4

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

VILL SKAPA EN UNIK
KLUBBKÄNSLA MED HÖG
TRIVSELFAKTOR
Court 1 Padel Club bygger två nya hallar under 2021.
- Med Court1, Court2 och Court3 ska de skapa den
ultimata padel-klubben. Medlem eller inte, alla kommer
att känna sig välkomna. Den familjära stämningen som
Court1 är kända för idag är en katalysator som för bolaget
framåt. Med utökade spel, tränings- och tävlingsmöjligheter i de tre anläggningarna ser framtiden ljus ut för
klubbens medlemmar.
Padelbanorna på Court1 i Nacka har använts flitigt sedan
öppningen i mars 2017. Visionen hos ägarna, Johan
Hjelmgren och Christian Schager har alltid varit att skapa
en padelklubb och en mötesplats, inte ”bara” en padelhall.
Det har vi lyckats med och därför startar nu bygget av
Court2 och Court3 som båda ligger inom cykelavstånd från
Court1. Court1 kan snart erbjuda spel på hela 20 padelbanor
inom fem minuters bilavstånd, vilket är unikt i Stockholm
idag. Det kommer att finnas många förmåner för våra medlemmar. Du ska kunna boka tider med kort varsel, vara med
i seriespel eller gruppträningar i vår populära tränarledda
verksamhet ”Academy”. Till det adderar vi två välutrustade
gym, behandlingsrum, co–work space och dessutom en
grym restaurang med riktigt bra mat, berättar Johan. Vi
kommer att bygga olika typer av medlemskap för privatpersoner, familjer och företag med stora mervärden, men
naturligtvis tar vi inte bort möjligheten att boka tider för
icke medlemmar förklarar Christian.
Court1 satsade tidigt på sin junior och ungdomsverksamhet.
– Det är många juniorer som tränar hos oss, hela 180 barn
och ungdomar just nu. Vi har två ”padelbilar” som hämtar
barn på 10 olika skolor dagligen. På Court1 väntar sen
padelträning, mellanmål och mysigt häng med kompisar.
Konceptet kallas Padel Kids och är mycket uppskattat.
Vi har många lokala familjer som tränar hos oss idag. Målet

med vår utbyggnad är att bl.a. att dessa familjer ska få ännu
större möjligheter till spel, träning och ett härligt umgänge
med gamla och nya padelvänner i någon av våra tre anläggningar säger Christian.
Court3, som med sina 3000 kvm, blir klubbens flagship-hall kommer husera restaurangen med fullständiga

rättigheter där man kan umgås, äta sin mat och samtidigt följa en pågående turnering, barnens träning
eller en spännande seriefinal. På Court3 byggs det två
singelbanor och sex dubbelbanor varav två centercourtbanor, certifierade för att hålla världstävlingar.
Läs mer på court1.se

