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Projektet Haslev Tennishal 

Etablering af en tennishal med to indendørs tennisbaner tæt ved eksisterende udendørsanlæg. 

En projektbeskrivelse til ansøgning om finansiering 

Formål med denne projektbeskrivelse er 
At klarlægge behovet for en tennishal. 

At give interessenter indblik i Haslev Tennisklub visioner om faciliteter og medlemmer. 
At give sponsorer, fonde, låne-givere, myndigheder, garantistillere og andre finansielle støtter indblik i projektet. 

At vise underbyggende finansierings og drifts grundlag- og model. 
 

Resume - Fakta 
 1. Haslev Tennisklub fra 1908 - en klub for alle – ung som ældre – for motion, sjov og turnering 
 2. Nuværende indendørsbane - for langt væk – dårlige forhold uden toilet og omklædning – tab af medlemmer 
 3. Lokalt bedre faciliter - synergi med eksisterende forhold – lavere etablerings- og driftsomkostninger 
 4. Et bedre lokalt samlet idræts- og klubliv – højere kvalitet og mere fællesskab 
 5. Medlemsudvikling - aktiviteter og tilbud tiltrækker medlemmer – flere tilbud – flere medlemmer 
 6. Enkelt men godt byggeri – håndværk og faglig ekspertise – samarbejdspartner ved Dansk Tennis forbund 
 7. Tidsplan – indvielse og ibrugtagning oktober 2021  
 8. Kommunegaranti til hovedfinansiering – omkostningsneutralt for Faxe Kommune 
 9. Kommunekredit finansiering – ingen anden gæld – fondssøgninger og sponsorer reducerer realkreditbehov 
10.  Projekt etablerings- og anlægsøkonomi – Haslev Tennisklub investering – fondssøgning og frivillig indsats 
11.  Underbyggende realistisk driftsbudget -12. Medlemstilgang ved ny hal – 13. Årsregnskab 2019 
14.-15.-16. Hvor er hvad - Situationsplan – målskitse – haltegning 

 

Indholdsfortegnelse 
 

1. Forord – hvem er Haslev Tennisklub 9. Finansiering  
2. Baggrund for projektet  10. Etablerings- og anlægsbudget 
3. Ideen   11. Drift regnskab med ny hal  
4. Vision - Et bedre og bredere klubliv 12. Medlemsudvikling 
5. Medlemsudvikling  13. Årsregnskab 2019 
6. Byggeprojekt beskrivelse  14. Situationsplan omkring Haslev Tennisklub 
7. Tidsplan    15. Grundareal målskitse ved cykelskure 
8. Kommune lånegaranti  16. Hal layout og banetegning 

 
1. Forord - Hvem er vi    
Haslev Tennisklub blev startet i 1908 og er en seriøs og social motions- og turneringsklub. Alle er velkomne, øvede 
som nybegyndere. Vi har spillere fra 8 til 87 år, på alle niveauer - pt. 130 medlemmer og er i udvikling. Vi tilbyder 
træning for de som ønsker at udvikle spillet.  
Klubben har i flere år haft tæt samarbejde med Faxe Kommune og Haslev Privatskole, hvor vi tilbyder tennis for 6.og 
7. klassetrin, som tillæg til skoleidræt. 
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2. Baggrunden for projekt 
Tennishalprojektet har været undervejs gennem en årrække. Klubbens bestyrelse har fra maj 2019, nedsat en 
projektgruppe, som målrettet skal arbejde med opførelse af en tennishal. En ny hal som fremadrettet kan give Haslev 
Tennisklub og det lokale idrætsliv et løft, så vi kan tilbyde de rigtige tennisforhold til kommende og nuværende 
medlemmer, som består af unge, seniorer, ældre og familier. 
Klubben har i dag fire udendørs sommerbaner i forbindelse med klubhuset på Themstrupvej 13, kun få hundrede 
meter fra Sofiendalskolen.  
Klubben lejer sig i dag ind i en ældre ladebygning, der fungerer som, ”klubbens indendørsbane” og som primært 
anvendes til vinterspil og i dårligt vejrlig, som er tiltagende med de globale klimaændringer. Indendørsbanen kaldet 
”Røde Hus”, er en uopvarmet landbrugshal, uden toiletter og vand, og er beliggende 8 km uden for Haslev. 
Klubbens store udfordring er, at vi ikke kan tilbyde ”lokale og ordentlige faciliteter” til klubbens- unge, kvindelige- 
og ældre medlemmer. Ligeledes er transporten besværlig for de unge, og faciliteterne uden toilet, vand og bad, er 
specielt udfordrende for vores kvindelige- og ældre medlemmer. 
Som følge heraf, mister vi medlemmer ved hver vinterperiode og klubben må derfor starter forfra i foråret, med 
initiativer, tiltag og tilbud for at tiltrække tidligere som nye medlemmer igen! 
Et lignende, men noget dyrere projekt, har tidligere været til behandling i Faxe Kommune, men indtil videre uden 
resultat.  
Bestyrelsen og projektgruppen arbejder nu målrettet med et andet og mere økonomisk tilpasset og klart defineret 
projekt, og som ikke vil belaste Faxe Kommunens økonomi med etableringsomkostninger. 
 
3. Ideen 
Haslev Tennisklubs ide, er at etablere en tennishal, med to baner, ved de i dag noget slidte og udtjente cykelskure 
ved Sofiendalskolen. Med den placering, kan Haslev Tennisklub anvende de eksisterende klubhus- og bade-
faciliteter der er beliggende 150 meter derfra. Hermed opnår man synergi med det eksisterende tennisanlæg, og 
kan samtidig holde etablerings- og driftsomkostninger nede ved anlæggelsen af den ny hal. 
Den forslåede placering, anses for mest optimal, i forhold til anlægsomkostninger.  
Haslev Tennisklub er selvfølgelig indstillet på justeringer i forhold til placering, idet klubben så forventer at der kan 
findes en løsning ved eventuelle yderligere omkostninger.  
Haslev Tennisklub anmoder Faxe Kommunen om at rydde arealet, som betyder at Faxe Kommunen forestår 
nedrivning af de udtjente cykelskure og foretager de nødvendige træfældninger. Faxe Kommunen stiller herefter 
en sokkelgrund for opførsel af hallen til rådighed. (Faxe Kommunes Byråd vedtog i oktober 2020 at afsætte 
400.000kr i budget 2021, til rydning af cykelskure på areal ved Sofiendalskolen.)  
Haslev Tennisklub har, særskilt denne projektbeskrivelse, fremsendt ansøgning for arealet ved cykelskure ved 
Sofiendal til opførsel af hal. (Faxe Kommunes her efterfølgende bekræftet afsættelse af det ønskede areal til Haslev 
Tennisklub for opførsel af tennishal).  
 
4. Vision - Et bedre og bredere klubliv 
Haslev Tennisklubs vision er at få samlet klubaktiviteterne og at skabe et bedre klubliv, ved at højne kvaliteten og 
forbedre de sportslige faciliteter, som kan danne rammen om et dejligt sted at komme for alle. 
Det vil for alle kunne medvirke positivt, til at øge det socialt fællesskab og arrangement i klubben. 
En hal med 2 tennisbaner, kan dækker klubbens behov i dag og i fremtiden. Der er tale om en simpel hal, der reelt 
blot dækker behovet for at fastholde nuværende medlemmer og tiltrække nye, for at udvikle klubben.  
 
5. Medlemsudvikling  
Klubben havde i 2019 god succes ved at deltage i tennissportens dag, hvilket vi også vil gøre i 2020. Derudover 
iværksættes målrettet kampagner, rettet til børn og unge, +60 og senere familietennis. Disse målrettede 
tennisdage og kampagner, vil blive afholdt jævnt i de kommende år og medvirke til at gøre Haslev Tennisklub 
meget mere synlig i lokalmiljøet. Målet er at bringe tennis ud til så mange så muligt og fremme medlemstilgangen. 
Det er den konkrete største udfordring for klubben, at de nuværende vinterbaneforhold langt fra er tilstrækkelige 
og er afstanden for de yngre spillere for lang og besværlig. 
Fremtidsplan fase to - forsættelsen for yderligere at øge medlemstilgang, her har Haslev Tennisklub fremtidigt 
planer om at supplere med Padeltennis – en ny hurtigt voksende ketcher-sport, som er en kombination af tennis 
og squash, der spilles på en lukket afgrænset og minde bane. Padeltennis er vældig populær i flere lande uden for 
Danmark, der opleves i øjeblikket øget interesse og vækst i Danmark. Sporten er knap så belastende som tennis og 
har en lidt anden målgruppe. Padeltennis vil ligeledes på sigt også kunne bidrage positiv på medlemsudviklingen i 
Haslev Tennisklub. 
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6. Byggeprojekt - beskrivelse  
Bestyrelsens arbejdsgruppe består af flere medlemmer, som har faglig ekspertise og med håndværks- og 
entreprenør virksomheder. I processen har gruppen indhentet flere tilbud, været i dialog med og trukket på 
erfaringer fra Dansk Tennisforbunds (DTF) udvalgte anlægspartnere, omkring design af tennishal, bane og lys. 
Projektet er forberedt således at hallen efterfølgende kan varmeisoleres, hvis der skulle blive økonomi til dette via 
klubbens fonds aktiviteter. 
Byggeriet udføres i samarbejde med lokale entreprenør, installatører og håndværkere, som forestår opførslen af 
hallen og de tilhørende installationer og projektering mm. 
Hallen udføres i materialer som indpasses med omgivelserne, f.eks. grå stålplader med tag af sort eternit, som 
øvrige bygninger i direkte nærhed. (bilag: Tilbudsbeskrivelse af byggeri - fra entreprenør NJ Totalbyg) 
Tennisbaner etableres af en af Dansk Tennis Forbunds (DTF) udvalgte anlægspartnere.  
Lysanlæg udføres i henhold til DTF-vejledning, for ”mellemliggende konkurrence - regional og lokal klub turnering”. 
El arbejde udføres af lokal el-installatør. Kabeltræk udføres af klubbens frivillige jf. el-installatørs anvisninger. 
Færdiggørelse af udeareal omkring hallen, som flisebelægning og græs tilpasses af klubbens frivillige. 
En vigtig faktor i hele ide- og projekteringsfasen har været økonomien, det være sig både ifm. etablerings-
omkostninger og den efterfølgende drift af klubben. 
 
7. Tidsplan 
Klubbens mål og ønske er, at den ny tennishal skal stå klar til ibrugtagning i oktober 2021. Netop her udløber det 
eksisterende lejemål med Røde Hus, om vinterbanefacilitet. 
 
8. Kommunal lånegaranti 
I dialogen med Faxe Kommune står det klart, at hvis Haslev Tennisklub i overskuelig fremtid, skal etablere den 
ønskede hal, skal det være for egne og lånte midler. For at gøre projektet så omkostningsneutralt så muligt for 
Faxe Kommune er løsningen blevet at hovedfinansieringen er et kreditlån. Klubbens projektgruppe har i januar 
2020, forelagt de nye planer for Faxe Kommunes Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice som har 
tilkendegivet at der nu reelt er et relevant projektgrundlag at arbejde videre med.  
Faxe Kommune har herefter reel mulighed for at beslutte at give lånegaranti for lånet 
Det herefter viste budget og driftsregnskab vil kunne understøtte dette. 
 
9. Finansiering  
Klubben har indhentet lånetilbud fra Kommunekredit lån til finansiering til halprojektet.  
Klubben har i dag ingen gæld eller økonomiske forpligtelser og indsætter egen opsparet midler på kr.250.000  
Lånebeløb 3.300.000 kr. til det samlede etableringsbehov og medvirker til foreløbig at sætte beløbet for 
kommunegarantien. Ansøgning om Faxe kommune lånegaranti er fremsendt og er til behandling i december 2020. 
Haslev Tennisklubs arbejdsgruppe er i gang med at ansøge forskellige fonde om tilskud til at medfinansiere 
projektet, og afhængig af mulige fundingbidrag tilkendegivelser, vil det kunne reducere finansieringsbehovet. 
  
Der er også nedsat et sponsorudvalg som arbejder på sponsorater til klubben som også vil bidrage til driften. 
 
Klubben har i dag udgifter til én indendørsbane ved Røde Hus. Denne udgift bortfalder og ændres til låneafdrag på 
den nye hal. Afskrivninger på eksisterende bane ved Røde Hus udgår i 2020, så der er ikke længere forpligtelser 
herfor. Banen ved Røde Hal er ikke slidt op så, kan muligvis indbringe et beløb ved salg eller genbruges.  
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10. Projekt etablerings- og anlægsbudget.  
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11. Driftsbudget med ny hal 

 
 
Klubben drift køres ud fra de gældende regler for kommunalt lokaletilskud og medlemstilskud. I det nyt 
driftsbudget er der taget hensyn til et reduceret lokaletilskud, ved lejeudgift går til afdrag, som ikke er 
tilskudsgivende.  
Klubbens målrettet kampagner og indsats for børn og unge, +60 og familier, samt en større modernisering af klub- 
og spiller forhold, forventes at få en stor gavnlig effekt på medlemstilgangen. Det vil også få en positiv effekt på 
det fremtidige modtagne kommunale tilskud for børn og unge under 25år. Den effekt er pt. ikke indregnet 
vejledende 3,40 kr. pr aktivitetstime. 
Afskrivninger sat ud fra forventet levetid og ny etablering 
År 2021 kører med forventet mindre overskud, de efterfølgende år byder på yderligere overskud som sikkerhed. 
Der forventes medlems- og sponsor-tilgang vil give ekstra sikkerhed til driftsøkonomi.  
Det vil fremadrettet blive yderligere konverteret til øget medlemspleje og udvikling af klubben. 
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12. Forventet medlemsudvikling 
I det efterfølgende vises forventet medlemstilgang til gavn for driftsregnskab de efterfølgende år. 
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13. Årsregnskab 2019 
Årsregnskab 2019 vedlagt som bilag. 
 
14. Situationsplan omkring Haslev Tennisklub: 
Placering ved Sofiendal skolen - se bilag 14 for yderligere detaljer. 
 
15. Målskitse grundareal cykelskure ved Sofiendal skolen 
Målskitse ved cykelskure Sofiendal skolen - se bilag 15 for yderligere detaljer. 
 
16. Projekt hal banetegning:  
Tennishal med 2 tennisbaner måler 40x40m - H1 - se bilag 16 for yderligere detaljer. 
 
 


