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Projekt beskrivelse 
 
 
Nyt Padel Center i Aulum på vej. 
 
1.. Indledning 
Aulum Gymnastikforening (AG) og Aulum Fritidscenter (AFC) er i fuld gang med 
forberedelserne til etableringen af et helt nyt og spændende padel center i Aulum. AFC 
står for det praktiske med anlæg og opførelsen, og når banerne er klar bliver idrætten 
organiseret under AG. Planerne er del af en fælles vision om at udvikle faciliteterne i AFC 
samt efterkomme et stort ønske fra byens borgere om at kunne spille padel tennis i Aulum.  
Padel tennis appellerer bredt til befolkningen på tværs af alder, idet det er nemt at komme 
i gang med, og man behøver ikke være rutineret for at få sved på panden. Samtidig er det 
en social sport som ofte spilles sammen med familie, venner, naboer eller kollegaer. 
I forbindelse med den nye aktivitet, vil man gøre en stor indsats for at ”genaktivere” alle 
aldersgrupper der på grund af coronaen, har fravalgt at dyrke sport og motion. 
Padel centeret etableres i forbindelse med de nuværende tennisbaner som er lokaliseret 
på østsiden af AFC. Udover et padel center er der også planer om at etablere et 
træningsområde til udendørs fitness, redskabsrum, toiletfaciliteter samt lille fliseområde 
med bord/bænke sæt. Planerne forventes gennemført i forår/sommer 2022. 
 
Det er allerede nu med stor tilfredshed lykkedes at finde en hovedsponsor for projektet, 
som vil hjælpe med til at projektet kan realiseres. Den nye hovedsponsor er Sparekassen 
Thy og deres samarbejdspartner Sparinvest. Navnet for banerne bliver derfor: 
 

                Sparekassen Thy Padel Center  
 
 
 
 
  
 
 

2.. Padel center 
Siden sommerferien 2021 har AFC’s byggeudvalg kigget på andre padel centre i 
Midtjylland, og på baggrund af disse oplysninger udarbejdet en plan for projektet.  
Med udgangspunkt i Aulum og omegn er der basis for at anlægge 2 dobbelt baner, som på 
nuværende tidspunkt menes at have en passende kapacitet til områdets brugere. 
I den dialog og erfaringer vi har fået oplyst i 3 andre tilsvarende anlæg, er det af stor 
betydning, at man kan spille hele året uafhængigt af vejr og vind, så derfor planlægger vi, 
at banerne for så vidt muligt etableres med en form for overdækning. Derudover går vi 
efter en løsning med fleksible sider, således at siderne om sommeren vil kunne åbnes for 
optimal spilleoplevelse når vejret er varmt. I tilfælde af pandemier har det også vist sig at 
være en fordel at kunne åbne banerne op. Endvidere etableres en lille bygning som 
indgang til banerne og her vil der også være toiletfaciliteter.  

 



 

3.. Udendørs Fitness 
Der etableres et træningsområde som kan anvendes til udendørs Fitness, TRX 
holdtræning og X-Fit udendørs holdtræning.  
Vi vil etablere et træningsstativ på 5x10 m, med forskellige redskaber fastmonteret, der 
kan bruges til de forskellige holdaktiviteter, men også bruges af alle gæster i området. 
Endvidere vil der i opførte skur være specialudstyr, der nemt kan findes frem til de 
forskellige holdaktiviteter. Rundt om stativet er det meningen, at der skal etableres 
forskellige kasser (Jumpboxes) i varierende højder, der kan bruges til forskellige øvelser. 
 
Tanken med området er derudover, at træningsområdet skal inspirere byens borgere og 
besøgende i området til at dyrke motion, leg og bevægelse. At man under 
hverdags/søndags gåturen, eller når man besøger området i forbindelse med anden 
aktivitet frit kan bruge træningsfaciliteterne. Det er oplagt med alle de forskellige 
besøgende i området ved Aulum Fritidscenter, at alle kan få glæde af disse faciliteter. 
 
4.. Bevæg dig for livet  
I Herning Kommunes Visionsaftale ”Bevæg dig for livet” fremgår det tydeligt, at kommunen 
lægger stor vægt på, at der i videst muligt omfang skal tilbydes optimale forhold i 
kommunen for at kunne udføre alle former for idræt. 
Med de nye aktiviteter i Aulum vil vi hermed optimere disse muligheder. 
 
5.. Valg af løsning: åben/lukket 
Som nævnt tidligere har vi været på besøg hos 3 andre foreningsbaseret padel centre i 
området for at tage ved lære af deres erfaringer. Heriblandt var både åbne samt 
overdækkede baner og vi må konstatere at belægningsgraden er langt mere stabil i løbet 
af året på de overdækkede baner, hvorimod de åben baner næsten ikke bliver brugt i de 
kolde og våde måneder. Iflg. de andre foreninger benyttes de ikke overdækkede baner 
kun ca.10% af tiden i vinterhalvåret, hvilket må siges ikke at være optimalt.  
 
Vi anser det derfor som værende af stor betydning at investere i at få vores baner 
overdækket hvis økonomisk muligt. Både for at få en fremtidssikret løsning og for at kunne 
fastholde medlemmerne i vores forening på længere sigt, idet flere og flere store padel 
centre skyder op rundt omkring. I Herning kan der snart tilbydes mange indendørs baner, 
så hvis ikke Centerbyerne får samme mulighed med en overbygning, vil det gå ud over 
belægningen på disse baner.  

6.. Drift 
Padel tennis i Aulum bliver hjemmehørende under AG og drevet af udvalget 
AG Tennis og Padel. Det bliver altså en foreningsbaseret model, som medfører, at så 
mange som muligt kan få adgang til aktiviteten. Der vil både være mulighed for et 
årsabonnement for familier og enkeltpersoner, samt Pay and Play. 
 
7.. Tidsplan 
Vi satser på, at starte byggeriet ca. 15. maj 2022, og vil således forvente at kunne starte 
den nye aktivet i sommerferien. 
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Padel bane: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padel hal i Nors, Thisted: 
(Billedet viser overbygning på en enkelt bane, så bygningen I Aulum bliver dobbelt så stor..) 
 
 


