
N Y H E D S B R E V  EKSTRA
D E C E M B E R

 

Engang imellem står vintersolen og månen så præcist, at timingen i
bestemte begivenheder nærmest ikke kan være planlagt bedre. 

Lørdag den 3. december 2022 har PadelWorld Ikast 1-års jubilæum, siden vi
slog dørene op for første gang, og i dag kan vi så annoncere en stor nyhed,
meget tæt på vores jubilæumsdag.

PadelWorlds to ejere, Rasmus Niebuhr og Jens Poulsen, har købt det 4000
kvadratmeter store padelcenter på Vesterholmvej i Holing ved Herning.

- For PadelWorld er det et naturligt skridt med en udvidelse i nærområdet.
Vi er stolte over at kunne fordoble muligheden for at spille padel, til glæde
for hele det midtjyske område, fortæller Rasmus Niebuhr.

P A D E L W O R L D
I N D T A G E R  H E R N I N G

PadelWorld-koncept på endnu en adresse

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi er meget glade og stolte over
den modtagelse, som PadelWorld Ikast har fået det seneste år.

Derfor vil vi forsøge at overføre så meget af konceptet, samt de gode
erfaringer fra PadelWorld Ikast, til PadelWorld Herning. Gode faciliteter,
hygge, samvær og oplevelsen omkring padel er fortsat grundværdierne, i
skabelsen af det nye center.

- Placeringen ved Holing, Hernings idrætsmekka – kun 15 minutter fra
PadelWorld Ikast, er helt ideel for endnu et padelcenter i det midtjyske
område. Det bliver en stor glæde for alle PadelWorlds spillere, 
siger Jens Poulsen.

Vi håber og tror, at vi kan åbne op for spil, på de 11 doublebaner og en enkelt
singlebane, i løbet af marts 2023.

PadelWorld Herning vil fortsætte med samme setup som man kender det i
Ikast, hvor Rasmus Poulsen er direktør, mens Kasper Gade vil fungere som
centerchef i begge centre.


