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Bilag 3 Padelformandens beretning v/Maibrit Glenert 
 
Her er input til padel beretning til medlemsmødet: 
 
Padel har været i rivende udvikling i det seneste år. Antallet er baner på landsplan er mere end 
fordoblet, så der nu findes 460 baner fordelt i klubber og centre over hele landet. Den store 
efterspørgsel har vi også mærket i JTK. Interessen for udendørs aktiviteter under Corona 
epidemien har også givet øget efterspørgslen for vores baner. 
Vi har i dag 448 antal medlemmer, hvoraf 207 har angivet, hvad de helst vil spille. Af de 207 vil 
75% udelukkende spille padel eller spille både padel og tennis. 
De aktiviteter vi har haft igennem året har primært været med fokus på at fastholde nuværende 
medlemmer samt give alle de nye medlemmer en god start og god oplevelse i klubben. 
 
Lørdagspadel, der har været en aktivitet hver lørdag hele året, har vi, efter evaluering fra 
medlemmerne, ændret til at være niveaudelt, så vi har tilgodeset både nybegyndere og de mere 
øvet og erfarne spillere.  
Vi har nogle gange over året træning, der ligeledes har været niveauopdelt og justeret undervejs. 
Desværre har vi ikke kunne tilbyde træning hver uge pga. manglende banekapacitet. 
Vores makkerbørs er også et nyt tiltag. Her kan man i en messenger gruppe søge makkere på 
ens eget niveau. Vi har 3 niveauopdelinger; begynder/letøvet, mellem/øvet og erfarne og der er 
livlig aktivitet i alle makkerbørser. 
Derudover har vi afholdt aktiviteter sammen med tennis; Torsdagsmix, fredags spil og Grill, 
sommerturnering og klubmesterskab. 
Vores baner bliver også brugt i løbet af dagen.  
Senioridræt spiller hver mandag middag et par timer, Nordskolerne og Margrethe skolen har 
idrætstimer 3 gange om ugen på vores baner og senest har vi fået en ny aktivitet hvor vi tilbyder 
”torsdags drop-in for kvinder” torsdag formiddag. 
 
	


