
Synspunkter på medlemsundersøkelse om kontrakttimer i NTK-hallen. 

Ref. mottatt informasjon om medlemsundersøkelsen og statistikk om banekapasitet etc. 

Fra årsmøteprotokollen i 2022 og medlem Stig Olsen siteres; 

«Det er åpenbart kun i en liten gruppe sin interesse at dørene stenger for oss andre». 

Påstanden er drøy og urimelig. Det er ingen gruppe av NTK medlemmer sin interesse å 

stenge for andre medlemmer. Snarere tvert imot. Enten vi spiller single eller double trenger 

vi partnere. De fleste av oss som spiller på kontrakttimene i NTK-hallen har blitt kjent med 

hverandre på uteanlegget i Seterveien, men også gjennom senior lørdagsdouble, turneringer 

eller annen aktivitet i hallen. Vi utelukker ingen. 

Kontraktspillerne er heller ingen liten gruppe, men berører i dag minst 80-90 spillere (se 

under), men det spilles kun på et medlems kontrakt pr. bane. Før voksenkursene startet og 

la beslag på banekapasitet antar jeg at det var ca. 50 % flere. 

Når finansieringen av vår fantastiske tennishall ble planlagt og hallen åpnet i 1994, fikk alle 

medlemmer tilbud om å tegne seg for kontrakttimer med et årlig leiebeløp eller en 

innskuddsordning/timeandel med innbetaling på 50.000 kr. Dette sammen med satsningen 

på junioravdelingen og faste treningstimer innendørs utenom «prime time» var selve 

bærebjelken i finansieringen av NTK-hallen. Klubben baserte seg mindre på strøtimer 

bortsett ifra på formiddager og i helgene. Det gjaldt å sikre seg faste og sikre inntekter.  

Vi lyktes med planen. Når andre tennishaller rundt oss gikk i konkurs eller ikke maktet å 

gjennomføre sine planlagte hallprosjekter, klarte NTK med sitt styre og medlemmer å lose 

klubben trygt gjennom 90 tallet og i årene fremover, mot alle odds (skyhøy rente, svak norsk 

økonomi). 

Jeg nevner dette fordi det er en viktig del av NTK historien som kanskje ikke alle kjenner så 

godt.  

Vi som har de eldste kontraktene og fortsatt spiller har selvsagt blitt færre etter hvert. 

Ettersom økonomien og lånebetingelsene ble bedre har klubben betalt tilbake 

medlemmenes innskudd, men også opprettet kontrakter til nye spillere underveis.  

I tillegg har det vært naturlig avgang fra andre kontrakthavere.  

Summen av dette har frigitt mange timer på kveldstid som klubben stort sett har brukt på 

trenervirksomhet for voksenkurs.  



De timene som er tilgjengelige p.t mellom kl 18-22 på mandag-torsdag (prime-time) og som 

ikke berører barn eller ungdomstrening er ifølge grafer fra banekapasitet/medlems- 

undersøkelsen:  

• Voksenkurs: 17  timer 

• Strøtimer:    5 timer 

• Kontrakter:  32 timer 

Totalt:   54 timer  

På min kontrakttime på tirsdager mellom 19-20, er vi normalt 2 på vår bane. Vi spiller 

unntaksvis double, men det er alltid 4 på nabobanen som spiller double. Alle er veteraner og 

tennisentusiaster som har spilt i mange år og verken ønsker å ha trener eller delta på 

voksenkurs. På de to andre banene er det voksen kurs og det virker som det er 4-5 spillere + 

trener på hver av de banene. 

Jeg tror fordelingen mellom single og double på kontraktene på tirsdager er omtrent den 

samme andre dager hvilket betyr at disse 32 kontrakttimene ukentlig engasjerer et sted 

mellom 80-90 spillere.  

 

Det andre sitatet fra innspillet i årsmøtet i 2022; 

«Vi er en stor gruppe medlemmer som har trent ukentlig hver kveld i mange år, men ikke 

får boke timer om kvelden før kl 22» 

Ifølge undersøkelsen er det 80 medlemmer som vil at dagens ordning med kontrakttimer 

skal avvikles. Et lite flertall av de 152 som svarte.  

Premisset og spørsmålene som ble lagt til grunn på årsmøte i 2022 (jeg deltok ikke) er 

dessverre tendensiøse og resultatet fra selve undersøkelsen har tvilsom verdi. Det blir skapt 

forventninger om endringer når man går ut med en slik undersøkelse, men som 

beslutningsunderlag for styret er det tynt og endringsforslagene fra medlemmene som 

svarte spriker i alle retninger. Kanskje med hovedvekt på å øke strøtimene i «prime time» på 

bekostning av de som har kontraktstimer i dag. Det skaper ikke god stemning eller et godt 

tennismiljø, men kun splittelse.   

 



I innendørssesongen fra 22.8.22 og 1.1-31.05.23 vil klubben ha faste og stabile inntekter fra 

kontraktene opp mot ca. 0,5 mill.kr. Kontraktspillernes avtale er at de betaler for hele 

innendørssesongen inkludert mai, august, desember og i alle skoleferieuker. 

Dersom klubben skulle si opp alle kontraktene og erstatte disse med strøtimer på kveldstid, 

ville inntektene bli lavere og økonomien mer utsatt.  

Når det gjelder voksen kurs, er det sikkert en innbringende virksomhet for klubben så lenge 

man får betalt ca. 250 kr. i snitt for 4-6 kursdeltagere på banen, minus utgifter til trener. 

Det medlemsundersøkelsen derimot viser er at dagens aktivitetsnivå på voksenkursene ikke 

er bærekraftig på sikt ettersom flere av kursdeltagerne de siste årene nå ønsker å spille på 

kveldstid, men uten trener. Klubben har åpenbart ikke kapasitet til å håndtere dette nivået i 

dag uten at det oppstår gnisninger og splittelse mellom medlemmene som er negativt for 

miljøet i NTK. 

 

Styret burde dra ned på ambisjonsnivået med alle voksenkursene i NTK hallen og eventuelt 

flytte noen av disse eller alle til RA og dermed «frigjøre» 17 timer på kveldstid for 

medlemmene til nye kontrakter eller øke strøtimene noe. I tillegg vil det alltid være naturlig 

avgang av kontrakttimer.  

 

Målsettingen for et styre må alltid være å tilrettelegge for at flest mulig blir fornøyd og får 

mulighet til å trene/spille innendørs i NTK-hallen, men det er umulig å gjøre alle til lags når 

det er knapphet på timer. 
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