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Dansk Tennis Forbund har en ambition om at øge antallet af tennisbaner og modernisere eksisterende anlæg. I
bestræbelserne på at assistere klubberne med at træffe de bedste beslutninger omkring bane-, anlægs- og byggeprojekter har vi derfor samlet vores viden på området i dette dokument.
Overordnet ambition
Formålsparagraffen for Dansk Tennis Forbund er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse i Danmark. Her
spiller bane- og anlægsområdet stor betydning, idet der er sammenhæng mellem anlægskapacitet og fastholdelse
af medlemmer. Vores ambition på anlægsområdet er derfor at sikre de mest optimale rammer for sporten via tre
overordnede principper:
1. DTF arbejder for at udvide kapaciteten af indendørsbaner. Vi ønsker 25 nye baner inden udgangen af 2021.
2. DTF arbejder for at udvide udendørssæsonen for de klubber, som ikke har eller kan få adgang til indendørs
banekapacitet. Enten ved lysopsætning eller omlægning af baner til tidssvarende underlag.
3. DTF arbejder for, at bestyrelserne i landets tennisklubber kan få rådgivning og støtte fra vores klubkonsulenter, samarbejdspartnere og tekniske konsulenter.
Samarbejdspartnere
For at leve op til ovenstående principper har Dansk Tennis Forbund indgået et tæt samarbejde med følgende:
•

Teknisk byggerådgiver - CREO ARKITEKTER

•

Udendørs baner og belægninger - HP Tennisanlæg i Østdanmark og Sport Trading i Vestdanmark

•

Indendørs baner og belægninger - Play Maker Sports

•

Lys – udendørs og indendørs - LITE

•

Halbyggeri - Winther Sport & Fritid

•

Padelbaner - A-sport

•

Udendørs hybrid grusbaner - RedPlus

•

Rådgivning og vejledning til fundraising - Aktiv Fundraising

Banekurser udbydes af hhv. Sport Trading (Vestdanmark) og HP Tennisanlæg (Østdanmark) hvert forår.

Rådgivning
Samarbejdspartnerne på disse områder står til rådighed med rådgivning og assistance ved opgaver som fx.
anlæg af ekstra baner i eksisterende anlæg, udskiftning af baneunderlag eller skift til andet underlag, etablering
af lysanlæg og banekurser. Kontaktdata på relevante personer og firmaer findes på omstående sider samt Dansk
Tennis Forbunds hjemmeside. Er der brug for indledende rådgivning og vejledning inden for bane-, anlægs- og
byggeområdet, er man altid velkommen til at kontakte Dansk Tennis Forbunds klubudviklingsafdeling.
Byggeprojekter og tilknytning af uvildig byggerådgiver
I Dansk Tennis Forbund har vi tilknyttet et uvildigt rådgivningsfirma, hvor klubberne kan få rådgivning og købe
ekspertbistand til større byggeprojekter. Ønsker klubber at gøre brug af denne konsulent, dækker DTF udgifterne
til det første indledende møde. Er det relevant, så kontakt klubudviklingsansvarlig Lars Elkjær.
Inspiration
Dansk Tennis Forbund vil løbende opdatere dette materiale. Derudover vil nyheder og gode cases fra vores samarbejdspartnere på området ligeledes blive omtalt på hjemmesiden og øvrige platforme.

Tryk
Asterion Danmark A/S

Joakim Thörring		
Bestyrelsesmedlem		
Mobil +45 20 49 80 40
Mail: joathoe@gmail.com		

Oplag
5. udgave 2021
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Lars Elkjær		
Idrætskonsulent
Mobil +45 21 31 31 00		
Mail: lars.elkjaer@dgi.dk

Emil Bødker
Direktør
Mobil: +45 51 90 86 01
Mail: eb@tennis.dk
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TEKNISK BYGGERÅDGIVER
CREO ARKITEKTER er Dansk Tennis Forbunds tekniske byggerådgiver. CREO ARKITEKTER
er klar til at hjælpe tennisklubber under DTF med spørgsmål om anlæg, baner og hal.

CREO

Hvem er CREO ARKITEKTER?
CREO ARKITEKTER har været arkitekter bag flere idrætsfaciliteter gennem de senere år. Senest har vi været
totalrådgiver ved opførelsen af Marienlyst Tenniscenter
i Odense - et byggeri med seks baner med nationale mål
fordelt på to selvstændige haller med tre tennisbaner i
hver. Hallerne kan dermed fungere med forskellige scenaA R K I T E K T E
rier uafhængigt af hinanden. Tennishallerne har forbindelse med Marienlystcentrets to eksisterende haller og er dermed en integreret del af hele centrets sportslige aktiviteter. I tilknytning til hallerne er opført nye publikums- og omklædningsfaciliteter.

R

Disse haller kan, ud over tennissport, også anvendes til udstillingsformål, messer og lignende arrangementer.
Der er lagt vægt på en samhørighed med det eksisterende byggeri, så der opstår størst mulig synergi i brugen og
driften af Marienlystcenteret.
”Vi vil skabe udfordrende arkitektur der fungerer”
Denne målsætning har i mange år været den primære agenda hos CREO ARKITEKTER – og missionen er motivationen og drivkraften bag tilblivelsen af samtlige projekter.
Udfordrende arkitektur – fordi vore projekter fortjener at udfordres, de er alle vigtige uanset art og skala.
Arkitektur der fungerer – fordi det at opføre byggeri er en lang proces, som skaber et blivende produkt, da et bygningsværk skal kunne fungere i mange år og imødekomme skiftende behov.

Vi tilbyder
CREO ARKITEKTER tilbyder rådgivning og varetagelse af alle projektets faser fra programmering, skitsering, byggeplanlægning, projektering, byggeledelse og økonomistyring i et dialogbaseret samarbejde med alle involverede parter i et projektforløb fra indledende
møder med bygherre og brugere til offentlige sagsbehandlere og
udførende entreprenører.
Links
CREO ARKITEKTER
www.creoarkitekter.dk
Marienlyst Tenniscenter
www.creoarkitekter.dk/marienlyst-tenniscenter-odense/
Cortex Park
www.creoarkitekter.dk/cortex-park-odense/
Blandt CREO ARKITEKTERS forskellige idrætsprojekter er
•
Marienlyst Tenniscenter
•
Sportshallen på toppen af Cortex Park i Odense
•
Sportshallen i Højby
•
Sportshallen Assens Skolen
•
Sportshallen Aulby Skole
•
Sportshallen Odense Katedralskole
•
Svømmehaller i bl.a. Roskilde, København, Nyborg
og Helsinge
•
Idrætsanlæg ved Sophieskolen Nykøbing Falster
•
Ideoplæg til Sportscentrum Dalum i Odense
•
Ideoplæg til udendørs sportslegeplads på toppen af Netto
i Ballerup
CREO ARKITEKTER har to afdelinger i Danmark:
Odense og København.
NB! Det første konsulentmøde er gratis - det betaler Dansk Tennis
Forbund, så du/klubben kommer godt fra start!
Kontakt Dansk Tennis Forbund, så hjælper vi jer i gang.

KONTAKT			
			
			Henning Gammelgaard Andersen
			Adm. direktør
			
			Web: www.creoarkitekter.dk
			Mail: hga@creoarkitekter.dk

Idéoplæg til udendørs sportslegeplads.
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Mobil: +45 28 11 59 15
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HP TENNISANLÆG

HP TENNISANLÆG
Det kan betyde meget for den enkelte bane, at det er
det rigtige grus, der anvendes.

Tennis er det område, som vi har beskæftiget
os mest med. Derved har vi opbygget os en stor
erfaring. Vi har anlagt mange tennisbaner.
Al leg og gode kampe starter på et godt grundlag.
Vi er et team bestående af faste medarbejdere med
mange års erfaring.
Ens for alle baner er det gode underlag, som vi er kendte for og eksperter i. Vi har efterhånden mere end 30 års
erfaring, så vi har en stor ekspertise i anlæg af baner,
renovering og vedligeholdelse.
Forskellige typer grus
Vi anvender kvalitetsgrus, som giver en perfekt spilleflade. Det er af stor betydning, hvilken type grus der
anvendes til den enkelte bane. Vi bruger en type grus
til nyanlæg og renovering af baner og en anden til vedligeholdelse.
Vi producerer to forskellige slags rødgrus:
•
•

kornstørrelse 0-1 mm både med / uden ler
kornstørrelse 0-2 mm både med / uden ler

Etablering af kunstgræsbaner, hvor der kan anvendes
mange forskellige typer af kunstgræs og i mange forskellige farver. Etablering af multibaner, som vi udfører
på bedste vis i samarbejde med et andet firma.
Vi forsøger at være med som de første på nye og spændende opgaver.
Vi har efterhånden fået opbygget et solidt marked for
salg af tennistilbehør. Vi har mange gode samarbejdspartnere, så vi er stort set leveringsdygtige i alt til
tennis.
Øvrigt udstyr
Vi har en masse gode produkter inden for tennisområdet. Vi kan tilbyde alt fra dommerstole til net, vindskærme, grus og meget andet.
Links
Udpluk af anlagte baner
www.hptennis.dk/tennis/
Referencer
• Dragør TK: 3 orange baner ( U10)
+ 2 nye tennisbaner
•

Vestamager Idrætscenter TK: Omlægning af 6 baner

•

Lyngby TK : Omlægning af 13 baner

•

Farum TK: 2 nye baner

På billederne ses Tåsinge Tennispark, som åbnede i 2012.

KONTAKT
			
			
			Anders Madsen, ejer

HP Tennisanlæg
Tingstedvej 29
4350 Ugerløse
Telefon: +45 59 18 62 85
Mail: info@hptennis.dk

			Web: www.hptennis.dk
			Mail: info@hptennis.dk
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Mobil: +45 20 15 74 84
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SPORTTRADING

SPORT TRADING
Ved en tennisbane i kunstgræs, gøres tennissæsonen
længere, da kunstgræsset ikke kræver den samme vedligeholdelse som almindeligt græs.

Sport Trading har etableret sportsanlæg i mere
end 30 år med egen anlægs- og entreprenørafdeling beliggende i Midtjylland.
Innovation og kvalitet er hjørnestenene i vores forretningsfilosofi. Vi laver individualiserede anlægsløsninger
efter kundens behov og ønsker.
Vi tilbyder nyanlæg, renovering og vedligehold af alle
former for tennisbaner.
Vi har over 30 års erfaring inden for opførelse af tennisbaner. En bane kan have en lang levetid, hvis man
sørger for, at den bliver lavet på bedste vis og med
ordentlige materialer. Grundet vores store erfaring, så
kan vi også lave en super god og holdbar tennisbane til
dit behov.
Belægning til tennisbane
Hvad end du ønsker en tennisbane i kunstgræs eller en
bane i grus, så kan vi hjælpe.

 n tennisbane udført med tennisbanegrus, kan også
E
være en fordel, hvis man ønsker at have en bane med
mere bevægelsesfrihed for spillerne. Disse to forskellige
materialer er begge nemme at vedligeholde, sådan at
banerne holder sig flotte og klar til kamp.
 klarer hele processen
Vi
Når du vælger os som montør af din nye tennisbane,
står vi for hele processen. Ud over at sørge for lægningen af kunstgræs eller tennisbanegrus, sørger vi
også for hegn, og hvad du ellers måtte ønske dig til din
nye tennisbane. Vi hjælper gerne både tennisklubber,
private og hoteller med at få lavet deres nye baner, som
passer præcist til deres behov. Vi giver dig gerne gode
råd og vejledning til, hvilken type af tennisbane der vil
passe bedst.
Produkt
Vi kan tilbyde tennisbaner i rødgrus, kunstgræstennisbaner, Red Brick Clay Pro. Desuden tilbyder vi individualiserede løsninger inden for automatiske vandingsanlæg og hegn.
Vi fører desuden et stort udvalg af baneudstyr og boldkanoner.
Referencer
Øverst en kunstgræsbane og nederst ses en Red Brick Clay-bane.

•

Silkeborg Tennisklub: 8 rødgrusbaner

•

Skagen Tennisklub: 4 kunstgræsbaner

•

Gl. Rye, Viborg LTF, Fjerritslev Tennisklub, ATK: Red
Brick Clay Pro baner

KONTAKT
			
			
			Jørgen Larsen, ejer

Sport Trading
Odinsgaardsvej 1
7270 Stakroge
Telefon: +45 75 34 72 49
Mail: info@sporttrading.dk

			Web: www.sporttrading.dk
			Mail: info@sporttrading.dk
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Mobil: +45 40 55 72 49
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PLAY MAKER

PLAY MAKER SPORTS
Produkt
Vores nyeste gulv er Rebound Ace DC - gulvet der i kvalitet og holdbarhed er helt i en klasse for sig selv. Holdbarheden af Rebound Ace baner er svær at slå. Kombinér holdbarheden med en superior støddæmpning og
10 års garanti, så har du gulvet, der vil tjene din klub og
dine spillere bedst over de næste mange år.
Rebound Ace DC - Davis Cup
Rebound Ace DC er, hvad man kan kalde Rolls Royceudgaven af tennisbaner. Gulvet har 68% shock absorption og er et fladeelastisk gulv.

Play Maker Sports ApS er specialiseret i at bygge tennisbaner. Vi har over 30 års erfaring med
anlæg af kunststoftennisbaner i ind- og udland.
Vi har gennem tiden bygget Rebound Ace baner for
både tennisklubber, professionelle tennisspillere og
private personer.
Vi mener selv, at vi bygger verdens bedste tennisbaner,
og vi går op i at levere tennisbaner i den højeste kvalitet
til vores kunder. Tennisbaner, som ikke bare ser flotte
ud, men som også holder i mange år, og giver spillerne
en god oplevelse. Vi giver 10 års garanti på gulvene.

Rebound Ace DC er bygget med et HARO træundergulv,
der lægges på 15mm skummåtter. Pladegulvet primes
og forsegles og afsluttes med Rebound Ace akryl topcoat-systemet.
Rebound Ace GS - Grand Slam
Rebound Ace GS gulvet blev brugt i Australian Open i
20 år. Gulvet har en shock absorption på 25% og er et
punktelastisk gulv.
Rebound Ace GS er bygget på 7 mm gummimåtter. Måtterne forsegles og forstærkes med fiberglasmåtter, der
giver gulvet fladeelastiske egenskaber. Gulvet afsluttes
med Rebound Ace akryl topcoat-systemet.
Rebound Ace HC - Hard Court
Rebound Ace HC er det klassiske hardcourt gulv.
Rebound Ace HC kan bygges på asfalt og beton. Gulvet
afsluttes med Rebound Ace akryl topcoat-systemet.
Referencer
• Aarhus 1900

Play Maker Sports
Nordre Allé 10
2500 Valby
Telefon: +45 40 14 11 20
Mail: email@playmaker.eu

•

Skovbakken Tennis

•

Lyngby Tennisklub

•

Slagelse Tennisklub

•

DTF - Davis Cup-bane

•

Espergærde Tennisklub

•

Kløvermarken Tennisklub

•

Hareskov-Værløse Tennisklub

På billederne ses Rebound Ace hhv. udendørs og indendørs. Gulvet bruges bl.a., når
der spilles Davis Cup på hjemmebane.

KONTAKT
			
			
			Tobias Rasmussen, direktør
			Web: www.playmaker.eu
			Mail: email@playmaker.eu
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Mobil: +45 21 26 98 54
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LITE

LITE
stemning skabes. Igennem LITE’s levetid har vi leveret
belysning til diverse sportscentre; udendørs tennisbaner, idrætshaller, fodboldbaner, svømmehaller, tennisstadions med mere.

LITE er professionel leverandør af komplette,
innovative og specialbyggede belysningsløsninger til indendørs og udendørs brug.
Vi har et teknisk team med mange års erfaring, der
håndterer belysningsprojekter i alle størrelser i både
ind- og udland.

Vi kender vigtigheden af at finde den rette belysning til
den individuelle sport, og har produkter der dækker de
forskellige lovkrav inden for lux, blænding samt boldtests.
LED-belysning giver ikke blot godt lys. Det er også energieffektivt, og der kan være mange penge at spare ved
at skifte fra traditionel belysning.
Udendørsbelysning i Sorø Tennisforening.

Referencer
• Sorø Tennisforening
https://lite-led.dk/referencer/top-6/soroe-tennisforening

LITE råder over et 600 kvm. stort showroom, som består
af 10 forskellige applikationer, der præsenterer hvert
deres miljø. Showroomet giver en enestående oplevelse
af de muligheder, der findes inden for belysning. Samtidig viser det, hvordan den optimale lyssætning fungerer
i virkeligheden.
Produkt
LITE’s sortiment består af LED-produkter i høj kvalitet
og flot design. Produkterne udvikles løbende, så vi
altid kan levere en optimal, tidssvarende og innovativ
løsning.

•

Idrætscenter Vendsyssel
https://lite-led.dk/referencer/idraetscenter-vendsyssel

•

Multihus Taars
https://lite-led.dk/referencer/multihus-taarshallen

•

Vandhuset
https://lite-led.dk/referencer/vandhuset

Links
Facebook
www.facebook.com/lightingthefuture

I tæt samarbejde med vore kunder tilpasses løsning og
design den enkelte opgave, så den ønskede effekt og

KONTAKT
			

LED-belysning giver ikke blot et godt lys, men er
også energibesparende.

			Morten Andersen, salgschef

LITE
Østre Fælledvej 11
9400 Nørresundby
Telefon: +45 88 72 88 00
Mail: info@lite-led.dk

			Web: www.lite-led.dk/tennis
			Mail: morten@lite-led.dk
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Winther Sport & Fritid hjælper og guider dig gennem
hele forløbet med vejledning og total håndtering af
projektet. Vi hjælper med individuelle tilpassede løsninger, som sætter fokus på dine krav og behov, kombineret med kreative ideer og visualisering af dit næste
projekt.

SPORT & FRITID

Winther Sport & Fritid projekterer, tegner og sælger
tennis- og padelhaller. Vi udfører de enkelte opgaver
i totalentreprise, eller delentreprise, alt efter kundens ønsker.

WINTHER

WINTHER SPORT & FRITID
Erfaring med byggeri
Winther Sport og Fritid har 25 års erfaring inden for
projektering og byggeri, og vi undersøger altid nye muligheder for at optimere og skabe de bedste løsninger
til kunden. Vi projekterer og opfører haller til alle typer
af sportsaktiviteter.
Ved total entreprise står vi for projektet fra start til slut.
Vi er med fra idéfasen og tilbyder planlægning, plantegninger, 3D-tegninger og kreative løsninger.
Kontakt os venligst for mere information, tegninger og
uforpligtende tilbud, så sidder vi klar til at servicere og
betjene dig hurtigst muligt.
Referencer
I Midtjylland har ØBG Tennis i Silkeborg valgt at købe
tennis- og padelhal hos os, da løsningen med at købe
det i totalentreprise, tiltalte klubben.

3D-tegning af forskellige løsning på tennishal.

ØBG Tennis har fået bygget nyt klubhus samt
tennis- og padelbaner:
”Winther Sport & Fritid har givet en rigtig god
rådgivning og sparring i hele projekteringsfasen.
Efterfølgende har vi haft et godt samarbejde, og
derved fået bygget de perfekte rammer til både
tennis, padel og klubhus, for vores mange medlemmer” siger Heino Østergård, formand i ØBG
Tennis, Silkeborg.

KONTAKT
			
3D-tegningerne viser eksempler på hhv. isolering
og overdækning af tennis- og padelhaller.

		

Winther Sport & Fritid
Bohrsvej 1
8600 Silkeborg
Telefon: +45 86 80 60 20
Mail: hwi@winthergruppen.dk

Henrik Winther, Direktør

			Web: www.winthersport.dk
			Mail: hwi@winthergruppen.dk
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Mobil: +45 20 22 60 14
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A-SPORT

A-SPORT
Hos A-Sport ønsker vi at være Jeres seriøse samarbejdspartner i hele processen, fra det indledende
møde, med jeres tanker og ideer, til projektering og
realisering af Jeres padelprojekt.
Vi har stor erfaring med etablering af projekter i det
danske og nordiske klima, og derfor er vores padelkoncepter tilpasset til disse forhold. Vi sætter en ære
i at lave kundetilpassede løsninger, med stor fokus på
kvalitet, som opfylder jeres krav og behov.

I A-Sport brænder vi for at levere løsninger, som skaber aktivitet og bevægelse. I over 20 år, har vi hjulpet med projektering og etablering af idrætsmiljøer
til det ”Aktive Rum” både ude og inde. Vi tilbyder
totalløsninger, idrætsudstyr samt rådgivning.

Vi er jeres medspiller hele vejen igennem jeres padelprojekt. Vores lokale konsulenter rådgiver, i samarbejde med vores projektafdeling, jer med eksempelvis, entreprenørarbejde, fundamentering, underlag,
græstyper, lyd og lysforhold, konstruktion og design af
banen. Herudover tilbyder vi hjælp til byggesagsbehandling, finansiering, samt mulighed for service og
vedligeholdelsesaftale.
Sport og Event Park, Esbjerg

Øverst ses padelbane
i Skive, i midten er
det en overdækket
padelbane i Gram og
nederst ses Padellounge i Aalborg.

Således sikrer vi sammen med jer, at jeres investering
bliver en både, funktionel og langtidsholdbar løsning,
som foreningen og lokalområdet kan få glæde af mange år frem i tiden.
Vi har leveret og monteret mere end 50 baner i Danmark ved udgangen af 2020, og forventer at realisere
yderligere 50-100 baner det kommende år.

A-SPORT A/S
Katkjærvej 8
7800 Skive
Telefon: +45 97 51 07 17
Mail: ss@a-sport.dk

KONTAKT

Udvalgte referencer
Ude:
• BGI Akademi - idrætsefterskole
• Sport og Event Park, Esbjerg
• Gram Idrætsforening

			
			Stefan Krog Solberg, salgschef

Inde:
• CPH Padel Club
• Padellounge Aalborg
• Padelhall, Skive

			Web: www.a-sport.dk/padelbaner
			Mail: ss@a-sport.dk
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REDPLUS

REDPLUS
Banen har helt ensartede opspring uden små huller og
mindre grusbunker. Man glider som på en traditionel
grusbane og har ens boldopspring på hele banen.
Banen passer lige godt for konkurrencespillere som
motionister.

RedPlus er en revolutionerende tennisbane med
et nyt materiale, som er velegnet til det nordiske klima. Banen har en unik drænflade som
holder banen fugtig og spilbar.
Ved RedPlus bruges der mindre vand til vanding af
banen, da banen holder på 80% af vandet. Banen er
designet til at respektere miljøet og materialet er 100%
genanvendeligt. RedPlus tilbyder en komplet dræning
på hele overflade og ikke kun gennem de relevante
drænhuller som på en traditionel bane. Med denne
form for dræning kan der spilles tennis lige efter det har
regnet og hele året.
For klubber som enten ikke har indendørs faciliteter
eller meget få, kan RedPlus-baner gøre tennis til en
helårssport. Der kan afholdes aktiviteter hele året rundt
til glæde for medlemmerne og til glæde for klubbens
økonomi (flere medlemmer/mere indtjening).
Egenskaber som en almindelig grusbane
Takket være banens struktur opretholdes en konstant
temperatur, så den føles fugtig som en almindelig tennisbane efter den er blevet vandet.

Mindre vedligeholdelse
Vedligeholdelsesarbejdet vil blive kraftigt reduceret,
det vil sige at det mandskab man normalt vil bruge på
banerne kan bruges til andre opgaver. Med RedPlus er
der ikke behov for forårs klargøring, da banen er klar
året rundt. En RedPlus-bane bruger mindre grus og har
lavere omkostninger i vedligeholdelse. Vedligeholdelse
af banen vil være ca. 1 time om måneden, og når banen
er anlagt, må den IKKE tromles mere.
Tennis som helårssport
Bag RedPlus står firmaerne WT Courts and Camps & Jac
Company, der hver især drives af kendte folk i dansk
tennis. Bag WT Courts and Camps står Thomas Wahl
og Nils Trier Madsen, der gennem de sidste 40 år har
levet og åndet for tennis både som spillere og trænere i
forskellige klubber. Thomas og Nils har en vision om at
kunne gøre Tennisdanmark til en helårssport, og derfor
er de meget begejstrede over at være en del af Redplus
som gør det muligt at spille tennis hele året.
Bag Jac Company ApS står Allan Larsen (tidligere
professionel tennisspiller). Jac Company er en seriøs
og kvalitetsbevidst sportspartner, der forstår at have
de rette mærkevarer på hylderne og udstråler positiv
energi og glæde ved tennis.
Referencer
• Gentofte Tennisklub
• Karlebo Tennisklub
• Gladsaxe Tennisklub
• HIK Tennisklub
Derudover ligger der ca. 300 baner fordelt i Europa.

KONTAKT
			
			
			Allan Larsen, ejer

Jac Company ApS
Midtager 25
2605 Brøndby
Telefon: +45 29 40 14 77
Mail: al@jaccompany.dk

			Web: www.redplusbaner.dk
			Mail: al@jaccompany.dk
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AKTIV FUNDRAISING
Aktiv Fundraising er klubbens professionelle partner, når I skal have rejst penge til et projekt. Så slipper I
for selv at sidde med tunge ansøgningsskemaer og finde ud af, hvilke fonde der er relevante for jeres tennisklub. Medlemmer af Dansk Tennis Forbund får en fordelagtig pris.
Steffen Gregersen, der er indehaver af Aktiv Fundraising,
har drevet fundraising virksomhed siden begyndelsen af
10’erne, og har i dag specialiseret sig inden for alle dele
af fundraisings processen. Aktiv Fundraising holder til
i lokaler ved havnen i Nyborg, men driver virksomhed i
hele landet.
Fra idé til virkelighed
Aktiv Fundraising hjælper projekter fra idé til realisering. Vi hjælper med alle trin i fundraising processen. Vi tilbyder f.eks. at stå for både projektudvikling og fondsansøgning til dit projekt eller ved at rådgive om andre tiltag, der
kan være med til at skaffe den nødvendige finansiering.
Vi tilbyder således vores hjælp både til den lille forening og hele vejen op til de meget store anlægsprojekter for
kommuner og virksomheder, men vi har bl.a. et særligt fokus, der retter sig mod at hjælpe tennisklubber. Vi har
derfor indgået et samarbejde med Dansk Tennis Forbund, der er målrettet forbundets mange klubber rundt om i
landet.
Som medlem af Dansk Tennis Forbund har du flere fordelsmuligheder
Hurtig vurdering
Via mail eller telefon, kan I få en hurtig vurdering af fondspotentialet i jeres projekt. Dette inkluderer ikke rådgivning omkring konkrete projekter eller anvisning af, hvordan projektet kommer videre, men er en vurdering om det
giver mening at gå videre med projektet i forhold til fondsfinansiering. En hurtig vurdering er gratis!

Fondsliste
• I modtager et spørgeskema, som I udfylder så godt som muligt.
Hvis vi mangler vigtige oplysninger, spørger vi jer efterfølgende.
• Ud fra spørgeskemaet om jeres projekt, finder vi de relevante
fonde til jeres projekt. Antallet af fonde kan variere, men er typisk et sted mellem 5-20 fonde, som vi har vurderet, har potentiale til at støtte jeres projekt. Der følger en kort guideline med
til hver fond.
• Prisen for fondsliste: Kr. 1.250, - inkl. moms. (Normalpris kr.
1.495, -)
Startpakke
• Ud over at vi laver en fondsliste til jer, laver vi desuden et
udkast til en standardansøgning, som I selv kan tilpasse til de
enkelte fonde m.m. Ansøgningen er på 1-2 A4-sider.
• I modtager også et dokument med en række råd og tips til,
hvordan I griber fondssøgningsprocessen an, og hvordan I kan
styrke netop jeres projekt. Ved hjælp af dette materiale kommer I nemt i gang med at søge fondene selv.
• Prisen for startpakke: Kr. 3.750, - inkl. moms. (Normalpris kr.
4.750, -)
Fuldservicepakkerne
For projekter over 150.000 er der en række andre fordelsmuligheder, hvor Aktiv Fundraising står for hele processen og udarbejder og
indsender alt materiale. Kontakt os gerne direkte, hvis I ønsker at
høre nærmere.
Referencer
• Ullerslev Tennisklub http://ullerslevtennis.dk
•

Vrå Tennisklub http://www.ic-vendsyssel.dk/vraa-tennisklub

”Vi er jo bare en tennisklub, og havde ingen forstand på, hvordan
man laver fundraising – Steffen var derfor til stor hjælp for os. Han
har stor erfaring og kunne nemt hjælpe med de udfordringer og
konkrete problemer, der var i forbindelse med vores projekt. Han var
hurtig til at vende tilbage, og sikrede at processen skred fremad, så vi
hele tiden var på rette kurs.”
Henrik Vestergård, Formand for Ullerslev Tennisklub.

KONTAKT			
			
			Steffen Gregersen
			Fundraiser
			
			Web: www.aktivfundraising.dk
			Mail: steffen@aktivfundraising.dk

Ullerslev Tennisklub
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Dansk Tennis Forbund
Idrættens Hus
2605 Brøndby
www.tennis.dk dtf@tennis.dk +45 43 26 26 60

