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Støt opførelsen af en padelbane i           
Hammel  

 

Padel tennis i Hammel Tennisklub. 
 

Padel tennis er den hurtigst voksende sport i Danmark. Padel tennis kan spilles af alle, 
og er nemt at komme igang med. Padel tennis spilles med en bold, der minder om en 
tennisbold og et bat, der ligner et stort bordtennisbat. 

            

I foreningsregi er det en interessant sport, der kan få endnu flere op af sofaen og ud 
for at dyrke idræt, unge såvel som ældre, - øvede såvel som uøvede.  

Hammel Tennisklub ønsker også at kunne tilbyde sine medlemmer denne sportsgren, 
og vi er langt fremme med planerne om at etablere en Padel bane ved tennisanlægget 
på Gammel Randersvej.  

Banen er bestilt hos UNISPORT og vil kunne tages i brug d. 1. april 2022. 

Etableringen løber op i cirka kr. 500.000 og Hammel Tennisklub har allerede selv de 
kr. 300.000, og mangler således kun cirka kr. 200.000, som nu skal findes. Favrskov 
kommune og diverse fonde, har indtil nu ikke givet noget. 

Derfor henvender vi os nu til lokalsamfundet, som vi håber vil bakke op om dette 
projekt, så vi kan komme til at spille Padel i Hammel. 

 

    

 

Scan stregkoden med din telefon, 
eller tast denne webadresse i din pc 
eller på din tablet, og du vil se en 
præsentationsvideo om Padel:  

https://www.youtube.com/Padel 

 



www.hammeltennisklub.dk 
 

I Hammel Tennisklub har vi sammensat forskellige bud på hvad, vi som klub kan 
tilbyde til bidragsyderne. 

     

Guldsponsor kr. 10.000. 

 Mulighed for at få opsat et reklameskilt på 1500 x 750 mm på banen i 2 år 
 Mulighed for firma eller familie arrangement i 3 timer inklusiv tennisbaner, 

Padelbane og Bordtennisborde. Klubhus med køkkenfaciliteter og plads til 25 - 
30 deltagere, stilles til rådighed. Lån af udstyr og én instruktør til opstart. 

 2 senior medlems-skaber for 2022 
 Permanent navneplade på væg i klubhuset blandt alle bidragydere. 

 

     

Sølvsponsor kr. 6.000. 

 Mulighed for firma eller familie arrangement i 3 timer inklusiv tennisbaner, 
Padelbane og Bordtennisborde. Klubhus med køkkenfaciliteter og plads til 25 - 
30 deltagere, stilles til rådighed. Lån af udstyr og én instruktør til opstart. 

 Permanent navneplade på væg i klubhuset blandt alle bidragydere. 

Bronzesponsor kr. 2.000. 

 Permanent navneplade på væg i klubhuset blandt alle bidragydere. 

 

Specielle aftaler. 

Har du andre ideer eller muligheder for at støtte opførelsen af Padelbanen i Hammel, så 
kontakt os, så vi kan tilpasse aftalen efter dine ønsker,  

på mail: sponsor@hammeltennisklub.dk  

eller på telefon til et medlem af bestyrelsen eller din kontaktperson 

På forhånd tak for din støtte til Padelbanen i Hammel 

På vegne af Hammel tennisklub, Peder Helbo 40 75 82 22 peder@helbo.com 
 


