
6.1 Forslag om (gen)oprettelse af “Ryvang Park”  ved Søren Bisgaard 

I de senere år har tennisanlægget gradvist ændret karakter fra at være forholdsvis afskærmet 

med træer mod nord/øst og beplantning mod syd/øst til i stedet at være et meget "åbent" 

landskab. Dette skyldes, at næsten alle træerne og beplantningen omkring banerne er fjernet, 

idet man i stedet har anlagt kunstfodboldbaner, beachvolleybaner mm.   

  

Grundlæggende har det medvirket til, at “udtrykket” af anlægget har ændret sig, og at man 

som tennisspiller i langt højere grad føler sig forstyrret på banen af elementer uden for banen. 

Det er både ift. ”trafikken” omkring anlægget fra fodboldspillere og andre, men også særligt 

ift. støjen fra omkringliggende aktiviteter, hvor fodboldspillerne og andre hang 

arounds medtager beatboxes, så man relativt ufrivilligt bliver tvangstilhører til rytmer af ikke 

altid lige underholdende “baggrundsmusik”. Endelig er anlægget blevet langt mere 

vindfølsomt, hvilket bestemt ikke er til det gode, da Ryparkens anlæg altid har været 

forholdsvis meget udsat ift. vind pga. det store areal af fodboldbaner vest for anlægget.   

  

For at afskærme banerne mod støj, aktiviteter og vind stilles der forslag om, at klubben 

arbejder for en genbeplantning af træer og høje buske ikke bare mod nordøst og syd, men 

rundt om hele anlægget. En afkærmning og beplatning vil medvirke til at løfte det visuelle 

udtryk for anlægget og øge spilleglæden på anlægget, da klubbens medlemmer vil føle sig 

mere ugenerede på banerne og vil nyde godt af et “grønt” frem for urbant udtryk. Som 

supplement til beplantningen foreslås det at indføre en aflukket port både ved 

indgangen/udgangen til banerne ved klubhuset og ved indgangen/udgangen ned til 

fodboldbanerne og i stedet etablere en sti uden om banerne/anlægget til andre brugere.   

  

Løsningen indbefatter, at der udarbejdes en plan for, hvordan man kan plante træer (f.eks. 

Thujaer) eller høje buske rundt om hele anlægget samt at der indføres en løsning med en 

lukket port ved begge indgange, som kun tennisspillerne har nøglekort/kode til. Det foreslås, 

at klubben entrerer med et arkitektfirma og kommunen ift. at lave en langtidsholdbar løsning, 

som både løfter det ”grønne” udtryk for anlægget og tilhørende beboere samt adresserer de 

nævnte forhold. Såfremt man stadig drøfter en renovering af det eksisterende klubhus, vil det 

være oplagt at bringe disse forhold i spil her.     

  

  

6.2 Forslag om etablering af nyt baneunderlag til indendørshallen (Ryvang)  ved Søren 

Bisgaard 

Der har tidligere været planer om at oprette en ny indendørshal til tennis i Ryparken, hvilket 

efter sigende er blevet skrinlagt - formentlig pga. økonomien. Et alternativ til at bygge en helt 

ny hal kunne være at arbejde for, at det eksisterende underlag udskiftes med et mere 

tennisegnet underlag. Et mere egnet tennisunderlag vil øge spilleglæden indendørs for 

klubbens medlemmer. Endvidere vil det medvirke til, at skiftet mellem grus og indendørs 

opleves mindre markant og det ville åbne op for bedre træningsmuligheder for klubbens 

medlemmer – både på amatør og holdniveau. Det vil også muliggøre, at der kan spilles 

holdkampe i hallen frem for nu (eller tidligere?), hvor klubben måtte leje sig ind hos andre 

klubber.   

  

Der stilles forslag om, at bestyrelsen arbejder for en løsning, hvor det eksisterende underlag i 

Ryparkens indendørshal udskiftes ved enten at udskifte det eksisterende gulv, eller at der 

alternativt lægges et nyt mere tennisegnet tennisunderlag oven på det eksisterende 

gulv. Økonomisk må det være langt billigere at udskifte underlaget end at bygge en helt ny 

hal.   



  

Samtidig stilles der forslag om, at hallen alene skal anvendes til tennis fremadrettet, og at 

TKR går i dialog med kommunen om en løsning. Dette indebærer, at badmintonbanerne i den 

ene hal nedlægges. Det kunne overvejes at foreslå, at tennisbanerne i Svanemøllen i stedet 

inddrages og laves om til badmintonbaner, såfremt der er ønske om at oprette antallet af 

badmintonbaner. Såfremt hallen ændres til en 100 pct. tennishal vil det øge kapaciteten om 

vinteren og vil åbne op for nogle helt andre spillemuligheder for medlemmerne. Eksempelvis 

kan tiderne udbydes som faste banetimer eller man kunne hæve prisen for et 

indendørsmedlemskab og åbne op for bookinger af tider indendørs som supplement eller i 

stedet for den nuværende ordning. Hallen ville også kunne bruges hele året af TKR.    

 


