AKEAB HJÄLPER UNGDOMAR
I MALMÖ UPPTÄCKA PADEL
Padel som sport och fenomen bara växer och växer.
Med akeabs hjälp nu även
hos barn och ungdomar
som vanligtvis har en
väldigt hög tröskel att ta
sig över för att komma in i
padelvärlden.
På kort tid har padel som sport och företeelse
ökat lavinartat. Men nästan bara uteslutande i
de vuxnas värld. Padelanläggningar är platser där
vuxna människor samlas och spelas. Sällan eller
aldrig har ungdomar idrottslektioner i en padelhall.
Fram tills nu.
I Västra Hamnen i Malmö har PDL Center
ett av sina nyöppnade padelcentrum. Intill liggen
en kommunal grundskola, Neptuniskolan, som
inte haft möjligheten att nyttja lokalerna.
Fram tills nu.
I ett socialt samarbete tillsammans med PDL
Center har nämligen akeab köpt tider på flera
banor, inklusive en tränare, som gör det möjligt

för elever i årskurs nio att upptäcka sporten.
Från och med januari 2021 har alltså eleverna
padel på en del av sina ordinarie idrottslektioner.
– Vårat enda intresse i detta projekt är att få
fler barn och ungdomar i rörelse. Der är möjligt
i större utsträckning när olika aktörer i samhället
alla gör gemensam sak. I längden vinner vi alla
på det, säger Ingemar Queckfeldt, sponsor- och
marknadsansvarig på akeab.
– I detta fall handlar det om att Neptuniskolan
inom Malmö Stads organisation öppnat dörrarna
för ett samarbete med civilsamhället som PDL
står för och näringslivet som akeab representerar.
PDL Center är en av Sveriges största padelorganisationer, med ett 30-tal padelanläggningar
runt om i landet. Projektansvarige Stefan Krueger
är mycket glad för det pilotprojekt som startats
med akeab.
– Det är ett fantastiskt initiativ. Mer eller mindre
samtliga elever som testar på padel gör det nu
för första gången, och det är väldigt tydligt att
det är en sport som uppskattas. De har även
sett till att eleverna får experthjälp genom våra
instruktörer.
– För oss finns det flera vinster. Dels att beläggningen, som annars är uppemot 70 procent
totalt sett, fylls ut under dagtid. Sedan görs det en

stor samhällsekonomisk vinst när fler ungdomar
får testa på en ny sport, som de kanske fortsätter
med i framtiden istället för att inte motionera
över huvud taget. Detta är tveklöst en rekryteringsprocess in till padelsporten. Alla vinner.
Totalt sett handlar det om att cirka åtta banor
hyrs under två timmars tid, flera gånger i veckan.
– Jag ser naturligtvis gärna en fortsättning på
samarbetet, säger Krueger, och tillägger:
– Men helst av allt ser nog eleverna en fortsättning.
Pär Johansson är rektor på Neptuniskolan och
ser positivt på samarbetet.
– I kursplanen för idrott- och hälsa framgår att
eleverna ska få möta många olika slags aktiviteter
i undervisningen. Med PDL-center som nära
granne till skolan har det öppnats en möjlighet
för våra elever att på ett enkelt sätt få prova på
en aktivitet som de normalt inte finner på sitt
schema. Vi är glada att kunna erbjuda våra elever
den här möjligheten och hoppas att samarbetet
kan fortsätta även framöver, avslutar Johansson.

