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Europas hurtigst voksende sportsgren kommer til Københavns centrum 
Padeltennis, eller blot padel, er Europas hurtigst voksende sportsgren, som bliver mere og mere populær i 
København. Hidtil har man dog skulle lidt ud af byen for at finde et sted at spille, og for at efterkomme efter-
spørgslen, åbner DGI Byen, i samarbejde med Match Padel, nu udendørs padelbaner på toppen af DGI By-
ens parkeringshus, lige midt i centrum af København.  
 
DGI Byen slår nu lågerne op for helt nye padel-baner midt i centrum af byen. Efterspørgslen efter at spille 
Europas hurtigst voksende sportsgren er høj, og man har hidtil måtte lidt ud af byen for at finde ledige baner 
til at spille det populære spil, der oftest bare betegnes padel, og som nærmest kan betegnes som en mel-
lemting mellem tennis og squash. 
 
Banerne er blevet til i samarbejde med organisationen Match Padel, som driver 10 padel-centre rundt om-
kring i landet, og her er der stor glæde over, at kunne gøre baner tilgængelige så centralt i København: 
 
”Vi glæder os over DGI Byens vilje til at skabe rum til bevægelse – også til en forholdsvis ny sportsgren som 
padel er i Danmark,” fortæller Dorte Kjær, som er direktør for Match Padel. ”Padel er en sport for alle, og vi 
arbejder hele tiden på, at så mange som muligt får mulighed for at spille. Der er især høj efterspørgsel her i 
København, og derfor er DGI Byen i midten af byen noget nær den perfekte placering.” 
 
Udnytter alle kvadratmeter 
De nye baner kommer til at ligge oven på DGI Byens parkeringshus ud mod Ingerslevgade, og spillerne vil 
således ikke bare spille på spritnye Match Padel-baner få minutter fra Hovedbanen, de vil også have udsigt 
til Vesterbros skyline og hele baneterrænet, mens de svinger battet:  
 
”DGI Byen ligger jo midt i centrum, og så må man tage alle kvadratmeter i brug, når en så efterspurgt ny 
sport melder sin ankomst. Derfor har vi også tænkt utraditionelt, og har omdannet taget af vores parkerings-
hus til tre helt nye padelbaner,” fortæller Kevin Helsinghof, som er kommerciel direktør hos DGI Byen, der 
ser frem til at aktivere københavnere og turister med den nye sportsgren. ”Ved at møde Københavns høje 
efterspørgsel efter steder, man kan spille padel, håber vi, at vi kan bidrage positivt med at udvikle byen igen-
nem aktive fællesskaber.”  
 
En nyhed fra 1969 
Padel er en bat-sport, som er en kombination af tennis og squash. Den blev egentlig opfundet tilbage i 1969 i 
Mexico, men har først de seneste år vundet indpas i resten af verden. Man spiller to og to mod hinanden på 
en 200 kvm stor bane, der er opdelt af et net, ligesom i tennis, og omgivet af 4 meter høje vægge, ligesom i 
squash. Bold, net og pointsystem minder nærmest en til en om tennis, mens den aktive brug af væggene 
stammer fra squash.  
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På DGI Byens nye padelbaner, som officielt indvies ved et arrangement lørdag 25. september, kan man 
booke baner på timebasis, uden at skulle være medlem. Således kan man altså uforpligtende tage et spil 
med venner, familie eller kollegaer. 
 
Fakta om padeltennis i DGI Byen 

§ Banerne, som er klar fra 25. september, kan allerede nu bookes på dgibyen.dk/padel  
§ Prisen for leje af en bane er mellem 200 og 300 kr. pr. time afhængigt af tidspunkt på dagen og om 

det er på hverdage eller i weekend. 
§ Både bat og bolde kan lejes i DGI Byen, hvis man ikke selv medbringer 

 
5 ting, du (måske) ikke vidste om padeltennis 

§ Fodboldsspilleren Lionel Messi har en egen privat padelbane i sin have 
§ Padel er Spaniens næstmest populære sportsgren – efter fodbold, naturligvis 
§ Selvom tennis- og padelbolde ligner hinanden til forveksling, så er padelbolde mindre hårde 
§ Padel spilles i 57 lande 
§ En padelbane er ca. 25 pct. mindre end en tennisbane 

Kilde: Sky Sports 
 
Pressebilleder i høj opløsning kan downloades her: https://bit.ly/padel-DGIByen-presse 
 
Om Match Padel  
Match Padel er Danmarks førende landsdækkende udbyder af padeltennis-baner. Match Padel blev startet 
af en række ildsjæle i Århus i 2019. Match Padel er vokset i takt med efterspørgslen og deres 10 centre kan 
nu findes over hele landet. www.matchpadel.dk 
 
Om DGI Byen 
DGI Byen tager årligt imod over en million københavnere og turister. Placeret i det absolutte centrum af Kø-
benhavn, klos op ad Hovedbanegården, består DGI Byen bl.a. af Øksnehallen, Vandkulturhuset, CPH Hotel 
og de femstjernede konferencefaciliteter, CPH Conference. www.dgibyen.dk.  
 
For yderligere information 
Dorte Kjær, direktør, Match Padel 
Mobil: +45 28 14 50 30 
E-mail: dkj@tiebreakinternational.com 
 
Kevin Helsinghof, kommerciel direktør, DGI Byen  
Mobil: +45 22 20 13 19 
E-mail: keh@dgibyen.dk 


