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Motala Tennisklubb
Styrelsen

Ansökan om investeringsbidrag
Motala Tennisklubb
Motala TK har bra fart och mycket på gång för att utveckla racketsporten i Motala
Vi har engagerade medlemmar som har mängder av nya bra idéer för att utveckla racketsporten i
kommunen. T.ex. kom det mer än 50st 5-6 åriga barn på öppet hus för att prova på samt få
information om tennis. Oldboysserien, som i 17 år administrerats av korpen, sköts nu av klubben och
man har startat en ny tävlingsform för motionärer, Höstblixten. På kort tid har ca 30 st. damer och
herrar anmält sig.
Utbyggnad av tennishallen
Men den stora satsningen är att vi börjat planera för en utbyggnad av tennishallen. Visionen är ett
racketcenter med tennis och något helt nytt, Padel.
Intresset för racketsporter ökar och vår vision och mål är att Padel skall locka, ung som gammal, in i
racketsportens underbara värld.
Padel är en sport som passar alla. Det är kort inlärningströskel. Det som tar flera år att lära sig i tennis
kan man lära sig efter ett träningspass. Vi ser också trender på att fler och fler tjejer väljer Padel som
sport.
Våra planer är att låta bygga en hall med padelbanor i nära anslutning till dagens parkeringsplats
invid Motala tennisklubb. Vi har tagit in offerter på hall, markarbete och fått grova offerter från 2
entreprenörer vad beträffar kompletta banor
Vår totala investering bedöms till ca 6 miljoner SEK. Vi anser att Investeringen är möjlig att
genomföra men vi behöver hjälp av Motala kommun och vill därför ansöka om ett investeringsbidrag
för markarbeten enligt förda diskussioner (se skiss, anbud)
Vår plan för finansiering av projektet är enligt följande:
1)
2)
3)
4)

Egna medel och lån
Externa finansiärer
Bidrag och fonder (ÖIF, arvsfonden och kanske någon till)
Investeringsbidrag från kommunen*

*Vi önskar att Motala Kommun stöttar med ett investeringsbidrag om 1 miljon SEK för markarbeten.
Vi ser fram emot ett snabbt agerande och svar i denna fråga och hoppas att vi kan ses för ett möte i
närtid och diskutera detaljer i frågan
Bästa hälsningar
Björn Jareblad / gm Torbjörn Persson
070-8855160 0709519885
Padel som är den snabbast växande racketsporten och har mer än 15 miljoner spelare i hela världen. I Sverige
byggdes de första banorna 2010, nu finns det ca 100 banor och närmare 5.000 spelare. Padel är ett mellanting
mellan squash samt tennis och spelas på glasbanor som är betydligt mindre än tennisbanor. Detta gör att det är
relativt lätt för alla att lära sig, bollen är lik en tennisboll och tack vara den mindre banan blir det snabbt långa,
roliga och sevärda bolldueller.

