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Rødovre den 2. oktober 2021 

 
Renovering af udendørsanlægget med 4 helårsbaner i 2023 
 
Kommunalbestyrelsen har for 14 dage siden vedtaget en investeringsplan for 2022-2025, der 
indeholder to elementer af stor betydning for tennisklubben samt Aktiv Fritid og RKS: 
 
 Den længe ventede renovering af de 9 nedslidte rødgrus-baner gennemføres i 2023, 
 Og vort forslag om at få hybridbelægning på 4 af banerne kom med i forliget. 

Det er en af de største meddelelser fra Rødovre Kommune til tennisfolket i lang tid. Kan 
sammenlignes med situationen for 13 år siden, hvor der blev givet klarmelding til at sætte bygning 
af den nuværende tennishal i gang. Omkring 500 brugere har glæde af denne hal i dag, hvor den er 
fyldt til randen med glade spillere 7-8 måneder om året. 
 
Stor tak til kommunalbestyrelsen og her især Kim Hammer (DF) og Britt Jensen (S).  
 
Derfor en stor tak til kommunalbestyrelsen, der står samlet bag beslutningen. En særlig tak til 
kommunalbestyrelsesmedlem Kim Hammer fra Dansk Folkeparti, der gennem årene jævnligt har 
spurgt ind til klubbens ve og vel. Kim Hammer var en central figur i at få beslutningen igennem. 
Også en stor tak til borgmester Britt Jensen, der gennemfører denne sidste større sag fra den 
oprindelige investeringsoversigt fra 00´erne. 
 
Men også en stor tak til de mange andre omkring anlægget, der har hjulpet til igennem årene, så 
vi kommer igennem med denne forbedring: 

 I brugerbestyrelsen Jørgen Skriver Rasmussen og Carsten Molsing fra Idrætssekretariatet, 
Torben Petersen fra Aktiv Fritid, Helle Christensen, Svend Aage Christensen, Michael Juhl 
og Poul Lundberg Andreasen fra Rødovre Tennisklub samt Henning Elmelund og Mark 
Pelle Noppen, der har haft og har det overordnede ansvar for dette på Rådhuset, 

 I Tennisklubben Johan de Place, Peter Ravn Larsen og Einar Schwarz, 
 På leverandørsiden Claus Ketterle, Coolsport og Allan Larsen, JAC Company samt Anders 

Madsen fra HP Tennis, 
 Gentofte Tennisklubs formand Christian Eppers og B 93 Tennis´ formand Christian Lunøe 

samt sportschef Bo Mortensen, 
 Dansk Tennisforbunds specialister på anlægsområdet. 

En særlig tak til vores formand - Poul Lundberg Andreasen - som i hele sin formandstid siden 2010 
har arbejdet ihærdigt på at få dette projekt igennem.   
 
Alt-i-alt har mange personer hver især leveret en stor indsats gennem årene, for at komme så langt.  
Og da beslutningsprocessen har varet 18 år nu, har vi sikkert glemt at takke nogle af de tidlige 
hjælpere på sagen.  
Og så ligger der jo også en opgave for foreningen i sammen med Kommunens folk og diverse 
leverandører at få detailprojekteret og gennemført projektet.  
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Red Plus belægning på bane i Gentofte Tennisklub 

 
Hvad omfatter beslutningen? 
 
EFU-tabel herunder viser, hvilke værdier vi får ud af renoveringen: 
Element Fordel Udbytte 
Nye dræn Vandet kan føres væk fra 

området, der ligger i tidligere 
moseområde  

 
 

Ikke så mange 
afbrud i sæsonen på grund 

af vand på banerne 
Nyt underlag   Banerne er flere steder sunket 20-

30 cm, så vand fra volden og 
Espelunden trænger ind fra 
siderne  

Ny belægning rød grus Lettere at passe  God standard til turneringskampe 
Ny belægning hybrid Godkendt til turneringstennis  

Kan spille året rundt og tidligt 
efter regn, da vandet ledes let bort 

Vi kan spille længere tid året 
rundt og der kan være op til 100 
brugere flere end i dag, hvor der 
er 650 om sommeren og 500 om 

vinteren. 
Når flere klubber får hybridbaner, 
kan der afvikles flere turneringer 

Lys   Der kan spiller tidligt på dagen og 
sent om aftenen, specielt om forår 
og efterår 
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Der er mange andre fordele såsom: 
 

 Anlægget ser nyt og friskt ud på samme niveau som minitennisbanerne og slåmuren, som 
klubben byggede sammen med Idrætssekretariatet i 2018, 

 Et nyt vandings- og adgangssystem svarende til nutidens krav vil betyde bedre vanding og 
lettere adgang til banerne, 

 Det samlede ressourceforbrug vil falde, eftersom: 
o Elforbruget til belysning falder 
o Vandforbruget falder, 
o Mindre grus forbrug, 
o Færre arbejdstimer for at servicere banerne. 

 Nogle af ovennævnte besparelser vil blive reduceret, fordi anlægget benyttes af flere 
længere tid pr. år end i dag. Men det opvejes af, at flere mennesker end i dag får en frisk 
omgang idræt udendørs. Et kvalificeret gæt siger 50-100 % flere spilletimer pr. år end 
hidtil. 

Ved at klikke her, kan du se JAC Companys PowerPoint over fordelene ved Red Plus-belægninger. 
Red Plus-løsningerne er de mest udbredte i Danmark.  
 
Hvem har eller får hybridbaner i Danmark? 

 2019(3 baner i alt): 
o Gentofte Tennisklub (2 baner)  
o Karlebo Tennisklub (1 bane)  

 2020(11 baner ialt): 
o Gladsaxe Tennisklub (1 bane)  
o HIK Tennis (2 baner) 
o KB (2 baner)  
o B 93 Tennis (3 baner) 

 2021(16 baner ialt): 
o Fredensborg (2 baner) 
o Kokkedal (1 bane) 
o Snekkersten (2 baner med nyt lys) 

 2022(33 baner ialt) 
o Ryvang Tennisklub (2 baner) 
o ATK (2 baner) 
o Gladsaxe Kommune (5 baner fordelt på AB, Gladsaxe og Bagsværd) 
o ALTS/Aarhus (3 baner) 
o Herning Tennisklub (3 baner) 
o Esbjerg Tennisklub (2 baner) 

 2023(37 baner ialt): 
o Rødovre Tennisklub (4 baner) 

Dvs. at der ultimo 2023 vil være mindst 37 hybridbaner landet over fordelt på 17 klubber. Sikkert 
50 eller flere, da Covid-19-restriktionerne har fået mange til at opdage glæden ved at spille 
udendørs i den kolde årstid.  

Bestyrelsen i Rødovre Tennisklub 


