


INNLEDNING
Den internasjonale Padelforeningen (heretter kalt IPF) er den styrende instansen av padelspillet. Inkludert 
i dette fastslår IPF reglementet for spill. Basert på reglement og bestemmelser hos IPF ønsker vi å veilede 
både deg som er bruker av et padelsenter, og deg som eier, utbygger eller forvalter av et padelsenter. 
Her vil du også få nyttige tips til hva du burde tenke på når du skal anlegget padelbaner. 

PADEL
Padelsporten har sine røtter fra lignende spill tilbake på 1920-tallet. Padel som vi kjenner det i dag så 
sitt lys i Mexico i 1969. På midten av 70-tallet kom sporten til Europa og herifra eksploderte interessen. 
I 1991 ble det internasjonale padelforbundet stiftet og det første verdensmesterskapet ble holdt i 1992. 
Sporten inntok Norge i 2017 og det er i dag offisiell egen ranking i regi av NTF. 

UNISPORT 
Unisport er markedsledende leverandør av idrettsanlegg i Norge og har installert flere titalls  
padelbaner i både Sverige og Danmark. Unisport dekker hele Norden og samarbeider med de største  
merkevarene innenfor Padel, som Adidas og Head. Vi leverer baner med offisiell utforming og leverer 
det offisielle underlaget du kan se i Word Padel Tour.

Vi kan støtte deg i hele prosessen fra ide-fase til vedlikehold av ferdiginstallert anlegg. Vurderer du 
padelbane? Kontakt oss i dag for konsultasjon og veiledning! 

Verdens største merkevarer  
- verdens beste padelbaner. 

Vi samarbeider med de mest etablerte 
merkevarene innenfor padel.  

Resultatet er fullstendige løsninger 
levert etter kundens spesifikasjoner. Vi 
leverer tilsvarende som brukes i WPT.

Live to move. Move to live.  www.unisport.com



BANENS DIMENSJONER
Spilleflaten som brukes er et rektangel på respektive 10 x 20 meter (målt fra innsiden av veggene) med en 
toleranse på 0,5%. Dette rektangelet er delt på midte av et nett på samme måte som i tennis. På hver side 
av og parallelt med nettet markeres servelinjen 6,95 meter fra nettet. Området mellom nettet og servelinje-
ne er oppdelt i to av en vinkelrett linje; midtservelinjen. 

Den sentrale servelinjen strekker seg 20 cm på utsidensiden av servelinjen.
Når det henvises til bane- og linjelayout må banens halvsider være helt symmetriske. Alle linjer skal ha en 
bredde på 5 cm. Linjenes farge skal fortrinnsvis være hvite eller sorte for å være i god kontrast til banens 
grunnflate som ofte er grønn, rød eller blå.

HØYDE
I henhold til reglementet er absolutt laveste aksepterte takhøyde 6 meter, over hele banen. Med andre ord 
kan det ikke være noen elementer innenfor disse 6 meterne. Dette inkluderer også lysmaster eller takhengte 
lamper/lys. Når det gjelder nybygg tilpasset idretten anbefales minimum 8 meter fri høyde. 

TIPS: 1

Sikre at du har tatt stilling til alt vedrørende plassering av banen.
Bestem deg tidlig for hvordan utformingen av anlegget skal være. Vi anbefaler å ha litt plass rundt banen 
slik at det er enklere for utøveren å oppholde seg i senteret. Renhold og vedlikehold blir også enklere.

Frihøyde over banen er også avgjørende. Søk konsultasjon tidlig slik at baner installeres riktig og på rett 
sted i det anlegget du har bestemt deg for. Er du usikker på om anlegget egner seg? Søk konsultasjon hos 
Unisport.
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NETTET
Nettet skal skille banens to halvdeler fra senter av hver langside. Nettet skal dermed være 10 meter langt. 
Nettet høyde skal være 0,88 m høyt i senter, med stigning til 0,92 m på hver side med maksimal avviks- 
toleranse på 0,005 m.

Nettet spendes opp med metallkabel med maksimal diameter på 0,01 meter. Endene er fastet i egne nett-
stolper med makshøyde på 1,05 meter. Mekanismen som holder nettet skal utformes slik at den ikke kan 
slipp eller løsne uventet eller være til risiko for spillere eller tilskuere. 

Den ytre siden av nettstolpen burde sammenfalle med banens sidevegger (åpning, inngang eller metall- 
gitter). Stolpene skal være sirkulære eller kvadratiske og alltid med avrundede kanter. 

Nettets overdel må være dekket av hvit kant på målene 5,0-6,3 cm og med nettkabelen dekket. Denne kan 
dekkes med reklamebanner/ logobanner for sponsor eller lignende og kan ha en bredde opptil 9,0 cm.

Nettet må være helt utstrakt og det skal ikke være rom mellom nett og stolpe i hver ende. Nettets masker 
skal alltid være mindre enn ballens diameter. Nettet skal også være produsert i syntetisk fiber. 

TIPS: 2

Vi anbefaler å polstre nettstolpene slik at du minimerer skadeomfanget dersom noen skulle være uheldig. 

Ha jevnlige kontroller av festeanordning til nettet og sørg for at låsemekanisme fungerer optimalt. 

Benytt deg av reklameplassen på nettkanten; I henhold til offisielle internasjonale regler kan det ligge en 
dekkende banner over nettkanten med maks tykkelse på 9 cm. Benytt deg av plassen til eventuelle spon-
sorer. Dette er en svært synlig plassering både for tilskuere og spillere. 
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BANENS OPPBYGNING
Spilleflaten skal være helt lukket av banens vegger. Andene eller kortsidene måles fra innsiden må være 10 
meter, mens langsiden skal være 20 meter. Veggene må bygges i et materiale som gir uniform ballstuss over 
hele området. Ved nettingen vil ballstussen kunne variere. 

Mesh-nettingen skal alltid ligge i flukt med glassveggenes innside. Gitteret skal bestå av firkanter som er 
lodded, vridd eller sveiset med åpning (diagonal måling) aldri mindre enn 5 cm og ikke større enn 7.08 cm.  
Anbefalt tykkelse på metallet er mellom 1,6 og 3,0 mm, med maksimal 4mm og en fasthet som gjør at det 
ikke påvirkes nå ballen treffer. 

VEGGER OG KORTSIDER
Banens totale høyde er 4 meter. Målt fra bakkenivå er de første 3 meterne vegg av glass/betong eller annet 
fast materiale (materialet som brukes i veggen skal være slett og skal i overensstemmelse med teksten som 
angis i avsnittet ”VEGGER”). Den øverste delen (1 meter) er mesh netting.

VEGGER OG LANGSIDER
Det er to varianter som er godkjent av det internasjonale padelforbundet. 

Variant 1
Består av stigende veggområde i begge ender, hvorav det første trinnet er 3 x 2 meter (h x l) og det andre 
trinnet er 2 x 2 meter. 

Variant 2
Består av høyere vegger på banens langsider. Banen kan bygges med fire meters høyde over hele bane målt 
fra innsiden av banen. 

TIPS: 3

Banens oppbygning skal være 10 x 20 meter, hvorav vegg-fordelingen er som anvist i tegningen over. 
Dersom banene skal ligge tett kan det lønne seg med fangnett mellom banene for å unngå av ballene 
krysser til andre baner. Er banen innendørs kan fangnettet festes i taket. 

Gå aldri på kompromiss med kvaliteten. Banene brukes hard og mye. Veggene skal tåle mye belastning og 
gresset skal ligge lenge. Vi anbefaler derfor alltid kunden å vurdere alternativene som tilbys, men aldri gå 
på kompromiss med produktkvalitet eller kvalitet på installasjon. Sikre trygg aktivitet for alle!
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UNISPORT REFERANSER

WORLD PADEL TOUR - SWEDISH PADEL OPEN 2018 (SVERIGE)
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World Padel Tour er verdens største og tøffeste padel-serie 
hvor verdens beste spillere møtes. Hvert år spilles en del 
av denne serien i Båstad, Sverige. Unisport leverte banene 
brukt under konkurransen inkludert finale/ hovedbanen. 
Vi leverer et vidt spekter og leverer baner og underlag som 
sett i WPT.

HEMING TENNIS (OSLO, NORGE)

Norges første utendørs padelbane er installert hos  
Heming Tennisklubb i Oslo. Banen er installert tidlig 2019 
i samarbeid med vår samarbeidspartner RedSport. Banen 
er levert med det offisielle kunstgresset brukt i alle spill og 
turneringer relatert til World Padel Tour. 

PADEL COURT NO. 9 (SVERIGE)

Sveriges mest innovative og moderne padelsenter. Instal-
lasjonen er gjennomført i samarbeid med Adidas Padel og 
fire padelbaner er levert og installert. Levert av Unisport er 
padelbaner og kunstgress ellers i lokale for å skape et godt 
miljø både på og utenfor banen. 
Senteret inkluderer en egen Adidas shop, konferanserom 
og romslige lokaler under høyt tak - noe som gjør dette til 
det optimale padelsenteret. 
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UNISPORT - FRA IDÉ TIL FULLVERDIG IDRETTSANLEGG

DEG SOM KUNDE
I din kommune, skole, idrettshall, 
virksomhet eller forening har dere 

et behov/ønske vedr. innendørs 
eller utendørs idrettsarealer, 
anlegg eller fasiliteter, som 

vi kan bidra med at løse.

RÅDGIVNING
I en dialog med oss, får du bistand av vår 60 års 
erfaring med idrettsfasiliteter og installasjoner, 
samt vår kompetanse om idrett & bevegelse.  Vi 
finner en løsning, for hvordan ditt idrettsanlegg 

kan optimaliseres, nytenkes eller restaureres.

VÅRT ERFARNE TEAM
Vår salgsavdeling fastsetter prosjektets 

forløp i tett samarbeid med 
prosjektavdelingen. Vi leverer ofte en 

totalløsning hvor hele projektet etableres 
og monteres i én arbeidsgang. Dermed 

sikres du en optimal installasjonsprosess 
med maksimal tilpasning.

DESIGN
Det vesentligste i designprosessen er å 
forholde seg til og beslutte ut i fra, hva 
idrætsrummet skal brukes til og kunne 

tilby. Riktig rådgivning sikrer, at du får en 
spennende løsning, som benyttes maksimalt.

TILRETTELEGGING & 
PROSJEKTSTYRING

Prosjektstyringen håndteres alltid i et tett 
samarbeid med de involverte parter, som 
arkitekter, entreprenører samt naturligvis 

våre erfarne montørteam. Dermed sikres det 
beste resultat. 

SERVICE & ETTERSYN
Hvert år foretar vår erfarne montørstab 

service-ettersyn på innendørs og utendørs 
idrettsfasiliteter, som idrettshaller, gymnastiksaler 

og kunstgressbaner. Vår ekspertise sikrer dere, 
at alt fungerer sikkerhetsmæssig forsvarlig, 

også etter mange års intensiv bruk.

PROJEKTET STÅR KLART
Vi arbeider hver dag for å optimalisere 

arbeidsgangen, så det kan komme våre kunder 
til fordel. Våre kunder kan forvente, at vi leverer 
idrettsløsninger i en overbevisende kvalitet og 

til det avtalte tidspunkt.

INSTALLASJON
Vår styrke ligger bl.a. i vårt eget 
kvalitetsbevidste montørteam 

eller ved sertifiserte partnere, og 
den store erfaring, som vi har med 
å gjennemføre både store og små 

Prosjekt fra A-Å. Hos Unisport kan du få alle tjenester samlet fra én leverandør - på én kontrakt. 
Med erafting, kompetanse og ekspertise på hvert enkelt felt av din prosjektvisjon, bistår vi å realisere 
anlegget med maksimal utnyttelse både hva gjelder plass, forutsetning og ønske. Kontakt oss i dag så 
hjelper vi deg med ditt padelanlegg. 

norge@unisport.com www.unisport.com
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