Tennishal i Gladsaxe kommune
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Resume
De tre tennisklubber i Gladsaxe Kommune, AB Tennisklub, Gladsaxe Tennisklub og
Bagsværd Tennisklub, er efter årtiers tiltagende efterspørgsel på indendørsfaciliteter i
kommunen gået sammen om projektet Tennishallen i Gladsaxe, en tennishal med fem
baner på et korrektt tennisunderlag beliggende i Gladsaxe. Arbejdsgruppen bestående af
frivillige repræsentanter fra de tre klubber har i knapt et år udarbejdet denne projektplan
og rapport med opbakning og hjælp fra bl.a. DGI, Dansk Tennisforbund og FIG.
Rapporten indeholder en redegørelse for tennissportens status og potentiale i Gladsaxe
Kommune. Sporten, der har gennemgået en stor udvikling over det sidste årti, har
kontinuerligt stigende medlemstal netop i Gladsaxe, hvilket betyder, at den allerede store
efterspørgsel på haltid (navneligt haller med underlag egnet til tennis specifikt) til
stadighed stiger mod et punkt, hvor det begrænser klubberne og sportens
vækstmuligheder i kommunen ganske alvorligt.
Rapporten fremlægger desuden en række af de punkter, de tre klubber i samarbejde
mener, at kunne gavne samfunds- og idrætslivet i kommunen med ved opførslen af en
tennishal. En dedikeret tennishal muliggør fastholdelse og tilvækst i samtlige målgrupper,
alle aldre, fysiske niveauer og sociale baggrunde, ved at gøre allerede succesfuldt
spirende koncepter på banen i klubberne holdbare og helårlige. Herunder falder
Skoletennis for kommunens folkeskoler, udbygning af tilbud til ældre, opstart af socialt
krævende træningstilbud med fokus på integration af socialt udsatte i foreningslivet,
udbredelse af koncepter som Familie- og Cardiotennis og mere.
En behovsanalyse blandt vores ca. 900 medlemmer er udarbejdet og fremgår ligeledes
som en central del af rapporten. Denne viser entydigt et stort ønske om en tennishal fra
nuværende medlemmer (97% ønsker at benytte indendørs tennisfaciliteter i kommunen).
Anlægsomkostningerne anslås at lande på 20 – 25 mio., heraf halopførelsomkostninger
på 13,8 – 16,5 mio. DKK baseret på 2 bud fra Dansk Halbyggeri A/S og MECO TECH.
Driften anslås til 635.000 kr. pr år. ud fra de beskrevne tekniske omstændigheder.
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2

Tennis i Gladsaxe - Status og potentiale

2.1

Tennissporten i 2017 - fra ”white sport” til ”wide sport”
Før i tiden har tennis været en sport, hvor ganske få mennesker fra ganske bestemte
samfundslag på ganske meget plads har udøvet en ganske svær idræt - ganske få
måneder om året. De dage er heldigvis forbi. I dag er tennis en sport, der favner fantastisk
bredt både i forhold til socialklasser, etnicitet, køn og alder. I dag er tennis en sport, hvor
helt op mod 16 mennesker, hvis ikke flere, på én bane kan være i fuld gang, med sved på
panden, med en sport, de kan have succesoplevelser med lige fra første gang på banen,
uanset alder og fysik. I 2007 lanceredes bold- og banesystemet Play&Stay over hele
verden. Med fartreducerede bolde i fire niveauer og dertil hørende mål for tilpasning af
banestørrelse har Play&Stay gjort det muligt for ALLE reelt at spille tennis lige fra første
time på banen frem for først at kunne udfordres fysisk af sporten efter års teknisk
træning. Med det nye boldsystem er der fulgt en omfattende gentænkning af
tennissporten, særdeles i Danmark. Når tennis er sjovt, nemt og for alle lige fra første
møde med sporten, opstår nye koncepter, der tillader mange vidt forskellige mennesker
at samles - endda på samme bane. Eksempelvis samler minitennis, og juniortennis
generelt, børn på tværs af alle baggrunde, Familietennis samler hele småbørnsfamilier
ligeledes og Cardiotennis samler derudover folk på tværs af alder og endda tennisniveau alt sammen om en sport, der sundt udvikler mennesker socialt, selvstændigt, fysisk og
psykisk. De yngste i sporten er blevet yngre og de ældste ældre - tennis er blevet sjovt og
sundt for ALLE.

2.2

Tennis for alle - altid
Når selve sporten stiller sig i stand til at kunne samle og berige mennesker på tværs af
samfundet på helt nye måder, er det dog afgørende, at disse mennesker gives mulighed
for reelt at føle et tilhørsforhold til sporten. Haves rammerne, følger tilhørsforholdet helt
naturligt, men begrænses udøvelsen af sporten af sæson og mangel på idrætshaller, er
det selvsagt noget nær umuligt at opbygge et miljø, hvor sportens store potentiale fuldt
kan udfoldes til glæde og gavn for alle. Er tennis med andre ord en halv-års-sport,
fravælges den uanset sine kvaliteter til fordel for aktiviteter, der lader sig dyrke hele året.
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I Gladsaxe kommune oplever tennisklubberne i allerhøjeste grad, at man i
sommersæsonen har glade medlemmer, der i allerhøjeste grad beriges af sportens mange
facetter så længe, det varer, men at de i vintersæsonen desværre enten helt frafalder fra
sporten, flytter klub ud af kommunen eller nødsages til at betale større summer i baneleje
og/eller dobbeltmedlemskaber i nabokommunerne, der alle har tennishaller. I Gladsaxe
Kommune udnytter de tre tennisklubber deres sparsomme indendørstid fuldt ud hele
indendørssæsonen fra oktober til april, og ingen steder, hverken på Bagsværd Skole for
GTK og BTK, eller AB-hallen for AB er der mulighed for mere haltid idet hallerne
naturligvis skal deles med foreninger, der også mangler indendørstimer og som måske
endda ville være mere tilfredse med underlag, rammer osv. i multihallerne til udførsel af
deres sport. I indendørssæsonen 2016-17 trænede op mod 25 juniorer ad gangen over
fire ugentlige timer tennis i boldhallen på Bagsværd Skole med plads til max 16 spillere
under optimale omstændigheder. Spil med almindelig tennisbold for klubbernes
dygtigere spiller har ikke kunnet lade sig gøre inden dor kommunens grænser grundet det
glatte multiunderlag, og også i AB er tennistimerne i hallen mere end fuldt udnyttet trods
udfordringer med tennis på det glatte underlag. Fastholdelsen af ellers yderst tilfredse
medlemmer i alle aldre bliver pludselig besværliggjort og vækstpotentialet mht.
medlemstal begrænses kraftigt.
Det er altså kommunens tre tennisklubbers påstand, at vi med en tennishal i Gladsaxe
Kommune kunne udløse det enorme potentiale, der ligger i sporten og ikke mindst de
specifikke tennisklubber AB, GTK og BTK. I det følgende udpensles altså, hvad det konkret
er, som klubberne i fællesskab kan tilføre samfundslivet i Gladsaxe Kommune med en
tennishal.
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2.3

Udviklingen er i gang men bremset
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Ses der på nabokommunerne, er tennisklubberne i Gladsaxe Kommune de eneste med
kontinuerlig vækst over de seneste tre år. Klubberne i kommunen gør en indsats (bl.a.
gennem Bevæg Dig for Livet), der allerede betaler sig af; samlet medlemsvækst, i BTK
særligt på juniorsiden, GTK særligt på seniorsiden og AB udvikler juniortalenter, der
blander sig med landets bedste. Signalerne er klare: der er vækstpotentiale i tennis i
Gladsaxe, det går allerede fremad uden hal - tænk så, hvad det kunne udvikle sig til med
en tennishal som i nabokommunerne. Til eksempel oplever GTK en årlig
medlemsudskiftning på 25% - fastholdelsen kniber!

2.4

Konkurrencen om haltid

2.4.1

AB-hallen og tennis
I Akademisk Boldklub har man på årlig basis lange og svære drøftelser vedrørende
fordeling af den eftertragtede haltid i AB-hallen ved Skovbrynet, Bagsværd. Drøftelserne
klubbens idrætsafdelinger imellem er hvert år lange og seje, og leder i nogle tilfælde til en
vis splittelse internt i AB. Haltiden er fuldt besat, tennistræning af de ældste juniorer

7

foregår på hverdagsaftner fra kl. 21 og samtlige idrætsgrene i AB savner desperat tid i
klubbens egen hal. En tennishals frigørelse af (dele af) AB Tennis’ haltid vil gavne de
øvrige idrætter i AB og hindre splittelse ved den årlige fordeling. Desuden er idrætsgulvet
i AB-hallen meget ulig næsten alle andre indendørs tennisbaners belægning, hvilket er til
ulempe for klubbens spillere, der konkurrerer rundt i landet. På nuværende tidspunkt
bruger AB ca 20.000 om året på leje af baner i Farum, grundet manglende tid og ordenligt
underlag til holdspillere.
2.4.2

Bagsværd Ny Skoles Boldhal og tennis
Ligesom AB-hallen er boldhallen på Bagsværd Ny Skole særdeles eftertragtet af både
Atletik, Fodbold, fritidshjemmet, Tennis m.fl. Bagsværd Atletik Klub savner desperat plads
til indendørstræning af klubbens store juniorbreddeafdeling, og har jævnligt anmodet
Bagsværd Tennisklub om at få lov at overtage dennes haltid, der allerede er mere end
fuldt besat kun af juniormedlemmer. Også Gladsaxe Tennis Klubtræner i skolehallen, og
samme problemstilling mht. gulvbelægning gør sig gældende som i AB-hallen. Træning
med turneringsegnet bold i skolehallen er så godt som umuligt.

2.4.3

Gladsaxe Sportscollege
Tennistræningen på Gladsaxe Sportscollege er først i slutningen af 2016 flyttet til
Gladsaxe Kommune, og har indtil da fundet sted i Hareskov-Værløse Tennisklub i Furesø
Kommune. Pt. foregår træningen dog på AB, men dette lægger igen hårdere pres på den
sparsomme haltid, og gulvbelægningen afholder nogle turneringsspillere fra at tilmelde
sig Sportscollege idet turneringerne foregår på markant langsommere underlag end ABhallens.

2.4.4

Medlemmers baneleje - penge ud af kommunen
Ud fra spørgeundersøgelsen fra de tre tennisklubber i Gladsaxe fremgår det, at der på
årlig basis betales intet mindre end 400.000 kr i leje af baner ud af kommunen til Furesø,
Herlev, Brønshøj mv.. Heri medregnes ikke kontingenter betalt ud af kommunen af
medlemmer, der helt skifter klub pga. mangelfuld indendørstræning. Vi forestiller os i
klubberne, at Gladsaxe Kommune også på denne rent økonomiske baggrund ville have
interesse i at oprette indendørs tennisfaciliteter for borgerne.
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Muligheder i en ny dedikeret tennishal
Som beskrevet i det foregående begrænser den manglende halkapacitet (beregnet til at
spille tennis) i meget høj grad mulighederne for at dyrke tennis i vinterhalvåret i Gladsaxe.
Herunder er beskrevet de muligheder en dedikeret tennishal i Gladsaxe vil åbne for både
de nuværende medlemmer af de tre tennisklubber i Gladsaxe og andre borgere i
Gladsaxe.

3.1

Mulighederne for de tre tennisklubber i Gladsaxe

3.1.1

Gladsaxe Tennis Klubbernes brug af hallen
Med en ny dedikeret tennishal i Gladsaxe vil man opnå at:
 Medlemmer der i dag ikke kan komme til at spille rigtig indendørs tennis vil få den
mulighed hvilket vil give stærkere tilhørsforhold til tennissporten
 Alle medlemmer i de tre klubber vil kunne tilbydes at spille indendørs tennis på et
rigtigt tennis underlag
 Sikre at klubbernes bedste spillere spiller på et underlag, der er identisk med det
underlag de vil komme til at spille på i individuelle- og holdturneringer med andre
klubber
 Muligheden for at kunne spille tennis på den tid af dagen der bedst passer til den
enkelte vil øge tilgangen til tennis generelt
 Få mindre frafald af spillere der stopper i vinterhalvåret, stopper helt som følge af
de manglende muligheder i vinterhalvåret eller skifter til klubber udenfor
kommunen med bedre muligheder
 Spillere der i dag lejer sig ind på baner udenfor Gladsaxe kommune fremover vil
leje sig ind på klubbernes egne baner

3.1.2

Fælles spil og træning for børn, juniorer og seniorer
Med en fælles tennishal for de tre klubber vil det være muligt, at samle større grupper
indenfor samme aldersgruppe og tennis niveau fra de tre klubber til træning, spil og
arrangementer.

9

Samtidig vil det give mulighed for at udnytte en begrænset trænerkapacitet optimalt og
give en økonomisk fordel.
 Det vil sikre fastholdelse at spillere hvis der indenfor aldersgruppe, køn og
tennisniveau er mange spillere, da det sociale liv også er et væsentligt element i
klublivet
 Fællestræning for klubbens bedste spillere vil kunne hæve det generelle
tennisniveau
 Mulighed for at tiltrække de bedste trænere
Som det fremgår af artiklen fra Furesø Avisen nedenfor, vinder
Skoletennis allerede stor popularitet i nabokommunerne, der har indendørsfaciliteter
specifikt til tennis.
https://sn.dk/Furesoe/HVT-i-front-med-FFO-tennis/artikel/712471

3.1.3

Udbygge igangværende aktiviteter for 60 + gruppen
Med henblik på at udbygge aktivitets mulighederne for 60 år+ gruppen, der spiller tennis i
en af de tre tennisklubber i Gladsaxe, foreslås det at styrke og udvide det allerede
etablerede samarbejde med en række aktiviteter herunder:
 Fælles (GTK, BTK, AB) drop-in tennis Clinic for gruppen 60+ med træner, der
igangsætter tekniske og taktiske udviklende øvelser og sjove spilformer.
 Fælles drop-in – uden træner
 Fælles turneringer for gruppen 60 år +

3.2

Ungdom

3.2.1

Skoletennis formet efter skolereformen
Bevægelse i undervisningen er et krav, senere fri fra skole er en realitet, men lærerne har
svært ved at inddrage bevægelsen, og ringetiderne forringer børns muligheder for
fritidsaktiviteter og sport. Skoletennis uafhængigt af vejr og årstid giver suveræn
mulighed for at aflaste og inspirere lærerne ift. bevægelse i undervisningen, samtidig med

10

at elever introduceres til det foreningsliv, der kan være sværere at finde tid til at lade sig
indføre i udelukkende efter skole. Skoletennis er allerede opstartet i en af klubberne i
udendørssæsonen 2017 og udviser stort potentiale som koncept med glade elever, glade
lærere og pædagoger, og flere nye børn og unge i sporten.
Koncept: Tennisklubberne i Gladsaxe går sammen om at stille trænere til rådighed for
idrætsundervisningen og skolen skal som maksimum betale trænerløn - allerhelst slet
ingenting. Evt ”fordeles” skolerne i kommunen mellem klubberne, så der rekrutteres
lokalt, hvis eleverne skulle få mod på at spille tennis i fritiden også. Træningen foregår i
forløb og jf. DGI’s veludviklede skoletenniskoncept.
3.2.2

Børnefamilier - Familietennis
Familietennis er et veludviklet koncept udarbejdet af DGI (og udviklet i klubber fra bl.a.
Gladsaxe Kommune.). Konceptet er en del af DIF, DGI og Dansk Tennisforbunds
samarbejde i det landsdækkende projekt Bevæg Dig for Livet Tennis, hvilket både GTK, AB
og BTK er engagerede i med bl.a. vækstaftaler med henblik på at skaffe flere udøvere af
sporten, flere aktive danskere. Familietennis evner at skabe sublimt socialt samvær både i
småbørnsfamilier internt, og i mindst lige så høj grad kulturer og socialgrupper indbyrdes.
Familietennis er sund og sjov kvalitetstid for den enkelte familie, og det knytter familierne
tæt sammen på kryds og tværs i det legende, sjove forum af forældre-/barn-tennis.
Uheldigvis er småbørnsfamilier som målgruppe utroligt svære at fastholde, da de er
meget lidt fleksible; ændres tidspunktet fra udendørs- til indendørssæsonen på grund tæt
bookede multihaller, opleves der massivt frafald fra holdene. Og det er selvsagt ikke kun
ufordelagtigt for børnenes fysiske og motoriske udvikling, at de kun kan gå til
familietennis i udendørssæsonen, det næsten umuliggør langsigtet fastholdelse af
familierne og dermed fællesskabet, når aktiviteten er afbrudt mere end halvdelen af året.

3.3

Ældre

3.3.1

Senioridræt på tennisbanen
I dag tilbydes der senioridræt til Gladsaxe seniorer i badminton, bowling mv., her hører
tennis også til blandt de oplagte sportsgrene for seniorer, der søger sjov og social fysisk
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aktivitet med udfordring til alle fysiske niveauer. Play & Stay-konceptet muliggør
øjeblikkelige succesoplevelser og samtidig fysisk udfordring tilpasset den individuelles
niveau. Seniorhold tænkes ikke i traditionel forstand som 4 personer om en double, men
som et stort, socialt hold, hvor fællesskabet og samværet på kryds og tværs er i fokus.

3.4

Sundhed, motion, vægttab – ”Cardiotennis”
Det amerikansk opfundne træningskoncept Cardiotennis er en stærkt opblomstrende
succes, der i førsteomgang i Bagsværd Tennisklub også er nået Gladsaxe Kommune. Her
knyttes medlemmer på tværs af alle socialgrupper og aldre (pt helt fra 16-65 år) tæt
sammen om decideret fitness- og cardiotræning med udspring i tennis. Igen muliggør
niveaudifferentierede bolde udfordring af både førsteholdsspillere og ganske let øvede
spillere PÅ SAMME BANE, som det er tilfældet i BTK, hvor et hold snildt kan rumme 12-14
spillere alle med sved på banden, høj puls og højt humør. Cardiotennis er med musik,
skridttællere og masser af træningsremedier på tennisbanen og har massivt potentiale
som pendant til fitnesscentrenes fleksible hold. Men med sparsom haltid kan det være
svært at prioritere fitnesstennis over ’almindelig’ træning indendørs. Det har man dog
gjort i BTK, hvor holdet over vinteren ’16-’17 voksede og voksede til det til sidst havde
været fornuftigt at udvide med en time til, hvilket haltiden ikke har tilladt i tidsrummene
efterspurgt af medlemmerne. Cardiotennis har tilsyneladende en forunderlig evne til at
knytte mennesker på tværs af alle grupper i samfundet, men det kræver kontinuitet som
al anden træning - altså hele året.

3.5

Integration og socialt liv - ”Integrationstennis”
Klubberne AB, Gladsaxe TK og Bagsværd TK ligger alle placeret sådan, at det giver god
mening for foreningerne at gøre en aktiv indsats for integrationen af anden etniske
borgere i f.eks. områderne Værebro og Høje Gladsaxe. På tværs af klubberne ville det
være muligt at oprette introforløb for pågældende børn og unge, hvor de af en fast, evt.
særligt hyret, træner trygt kunne indføres i sporten og allervigtigst det sammenhold, der
eksisterer i klubberne. Efter et sådan forløb kunne deltagerne under vingerne på samme
træner gradvist overflyttes til den daglige træning med klubbens øvrige
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juniormedlemmer. En sådan ”tryg start” behøves på ingen måder begrænses til
juniormålgruppen, men kunne lige så vel oprettes for voksne også. Under alle
omstændigheder kræver et sådant integrationsarbejde fra foreningerne, at
medlemmerne kan fastholdes året rundt. Når det uden hal i forvejen er svært at fastholde
især juniormedlemmer, giver det ringe mening at lægge ekstra kræfter i projektet for
mere udsatte unge, der i særdeleshed kræver tæt tilhørsforhold til sporten og foreningen.
Ligeledes kan Cardiotennis’ suveræne evne til at knytte bånd på tværs af grupper gøre en
forskel mht. integration. Men igen kræves der, at et reelt tilhørsforhold kan få lov at blive
etableret og vedligeholdt hele året.

Flere kommuner (fx Furesø) har haft gode erfaringer med integration af anden etniske
familier gennem familietennis netop på grund af den samlingsevne, aktiviteten har. Som
legende, historiefortællende fysisk aktivitet med masser af andre familier bringer
familietennis smilet frem på læben uanset hvem, man er og hvor, man kommer fra.

I Hareskov-Værløse Tennisklub er man netop gået i gang med en stor indsats for at
indlemme socialt udsatte børn og unge i foreningen i samarbejde med Furesø Kommune.
Tennis kan med sine utallige facetter af personlig såvel som social udvikling være et
sublimt holdepunkt i unges liv, som det er set i så mange andre kommuner (Københavs
fx), men som halvårsaktivitet tabes selv ressourcestærke unge trods stor entusiasme ved
sporten, og visioner om at favne udsatte unge må helt opgives.

3.6

Innovative forslag i forbindelse med tennishal
I vores brugerundersøgelse spurgte vi medlemmerne om: ” de ville være interesseret i
andre indendørs aktiviteter en tennis”. Nedenstående graf viser at ca 50 % ville bruge
andre aktiviteter.
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3.6.1

Padel
Padel er blandt de mest voksende sportgrene i Europa for tiden. Padelsport kræver ikke
mange års erfaring, for at man kan få gang i spillet, man har ca. 3 gange mere effektiv
spilletid end tennis pga. kortere bane og brug af glasvægge. Desuden er padel ikke så
hårdt fysisk som tennis og squash, hvilket medfører færre sportsskader.

3.6.2

Squash
En del af de penge, eksempelvis Bagsværd TK’s medlemmer betaler ud af kommunen er
gennem klubbens Racketlon-afdeling, der er en af landets suverænt førende med
medaljer ved EM og VM. Racketlon kræver som ketjsersportens firkamp, at man udover
tennis, badminton og bordtennis også træner squash, hvilket der heller ikke findes anlæg
for i Gladsaxe Kommune. Indbyggede man i en eventuel tennishal 2-5 squashbaner, ville
dette utvivlsomt også sætte en prop i en pengestrøm, der foregår ud af kommunen
gennem foreningslivet, og vigtigst af alt ville det fremme idrætslivet og dets diversitet i
kommunen.

3.6.3

Bordtennis
Bordtennis er som squash også en del af Racketlon. I en eventuel hal kunne man have et
eller flere bordtennisborde der kunne benyttets i hallen eller fællesrummet.

14

4

Medlemmernes holdning til benyttelse af ny tennishal
For at belyse behovet for en indendørs tennishal i Gladsaxe, har vi gennemført en fælles
intern brugerundersøgelse i de tre tennisklubber. Vi vil i dette afsnit opsummere
resultaterne fra denne undersøgelse udover de resultater, der er indsat rundt omkring i
rapporten for at underbygge specifikke påstande.

4.1

Hovedresultater
 97% af medlemmerne ønsker at benytte indendørs tennisfaciliteter i Gladsaxe
Kommune.
 74% af medlemmerne er borgere i Gladsaxe Kommune.
 Et medlem vil i gennemsnit bruge 0,6 banetimer om ugen. Med 800 medlemmer giver
det ca. 475 banetimer pr. uge fordelt på hhv. træning, faste banetimer, og sporadisk
leje af baner (hertil kommer arrangementer og turneringer).
 Et medlem vil i gennemsnit betale 110 kr. pr. uge i indendørssæsonen (baseret på
forbrug af træning, faste banetimer og sporadisk leje af baner. Her skal det dog
bemærkes at en del af disse penge, vil skulle gå til dækning af foreningernes
udgifter/trænere/udstyr/mv)
 Vores medlemmer bruger for nuværende 500 kr./medlem på indendørs tennisanlæg
uden for Gladsaxe Kommune. Det er ca. 400.000 kr./sæson, der i stedet kunne blive i
Gladsaxe.

4.2

Baggrund for undersøgelsen
Undersøgelsen blev afholdt online fra 6.-26. november 2017. Alle medlemmer i de tre
klubber blev opfordret til at deltage igennem e-mails, opslag, Facebook, mv. I alt deltog
352 i undersøgelsen. Der er i alt 909 medlemmer i de tre klubber, hvilket giver en svar
procent på 38%.
I bilag 1 findes der en kopi af spørgeskemaet, hvor man kan se præcist, hvad der er blevet
spurgt om. Desuden er resultatet fra alle spørgsmål også samlet i dette bilag (med
undtagelse af svar der indeholder personhenførbare oplysninger).
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4.3

Uddrag af kommentarer fra medlemmer
Vi har nedenfor udtaget et uddrag på 10 af de i alt 54 kommentarer vores medlemmer er
kommet med i undersøgelsen. Generelt er det klart fra kommentarerne, at der er meget
stor opbakning til projektet.
 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.
 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.
 Vil glæde mig til et bedre underlag for os tennisspillere. Så håber en hal bliver en
realitet
 En hal vil også være til gavn for skolerne I nærområdet.
 God ide. Der er langt til Farum, hvor jeg spiller om vinteren
 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
 Jeg håber, at projektet lykkes. Det ville være så fantastisk med en indenørshal i
Gladsaxe!!!
 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 (:
 Fedt projekt som Gladsaxe tennis virkelig har brug for! Keep up the good work
 Så godt et initiativ - det er på tide at der bliver handlet! :-) Der snakkes meget om ny
skøjtehal hos kommunalpolitikere. Kunne tennis ikke tænkes ind i samme planer?

16

4.4

Estimater på baggrund af afgivne svar
Vi har i spørgeskemaet forsøgt at stille spørgsmål vores medlemmer nemt har kunnet
tage stilling til for at de forhåbentligt har svaret så korrekt som muligt. Til brug i
rapporten, har vi derfor været nød til at lave visse omregninger af de angivne svar.
Vi antager i det følgende, at vi har 800 medlemmer, der følger det gennemsnit
respondenterne af undersøgelsen har. Vi antager konservativt at faste
banetimer/sporadiske timer bliver brugt til doubles (dette mindsker indtægter/behov). Vi
antager at vi har 8 spillere/bane under træning. Vi understreger at de estimater vi
præsenterer nedenfor selvfølgelig er forbundet med stor usikkerhed.

4.4.1

Estimater baseret på ønsker om træning/banetimer i en ny hal

Det giver i gennemsnit 0,313 banetimer og 50kr om ugen per medlem. Det giver i alt 250
banetimer/uge.
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I gennemsnit får vi 1 træningstime/uge/medlem, hvilket svarer til et gennemsnit på 0,126
banetimer/uge/medlem og 40 kr./uge/medlem. For 800 medlemmer giver det 100
banetimer/uge. (bemærk der her også skal dækkes udgifter til trænere og udstyr)

De 6 svar er sat til at svare til hhv. 2, 1, 0,5, 0,25, 0,125, 0 timer/uge. I gennemsnit får vi
0,62 timer/uge/medlem, hvilket givet 0,16 banetimer/uge/medlem. For 800 medlemmer
giver det 126 banetimer/uge.
Totalt for træning, faste banetimer, og sporadisk leje får vi 475 banetimer/uge.

18

4.4.2

Estimater baseret på nuværende situation

De 8 svar er sat til hhv. 0, 250, 550, 850, 1250, 1750, 2500, 3000 kr./sæson. I gennemsnit
bruger vores medlemmer 500 kr. pr. sæson.

5

Intentioner omkring udnyttelsen og samarbejdet mellem de tre
tennisklubber omkring brug af en ny tennishal
For at sikre fuld og optimal udnyttelse af hallen til glæde for medlemmerne af de tre
tennisklubber samt andre grupper af tennisinteresserede i Gladsaxe kommune (f.eks.
skole tennis, integrationstennis, 60+ gruppen, mv.) er det vigtigt at have en klar plan for
hvordan den banetid, der er til rådighed fordeles bedst muligt. I det omfang det giver
mening vil der blive allokeret tid til fælles spil og træning mellem de tre klubber.
Det er vor intention at udarbejde en detailplan for fordelingen af haltiden på basis af
følgende overordnede principper:
 Allokere træningstid til alders- og niveauopdelt træning for juniorer
 Allokere træningstid for niveauopdelt træning for seniorer
 Allokere tid til fælles spil, drop-in og arrangementer for motionister og 60 +
 Allokere tid til holdkampe
 Allokere træningstid for det igangværende Sports College Gladsaxe
 Allokere tid til andre gruppers spil på banerne (skole, integration, etc.)
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 Give mulighed for at medlemmerne kan tegne faste ugentlige timer
 Klubbernes Ad hoc bookning for generelle større arrangementer
 Ledig banetid, udover de allerede allokerede tider, stilles til rådighed for de tre
klubbers medlemmer og skal kunne bookes elektronisk f.eks. 10 - 14 dage før spil
 Der etableres et elektronisk booking system fælles for de tre klubber
 Timer der ikke er allokeret senest et antal dage før spil skal kunne udbydes via
Wanna Sport eller Gladsaxe kommunes portal

6

Økonomi - Anlæg og drift af ny tennishal

6.1

Dimensionering af anlæg
For at kunne bestemme den optimale hal størrelse (antal baner) har vi tage udgangs i
følgende:
Kilde

Note

Medlem/bane
ratio

Dansk Tennis Forbund

Anbefaler 150 medlemmer per bane

150

Svendborg/Tåsinge/
Vester skjerning

450 medlemmer deler 3 baner og har
fyldt kapaciteten op på 80%

150

Rødovre

Rødovre på 425 indendørs aktive
medlemmer og med 3 baner bruger 80%
af kapaciteten.

140

Lyngby

766 medlemmer og 4 indendørsbaner.
Arbejder på at for udvidet da de ikke har
kapacitet nok

191

Birkerød

1020 medlemmer og 4 baner. Arbejder
på at for udvidet da de ikke har
kapacitet nok

251

AB, BTK og GTK har tilsammen ~ 910 medlemmer. Af disse vil mellem 80-90% spille
indendørs om vinteren - det giver 730-820 indendørs medlemer.
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Sammenlignes det med en kapacitet på hhv 4, 5 & 6 baner giver det følgende
Medlem/bane ratio:


3 baner: 240-270 medlemmer per bane



4 baner: 180-205 medlemmer per bane



5 baner: 146-164 medlemmer per bane



6 baner: 121-136 medlemmer per bane

Baseret på ovenstående mener vi at 5 indendørs baner vil være den optimale løsning for
en kommende tennis hal i Gladsaxe

6.2

Estimeret halinvestering
Projektet er disponeret til at indeholde 5 stk. indendørs tennisbaner med tilhørende
service- og birum i form af omklædningsrum (M/K), depotrum, teknikrum, toiletter, gange
og et samlings-/fællesrum.


Tennishal med 4 baner ca. 3.200 m²
o Omklædning
o Depot
o Teknik
o Toiletter
o Gangarealer



Fællesrum ca. 330 m²



Bygningsareal i alt ca. 3.530 m²

Anlægsomkostninger er baseret på 2 bud, afgivet af Dansk Halbyggeri og MECO TECH (Se
Bilag 4 for detajler) til værende ca: kr. 13,8 – 16,5 mio. excl. moms.
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Ovenstående estimat er alene baseret på opførelsen af hallen, ydeligere række af
omkostninger kan forventes (Rydning af grund, udearealer, overskudsjord,
tilslutningsafgifter, bygherreomkostninger…), der vil forøge en endelige pris.

6.3

Drift af anlægget
Drift oplysninger stammer fra Fredensborg kommune (afdeling ” Center for Læring Fritid
og Sundhed”), baseret på Humlebæk Idrætscenter, der indeholder bevægelseshal, en
multihal, springhal, motionslokale, tre tennisbaner og et fællesområde.
Dette er ikke ligeover sammenlignligt med vores ovenstående projekt, men omkostninger
pr m2 vil en pejlemærke for årlige driftsomkostninger

Driftsudgifterne til Humlebæk Idrætscenter, Regnskabsår 2016
El, vand og varme

225.830

Rengøring

357.000

Øvrig drift

97.726

I alt

680.556

Idræts anlægget er på 3.800 m2 og dermed beløber sig til ca. 180 kr./m2 ekskl. moms.

Overført vil betyde at driften til vores ovenstående projekteret tennis hal beløbe sig til ca
3.530 m2 * 180 kr./m2 ~ 635.400 kr. pr år.
Dette beløb vil potentiel ligge i overkanten, da projekteret tennishal vil potentielt kræve
mindre rengøring og opvarming, grundet færre brugere end ved Humlebæk Idrætscenter.
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Bilag 1 – Brugerundersøgelse AB, GTK & BTK

7.1
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7.2

Resultater
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Har du nogle idéer eller kommentarer til projektet og/eller spørgeskemaet, så angiv det
herunder
 Det er vigtigt med nogle gode forhold for tilskuere og spillere (før og efter træning). (2)


Der er god plads ved siden af AB's tennisbaner, S-toget standser 100 meter derfra og man kan altid
parkere under motorvejen lige ved siden af.



Vil glæde mig til et bedre underlag for os tennisspillere. Så håber en hal bliver en realitet



Som skemaet er udformet, kan det se ud som om, at der maksimalt vil kunne fås to træningstimer
ugentligt? Der er fra vores barns side en efterspørgsel på noget der ligner omkring 8-10 timer.



Jeg ville ønske, at AB hallen blev kun tennis, og i forlængelsen af denne blev lavet en multihal



Vigtigt med klubhus/cafe ifm hal, så man kan vente der indtil man må spille i hallen. Feks. med glasvindue
til hallen.



Tenniscentrene i både Lyngby og Herlev (Skinderskovhallen) er på mange måder forbilledlige, idet de
både har Tennis og Squash. Der er dog også et stærkt stigende behov for padelbaner, og en "multihal" der
har både Tennis, Squash og Padel vil være det allerbedst tænkelige. Ja så bør det selvfølgelig ligge nede
ved siden af Gyngemosehallen (der er helt fantastisk) i Mørkhøj. Der er stadig ledige arealer, og Mørkhøj
er ikke alt for bemidlet med rekreative anlæg.




:)



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



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



Jeg håber, at projektet lykkes. Det ville være så fantastisk med en indenørshal i Gladsaxe!!!
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Pris etc. afhænger meget af banens kvalitet og beskaffenhed. Hardcourt i særdeleshed ville jeg være villig
til at betale mere for, men tæppe (som de gamle baner i VST) og grustæppe (som Skinderskovshallen) er
også udmærket.



Godt og fremtidsrettet initiativ!



Jeg synes, det lyder rigtig spændende, og håber, det lykkes at gennemføre det.



Jeg synes, det er en fantastisk idé, som jeg håber, bliver gennemført



Det ville være så godt for de talente børn , ink. Mine



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.



Godt initiativ



Hvis der ikke er nok interesse for de 3 klubber i Gladsaxe, så kunne man gå sammen med klubber i Lyngby



Hallen bør ligge så tæt som muligt på de tre tennisklubber i Gladsaxe.



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.



Hvis det gode initiativ skal have mulighed for at blive realiseret vil jeg mene at der skal arbejdes "flerstrenget”, så kanske andre idræts grene OGSÅ kan benytte denne helst multihal - Atletik klubben BAC
kunne være en vigtig medspiller i projektet !?



Super initiativ! Hvem skal vi stemme på for at det bliver til noget?



hvor og hvornår kommer hallen?



Landsbyggefonden kan evt. søges



Der er stort behov for indendørs tennisbaner i Gladsaxe.



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 (:



Ideen med en fælles tennishal er en virkelig god ide. Når jeg går på pension i 2020, vil jeg spille i
dagtimerne.



Ingen



Stort skulderklap til jer for dette arbejde.



Fedt projekt som Gladsaxe tennis virkelig har brug for! Keep up the good work



su-venlige priser :-)



Det er bestemt en god ide med ordentlige indendørsbaner, som GTK aldrig har haft. [… fjernet pga.
personhenførbare oplysninger]



Godt initiativ :-)



Buddingebatteriet, pæn stor grund-ubenyttet?



Jeg mener at hvis projektet skal lykkes, så skal arbejdet med ungdommen på tværs af de tre klubber
prioriteres og tydeliggøres overfor kommunen.
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Det ville være fantastisk, at få en tennishal i Gladsaxe.



Supergodt projekt! Held og lykke med arbejdet.



held og lykke. ved atk "fik"en hal for nogle år siden. spørg evt her.



Det kunne være en god ide,hvis der er muligt at bygge et indendørsbane i vores klub og betale for et hel
år kontigent ,mellem 1.000-1.500 kr.



Super god idé med ny tennishal - jeg bakker 100% op om projektet.



Så godt et initiativ - det er på tide at der bliver handlet! :-) Der snakkes meget om ny skøjtehal hos
kommunalpolitikere. Kunne tennis ikke tænkes ind i samme planer?



Få Novo til at sponsorere



Kombinere bygning med plads til feks fitness center / fysio klinik, så vi kan få en bemandet reception der
mod reduktion i husleje kunne hjælpe alle gæsterne.



Det bliver super godt til alle!!:)



Gode opholdsfaciliteter inde.



Cafe



Ingen erfaring med søgning hos fonde, men det lyder som en god ide!



Vil det være en hjælp til finansieringen, hvis man tegner en andel pr. spiller på fx.1.000 kr.?



Godt initiativ.



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
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Bilag 2 - Erfaringer fra Svendborg Tennishal
Formål med at tage kontakt til Svendborg Tennishal
Ifølge Emil Bødker, DTF har de tre tennisklubber der benytter Svendborg Tennishal lavet
et godt set-up omkring fordeling af haltid klubberne imellem, der sikrer optimal
udnyttelse af hallen.
Nedenstående oplysninger er baseret på samtale med Vester Skerninge Tennisklubs (VST)
formand, Michael Grubbe Andersen og søgning på klubbernes hjemmeside torsdag 201712-08.

Svendborg Tennishal
Hallen er bygget i starten af 90’erne af Svendborg Tennisklub, som en ikke opvarmet let
stålbygning med 3 baner. Hallen blev lukket for ca. 10 år siden pga. af skimmelsvamp.
Svendborg Tennisklub overvejede at erstatte hallen med en oppustelig hal bygget over
nogen af de 10 eksisterende grusbanerne.
Det gik man imidlertid væk fra, da Svendborg kommune gav tilsagn om at overtage,
renovere og drive hallen i forbindelse med det kommunale Svendborg Idrætscenter.
Efter renoveringen fik både Svendborg Tennisklub og Vester Skerninge Tennisklub adgang
til at leje hallen. Siden har også Tåsinge Tennisklub fået adgang til at leje hallen.
Hallen er stadig ikke opvarmet – med risiko for igen at få skimmelsvampeangreb.

Klubbernes samarbejde
Svendborg og VST tilbyder fælles spil, spil på fælles hold, fælles turneringer, delvis fælles
træning samt deltagelse i turneringer og fællesarrangementer i Svendborg Tennishal.
Der er fastlagt faste tidspunkter til juniortræning, 7 timer pr. uge og seniortræning 8
timer pr uge. Tåsinge Tennisklub lejer sig ind på 7 timer ugentligt på faste tidspunkter.

Der spilles i hallen i perioden 1. oktober – 30. april.
Mandag – torsdag: kl. 8-22, fredag kl. 8-19, lørdag kl. 8-18, søndag kl. 8-20.
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Antal spilletimer pr. uge i alt:

89 timer x 3 baner = 267 timer

Låste timer til træning/Tåsinge TK etc. Pr. uge:

20 timer x 3 baner = 60 timer

Ledige timer der kan bookes pr. uge:

67 timer x 3 baner = 207 timer

Udover de faste bookninger booker klubben timer til turneringer og holdkampe.
Spillere fra Svendborg og VST der har tilmeldt sig indendørsspil kan frit booke de ledige
timer fra 6 dage før spilledag. Det er ikke muligt at booke en fast bane hver uge, men man
kan spille så meget man ønsker når der er ledige baner. Der bookes elektronisk.
Når banerne frigives og bookes hurtigt.

Belægning af banerne
Ifølge Michael Grubbe Andersen er banerne stort set 100 % belagt på hverdage, mens der
er væsentlig mindre belægning i weekender.
I tre tilfældigt udvalgte uger er der mellem 67-78 % belægning og en gennemsnitlig
belægning over tre uger på 71 %. På hverdage mandag – torsdag inkl. over de tre uger er
der en belægning 80%.

Medlemmer i klubberne
Der er ca. 250 medlemmer i Svendborg Tennisklub og 100 medlemmer i VST.
I vinterhalvåret spiller VST skumtennis i Vester Skerninge hallen.
Tåsinge antal medlemmer kendes ikke.
Samlet antal ugentlige spilletimer excl. faste Tåsinge timer = 260 timer /uge
Hvis alle de potentielle 350 medlemmer spiller indendørs og der regnes med en
gennemsnitlig udnyttelse på 3 spillere pr bane der er booket svarer det, med en
gennemsnitlig belægning på 70 %, til at hvert medlem spiller ca. 1,6 time ugentligt.

Økonomi
Svendborg og VST fordeler lejen til kommunen på årsbasis, på basis af fordelingen af de
medlemmer der er tilmeldt indendørs tennis.
Lejen til kommunen andrager 55 kr. pr time FOR HELE HALLEN! Hvilket er den generelle
lejepris for sportshaller i Svendborg kommune. Hallen er åben 89 timer om ugen i ca. 30
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uger dvs. årlig leje er ca. 89 timer x 30 uger x 55 kr./h = 147,000 kr. pr år! (Michael
nævnte ca. 100,000 kr. i årlig leje hvilket formentlig svarer til lejeudgift excl. Tåsinge
Tennisklubs leje).
Trænere og andre tilknyttet tennishallen er ifølge Michael frivillige og ulønnede.

Kontingent
Medlemmer af Svendborg Tennisklub og VST betaler et fast kontingent for at spille
indendørs tennis i Svendborg Tennishal.
Kontingent inkl. mulighed for at booke egne spilletider og evt. deltage i fællestræning er
kr. 650,- for juniorer og kr. 1.150,- for seniorer (født 1998 eller tidligere).
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Bilag 3 - Erfaringer fra Rødovre Tennishal
Hermed mail fra Poul Lundberg fra Rødovre Tennisklub.
----------------------------------------------------------Baggrunden for beslutningen var:
o At Kommunalbestyrelsen i 1991 havde afslået, at et medlem af klubben donerede
en hal til 2 baner på nuværende bane 8-9 til 6 mill. kr., mod at kommunen påtog
sig driften af anlægget,
o Kommunen lovede at levere en hal i løbet af få år, men det kom til at tage 18 år,
før hallen kunne indvies den 29. oktober 2009.

Om banerne følgende:
o Hallen er bygget oven på en skøjtebane, hvor man træner kunstskøjteløb samt
ishockey for børn; tennishallen ligger i 3 meters højde over jordoverfladen og der
fører en metaltrappe op til denne; samt findes en elevator til invalide; der er
fælles varme- og fryseanlæg for de to idrætsgrene, hvilket giver en del besparelser
på energiforbruget. Varme til tennis kan bruges til at køle/fryse til ishockey og
omvendt,
o Der er 3 doublebaner, omklædning og bad til damer og herrer, samt toilet til
invalide,
o Underlaget kan jeg ikke huske, men det findes kun tilsvarende på ATK´s baner
samt i Esløv ved Lund; vi tog udgangspunkt i de baner, der var i Hillerød og gik
efter et underlag, der var lidt mere skånsomt for knæ og fodled, hvilket viste sig at
være en klog beslutning at bruge kræfter på,
o Lysanlægget, varme- og ventilationsanlægget samt adgangsforholdene er også
vigtige ved et sådant anlæg.
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Om brugerne følgende:
o Der er 550 udendørs i Rødovre Tennisklub samt 50 tilsammen i Aktiv Fritid og RKS,
i alt 600 til 9 baner; for 20 år siden var der 950 brugere,
o Der er nu ca. 425 indendørs på 3 baner:
o 75 børn i Tennisklubben; svarer til antallet af børn udendørs,
o 300 voksne i Tennisklubben; heraf 25 elitespillere og 275 motionsspillere,
o 50 i Aktiv Fritid og RKS,
o Ingen eksterne brugere; dog introduceres Wannasport-løsningen nu
udendørs og sikkert også en gang med åre indendørs,

Om belægningsoversigt:
o Hallen er stort fuldt booket i dag med undtagelse af hverdage i tidsrummet kl.
7.00-14.30. I kan gå ind i bookingsystemet og aflæse belægningen på en typisk uge
dér
o ”Projekt gruppen har aflæst November måned, kapaciteten af belagt med
78%”
o Hallen bliver ikke brugt om sommeren ud over 6 timer hver dag de sidste 5
uger af sæsonen, hvor vi betaler en leje på 5.500 kr. pr. uge,
o Vi lejer derudover hallen ad hoc 2-3 gange i løbet af sommeren,

Anlægget:
o Var for 8 år siden ca. 38 mill. kr. for den kombinerede løsning; tennisdelen
tegnede sig isoleret set for 16 mill. kr.,
o Kommunen stod for anlæg og drift og vedligeholdelse, men Tennisklubben betalte
ca. 750.000 kr. for følgende:
o En ekstra højdemeter i hallen, så vi kunne spille divisionstennis i hallen,
479.000 kr.
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o En opholdsbalkon med plads til 30 tilskuere og med afsætterkøkken samt
skabe til opbevaring af udstyr og ejendele, ca. 300.000 kr.
o Specifikke driftstal for det kombinerede anlæg skal skaffes via Rødovre
Kommune, men der er samdrift med den store skøjtehal og
træningsskøjtebanen under tennisbanerne. Jeg har hørt et tal for det hele
lydende på 350.000 kr. årligt, men det skal absolut verificeres.

Hvad gjorde vi godt?:
o Klubben pressede på i 18 år for at få hallen og lykkedes med det,
o Vi var med i en følgegruppe i 3 år og fik følgende igennem:
o 3 baner i stedet for 2,
o Omklædning og bad,
o Højde til divisionstennis,
o Opholdsbalkon,
o Mulighed for at bruge klubben banereservationssystem for alle
brugergrupper, så alle brugere har Fri Reservationsret som udendørs på de
tidsrum, hvor der ikke er faste aftaler for holdkampe, stævner eller fælles
træning,
o 1 ½ times forløb i hallen mod 1 time normalt; giver spilleren langt større
udbytte af en reservation.
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Bilag 4 – ”Anlægs budget”
XX : Anlægsomkostninger
BUDGETPRIS
PBP/2018-01006 Galten den 5. januar 2018.
TENNISHAL I GLADSAXE (BTK + GTK + AB) - TOTALENTREPRISE
I forlængelse af vores tidligere dialog og mailkorrespondance om ovennævnte sag skal vi
hermed som aftalt fremkomme med den ønskede prisindikation/budgetpris på
opførelsen af den påtænkte nye tennishal.
GRUNDLAG:
Projektet er disponeret til at indeholde 4 stk. indendørs tennisbaner med tilhørende
service- og birum i form af omklædningsrum (M/K), depotrum, teknikrum, toiletter, gange
og et samlings-/fællesrum. Hallen vil endvidere kunne udvides til også at kunne indeholde
2 stk. padelbaner.
Da der endnu ikke foreligger et skitseprojekt, har vi foreløbig vurderet, at
bygningsomfanget omtrentligt vil andrage:
o Tennishal med 4 baner ca. 2.500 m²
o Omklædning
o Depot
o Teknik
o Toiletter
o Gangarealer
o Fællesrum ca. 330 m²
o Bygningsareal i alt ca. 2.830 m²
o Tillægsareal for padelbaner ca. 700 m²
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Endvidere er følgende parametre lagt til grund:
o at entreprisegrænsen – indtil videre – er fastlagt til ca. 2 m fra bygningens
udvendige kontur, hvor afløbsledninger afsluttes med tilslutningsbrønde
o at byggeriet opføres og isoleres i henhold til BR2015, idet der dog ikke er
medregnet ”aktive energitiltag” som eksempelvis solceller etc. (skønnes ikke
nødvendigt)
o at bygningens personbelastning ved daglig brug ikke overstiger 150 personer
o at grunden er ryddet og er rimelig plan samt at alle overskudsmaterialer fra
udgravninger, der ikke skal genanvendes ved byggeriet, kan deponeres inden for
en rimelig køreafstand
o at funderingen kan udføres som direkte funderede punkt- og stribefundamenter i
normal frostfri dybde / normalfundering (geotekniske oplysninger om grundens
beskaffenhed foreligger ikke pt.)
o at forsyningsledninger til el, vand og varme er/bliver fremført bygningens
teknikrum
o at bygningens bærende konstruktion udføres som en stålkonstruktion
o at bygningens ydervægge udføres som en let konstruktion, og at
tagkonstruktionen udføres som en ”saddeltagskonstruktion”
o at der såvel i yder- som indervægge udføres alle nødvendige åbninger i form af
flugtvejsdøre, døre, vinduer, ovenlys etc.
o at leverancen i øvrigt omfatter en komplet bygning incl. alle arbejder og
leverancer, herunder sportsgulv samt øvrige gulvbelægninger, vægoverflader,
lofter, alle normale bygningstekniske installationer etc.
o at bygningens brug kan accepteres/godkendes alene med naturlig ventilation, idet
der ikke er medregnet mekaniske ventilationsanlæg
o at sportsudstyr og andet løst inventar, lydanlæg eller andre særlige installationer
leveres og monteres direkte af bygherren/bygherreleverance
o at byggeriet udføres som totalentreprise med projektering hos Dansk Halbyggeri
A/S i samarbejde med eksterne rådgivere
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o at en given entrepriseaftale som udgangspunkt baseres på generelt gælden
dokumenter som ABT93, Dansk Byggeri`s standardforbehold etc.

BUDGETPRIS:
Beregningen af prisen er foretaget på basis af del-erfaringstal fra andre sammenlignelige
projekter i kombination med aktuelle delpriser på de projektelementer, der er gældende
for det her aktuelle projekt.
Med det i oven for nævnte som udgangspunkt har vi foreløbig beregnet/vurderet, at
budgetprisen vil andrage ca. kr. 12,9 – 13,8 mio. excl. moms.
Såfremt projektet ønskes udvidet til også at omfatte 2 stk. padelbaner, har vi tilsvarende
beregnet/vurderet, at den samlede budgetpris så vil andrage ca. kr. 15,5 – 16,5 mio. excl.
moms.

Da byggeriet – som nævnt - er beregnet udført i totalentreprise, er alle udgifter til
projektering, planlægning, myndighedsansøgninger, kvalitetssikring, byggestyring,
etablering, drift og afrigning af byggeplads etc. til et fuldt færdigt og ibrugtagningsklart
byggeri medregnet i prisen.
Udgifter til geotekniske undersøgelser og landinspektør samt afgifter og gebyrer til
offentlige og koncessionere selskaber dog ikke er medregnet i prisen.
Prisen er endvidere beregnet under forudsætning af, at byggeriet igangsættes i 2018
(Prisbasis).
Det skal understreges, at den anførte budgetpris er udarbejdet i den ånd og med det
formål, som I har drøftet – altså ”et første skud på”, hvad et byggeri af den her
omhandlende karakter og omfang vil koste.
Desuagtet har vi dog bestræbt os på at gøre tallene så valide, som muligt uden, at det
må/skal opfattes som et konkurrencetilbud fra vores side.
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Jeg håber, at det her fremsendte i første omgang er en tilfredsstillende besvarelse og i
overensstemmelse med dine forventninger, og at det som sådan kan danne
udgangspunkt for et videre samarbejde med dig/jer om projektets videre forløb.
Jeg står naturligvis fortsat til rådighed for dig/jer med alle supplerende oplysninger, som
du/I måtte have brug for i det videre arbejde med sagen, herunder også en mere
detaljeret dialog om ovennævnte budgetpris, og jeg er også parat til at mødes med
dig/jer til en drøftelse om byggeriets nærmere udformning og videre forløb.
I den forbindelse vil jeg også lige nævne, at vi – sammen med dig/jer – også er parate til
at udarbejde et ”beslutningsprojekt” til jeres planlagte nye projekt således, at det kan
danne grundlag for jeres videre beslutninger og godkendelser i jeres respektive fora.
Et ”beslutningsprojektet” fra os vil som udgangspunkt omfatte:
o Et idé-/ skitseprojekt bestående af tegninger og illustrationer af projektets
udformning og placering, herunder relationerne til en evt. eksisterende
bebyggelse
o En projekt-/bygningsbeskrivelse af valgte materialer mm., samt en beskrivelse af,
hvad der er medregnet i det samtidig udarbejde overslag/tilbud
o Et overslag/tilbud på det udarbejdede idé-/skitseprojekt
o Øvrige oplysninger i form af en foreløbig tidsplan, beskrivelse af byggeprocessens
forløb mm.
”Beslutningsprojektet” udarbejdes af os uden udgift for dig/jer, og såfremt I efterfølgende
eventuelt beslutter at skrinlægge planerne, har parterne således ingen krav på hinanden
bortset fra, at ejendomsretten til det udarbejde projektmateriale forbliver hos os.
Vælger I derimod – måske efter en kortere eller længere beslutningsperiode – at gå
videre med projektet og eventuelt at udbyde dette blandt flere tilbudsgivere, må I
forpligte jer til at indbyde os som en af tilbudsgiverne.
Hører gerne dine kommentarer til ovenstående og glæder mig til - og ser frem til at høre
fra dig.
Med venlig hilsen
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Dansk Halbyggeri A/S Poul Bo Petersen Bygningsingeniør / Markedschef E-mail:
pbp@danskhalbyggeri.dk Direkte: +45 8754 1554 Mobil: +45 3045 2086

Fra: Meco [mailto:Meco@meco.dk]
Sendt: 23. januar 2018 18:42
Emne: Tennishal med 5 baner komplet
Hej Allan
Hermed totalpris for hal med 5 baner og velfærdsområde med omklædningsrum etc.
Velfærdsområde er som tidligere fremsendt.
Banerne er også som tidligere fremsendt, men hallen er forlænget med 50 meter så der
er plads til yderligere 3 baner, dvs. I får en hal med 5 baner + velfærdsområde.
Tilbud er komplet dvs. det omfatter også hardcourt baner med netstolper etc. LED lys, og
varme.
Totalpris 13,8 millioner kr.
Endelig pris efter besigtigelse af grund og jordbundsundersøgelser.
Vi har flere haller som vi kan vise som referencer.
Med venlig hilsen
Torben Madsen
Meco Tech
Stationsvej 85
DK 5792 Aarslev
Denmark
e-mail: meco@meco.dk
Tel. +45 28688077
Skype:torbenmadsenitd
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