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TENNISBANE - HELÅRSGRUSBANE

RED PLUS ECO:
Denne nye bane er designet til at respektere miljøet og er 100% genanvendeligt. 
RED PLUS ECO er en revolutionerende bane med et nyt materiale designet specielt til det nordiske klima. Banen har en unik 
drænflade, som holder banen fugtig og spilbar. Ved RED PLUS ECO bruges der mindre vand til vanding af banen, da banen 
holder 80% på vandet.

RED PLUS ECO tilbyder en komplet dræning på hele overfladen og ikke kun gennem de relevante drænhuller som på en 
traditionel bane. Med denne form for dræning kan der spilles tennis lige efter, det har regnet og HELE ÅRET.

For klubber som enten ikke har indendørs faciliteter eller meget få, kan RedPlus Eco baner være et 
alternativ til at gøre tennis til en helårssport, for derigennem at holde på medlemmerne.

RedPlus Eco baner øger ligeledes indtjeningen for klubberne, idet der kan oprettes nye 
medlemskabstyper og træninger året rundt, færre aflysninger og ligeledes lave events og turneringer.

Dokumenter til godkendelse hos kommunen er tilgængelige vedr. miljø.



HVORFOR VÆLGE REDPLUS

Anerkendt og dokumenteret succes - allerede 6 baner i Danmark og +380 baner i Europa 

Højt service og rådgivningsniveau før, under og efter etablering af banerne af passionerede tennisspillere

Det tætteste på markedet du kan komme på en traditionel grusbane ( mange spillere kan ikke se forskel, når de ankommer til en
klub, hvor der er REDPLUS baner og traditionelle grusbaner)

Høj kvalitetsprodukt med en fantastisk spilleoplevelse ( gode opspring, ensartet overflade)  i foråret/opstart april undgår du 
bløde grusbaner, hvor du er bange for at vrikke om/træde store huller op og derved mange fejlopspring. 

Hurtigere spilbar efter regn, end traditionelle grusbaner (gladere medlemmer/trænere – bedre udnyttelse af baner)

Tennis hele året ( ekstra kapacitet til klubber med få eller ingen indendørs baner) 

Meget få omkostninger til vedligeholdelse og manpower

Mindre vandforbrug

Bæredygtigt produkt fra Europa og leveres af DANSKE virksomheder



BEDRE SPILLEGENSKABER.

• Banen danner ikke huller.

• Man glider som på en traditionel grusbane.

• Ens boldopspring på hele banen – ingen skæve opspring

• Banen passer lige godt for konkurrence spillere samt motionister



MINDRE VEDLIGEHOLDELSE.

• Vedligeholdelsesarbejdet vil blive kraftigt reduceret, det vil sige, at det mandskab, man normalt vil bruge på banerne, kan 
bruges til andre opgaver.

• Med RedPlus kræver det ikke nogen forårs klargøring, når banen først er lagt, må man IKKE tromle den mere. 

• Der kan spares mellem 1 – 1.5 tons grus årligt samt mellem 8.000 – 10.000 kr. i prof. baneklargøring pr bane.

• Vedligeholdelse af banen vil være ca. 1 time om måneden.



GRUNDARBEJDE (FUNDAMENT).

Grundarbejde:
Banerne skal lægges på en stabil drænflade, der er bygget som til en normal tennisbane.
Det betyder, at masserne skal være frostsikret og er godt drænende. Der skal være store sten (skærver 22-48mm) i bunden og 
finere skærver på de øverste lag. Det sidste lag, inden REDPLUS-dækket installeres skal være 0-8 mm stabil grus og ikke have 
større afvigelse end 5 mm over 5 meter i længderetning. Der skal være 0,5% sidefald på banerne.

For at give et præcist tilbud på grundarbejde skal eksisterende bane/grunden inspiceres bl.a. for at måle slagger beskaffenhed 
og niveau.

RedPlus arbejder sammen med HP-Tennis, som er den suverænt førende indenfor anlæg af tennisbaner.



LAVERE ÅRLIGE OMKOSTNINGER.

• Mindre vedligeholdelse er det samme som lavere omkostninger.

• RedPlus kræver ikke nogen forårs klargøring.

• Mandskab på banerne vil reduceres.

• Lavere vandingsforbrug. RedPlus holder 80% på vandet og dermed mindre behov for vanding. 

• Mindre forbrug af grus, da banerne holder mere på gruset pga. at banen holder 80% på vandet. En normal grusbane kræver 
1-1.5 tons grus i forårsklaring. En RedPlus kan bruger årligt og løbende ml 250-300 kg special grus/Italiensk grus.



TEKNISKE EGENSKABER.

Tekniske egenskaber:

• Helt 100% genanvendeligt.

• Reducerer temperaturen og bevarer fugtigheden i banen, samt holder overfladen frisk.

• Meget høj vanddræning over hele overfladen.

• Takket være banens struktur opretholdes en konstant temperatur.



ØKONOMI OG GARANTI

• RedPlus bane koster DKK. 275.000,- - Ved anlæggelse af flere baner kan der indhentes tilbud. I prisen er der ikke inkluderet 
grundarbejde.

• Grundarbejdet vil være et estimeret beløb på ca. DKK. 175.000,- , afhængig af tilkørsels forhold samt mængde slagger i 
banen.

• Den årlige omkostning vil være ca. 1.500,- til indkøb af grus per bane.

• Vandforbruget vil reduceres med ca. 50%

• På RedPlus banen er der 10 år`s garanti. Den første bane blev anlagt for 13 år siden og er stadig spilbar

• Alle priser er ex.moms



GODKENDT AF ITF - CERTIFIKATER.



REFERENCER

Gode referencer og udtagelser fra klubber og spillere i Danmark ( måske du kender en spiller fra Gladsaxe, 
Gentofte, HIK,  Karlebo? eller nye 2021 planlagte klubber?)

REDPLUS skaber aktivitet og klub liv i vintersæsonen 

Karlebo og Gladsaxe har haft en stor medlems tilgang i 2020 (Delvis pga. Corona restriktionerne)  

I kan prøvespille en RedPlus bane

Godkendt og anbefalet af Dansk Tennis Forbund/ DGI

Godkendt af ITF (Internationale Tennis Forbund) 

Godkendt til holdkampe 

Kig forbi: www.redplusbaner.dk



REFERENCER.
• Gentofte Tennisklub (Gentofte, Danmark) 2019 (2 baner)

• Karlebo Tennisklub (Karlebo, Danmark) 2019 (1 bane)

• Gladsaxe Tennisklub (Gladsaxe Danmark) 2020 (1 bane)

• HIK Tennis (Hellerup Danmark) 2020 ( 2 baner)

• Asker Tennisklubb (Oslo, Norge)

• Match Ball Country Club (Firenze, Italien)

• Country Club (Monte Carlo, Monaco)

• Academy de tennis Mouratoglou (Biot, Frankrig)

• Carlton Lawn Tennis Club (Southport, England)

• TC Bellinzona (Bellinzona, Schweiz)

• Naas Lawn Tennis Club (Kildare, Irland)



UDTALELSER

Carl Emil Overbeck (KB)
Konceptet med Red Plus baner er genialt og det passer rigtig godt til danske forhold. Jeg kan kun anbefale banerne og jeg håber der vil komme mange flere af dem, da det forlænger sæsonen for at spille 
udendørs.  Det er også Red Plus der har gjort det muligt, at jeg har kunne spille udendørs siden marts måned. Det har været super godt! Banen ligner en almindelig grus bane, men man finder hurtigt ud af at 
der stort set ingen fejlopspring er.

Kristian Pless (Tidl. professionel tennisspiller) 
Redplus har været en rigtig fin oplevelse. Udendørssæsonen er for mig startet en måned tidligere end normalt, og banen har været perfekt fra første opspring. Jeg har turde glide igennem i siderne, som jeg 
normalt er lidt bekymret for i starten af sæsonen, da normale grusbaner kan være lidt bløde. Redplus får derfor 5 stjerner herfra ⭐⭐⭐⭐⭐

Alexander Schou (Lyngby Tennisklub) 
RedPlus baner er meget mere stabil og jævn end de fleste andre tennisbaner jeg har spillet på i Danmark. Boldene hopper er ikke skævt og man laver ikke store huller når man glider eller løber på bolden.
Ens tennisoplevelse bliver bedre og sjovere fordi RedPlus banen får det bedste frem i en. RedPlus skaber tennis på højt niveau. Min erfaring stammer primært fra Karlebo Tennisklub som har en fin RedPlus 
bane der er anlagt af WT-Courts and Camps / Jac Company.

Philip Ørnø (Træner Gentofte Tennisklub)
Vi fik anlagt to Red Plus baner i foråret 2019. Det har været en god og hurtig opstart med banerne. Det gode ved banerne er, at der er meget få fejlopspring, de kræver meget lidt vedligeholdelse (der skal 
kastes lidt grus på dem ind i mellem og fejes, men ikke tromles, og vanding foregår i halvt så store mængder som vores andre normale grusbaner). Det har været det mest regnfulde efterår siden 1960erne, 
men det har ikke betydet noget for Red Plus banerne, som medlemmerne fortsat benytter selv nu, hvor vi har lukket vores fire andre normale grusbaner. Man kan altså spille på dem året rundt. 

En lille kritik skulle være, at boldene ikke har hoppet lige så højt som vores andre baner. Dette skyldes, at gruset, der lægges på, skal synke ned i det underlæggende tæppe. Det tager nogle måneder, hvor 
processen kun bliver hurtigere ved at spille på banerne, sørge for vanding og at lægge mere grus på, så snart det er muligt. Det var derfor først henimod slutningen af udendørssæsonen, at boldene begyndte at 
hoppe i “normal” højde. 

Vi er meget glade for banerne og glæder os til næste sæson, hvor de kun vil stå endnu skarpere end i år. Det er en fornøjelse at flere af vores medlemmer, som ikke har kunne booke en af vores to 
indendørsbaner i den nuværende sæson, fortsat kan spille tennis med varm påklædning på vores Red Plus baner.



UDTALELSER
Karlebo Tennisklub er meget tilfreds med RedPlus banen. Vores 3 baner har alle et meget fint dræn , men RedPlus banen tørrer hurtigere op end de andre to med traditionelt rødgrus.

Vi råder også over en avanceret slåmur med RedPlus underlag.

Vi har spillet på RedPlus banen hele året. Der er lysanlæg på banen hvilket også forlænger muligheden for at spille i den mørke årstid.

Vores lokale mesterskabers finaler blev afholdt på RedPlus banen her i eftersommeren. 

Vi har ikke statistik over bookninger på de forskellige baner, men da vi selv spiller meget, er det vores klare indtryk at RedPlus banen bliver booket mere end de traditionelle baner.

Medlemstallet er steget markant i det forløbne år,  (50% + (kommer fra et i forhold til bane kapacitet(nu 3 baner),  lille medlemstal) men det skyldes også en del andre faktorer, som f.eks. at de 
nye baner ligger bedre eksponeret.

Men helt klart vores store omtale i lokalmiljøet og at det rent faktisk var formanden for Idrætsudvalget i Fredensborg kommune Bo Hilsted, der introducerede os for RedPlus. Vi kendte dog til 
Redplus i forvejen igennem andre referencer.

Vores nye anlæg har gjort at vi har kunnet holde på de "gamle" medlemmer, men også at vi har fået mange nye både voksne og unge spillere, faktisk også nogle af de bedste unge i DK.

Vi overvejer at afholde et "vinterstævne" hvor vi vil invitere spillere fra andre klubber, fortrinsvis de andre klubber i Fredensborg Kommune. Der har vist aldrig før været afholdt et udendørs 
tennisstævne om vinteren i Danmark.

Venlig hilsen
Elena la Cour
Formand for Karlebo TK 



Q & A
• Skal tennisgrus fjernes? Ja, alt grus skal fjernes på den eksisterende bane.

• Hvad med slagger? Dette er enormt vigtig at slaggerne fjernes, da det kan løfte banen i frostvejr.

• Skal dræn kanaler etableres? Hvis de eksisterende dræn kanaler er nedslidte anbefaler vi at de udskiftes.

• Skal hældningen etableres korrekt? Det er vigtigt at der er hældning på banen, ligesom man har på en almindelig grusbane.

• Hvilken slags grus bruges der? På Redplus banen bruges en special grus produceret i Italien, der er ikke ler i denne grus type.

• Ukrudt & mos på banen? Dette kan forekomme, derfor anbefaler vi at der investeres i en stålkost som kan tage dette. Denne kost skal bruges hver 15 dag.

• Skal banen tromles? Nej, når RedPlus banen er anlagt må den ikke tromles mere.

• Skal banen vandes & fejes? Banen skal vandes & fejes lige som en traditional grusbane.

• Hvad er etableringstiden? Hvis vejret tillader vil etablering tage ca. 14 dage inkl. fundament arbejde.

• Kan man salte banen? Det er ok at salte banen, hvis man kan se det hjælper.

• Må man spille holdkampe på RedPlus? På nuværende tidspunkt er der ikke godkendelse for at man må spille Elite division på Hybrid grusbaner.


