Inbjudan att köpa spelrätter för padel i När
1 september – 31 oktober 2020

När IF

(Org nr 834000-3279)

INBJUDAN ATT KÖPA SPELRÄTT FÖR PADEL I NÄR
Denna inbjudan är framtagen av När IF – och vi hoppas att du vill stötta oss i att
bygga padelbanor i När!
När IF vill som en del av finansieringen därför erbjuda spelrätter till
privatpersoner och företag. Därav denna inbjudan.

Här finner du information om padel, vår ambition och inte minst hur du kan
bidra till att utveckla När och ditt eget padelspel – Sveriges snabbast växande
sport!
Vi hoppas vi ses på padelbanorna i När!

Med vänlig hälsning
När IF Styrelse

Padel
Padel (padeltennis) är den snabbast växande sporten i Sverige. Padel har sitt ursprung från
Sydamerika och är en riktigt stor sport där samt i Spanien, Italien, Frankrike och Portugal.
Padel är en mycket enkel sport att spela och förklaras bäst som en blandning av tennis och
squash. Storleken på banan är 10m x 20m och omringad av 3 meter höga glasväggar som får
användas i spelet. Mitten av banan delas av med ett nät och man spelar alltid dubbel. Det
fantastiska med padel är att alla som kan träffa en boll kan få ut något av sporten. Man
behöver inte ha någon erfarenhet av racketsporter för att kunna njuta av sporten. Padel är
mycket roligt och enkelt att lära sig, kul för den som vill testa något nytt och omväxlande för
den som är ute efter något socialt. Padel kan spelas av alla oavsett kön eller ålder.

Bakgrund
När är en socken i framkant och När Idrottsförening vill erbjuda padel för alla – och
därigenom skapa en än mer levande socken.
Ambitionen och utgångspunkten i denna inbjudan, är att anlägga två stycken padelbanor,
men om finansieringen inte räcker till kan När IFs styrelse besluta att enbart anlägga en
padelbana.
Verksamheten kommer att bedrivas av När IF genom en egen sektion, och eventuellt
överskott från verksamheten kommer att återinvesteras i När i form av lekplats vid
idrottsplatsen, evenemang etc.
Padelbanorna kommer anläggas på När Idrottsplats, mellan Skolu och Klubbstugan i nordsydlig riktning.
Alla bokningar kommer administreras med hjälp av bokningssystemet Matchi.se.

Anläggningen
Banorna är planerade att byggas av erfaren leverantör och tillverkas av noga utvalt och
högkvalitativt material som anpassats för gotländskt klimat. Padelbanan har väggar av glas,
som tillsammans med ett konstgräs av högsta kvalité säkrar en slitstark anläggning som
håller många år. Belysning planeras för att vara en attraktiv anläggning. Total kostnad för
byggnation uppskattas till ca 1 050 000 -1 150 000 kr.
Konkurrerande anbud från olika leverantörer av padelbanor håller på att tas in samt vår
förhoppning är att markarbete, elarbete kan göras av lokal entreprenör för att hålla
kostnader nere.

Illustrativ bild på padelbana.

Finansiering
För att kunna anlägga padelbanor samt bedriva verksamheten kommer När IF utfärda
spelrätter på padelbanorna. Detta möjliggör finansiering, och det ger innehavaren av
spelrätten möjlighet att till förmånliga priser och bokningsmöjligheter, kunna spela padel
under en given period. Spelrätter innebär således inget ägandeskap av padelbanorna för
innehavaren. Spelrätterna kommer hanteras via spelarens respektive konto på Matchi.se.
Förutom att erbjuda spelrätter kommer När IF som förening att investera, samt förfrågan
kommer även att gå till övriga intressenter att investera eller sponsra anläggningen.
Uppnås investeringsmedel kommer två stycken padelbanor att anläggas. Detta för att skapa
en attraktiv spelplats och möjligheter till att erbjuda läger och padelskola till barn- och
ungdomsverksamheter.
Uppnås inte investeringsmedel kommer en eller ingen padelbana att uppföras. Beslut för
detta kommer styrelsen i När IF fatta enligt nedan beskriven tidsplan.

Villkor och information för spelrätter
När IF s styrelse kan besluta om eventuellt förlängd teckningsperiod för att teckna spelrätter.
Återbetalning till fullo sker om anläggning av padelbanor inte anläggs.

Tidsplan
Arbetet med anlägga padelbanor följer nedan preliminär tidsplan:
Aktivitet

Tidsplan

Ansökningar för bygglov inskickade

2020; vecka 35

Inbjudan för att teckna spelrätter är 1 september till
31 oktober
Utvärdering av leverantör

2020; vecka 36-44

Planerad likviddag av spelrätter

2020; vecka 46

Sammanställning total finansiering

2020; vecka 48

Beställning av material till banor

2020; vecka 49

Start av anläggning av padelbanor

2021; så snart väder tillåter

Invigning av padelbanor

2021; april/maj

2020; vecka 38-42

Kontaktpersoner
Arbetet bedrivs genom När IFs padelutskott och kontaktpersoner är:
Henrik Häglund
070 0874718
nar_if@outlook.com

Bilaga 1 – Erbjudande av teckningsrätter
Bilaga 2 – Blankett för anmälan av teckningsrätter

Bilaga 1 – Erbjudande av teckningsrätter
Rätt att spela gäller till och med 2022 12 31. Ej nyttjade timmar förfaller därefter.
Icke medlemmar i När IF Padelsektion har rätt att boka bana i Matchi.se 3 dagar innan speltillfälle.
Medlemmar i När IF Padelsektion har rätt att boka bana i Matchi.se 7 dagar innan speltillfälle.
Det är möjligt att ha max 6 bokade tillfällen i Matchi.se.

Nivå

Medlemskap i När IF
Padelsektion t o m
2022 12 31.

Pris för
teckningsrätt

Värde på presentkort på
bokningar via Matchi.se ***

Antal dagar att ha rätt
att i förväg boka bana i
Matchi.se

Beräknat speltimmar
**

Brons

Ja

5 000 kr

5 500 kr

7 dagar

22 speltimmar

Silver

Ja

10 000 kr

12 000 kr

7 dagar

48 speltimmar

Guld

Ja

25 000 kr

32 500 kr

10 dagar

130 speltimmar

** Riktvärde för timpriser för bokning av padelbana en timme är 350 kr icke-medlem, och 250 kr medlem i När IF Padelsektion.
*** Påslag Brons = 10 %, Silver = 20 %, Guld = 30 %

Bilaga 2 – Blankett för anmälan av teckningsrätter
Fylls i och sänds till nedan adress via post eller e-post.
Henrik Häglund
När Rovalds 869
623 48 Stånga
nar_if@outlook.com
Kryssa i valt alternativ:
Alternativ Brons – 5 000 kr
Alternativ Silver – 10 000 kr
Alternativ Guld – 25 000 kr
ORGANISATIONSNUMMER / PERSONNUMMER

FIRMANAMN / FÖRNAMN OCH EFTERNAMN

POSTADRESS

POSTNUMMER

ORT

E-POST

TELEFONNUMMER

ORT

DATUM

UNDERSKRIFT

TECKNINGSTIDEN GÅR UT 31 OKTOBER 2020. PLANERAD LIKVIDDAG 15 NOVEMBER 2020.
BETALNING SKER TILL NÄR IF:
Bankgiro:

5932-2057

Swish:

1235350616

