrer en tålelig indendørs akustik. Dette kan bl.a. sikres ved at beklæde betonvæggene 

med støjdæmpende materiale og hænge stof ned fra loftet mellem banerne. Stof 

mellem banerne sikrer også nabobanerne mod vildfarne bolde.  

c) Hvad med servering? Det er stadig de færreste padelcentre, hvis nogen overhovedet, 

der har lykkedes med at kombinere restaurationsdrift og padelsporten. Vi tænker, at 

den, der sikrer ordentlig servering i gode omgivelser, vinder stort på padelspillere, og 

får disse til ikke kun at bruge penge på at spille padel, men også på at spise og drikke 

efterfølgende, mens de ser på og taler om, padel.  

Odense Eventyr Padel Center 
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4. Udendørs baner 

Vi antager at du er en klub eller en kommune der gerne vil etablere udendørs padelbaner.  

Med det samme vi bevæger os udenfor er det primært vejret og omgivelserne der skal tages 

højde for. Når en padelbane ligger udendørs, påvirkes og påvirker spillerne omgivelserne som 

f.eks. sol, vind, regn og blade fra omkringliggende træer, samt naboer og trafik.  

Tænk grundigt over den udendørs placering af padelbanen. Vi ser mange forskellige 

beliggenheder. Helt generelt har vi følgende råd til banens beliggenhed: 

 

a) Øst/Vest eller Syd/Nord? Padelbaner i Spanien har mest enderne i retning syd/nord.  

Solen er mest generende når den står lavt på himlen. Solen står lavt på himlen når den 

står op i øst og når den går ned i vest. Når det er sagt 

kan der være mange gode grunde til at banerne 

vender anderledes.  

Overvej også at få en vindskærm monteret på hegnet 

på sydsiden, det kan hjælpe med at skærme for en 

lavthængende sol i den kolde tid.  

Vores erfaring er at padelbanen bliver brugt i timerne 

fra kl. 6 til 23 alle dage, så solens fulde bane over 

himlen er i spil. 

b) Sørg gerne for, at banen ligger afskærmet for vestenvinden, som er den mest 

dominerende vind i Danmark. Det vil sige, at det bestemt ikke gør noget, at der ligger 

en skov, en bygning eller andet vest for padelbanerne, det afskærmer. Afskærmningen 

skal dog ikke give for meget skygge eller bladnedfald, så både bygning og/eller træer 

mod vest må gerne ligge i behændig afstand fra padelbanen så det kun lige er nok til at 

sikre vindafskærmning uden for meget lysafskærmning. 

c) Padel og naboerne. Padel kan godt støje! Hold gerne padelbanen lidt væk fra 

beboelseskvarterer. Padelspillet larmer ikke i sig selv så meget, men det kan spillerne. 

Ligeledes kan lyset på banen være generende for de nærmeste naboer. Et godt 

kompromis er nok en afstand på mindst 50 meter til de nærmeste beboere.  

d) Lav et godt drænende underlag. Vi ser alt for mange eksempler på fine padelbaner 

med forkert underlag, der går i stykker, synker, smuldrer eller ikke dræner regnvand 

ordentligt. Vi vil ikke beskrive de enkelte 

metoder, fordi der er mange der fungerer, 

men kraftigt anbefale at man etablerer 

banerne på et drænende underlag med 

drænrør der kan føre vandet væk fra banen. 

Det betyder også at vi ikke kan anbefale et 

alm. betonunderlag. Selvom betonunderlag 

etableres med hældning, vil disse baner 

forblive våde i meget længere tid end en ordentligt drænet bane. Vi anbefaler derfor at 

etablere underlaget af f.eks. granit/stenmel, drænasfalt eller dræncement. Disse 

underlag kan alle føre vandet hurtigt væk fra banen og ned til stabilgrus eller drænrør 

og væk fra bane til glæde for spillerne. Gå ikke på kompromis med underlaget, der 

typisk koster det samme som selve padelbanen. 

Tåsinge Tennis og Padel Klub 
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e) Støb et ordentligt fundament. Padelbaner fastgøres til et støbt fundament for at 

kunne modstå vejr og vind. 

f) Hold træer væk fra padelbanerne. Træer er flotte og det er smukt at spille padel i 

naturen. Men det er irriterende at feje blade af padelbanen, og det er også irriterende, 

hvis træer skygger for solen på padelbanen, for det gør det sværere at orientere sig for 

padelspillerne. Det er små detaljer, men nok til at man som spiller vælger en padelbane 

til eller fra (den dag man får chancen). Så sørg for at træer ikke skygger eller kaster 

blade på padelbanen. 

g) Overdækning. Tænk muligheden for en fremtidig overdækning ind fra starten. Typisk 

skal der bae efterlades plads på begge sider af banen til nogle ekstra fundamenter.  

5. Generelt om baner 

Så mange baner som muligt samme sted 

Vi ser klart, at der er en multiplikatoreffekt på padelbaner. Én bane giver nogle padelspillere. 

To baner giver en padelfølelse og mere end dobbelt så mange spillere. 3 og 4 baner giver en 

klubfølelse og et samvær, en mulighed for at lave arrangementer, der langt overstiger glæden 

ved blot én padelbane. Vi anbefaler derfor, at du som sportsforening eller kommune sikrer, at 

I får samlet flere padelbaner ét sted i stedet for at drysse dem ud i enkeltstående baner, der 

ikke skaber samme miljø. 

Sørg for udvidelsesmuligheder 

Vi er overbeviste om, og har også erfaring for, at stort set alle der bygger padelbaner har stor 

succes med at få belagt banerne, og at mange af dem, der har bygget padelbaner, nu 

spekulerer på, hvordan de kan få flere padelbaner. Sørg derfor for, at I bygger padelbaner et 

sted, hvor der er mulighed for udvidelse med flere baner på et senere tidspunkt. Ja måske 

ligefrem mulighed for at I også bygger indendørs eller overdækkede padelbaner, på et senere 

tidspunkt. 

Andre småfinesser vi har meninger om 

Nu er vi nået til nørderier omkring padelbaner, hvor du ret enkelt kan sikre, at du får gjort det 

helt ordentligt, når du nu er i gang: 

 

a) Sørg nu for en ”rigtig” bane. Det vil sige en bane der lever op til det internatonale 

forbunds krav. Det er f.eks. udgang i begge sider, uden midterstolpe over netstolperne. 

Vi ser for mange baner, hvor du ikke kan løbe ud af den ene side, og selv om vi ikke 

alle er hurtige nok til at løbe udenfor banen under kamp, så er det et irritationsmoment 

at gå hele vejen udenom banen for at hente bolden.  

b) Græsset. Der findes groft sagt to slags kunstgræs. Krølgræs bruges på World Padel 

Tour og bliver voldsomt markedsført for tiden. Der er ca. 1/3 sand i krølgræs 

sammenlignet med den normale padelkunstgræs. Oplevelsen for spilleren er et blødere, 

men også mere skridsikkert underlag. Begge græstyper er udmærkede at spille på. 

Krølgræs er en anelse langsommere, men det er marginalt. Man kan skride under 
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opbremsning på det normale kunstgræs, det kan man ikke på krølgræs. 

Enkelte leverandører fremfører at krølgræs er bedre for indeklimaet for indendørs baner 

pga. den lavere mængde sand. Det er dog ikke noget vi i DPF har lagt mærke til i 

praksis.  

c) Tænk et klubhus/lounge ind. Med flere padelbaner samme sted vil vi klart anbefale, 

at der også er adgang til vand, toilet og badefaciliteter. Hvis der ligefrem er mulighed 

for klubfester, klubmøder og grillaften om sommeren mm., så kan du medvirke til at 

skabe et klubmiljø til dine padelbaner, som i den grad vil skabe flere og endnu gladere 

padelspillere. 

d) Panoramabaner kan noget særligt. Det er nok luksus, men for dem, der ikke spiller 

padel, så er panoramabaner bare meget, meget flottere at 

se padel på. Og en padelbane skal stå i mange år, så selv 

om en panoramabane som udgangspunkt er lidt dyrere, 

så tænk gerne panoramamuligheden ind, i særdeleshed 

der, hvor der er mulighed for, at der vil være publikum. 

e) Feinschmeckere sørger for ”out-of-court” spil er 

muligt. Hvis du virkelig vil kræse om dine baner, eller i det 

mindste en af banerne, så skal du sikre at ”out-of-court” spil 

er muligt. Kravene er beskrevet i de officielle padelregle, 

men kan kort koges ned til dette:  

1. 2 x 4 meter fri på hver side af udgangen i hver side 

2. Fundament og bane skal være i samme niveau  

3. Netstolpe og udgange skal være pakket ind i skumgummi ell., så spillerne ikke 

kommer til skade i kampens hede.  

Vi er i feinschmeckerafdelingen her, og du kan nøjes med at gøre det på den bane, der 

bedst vil gøre sig som showbane/center court.  

f) Vær sikker på den rette belysning. Nogle lykkes bedre med 

lys på banen end andre, og vi kan ikke sige andet end det er 

vigtigt. Både ved indendørs og udendørs byggeri. Vær også 

opmærksom på om lysstolperne rager ind over banen eller er ej. 

Det er bedst hvis lampen og konstruktionen er udenfor for banen.  

g) Tænk tilskuere ind. Hvis du bygger flere baner, så tænk gerne 

ind, at du måske netop har turneringer, finaler og andre kampe, 

som der måske kan komme publikum til. Vi taler ikke stadion til 

tusindvis af mennesker her (det må gerne komme en dag), men 

bare at der kan være 10-20, måske 50 mennesker, der er omkring padelbanerne for at 

se en god padelkamp. Tænk ind at der kan være varmt, læ, lunt, sol, ordentlige 

muligheder for at se hele kampen og så videre. 

h) Tænk TV ind. Nu er det ikke hver eneste bane i hele landet der skal tænke TV ind. 

Men hvis du bygger mange baner, og har ambitioner om at afvikle større 

arrangementer, så kan der komme en fremtid, hvor der ikke kun skal streames, men 
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rent faktisk optages TV til underholdning. Det kræver, at man har tænkt alle de andre 

ting ind også, så som panoramabane, ”out-of-court” spil, tilskuere og så videre. 

Er der brug for flere baner i Danmark? 

Det korte svar er JA. 

Udviklingen går kun en vej. Vi forventer at antallet af baner i Danmark min. fordobles i 2021. 

Udviklingen i Danmark har indtil nu fulgt udviklingen i Sverige ganske fint. Vi kom bare i gang 

3-4 år senere end vores naboland. 

i Sverige er interessen stadig stigende. Der er i dag mere end 2000 baner i Sverige og 

belægningen på banerne er stadig voldsom. De fleste svenske centre er fuldt booket flere uger 

frem i tiden.  

 

Vigtigst af alt: Meld jer ind i Dansk Padel Forbund 

Dansk Padel Forbund har et billigt medlemskab til kun 2.000 kroner årligt for padelklubber, 

herunder andre idrætsklubber, der spiller padel, eller som er i gang med eller tænker på at 

også få padelbaner. Du melder dig ind her. 

 

Der er masser af fordele ved at være medlem af Dansk Padel Forbund, og der er masser af 

fordele ved at være medlem i en klub, der er medlem i Dansk Padel Forbund. 

 

Dansk Padel Forbund vil gerne have padelklubber overalt i landet, med mindst en padelklub i 

hver kommune, og gerne flere padelklubber i store kommuner. Så kom frit frem, og meld dig 

ind. 

God arbejdslyst med at sikre, at vi får endnu flere padelbaner i Danmark. 

 

Har du yderligere spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os på 

kontakt@danskpadelforbund.dk.  

Du kan også finde flere oplysninger om padel på vores hjemmeside under menupunket ”Ny i 

padel” 

https://danskpadelforbund.dk/bliv-medlem/
mailto:kontakt@danskpadelforbund.dk

