
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRESSEMEDDELELSE  
 

NP Holding A/S etablerer padelbaner i Thrigehallerne 
Vi tror fortsat på vækst i dette marked, vurderer direktør 
Niels Pedersen 
 

Koncernen NP Holding A/S, som bl.a. omfatter Miljø-Bo A/S og 
Miljø-Byg A/S i Tommerup St. ved Odense, LOOP Fitness (Danmark, Sverige 
og Polen), JumpingFun trampolinpark i Odense, Parking Solvision, A2i 
Systems og nu også Padelbaner i Odense i Thrigehallerne, med forventet 
åbning i marts. 
 
Vi har i en årrække været på udkig efter den helt rigtige lokation i Odense. 
Vi tror det er meget vigtigt på den lange bane at hallerne kan opvarmes om 
vinteren, for at sikre den helt rigtige temperatur for spillerne. Vi tror 
ligeledes det er vigtigt, at der er loftshøjde nok samt at der skabes et miljø 
omkring banerne til hygge og evaluering efter kampene. 
 
Vi har nu sammen med Udlejningsselskabet Olav de Linde fundet den helt 
rigtige lokation. Parterne samarbejder i forvejen omkring projektet 
JumpingFun trampolinpark. 
 
Vi er rigtig glade for den gode dialog og sparring vi har haft og har med 
Olav de Linde, udtaler bestyrelsesformand Per Jessen. 
 
Etablering af padelcenteret er i fuld gang. Navnet bliver Odense City Padel 
og vi forventer at åbne medio marts, senest ultimo marts. 
 
Opstarten bliver med 2 doublebaner samt 1 singlebane, alle indendørs. Et 
par måneder efter åbningen etableres endnu en doublebane som er både 
indendørs og udendørs. Denne har tag samt vægge rundt om 3/4 af banen 
og er derfor åben på den ene langside. Vi tror denne bane bliver særdeles 
populær da der hele tiden er frisk luft fra den ene side, ikke mindst på en 
varm sommerdag.   
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Padelcenteret i første version bliver et center med dejlige miljøer rundt omkring 
banerne samt mulighed for at købe bl.a. drikkevarer, snacks samt picnickurv. 
På den længere bane, forventes miljøet løbende at blive opgraderet således det 
også kan benyttes af ikke padelspillere, der blot har lyst til mødes for at hygge, 
se sport på TV eller storskærm samt nyde en øl eller andet. 
Der bliver i Odense City Padel mulighed for køb af undervisningstimer. 
 
Banerne er leveret af Vipadel som er en af markedets mest 
professionelle leverandører af padelbaner. Underlaget der er valgt 
er Mondo Super Court kunstgræs - det bedste på markedet. 
Systemteknisk har vi valgt MATCHi som er en af de førende 
leverandører af bookingsystemer, nøglekoder m.v. 
 
Ansvaret for opbygning af miljøet uden om banerne varetages af 
Hoppechef i Jumpingfun, Rasmus Fabech og hans dygtige team samt 
med god hjælp fra eksterne eksperter bl.a. Kasper Grønholdt Polk, 
der har mange års erfaring med etablering og drift af padelcentre. 
 
Centeret være af en sådan størrelse og indretning at det er yderst 
velegnet til firmaevents, seniorevents, ungdomsevents m.v. 
 
Når de første baner er i god drift, håber vi at kunne udvide med 
yderligere baner i området omkring Thrige Firkanten.  
 
Vi glæder os virkelig meget til at præsentere det nye center 
på Thriges Plads 9 i Odense C, siger direktør Niels Pedersen, 
som faktisk har glædet sig i mere end 2 år. 
 
 

KONTAKT:  
 

For yderligere information kan vi kontaktes på 
tlf. 64 76 21 64 / 40 16 33 64 eller bestyrelsesformand 
Per Jessen, 40 47 02 65 eller pj@f10.dk, 
ligesom vi henviser til hjemmesiden 
www.odensecitypadel.dk 
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