
Padel Nyheds-brev, Forår 2022…                   

 

OPS Nyhedsbrev, Forår 2022 
 

 

Kære nuværende og kommende 

Padelspillere i OPS 
 

Foråret og solen  banker på døren, og vi 

står foran en ny Padel-sæson med masser 

nyheder. 

 

Dobbelt-op på Padel-baner  

Vi er super stolte af at kunne præsentere 

bane nummer 2, et projekt der er realiserert 

via masser af frivillighed, et tæt samarbejde 

med Sportsparken samt rundhåndede 

sponsorer      

Med 2 Padel-baner åbnes der dermed op for 

helt nye forenings-muligheder – præcis som 

vi har drømt om. 

 

Ungdoms-træning  

Kan man ”gå til Padel” er vi blevet spurgt 

om af en del ? 

Ja selvfølgelig – det kan du NU…       

Vores ny-uddanede Padel-trænere Allan og 

Morten står max. klar på torsdage fra 7. 

April og hen over sommeren.  

Juniorer op til ca. 12 år træner fra kl. 16:30 

til 17:30 og ungdom op til ca. 17 år fra kl. 

17:30 til kl. 19. 

Vi har bats, bolde og udstyr klar, så kom 

bare som du er – det blir’ sjovt      

 

 

 
 

Senior Instruktion  

Er i nogle stykker som kunne tænke jer 

instruktion i det grundlæggende Padel-spil 

eller måske blot en introduktion til spillet, så 

stiller Morten velvilligt op. Han har netop 

været på både Padel-træner 1 og 2, så tag 

endelig fat i Morten på tlf 26 21 67 99. 

 

 

 

 

 

Hold-turnering  

På forsøgsbasis, har vi i sidste øjeblik 

tilmeldt et turneringshold til forårets DGI  

holdturnering, Arla Protein ligaen. Her får vi 

en fornemmelse af køre-afstand, 

styrkeniveau, turnerings-form, etc. Til den 

kommende sensommer-turnering skal 

Oksbøl Padel Sport da helt sikkert have flere 

hold med - mere derom senere. 

 

Gratis Tennis booking 

Som et nyt tilbud til klubbens medlemmer, 

kan I nu også booke tennisbanerne via 

Sportsparkens bookingsportal. Klubben har 

købt ketchere som kan lånes ved 

henvendelse hos Sportsparkens reception. 

 

 
 

Vi ses på banen      

 

Spred det glade Padel-budskab til dine 

venner, kollegear, familie, naboer, etc. 

Års-medlemskab (12 mdr.) inkl. fri Padel og 

Tennis booking : 

Junior op til 12 år : 600,-  

Ungdom op til 17 pr år : 800,- 

Senior : 1200,- 

Tilmelding på www.obk-badminton.dk 

 

Følg os på FB: 

https://www.facebook.com/OksbolPadelSport 

Find dine medspillere på :   

https://www.facebook.com/groups/padelioksbol 

 

 

Sportslige hilsner fra  

Oksbøl Padel Sport 

 

http://www.obk-badminton.dk/
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