OM PADELTENNIS
Padeltennis ble utviklet i Mexico i 1969 og er en av de raskest voksende sportene i verden. I Spania er
padeltennis den nest største idretten, og på verdensbasis er det mer enn 13 millioner spillere. I
Argentina er selv fotball slått av padeltennis når det gjelder antall utøvere. Padeltennis brer om seg i
rask hastighet også i vårt naboland Sverige, og det er etablert et flertall baner der i det siste, særlig i
sørlige Sverige.
Padel og er en kombinasjon av tennis og squash som med fordel kan spilles både innen- og utendørs.
Det spilles to mot to og man benytter vegger rundt banen. En underarmsserve setter spillet i gang og
banens linjer er kun i bruk under serve. Ballen skal alltid først i gulvet før den returneres til
motstanderens side. Spretter ballen flere enn en gang på din banehalvdel mister du poenget.
Tellesystemet er som i tennis.
Padeltennis krever minimalt med plass sammenlignet med f.eks. en tennisbane. På samme areal som
en tennisbane kan man anlegge tre padelbaner med plass til 12 aktive spillere samtidig. Banemålene
er 20x10 meter, omringet av 4 meter høye vegger ( se illustrasjon under).

OM NORGES TENNISFORBUND OG PADELTENNIS
Norges Tennisforbund vedtok på tennistinget i oktober 2015 å ta opp Padeltennis som en gren i
forbundet. Alle formalia er nå i orden og Padel er registrert som en ny gren av NIF og sorterer under
NTF som særforbund. Spillet er sosialt, raskt å lære og gir enkel mestring allerede fra starten. NTF
ønsker med dette å supplere med et lavterskeltilbud som kan fungere som tennissportens «ballbinge»
og bidra til å økt rekruttering. Padeltennis er et breddetiltak som gir effektiv arealutnyttelse og
appellerer spesielt til barn og ungdom.
Klubbene vil tilby Padeltennis som et tillegg eller alternativ til tennis. Noen utendørsanlegg vil være
allment tilgjengelige og oppfylle kravene til nærmiljøanlegg, mens andre vil være en del av det
ordinære tennisanlegget og kreve en beskjeden brukerbetaling. Innendørsbanene vil etableres som et
tilbud på lik linje med det tennis- og squashbaner i dag.

SPILLEMIDLER TIL PADELTENNISANLEGG
Etter initiativ fra Norges tennisforbund er Padeltennisbaner godkjent som en anleggstype som
kvalifiserer for tilskudd fra spillemiddelordningen.
Tilskudd utendørsbaner: Inntil 1/3 av godkjent kostnad inkl mva, maksimalt kr 250 000 pr. bane
Tilskudd innendørsbaner: Inntil 1/3 av godkjent kostnad inkl mva, maksimalt kr 400 000 pr. bane
Dersom det bygges ny hall for padel kan det søkes om høyere tilskudd etter særskilt vurdering.
Det fremheves i bestemmelsene for spillemidler at anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og
tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte eller egenorganiserte former skal
prioriteres særskilt. Videre er det et mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for
utfordringer og variasjon og som fungerer som gode sosiale møteplasser. Padeltennis er en gren som
skårer høyt på alle disse kriteriene og som derfor vil bidra sterkt til å oppnå målene med
spillemiddelordningen.

OM PADELTENNISANLEGG
Padeltennisbaner kan anlegges både utendørs og
innendørs. Banen er rektangulær med mål 10 m x
20 m og deles av et nett (høyde 92 cm) i midten.
Dekket er en type sandfylt kunstgress anlagt på
asfalt eller betong. Veggene er av herdet glass og er
4 m høye i bakkant og 3 m høye på siden. Banene
kan med fordel anvendes også til minitennis.

Kostnaden for dekke, vegger og nett ligger på ca 0,5 MNOK + mva. I tillegg kommer kostnader for
grunnarbeider utendørs og kostnad for hallareal innendørs.

Innendørs

Utendørs

Se https://www.padelfip.com/wp-content/uploads/2017/06/Rules-of-Padel.pdf side 5 - 14 for mer detaljer om padelanlegg

