
OTA tar grep og endrer på driftsmodellen 

 
Etter en krevende periode med Covid 19 gjør Oslo Tennisarena en justering i driftsmodellen. Dette for å 
sikre en bærekraftig økonomi og samtidig legge til rette for idrettslig aktivitet året rundt.   
 
Oslo Tennisarena AS har som så mange andre virksomheter fått kjenne på konsekvensene av pandemien. 
Siden 1997 har en del av finansieringen for å sikre OTA sin driftsmodell vært utleie av lokaler til eksamens 
virksomhet. Som vi vet ble det ingen eksamener i 2020, og det blir heller ikke noen i 2021, slik det ser ut i 
dag. Dette gjorde at OTA mistet betydelig omsetning, hvilket er kritisk for at anlegget skal kunne driftes 
forsvarlig samt være i posisjon til å styrke norsk tennis. 
   
Ledelsen og styret har vært nødt til å se på andre inntektsmuligheter for å sikre en langsiktig stabil 
økonomi, da det er forventet at eksamensvirksomheten vil reduseres på permanent basis. For å betjene 
gjeld, holde en god standard på bygningsmassen, og samtidig jobbe for å gi gode aktiviteter tilbake til 
tennismiljøet må OTA finne alternative inntektsmuligheter. Diverse løsninger og muligheter har blitt 
drøftet. 
 
OTA ser at å frigi 2 av de 11 banene til en annen racket sport, Padel, vil kunne gi en bedre utnyttelse av 
anlegget og gi den merinntekt man trenger for å sikre en sunn økonomisk drift. Dette baserer seg på 
konservative prognoser, fra tilsvarende anlegg i og utenfor Norge.  
Med 3 ordinære padel baner og 1 singelbane på anlegget vil man ikke lenger være avhengig av å leie ut til 
eksamen, og man vil ha 9 tennis baner permanent gjennom hele året til tennisaktivitet. I tillegg inkluderes 
en minitennisbane for våre yngste. OTA kommer også oppgradere de resterende 9 tennisbanene med nytt 
toppdekke i løpet av sommeren.   
 
OTA ser da mot en stabilitet og forutsigbarhet i timeutleien, og dette vil komme spillerne til gode. Vi har 
tidligere hatt krevende perioder i november/desember og mai/juni hvor det har vært eksamen på 
anlegget. Brukerne av OTA har i disse periodene vært nødt til å omstille sin sportslige virksomhet noe, 
hvilket har vært krevende. I tillegg har vi opplevd stor slitasje på anlegget og de ansatte sin kapasitet har i 
disse periodene blitt brukt til ikke sportslige gjøremål.  
 
Daglig Leder på OTA, Kristofer Stahlberg sier «Det er ikke noe hyggelig å redusere antall tennisbaner, men 
for at OTA skal kunne ta posisjon som bidragsyter ovenfor norsk tennis må vi sikre god drift. Vi mener at 
dette er en god løsning som gir anlegget en mulighet at drive sportslig aktivitet 12 mnd om året. Samtidig 
ønsker vi en ny positiv idrett velkommen som på en naturlig måte kan inkluderes under samme tak. Vi 
tror videre at Tennis og Padel kan dra fine synergier av hverandre og gi anlegget en god racket miljø og 
høyere aktivitet. 
OTA har ingen planer om å endre hverken turneringstilbudet eller andre aktiviteter slik vi hatt tidligere. 
Men vi trenger bedre belegg på tennisbanene, også utenfor så kalt «prime time». Det håper vi samtidig å 
oppnå med denne justeringen».  
 
Norges Tennisforbund (NTF) som eier 10% av OTA, stemte mot forslaget om å ta eksisterende tennisareal 
til padel. Aslak J. Paulsen, Generalsekretær i NTF, uttaler: «NTF består i dag av 2 grener, padel og tennis. 
At våre 2 racketsporter skal konkurrere om samme areal ser vi som lite formålstjenlig. Begge 
racketsporter har de siste årene økt i popularitet og hatt god medlemsvekst. Skal norsk tennis og padel 
ivareta den økende etterspørselen er anleggsutvikling helt avgjørende, men ikke på bekostning av 
hverandres eksisterende arealer. NTF forstår at OTAs økonomiske situasjon er krevende, spesielt mht. 
tapte eksamensinntekter og økonomi til å videreutvikle anlegget. NTF respekterer selvsagt 
flertallsavgjørelsen og ønsker padel velkommen inn på OTA.»     
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