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Hækkerup vedrørende omlægning af tennisbaner fra grus til
kunstbelægning
Spørgsmål
En række grustennisbaner kan kun benyttes i sommerperioden. Der er
tidligere afsat penge til omlægning fra grus til kunstbelægning. Hvad
er prisen for en sådan omlægning, og hvilken forøgelse af anvendelsen
vurderer forvaltningen, at en omlægning vil have pr. bane?
Svar
Kultur- og Fritidsforvaltningen kan oplyse, at det koster det i
størrelsesordenen 300.000 kr. pr. bane (p/l 2017) at omdanne en enkelt
tennisbane fra asfalt eller grus til en kunststofbane med lys. Prisen er
hentet fra omdannelsen af asfaltbaner til kunststof i Sundby
Idrætspark i 2010.
Med en sådan omdannelse vil det være muligt at spille længere tid på
banerne i sommerhalvåret. Erfaringerne viser, at der er lille/ingen
interesse for at spille på udendørs tennisbaner i vinterhalvåret. Her
trækker tennisspillerne normalt indendørs til baner hos ATK, B93 og
Kløvermarkens Tennisklub. Herudover spilles der også tennis i
traditionelle haller som f.eks. Svanemøllehallen.
Kunststoftennisbanerne kan derimod bruges til at spille fodbold i
vinterhalvåret. Her er de til stor gavn for blandt andet børnefodbolden.
Såfremt grustennisbanerne bliver omdannet til kunststofbaner, vil det
betyde et løft for både tennisspillere (i sommerhalvåret) og
fodboldspillere (i vinterhalvåret). Dette skyldes, at der sker en generel
opgradering af underlaget, og kapaciteten på det enkelte anlæg øges.
Omdannelsen af tennisbanerne består i at sætte eksisterende små
fodboldmål op, fjerne stolper til tennisnet samt indkøbe og opsætte
rekvisitter til opdeling af banen i to mindre baner.
Som fodboldbaner er banerne velegnede til 3- og 5-mands fodbold og
til almindelig børnefodboldtræning. Banerne tilgodeser behovet for
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kunstgræsbaner til især fodboldklubbernes mange børnehold og
aflaster derfor de øvrige kunstgræsbaner. Det er ikke muligt at rydde
sne på banerne, hvilket mindsker den samlede mulige anvendelse.
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