Ansøgning til udviklingspuljen modtaget via mail den 22. oktober 2019

På foranledning af Aars Tennisklub ansøges hermed om godkendelse af følgende 2 aktivitetstyper:
Padeltennis: Hvad er padel?
Padel spilles på en bane der er 20 meter gange 10 meter. Der er et net i midten, og der er
bander rundt om banen. Som oftest glasvægge og et gitter på noget af siderne. Der findes
også mindre singlebaner, men det er typisk på den store bane, der spilles – og det er kun
som double. I hvert fald i officielt regi. Helt grundlæggende gælder det for begge par at
komme frem til nettet og forsvare det. Og som udgangspunkt holder man sin side. Det
gælder også, når der bliver loopet over en, og man skal tilbage. Der vil modstanderne ofte
søge frem til nettet. Som træning kan det godt spilles som single. Her kan det anbefales at
spille på halv bane, gerne diagonalt. Det kan der komme en ganske fin dyst ud, hvor du får
trænet vigtige padel-elementer, som at komme frem til nettet og forsvare det.
Richochet: Hvad er richochet
Ricochet er et boldspil der spilles på en indendørs bane, hvor der primært spilles op af en frontvæg.
Spillet minder meget om squash, men i ricochet er det også tilladt at spille bolden via loftet.

Aars Tennisklub har i dag en richochetbane. Der findes ingen Padelbaner i
Vesthimmerlandskommune.
Der søges ikke om lokaletilskud.
********************************************************************************
***********************
Ansøgning om midler fra udviklingspuljen
Aars Tennisklub søger hermed om midler fra udviklingspuljen, idet vi ønsker at indrage
padeltennis, som en del af klubbens tilbud til medlemmer. Padeltennis er en af de idrætsgrene, der
er i stærkest vækst. Derfor vil vi i Aars Tennisklub også gerne have dette tilbud til vore
nuværende/nye medlemmer. Målgruppen er primært fra 16 år og op til 50 år. Vi har fået mulighed
for at få en bane stillet gratis til rådighed, så der vil ikke være driftsudgifter/lokaleudgifter forbundet
med igangsætningen af denne aktivitet, så vor udgift i første omgang er alene opstartsomkostninger.
Af opstartsomkostninger i forbindelse med introduktionen af padeltennis har vi brug for at have
udstyr til brug for undervisning af spillere. Til dette har vi lavet følgende budget:
6 padelbat á kr. 600,00 ialt kr. 3.600,00
Bolde kr. 500,00
Annoncering kr. 3.000,00
Samlet ansøgning ialt kr. 7.100,00.
Da banen er en udendørsbane - kan dog spilles på igennem hele vinteren, bare der ikke er sne på
banen - vil vi gerne, at tidshorisonten på evaluering først sættes til 01.06.2020, så vi kan få foråret
med i evalueringen, men vi igangsætter det nu, og vil køre en "2 trins introduktion". Vi vil starte

stille og roligt, så vi også selv lige lære det hele og få den nødvendige viden. Til foråret vil vi så
sætte ekstra markedsføring på, når vejret er mere er til det.
Håber der vil blive set positivt på ansøgningen.
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