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Til arbejdsgruppen for borgerinddragelse under Idrætsrådet 

 

Albertslund Tennisklub / AIF Tennis – vedr. Haludvidelse på Albertslund Stadion 

 

Tennis i Albertslund er en sport der traditionelt her tiltrukket mange børn. Et godt socialt miljø sammen med 
en stærk foreningskultur og en fremragende ungdomsledelse betyder at vi ulig mange andre tennisklubber i 
Danmark har en fortsat tilgang i børnerækkerne.  

Klubben råder over fine udendørs faciliteter og i sommerhalvåret summer klubben af liv især i 
børnerækkerne.  I vinterhalvåret derimod er vi meget trængt pga utilstrækkelige indendørs faciliteter.  Børnene 
spiller i gymnastiksale og i meget begrænsede tidsrum i en hal på stadion.  De utilstrækkelige faciliteter betyder 
at vi har svært ved at fastholde børnene henover vintersæsonen, og det har bl.a. den uheldige konsekvens at vi 
taber medlemmer.  Og frafald i børnerækkerne har negativ indvirkning også i voksenrækkerne, ikke mindst i 
kraft af at børnene trækker forældrene med, både i tilgang og frafald.  Situationen forværres yderligere idet de 
manglende faciliteter gør det sværere at tiltrække trænere, som er en vigtig del af grundlaget for 
velfungerende børnetennis; træner er en mangelvare i tennis, og de efterspørger kontinuitet over hele 
kalenderåret, ikke kun i sommerhalvåret. 

Sammenlignet med andre kommuner i omegnen, Taastrup, Hedehusene, Vallensbæk, Glostrup er vi markant 
bagefter mht. faciliteter og kapacitet til indendørs tennis. 

Det er derfor naturligt at vi som forening har et altoverskyggende ønske til den nye hal, nemlig at den nye hal, 
med samt de eksisterende haller, indrettes mhp. tennis.  Ikke udelukkende, naturligvis, men på en sådan måde 
at hallen nemt kan omdannes til tennisbaner og stilles til rådighed for træning og turneringsspil.  Det gælder 
såvel almindelig tennis som skumtennis.  Minimum to baner af almindelig størrelse, som kan omdannes til 8 
baner til skumtennis eller minitennis.  I den sammenhæng er det vigtigt at være opmærksom på, at underlaget 
på en indendørs tennisbane er et særligt underlag specifikt udviklet til tennis.  Underlaget (banebelægningen) 
kan være permanent eller kan påføres hallens normale belægning når hallen omdannes til tennis.  

 

På vegne af  bestyrelsen i Albertslund Tennisklub / AIF Tennis, 

Lennar Bjerring, formand 

 


