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Situation for tennis i
Gladsaxe
• 3 tennis klubber er gået sammen
• ~ 910 medlemmer
• 19 udendørs baner samlet
• Ingen dedikeret indendørs tennisbaner
• AB skal kæmpe om spilletid i AB hallen på et gulv der
ikke er optimalt for tennis
• BTK & GTK har adgang til Bagsværd Skoles hal
• 1 bane
• Uegnet til tennis
• ~20-25 timer tildelt om ugen

Hvad vil en tennishal gøre
for Gladsaxe Kommune?
• Første rigtige mulighed for at spille tennis – HELE ÅRET
•
•
•
•

Forøget kapacitet
Fastholdelse af medlemmer
Understøttelse af elite
Baneleje bliver i kommunen (~400.000 DKK årligt)

• Understøttelse af sport der favner bredt – HELE ÅRET
•
•
•
•
•

60+
Skole tennis
Familietennis
Integration
Motionister

TIG Hallen
• 5 baner er den optimale størrelse, baseret på
• Input fra DTF
• Erfaringer fra 4 klubber
• Medlemsundersøgelse

• Estimeret anlægsomkostninger
• 20 – 25 mio DKK
• Baseret på 2 bud på selve halbyggeriet på 13,8 – 16,5 mio
DKK

• Anlægs eksempler
•

•

Humlebæk Idrætscenter (2013), der indeholder bevægelseshal, en
multihal, springhal,
motionslokale, tre tennisbaner og et fællesområde ialt 3800m².
• ~ 45,6 m. DKK
Rødovre tennis klub (2009), 3 baner ovenpå skøjtebane.
• ~ 38 m. DKK for hele projektet
• ~ 16 m. DKK for tennisbanerne

Spørgsmål?

For yderligere info og mulighed for download af alt
materiale besøg:
www.tighallen.dk
eller kontakt
Kim Møller, kim@knmail.dk, +45 6130 8887
På vegne af klubber AB, BTK & GTK

Godt og relevant initiativ. Jeg er
sikker på, at det kan være med til at
fastholde medlemstilgangen og det
sociale liv. Jeg ved, at der er flere
motioniste fra Bagsværd som er
meget interesserede

Det er en fantastisk idé, det skal bare lykkes, der
er så stort et behov for at give tennis bedre
betingelser i kommunen, det skal have samme
muligheder som andre sportsgrene og lige nu
halter det meget med faciliteterne for tennis. Det
ville være så fantastisk hvis vores klub fik
faciliteter der matcher dem vi ser i
omegnskommunerne når vi er ude til kampe, de
fleste kommuner har haller og udendørsbaner
som er langt bedre end vores.

God ide. Der er langt til
Farum, hvor jeg spiller om
vinteren

Jeg synes dette lyder som en rigtig
god ide. Vi har længe ventet på at
kunne spille ordenligt tennis i
vintersæsonen og det ville være
rart at have pladsen til at spille
andet end skumtennis i
vintersæsonen (:

En hal vil også være til
gavn for skolerne I
nærområdet.

Det er en helt fantastisk god ide med en
tennishal i Gladsaxe!!! Jeg har en søn, som
er meget seriøs omkring tennis, og han
overvejer at skifte fra en Bagsværd klub til
Hareskov-Værløse udelukkende pga deres
indendørsbaner. En indendørshal vil helt
klart få nogle af vores talenter til at blive i
Gladsaxe.

