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Ansøgning om tilskud til multifunktionelt rekreativt mødested på Thurø. 

En selvbestaltet gruppe under Thurø Boldklub har søgt Svendborg kommune om råderet over, 
samt økonomisk støtte til område 05.01.R1.852 - Rekreativt område skov v. Rolf Krakes Vej.  

 
Thurø Boldklub er positivt stemt over for projektet men det ønskes på sigt, at der etableres en 
ketcher-forening der kan varetage driften af de faciliteter der bliver etableret. Samarbejdet med 
Thurø Boldklub og de øvrige foreninger samt Thurø hallen, vil selvfølgelig fortsætte, især omkring 
omklædningsfaciliteter, klubhus, kiosk mv. 

Siden 2015 er befolkningstallet på Thurø steget til at der i dag bor 3558 borgere på øen. 20 nye 
udstykninger er netop blevet solgt. Mange af de nye tilflyttere vil være børnefamilier.  
Der har altid været et rigt foreningsliv på Thurø men b.la. grundet skolestrukturen har der været et 
vigende medlemstal i foreningerne. Den udvikling ser ud til at vende og der opleves en øget 
efterspørgsel på aktiviteter og faciliteter. Med den voksende tilflytning er flere aktiviteter begyndt at 
skyde op. Blandt andet med et nyt kvindehold i fodbold, et ungdomshold i håndbold samt et 
motionscenter i hallen. Den øgede efterspørgsel viser dog, at der stadig er plads til, og brug for, 
nye sportsgrene/aktiviteter på Thurø. Dette understøtter også Svendborg Kommunes Sport- og 
Idrætsprofil.  

 
På området der ansøges om råderet til, vil vi gerne på sigt etablere flere faciliteter.  

 Padel-bane 
 Tennisbane 
 Beach tennisbane (bruges også til volley og strandhåndbold) 
 Shorttennis bane evt. pickleball bane (den hurtigst voksende ketchersport i USA) 

Padel tennis er en aktivitet i voldsom vækst både nationalt, som internationalt. Tåsinge, Vester 
Skerninge og Rantzausminde har tilsammen etableret 5 udendørs padelbaner med stor succes. Vi 
ser dog behovet for at forlænge sæsonen og gøre det muligt at spille padel året rundt og ikke være 
afhængig Danmarks til tider ustadige vejrforhold. De allerede etablerede baner ved Vester 
Skerninge, Rantzausminde og på Tåsinge er alle udendørs og nærmeste indendørs arena er i 
Odense. Efterspørgslen på Thurø er stor og vi tror at vi med en indendørs arena vil kunne trække 
spillere fra hele Sydfyn samt vække yderligere interesse for spillet på Thurø og i den østlige bydel.  

 



Padel har fantastiske fordele, der gør spillet helt unikt, og henvender sig til en stor gruppe af 
mennesker, både unge som ældre. 

 Nemmere og hurtigere at lære end nogen anden ketcher sport. 
 Det forbedrer din reaktionstid og reflekser. 
 Det kræver mindre styrke og teknik end andre sportsgrene, hvilket gør det lettere for 

børn, begyndere og ældre 
 Padel er ikke så hårdt fysisk som f.eks. tennis, badminton, squash og fodbold, hvilket i 

sidste ende medfører færre sportsskader og gør at man kan spille det i en højere alder. 
Padelbaner fylder mindre end tennisbaner. 2 Padelbaner kan erstatte en tennisbane. 

 Det er en social sport, da det altid spilles af 4 spillere. 
 Padel har 2-3 gange mere effektiv spilletid end tennis på grund af rebounds fra væggen, 

den mindre banestørrelse og det faktum at bolden stort set altid bliver på banen. 

Projektet indeholder etablering af 2 indendørs padelbaner, loungeområde med bordtennis og 
øvrige faciliteter som ex. bordfodbold samt omklædningsfaciliter til både herrer og damer.  

  

Fodboldklubben har et stort ønske om at udvide deres omklædningsfaciliteter, så der er plads til 
dameafdelingen i mere moderne og tidssvarende omgivelser. Placeringen af padel arenaen er ca. 
100m fra det nuværende fodboldklubhus og ville være ideelt at deles om. 

Vi arbejder ud fra en tanke om at lave arenaen CO2 neutral at drifte. Vi har set på muligheder for 
at lave solcelletag på arenaen, med lagring af den indvundne strøm til senere brug. 

 

 

 

 

 



 
Etablering af udendørs tennisbane, beachtennis/beachvolley/strandhåndbold, tennis og 
multifunktionens kunstbane til bl.a. shorttennis og pickleball. 

  

På sigt ser vi gerne, at det udlagte område bliver beriget med endnu flere tiltag og faciliteter 
indenfor ketcher sport. På sigt kan området blive et reason to go- et aktivitets og socialt mødested 
for borgere og besøgende, med lyst til at dyrke ketchersport. 

Et ketcher ”Mekka” som dette vil være et stort aktiv for Thurø skole, der kun ligger få hundrede 
meter fra området, men også for Nymarksskolens sportsklasser.  
Thurø og Svendborgområdet generelt er et yndet turistmål. Vi ser det derfor også som en mulighed 
for trække turister til Svendborg og skabe aktiviteter der kan være med til at underholde under 
deres ophold. 
 

Området der er søgt om råderet til hos kommunen er ideelt til udendørs ketchersport, da det 
naturligt ligger skærmet af store træer på 3 sider og ligger lavt skærmet for vinden. 

Økonomi:  

Den korte ansøgningsfrist har gjort at vi endnu ikke har modtaget oplæg og priser på alle vores 
forespørgsler, men et overordnet budget vil lige på dkr 5-6 mio det samlede anlæg. Dette estimat 
er fremkommet ud fra sammenligninger med lignende projekter rundt i landet. Vores målsætning 
sigter på etablering af alle de beskrevne faciliteter, men i dialog med Svendborg kommune samt 
fonde, vil vi selvfølgelig være pragmatiske og inddele projektet i etaper.  

Vi tillader os at ansøge Svendborg kommunes pulje til udvikling af lokalområder om dkr 
2.000.000,00.  

Dette er et stort projekt og vi påtænker derfor også at ansøge andre fonde om tilskud til byggeriet. 
Dette være sig Nordea-fonden, DIF & DGI´s anlægsfond og Lokale og anlægsfonden. 

 



Ansøger-gruppen omkring udviklingen af området, varetager selv arbejdet med fondsansøgninger 
og sponsorater til selve faciliteterne. Vi agter at anmode kommunen om varetagelsen og 
etableringen af evt. dræn, fundering, anlægning af sti samt belysning og inddækning af vandløb.  
 
Benævnte projekt vil give Thurø, såvel som Svendborg kommune, en opgradering ift. den 
eksisterende profil for hele den østlige bydel. Den østlige bydel har ikke fulgt med den øvrige 
udvikling i resten af byen og er i fare for at blive hægtet af, hvis ikke der tænkes i udvikling. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 

Karsten Pedersen, Kenneth Stoumann og Thomas Røddik Konradsen 
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