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INTRODUKSJON 

Nordstrand Tennisklubb (NTK) ble etablert i 1905 og er blant de eldste tennisklubbene i Norge. 
Klubbens formål er angitt i NTK sine lover: "Nordstrand Tennisklubb har som formål å fremme 
interessen for tennis, og utvikle dyktighet i tennis gjennom å drive idrett organisert i Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)".1 NTK ble i 2021 rangert på delt 
andreplass blant norske tennisklubber etter sportslige resultater.2  I kraft av sin størrelse, sportslige 
resultater og engasjement i det norske tennisfellesskapet, er NTK en ledende tennisklubb i Norge. 
 
Klubbens tennisanlegg i Seterveien består av seks utendørs grustennisbaner, tre minitennisbaner, 
klubblokaler med serveringsmuligheter og garderobeanlegg, to hybler, et kontor og parkeringsplass. 
Videre eier klubben NTK-hallen, en permanent tennishall med fire innendørsbaner og tilhørende 
servicefunksjoner. Klubben har 33,75% eierandel i Oslo Tennisarena AS (OTA) med 9 tennisbaner, 4 
padelbaner og utleielokaler.  
 
Pr. 31.12.2022 hadde klubben 812 aktive medlemmer (703 i 2021). Klubben hadde i 2020 og 2021 en 
økning i antall medlemmer og denne veksten har fortsatt i 2022. NTK’s medlemsbase er jevnt fordelt 
mellom kvinner og menn. Fra figur under kan man se at antall medlemskap har vokst både for 
barn/ungdom og voksne, og med sterkest vekst for juniormedlemmer med 65% økning fra 2019 til 
2022.  
 

Medlemmer 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26+ år Totalt 

Kvinner 11 96 80 11 117 315 

Mann 14 180 80 16 207 497 

Totalt 25 276 160 27 324 812 

 

 

 
1 Lov for nordstrand tennisklubb 

2 Arbeidsgruppe etter ekstraordinært forbundsting NTF, rapport datert 25.03.2021, s.80 

https://assets.website-files.com/5e49556f353d454b74b38893/63fc6836c3a6b94d43b87a44_NTK%20lover%20-%20basert%20p%C3%A5%20lovnorm1.1.2020_submitted_26022023.pdf
https://www.tennis.no/files/filer/2021-filer/rapport-eof-arbeidsgruppe-250321.pdf
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SPORT 
Å gi et komplett bilde over alle aktiviteter og resultater for NTK er ikke mulig da klubbens 
medlemmer er svært aktive og leverer gode resultater i de fleste aldersgrupper. Under er det noen 
utvalgte resultater, inkludert lagtennis, som er et prioritert område i NTK sin strategiplan for 
perioden 2020-2023.3  Resultatene fra klubbmesterskap er også tatt inn i årsrapporten.   

 

Kurs og aktiviteter 
Etter to år med Covid-19-pandemi var 2022 et ganske normalt år. Treningene har gått som planlagt 
fra januar 2022. Dog hadde NTK høyt sykefravær blant trenerne høsten 2022, noe som resulterte i 
mindre kontinuitet og mye ekstraarbeid for å organisere treningen.  

Vi har i 2022 spredt treningsaktiviteten på flere anlegg. Dette for å kunne tilby gode 
treningsmuligheter til flest mulig av NTK sine medlemmer, også de som ikke deltar i organisert 
trening. I sommerhalvåret hadde NTK trening i Frognerparken og på Ljan tennisklubb, i tillegg til eget 
anlegg i Seterveien. I innendørs-sesongen hadde NTK treningsaktivitet på OTA og Ljan tennisklubb, i 
tillegg til NTK-hallen. Styret i NTK har bedt administrasjonen publisere data på kapasitet/ booking og 
der fremgår det for eksempel at Konkurransegruppen, som består av litt eldre junior utøvere, 
primært trener på OTA og Ljan tennisklubb i innendørs-sesongen.4  

Til tross for at mye trening foregår på andre anlegg for å øke banekapasitet, er det en utfordring å 
sikre at alle medlemmer kan få utøve sporten slik de ønsker og med nok timer til alle. Dette 
diskuteres nærmere i avsnittet Anlegg. Kostnader for tennis er høye og det oppleves som en barriere 
også i NTK. Norges idrettsforbund og regjeringen har fokus på dette5 og NTK har ambisjoner om mer 
tennis for pengene i sin strategiplan 2020-2023.6 Hvordan man skal få operasjonalisert dette må NTK 
arbeide videre med, men tiltak som mer utendørs-tennis og mer egentrening/ sparring med frivillige 
trenere er nok en forutsetning for å redusere kostnader.  

 
3 NTK sin strategiplan 2020-2023 

4 Data på banekapasitet/ booking 

5 NIF - Økonomi skal ikke være en barriere for å delta i idretten 

6 NTK sin strategiplan 2020-2023 

https://assets.website-files.com/5e49556f353d454b74b38893/5ece339eaa7e3f1c7be4db7e_Strategi%20NTK%202020-2023.pdf
https://assets.website-files.com/5e49556f353d454b74b38893/63e3cebef866da7a52615dd7_2.%20data%20p%C3%A5%20banekapasitet%20og%20booking.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2023/okonomi-skal-ikke-vare-en-barriere-for-a-delta-i-idretten/
https://assets.website-files.com/5e49556f353d454b74b38893/5ece339eaa7e3f1c7be4db7e_Strategi%20NTK%202020-2023.pdf
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TennisKids (opp til 12 år) 
NTK er del av Norges Tennisforbunds (NTFs) konsept TennisKids, som er utviklet for yngre spillere 
med tilpasset utstyr (tidligere Tennisskolen). NTK hadde pr 31.12.2022 totalt ca. 240 barn som spilte 
tennis med røde, oransje og grønne baller hver uke. Klubben har et samarbeid med henting og 
levering av barn fra Aktivitetsskolene (AKS) på Bekkelaget, Kastellet, Nordseter og Nordstrand 
barneskole. TennisKids har i innendørssesongen sin trening i NTK-hallen og da med start kl 14 på 
hverdagene.7  

Som en del av NTFs TennisKids konsept, gjennomføres ROGY-turneringer (TennisKids-tour) for de 
ulike nivåene. NTK er i gruppe med Holmenkollen, Heming, Njård og Ljan og vi arrangerte gjennom 
2022 totalt seks ROGY-turneringer (2 Red tour, 2 Orange tour og 2 Green tour). Nytt fra høsten-2022 
var at ROGY-turneringene kun blir spilt på søndager. For å sikre mestring har NTK da hatt camp i NTK-
hallen på lørdagene for deltagerne på ROGY-turnering dagen etter. Styret oppfatter at slik bruk av 
klubbens anlegg til barn og unge bidrar til tennisglede og å bygge klubbkultur. Regler for adferd, som 
angitt i Strategisk plan 2020-2023 for NTK8, er da også fokus. 

TennisKids har i 2022 hatt tilbud om spill innendørs på søndager kl 9-10 på 4 baner i NTK-hallen, der 
barn og foreldre kan komme for å spille tennis sammen. Det er ikke trener til stede. Målsetningen er 
at barna skal få spilt sammen, samt spille med voksne/ foreldre. Denne satsningen er viktig for å 
bygge klubbkultur ved at barn og foreldre blir bedre kjent over ulike grupper og alder. Å engasjere 
aktive tennisfamilier er angitt som mål i NTK sin strategiske plan 2020-2023.9  

Høsten 2022 hadde vi premiere for Halloween-tennis med konseptet "Glow in the dark" der 171 barn 
spilte tennis i mørket med selvlysende (UV) baller, linjer og nett. Etter tennis ble det servert pizza og 
dette var et sosialt tiltak med mye tennislek. 

 
7 Data på banekapasitet/ booking 

8 NTK sin strategiplan 2020-2023 

9 NTK sin strategiplan 2020-2023 

https://assets.website-files.com/5e49556f353d454b74b38893/63e3cebef866da7a52615dd7_2.%20data%20p%C3%A5%20banekapasitet%20og%20booking.pdf
https://assets.website-files.com/5e49556f353d454b74b38893/5ece339eaa7e3f1c7be4db7e_Strategi%20NTK%202020-2023.pdf
https://assets.website-files.com/5e49556f353d454b74b38893/5ece339eaa7e3f1c7be4db7e_Strategi%20NTK%202020-2023.pdf
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Ungdom & Tennis (13-19 år) 

NTK har tilbud for barn og unge på alle nivåer, og Ungdom & Tennis (13-19 år) er et populært tilbud 
for de som har mindre fokus på turneringer og mer fokus på å ha det gøy og bli igjen i tennisen. Det 
har i 2022 blitt et tettere samarbeid med konkurransegruppen og det er deltagere i Ungdom & 
Tennis som også deltar i nasjonale turneringer.  
 
I 2022 så vi en markant økning i antall deltagere i gruppen Ungdom & Tennis og NTK har mange på 
venteliste til denne treningskategorien. Det er verdt å merke seg at NTK, i henhold til egne lover, er 
underlagt Norges idrettsforbund. Norges idrettsforbund har et spesielt fokus på at idrett skal gi tilbud 
til barn og unge.10 Norges idrettsforbund peker spesielt på frafall i ungdomstiden som et 
hovedproblem som alle særforbund/ grener skal arbeide aktivt for å motvirke. Styret i NTK er glad for 
at klubben har bygd opp Ungdom & Tennis som nettopp svarer ut denne bestillingen fra overordnet 
organisasjonsledd i norsk idrett. Samfunnsutviklingen går mot mer stillesitting og overvekt og 
idretten kan med et bredt tilbud til barn og ungdom være en viktig motvekt.11 For en idrettsklubb er 
bred base blant barn og ungdom også avgjørende da disse medlemmene i fremtiden kan ta viktige 
roller i NTK, som for eksempel trener, frivillige med dugnadsbidrag eller frivillig med formelt verv.   
 
Ungdom & Tennis har i innendørssesongen sin trening i NTK-hallen.12  
 

Konkurransetennis 
NTK opplevde i 2022 en av de største sportslige prestasjonene noensinne i klubbens historie da 
Ulrikke Eikeri spilte seg frem til finale i mixed double i French Open. Ulrikke er en spiller som har 
vokst opp i naboklubbene Ljan og NTK og vi har hatt glede av å ha Ulrikke som medlem i NTK siden 
tidlige juniorår. Det var derfor veldig gledelig at Ulrikke nå fikk en foreløpig internasjonalt topp med 
finale i mixed i French Open. Ulrikke har også etablert seg i verdenstoppen i double (topp 40) og 
Ulrikke er inne i hovedturneringene i double i alle de største turneringene. Ulrikke er en inspirasjon 
til alle medlemmer i NTK og Ulrikke trener også på vårt anlegg når hun er i Oslo. Alle juniorer bør 
merke seg at Ulrikke alltid har hatt fullt fokus på intensitet på treninger og kjører mye fysisk trening. 
Ulrikke har også spilt mye tennis utenom organisert trening, blant annet med familie og andre 
medlemmer i NTK og Ljan. 

NTK-medlemmene Melanie Stokke, Lilly Håseth, Sofia Håseth og Viktor Durasovic har også deltatt 
internasjonalt i 2021/ 2022. Disse spillerne, samt Ulrikke, har representert Norge på seniorlandslag 
de siste årene. NTK er i en unik situasjon i norsk tennis med så mange profesjonelle spillere på både 
kvinne- og herresiden og disse spillerne trener også på NTK-anlegg når de er i Norge. Som Ulrikke, så 
er de alle seriøse toppidrettsutøvere. NTK forsøker å støtte dem så mye som klubben har anledning 
til. Styret oppfordrer alle medlemmer, og spesielt yngre spillere, til å se på disse utøverne når de 
trener. Anders Håseth, NTK, er kaptein for det norske Davis Cup-laget med Viktor, som vant alle 
kampene i 2022 og spilte finalekamp for sluttspillet i Davis Cup i 2023.    

Vi har hatt rundt 35 konkurransespillere i NTK sitt treningsprogram i 2022. I tillegg har vi 24 spillere i 
gruppen yngre konkurransespillerne ("Rookies"). Det har vært fokus på å ha god atmosfære og "team 
work" i konkurransegruppene. Styret og administrasjonen anser at man har lyktes med dette. 
Spillerne oppleves å respondere bra og det er gjennomgående god innsats og god stemning på 

 
10 NIF´s utviklingsplan nr 1 for norsk idrett 

11 Data på banekapasitet/ booking 

12 Data på banekapasitet/ booking 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/e7edfa47f77e457abf83827d39c3e1d8/utviklingsplan-01-barn-og-ungdom---versjon-2016-10-28.pdf
https://assets.website-files.com/5e49556f353d454b74b38893/63e3cebef866da7a52615dd7_2.%20data%20p%C3%A5%20banekapasitet%20og%20booking.pdf
https://assets.website-files.com/5e49556f353d454b74b38893/63e3cebef866da7a52615dd7_2.%20data%20p%C3%A5%20banekapasitet%20og%20booking.pdf
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treningene. Med stabilitet nå etter Covid-19 så er det en klar ambisjon fra styret at 
treningsprogrammet skal utvikles ytterligere. NTK sin strategiplan for perioden 2020-2023 angir fokus 
på fysisk fostring inn i treningen, samt individuell tilpasning, og dette må da inkorporeres i "the NTK 
way".13 Styret og administrasjonen ønsker at treningsprogrammet i NTK ("the NTK way") skal utvikles 
og defineres ytterligere i 2023.   

I NM senior innendørs fikk vi en Norgesmester da Maren Milla Reinemo vant double. Maren Milla har 
også hatt sterke resultater i Grand Prix-turneringene (senior) nasjonalt. I NM senior utendørs gikk 
Elisabeth Birkevold til semifinale i mixed og Celin Myhre gikk til semifinale i damer double.  

Vi hadde mange gode resultater blant juniorene i klubben. Celin Myhre vant NM-tittel i både double 
og mixed double i NM u. 19 utendørs, og hun vant double NM u. 19 innendørs med klubbvenninne 
Maren Milla Reinemo. I utendørs NM gikk Maren Milla til semifinale i u. 19 single. Internasjonalt 
hadde vi flere juniorspillere som har levert gode resultater i ITF-turneringer med flere kvartfinaler i 
single og noen double-finaler. Alle våre spillere som deltar i ITF har forbedret verdensrankingen sin 
betydelig i 2022.  

Arshia Joon og Nikolai Shibani var begge i finalen i NM utendørs u. 14 og Aisha vant også mixed. 
Begge disse har også gjort sterke resultater ellers, der Nikolai blant annet var i finale i Tennis Europe-
turnering i Stavanger U. 14. Aisha har også to seminfinaler i Tennis Europe, henholdsvis u. 14 og u. 
16. Aisha vant også Masters U. 14 og regionsmesterskapet u. 14 i single og double. 

Sander Bakke-Kvisle og Robin Wallin ble regionsmestere i double u. 16. Ola Aasheim og Nikolai 
Tingstad ble regionsmestere i double u. 14. 

Konkurransegruppen har trening innendørs på flere anlegg og bruker i liten grad NTK-hallen til 
organisert trening innendørs.14  
 

Rookies-gruppen 
Rookies-gruppen vokste i 2022 og det er gledelig siden dette er NTK sine yngre konkurransespillere. 
Spillerne på Rookies har oftest gått gradene gjennom Tennisskolen og har da sin tennisbakgrunn fra 
NTK. Mange av spillerne i Rookies har treninger med NTK tre ganger i uken. 

I tillegg til egenproduserte spillere har vi fått inn to spillere fra utlandet som gikk inn i Rookies i 2022. 
Dette er Oleksandr "Sasha" Tishchenko, som er flyktning fra Ukraina, og Sriniya ("Sri") Sarkar som er 
fra India. Klubben har arbeidet for å innlemme disse spillerne i NTK og både Sasha og Sri har tilført 
treningsgruppene verdi, blant annet en sterk motivasjon for å trene mye og hardt. NTK har også 
Nicolai Tefre Rydholt i denne aldersgruppen som er ranket blant de beste i landet. Nicolai bor for 
tiden i Spania med familien og trener på NTK når han er i Oslo.    

Både Nicolai, Sri, Sasha og andre Rookies-spillere har markert seg i turneringer i Norge og 
internasjonalt. Sasha og andre NTK Rookies-gutter født 2010 og 2011 vant regionsmesterskap for lag 
u. 12 innendørs høsten-2022. Sri og NTK Rookies-jenter født 2010 og 2011 kom på en flott 3. plass i 
samme lagturnering etter et knepent tap i semifinalen. 

Som for konkurransegruppen, så har 2022 uten Covid-19-restriksjoner vært bedre for Rookies-
gruppen. Vi har mange motiverte spillere som har det moro på trening. Det har vært god deltakelse i 
turneringer. Alle spillerne i denne gruppen har valgt å enten fortsette i Rookies-gruppen eller gå 
videre til konkurransegruppen (spillere som går over i u. 14-klassen). 

 
13 NTK sin strategiplan 2020-2023 

14 Data på banekapasitet/ booking 

https://assets.website-files.com/5e49556f353d454b74b38893/5ece339eaa7e3f1c7be4db7e_Strategi%20NTK%202020-2023.pdf
https://assets.website-files.com/5e49556f353d454b74b38893/63e3cebef866da7a52615dd7_2.%20data%20p%C3%A5%20banekapasitet%20og%20booking.pdf
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Årets høydepunkt for de yngre spillerne er Landsturneringen u. 12. I Landsturnering innendørs kom 
Nicolai Tefre Rydholt til finalen i guttesingle og Aksel og Henrik Malling Røsjø til semifinalen i double. 
I Landsturneringen utendørs gikk Sri til kvartfinale i single og Aksel og Henrik Malling Røsjø til 
kvartfinale i double. Sasha deltok ikke i disse turneringene, men startet å spille turneringer på 
høsten-2022. Sasha vant da blant annet Race u. 12-turnering på NTK med seier over Henrik Malling 
Røsjø i finalen. Sri vant også denne Race u. 12-turneringen i NTK-hallen. 

Rookies har sin trening i innendørssesongen i NTK-hallen.15  

 
Lagtennis  
Nordstrands herrelag var på forhånd pekt på som en av flere favoritter til NM-tittelen og laget spilte 
mange gode lagkamper i 2022. Viktor Durasovic og våre to trenere Marin og Tomo Draganja stilte 
opp og bidro til meget god tennis. Spesielt seier på bortebane mot Ullern og hjemmeseier mot 
Paradis i puljespill var sterkt. Viktor var ubeseiret i single og double i hele serien og Marin og Tomo 
var ubeseiret i double, inkludert seier på 1. double mot OTK som vant NM lag. Dessverre ble det tap 
for herrer 1 i semifinalen i Bergen mot Paradis, som stilte med flere norske Davis Cup-spillere. Når 
man vurderer resultatet i lys av at laget rykket opp fra 1. divisjon til eliteserien i 2022, samt litt tynn 
stall for NTK, så var både spillere og ledelse fornøyd med 3. plass. Vi ønsker å utvikle rammen rundt 
lagkampene i 2023 og med sterk NTK-støtte har NTK herrer 1 potensiale til å vinne NM lag i 2023. 
 
Vi ønsker også å gratulere damelaget som vant sin pulje i 1. divisjon og dermed sikret opprykk tilbake 
til eliteserien på første forsøk. Spesielt borteseier mot Paradis var en sterk prestasjon. På damelaget 
ble det benyttet flere ulike spillere og med eventuelt bidrag fra NTK sine proffspillere kan NTK damer 
være utfordrer til NM-tittel for lag i 2023. En satsning på lagtennis i NTK skal være også for damene 
og vi håper allerede i 2023 å ha bedre ramme for kampene og sterkere stall også for NTK damer. 
 
NTK stilte med fire juniorlag og et herrelag i NM lag innendørs. Herrelaget vant sine to innledende 
gruppespill-kamper og slo Heming 1 i semifinalen. Finalen ble en triller mot Ullern hvor vi dessverre 
trakk det korteste strået. Men vi gratulerer herrelaget med sølv i NM lag innendørs. For junior så 
kvalifiserte jentelaget seg til sluttspillet. Neste år skal NTK ha enda sterkere fokus på NM lag 
innendørs og ambisjonen får da være å ta hjem NM tittel senior (kvinne og/ eller menn). 
 
For NTK 2 herrer var det noe svakere resultat og varierende deltakelse, spesielt på bortekampene. 
Dette hadde nok delvis årsak i at flere fra NTK 2 herrer også måtte spille matcher for NTK 1 pga tynn 
stall for 1. laget (spiller må da stå over for 2. laget). Det er også et faktum at NTK har hull blant 
mannlige spillere i aldersgruppe 16-30 år, og slike spillere utgjør normalt en stamme i seniorlag. For 
Styret så viser dette tydelig at arbeid med barn- og ungdomstennis aldri må nedprioriteres og at 
manglende fokus og utvikling raskt gir negative utslag, også for en klubb som NTK med historisk 
sterke herrespillere. Styret så seg nødt til å vurdere å trekke herrer 2 for neste års sesong, men etter 
flere tilbakemeldinger fra aktuelle spillere og grundig vurdering har NTK meldt på et 2. lag for herrer 
også i 2023 (3. divisjon). Styret vil samtidig takke alle spillerne som stilte opp på lagkamper for NTK 
herrer 2 i 2022 og det blir bruk for mange spillere også i 2023 så det er bare å legge seg i hardtrening! 
 

Veteran 
Veteranene fikk heller ikke konkurrert mye første halvåret, men etter hvert ble det både NM 
innendørs og utendørs. I tillegg hadde vi med 4 lag i divisjonsspill for veteraner.  
 

 
15 Data på banekapasitet/ booking 

https://assets.website-files.com/5e49556f353d454b74b38893/63e3cebef866da7a52615dd7_2.%20data%20p%C3%A5%20banekapasitet%20og%20booking.pdf
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NTK 1 veteran herrer ble overlegne seriemestere innendørs, men var redusert grunnet en del sykdom 
og fravær utendørs, spilte bra og kom på 3. plass av 8 lag. NTK 2 veteran herrer vant sin gruppe og vil 
i 2023 spille i divisjon 4. I NM innendørs vant Peter Jetzel HS 60-klassen, Rune Holmøy var semifinalist  
i HS 50 og Harald Messel og Cato Bryn var finalister i HD 70. I NM utendørs ble Cato Bryn mester i 
HS70, med Harald Messel som finalist. I “Magnus Legal” Veteran turnering på NTK så vant Harald 
Messel HS 70-klassen og Peter Jetzel vant HS 50-55-klassen. I innendørsserien 2022-2023, ligger NTK 
1 Veteran an til å bli nr 2 av 7 lag, på tross av noen uheldige skadeavbrekk.  NTK 2 veteran leder sin 
serie med en runde igjen.   
 
NTK 1 veteran damer spiller i øverste divisjon i veteranserien og har enkelte år ligget an til å vinne. 
Årene med pandemi var utfordrende, både på grunn av lite fellestreninger og skader. 
Innendørssesongen 2022 ble gjennomført med bare seks spillere på laget, og resultatet var en fin 3. 
plass av 7 lag. På lagkampene utendørs var man heldige at flere spillere på 2. laget var villige til å 
stille opp på kort varsel, da man hadde utfordringer med sykdom og skade. Laget kom på 5. plass av 8 
lag i utesesongen og var godt fornøyde med at man holdt seg unna bunnstriden. Målet for neste år å 
komme tilbake til øverste del av rsultatlisten. NTK 2 veteran damer var suverene ute i 2022, og vant 
alle sine kamper i damer pulje 5! Tre av kampene ble vunnet 12-0. Laget består av ti ivrige damer 
som har spilt sammen på Nordstrand og Ljan i flere år; de to siste i veteranserien både inne og ute. 
For innesesongen 2022/2023 har laget tre solide seiere og et tap, og ligger foreløpig som nummer 2 
med en kamp igjen (19. mars 2023). I innendørsserien som går igjennom hele innendørssesongen har 
vi med to veteranlag for damer og et for herrer. 

 
Turneringer 
Klubben arrangerte fem juniorturneringer i 2022. Vi hadde også klubbmesterskapet og Magnus Legal 
veteranturnering. I tillegg arrangerte vi 6 turneringer for rødt, oransje og grønt nivå som er endel av 
tilbudet til Tenniskids. Vi hadde følgende turneringer: 

Arrangerte turneringer 2022 Turneringene for Tenniskids var: 

ITF Oslo i februar (internasjonal u. 18 på OTA) Orange tour i februar 

Challenge u. 12 i mars Red tour i mars 

Norgescup u. 16 i mai Green tour i mars 

Klubbmesterskap i september Red tour i september 

Race u. 12 i oktober Green tour i september 

Race u. 14 i november (OTA) Orange tour i november 

Magnus Legal NTV-cup i desember 
 

 
Det har vært et stort trykk på turneringer i 2022. Spesielt i de yngre klassene hvor turneringene fort 
blir fulle og det har blitt satt opp ventelister. I norgescup-turneringer får alle være med og det er ikke 
ventelister. Vi ønsker å arrangere de fleste av våre turneringer på OTA. Dette fordi OTA har flere 
baner som gir flere mulighet til å delta, men også av hensyn til våre medlemmer som da kan få spille i 
NTK-hallen. Dette er imidlertid ikke alltid mulig å få til på grunn av andre arrangementer på OTA og 
Styret har da satt i prosess dialog med Ljan tennisklubb for avbøtende tiltak der NTK-medlemmer da 
kan booke i Ljan sin boble (se avsnitt om Anlegg for mer om dette).   

Økonomisk gir ikke disse turneringene noe gevinst til NTK, men de ansees som viktig for å støtte 
norsk tennis og gi egne spillere mulighet til å konkurrere. Med støtte fra regionen i våre 
juniorturneringer går NTK i balanse på arangementene. I NC-turneringer får vi støtte fra NTF i form av 
baller til turneringene. Styret i NTK vil anmode årsmøtet i Tennisregion Østland Øst om å øke 
tilskuddet til turneringsarrangører fra 2023. 
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Tradisjonen tro var det igjen klart for vår veteranturnering i desember også. Totalt hadde vi med 61 
spillere i de forskjellige klassene. Klassene gikk fra 35+ helt opp til 80+ år. En hyggelig førjulsturnering 
som spillerne setter stor pris på. 

NTK er heldige som har erfarne turneringsledere med Stian Støvland og Matt Lunn i klubben. I tillegg 
er det avgjørende at klarer å mobilisere medlemmer som frivillige på disse arrangementene, og 
medlem Sverre Lie har i mange tiår bidratt storartet som frivillig turneringsleder i NTK. Det er 
samtidig behov for å styrke arbeidet med frivillighet ytterligere i 2023 og da også rundt alle 
hjemmekamper i eliteserien for NTK 1 for menn og kvinner.   

Sosiale arrangementer 
Endelig kunne vi igjen arrangere klubbmesterskap! Det ble avholdt i slutten av september innendørs 
med over 130 deltakere. Jacobs på Holtet sponsret med hamburgere og det ble en skikkelig hyggelig 
lørdag med grilling og tennis. Vi har også tatt frem en NTK klubbkolleksjon for 2022-2025 og vi tok på 
høsten inn over 500 plagg i bestilling, og nå er vi godt uniformert både på trening og på turneringer. 

Klubbmestere 2022 

Herrer Single Federer Damer single Herredouble Coaches Challenge 

Sebastian Lystad Ida Meriläinen Jansen Steinar Rotevatn Maren Milla Reinemo 

    Thomas Smordalen Sriniya Sarkar 

Herrer Single Nadal  JS 13      

Jb Wadoux Sriniya Sarkar GD 18 Generasjonsdouble 

    Jacob Shibani Aksel Malling Røsjø 

GS 13 JS 11 Nikolai Shibani  Helge Røsjø 

Oleksandr Tyshchenko  Alva Gramming     

    GD 12 Doublekonge  

GS 18 JS 18 Henrik Malling Røsjø Henrik Malling Røsjø  

Jacob Skari Daniela Riddervold Oleksandr Tyshchenko Helge Røsjø  

      Henrik Enersen  

  JD 14 GD11 Herman Berg-Hansen  

  Pernille Reff Kolbeinsen Oscar Burgess Emilian Lyngstad-Hansen 

  Daniela Riddervold Edvard Bakkejord Klever   

 
ØKONOMI  

Vil bli oppdatert før årsmøtet. 
 

ANLEGG OG DUGNAD 

Forvaltning og utvikling av anlegg er en hovedoppgave for NTK. Klubben har en innendørs-hall, NTK-
hallen, med fire hardcourt baner, garderober, møterom, kontor, kjøkken og et topp moderne 
treningsrom. I Seterveien har klubben et klubbhus (med garderober, leilighet, kontor og kjøkken), 6 
grusbaner og 3 minitennisbaner. I tillegg eier klubben 33,75 % av Oslo Tennis Arena A/S. 

Det er viktig at klubbens anlegg er i god stand. Oppgraderinger og nødvendig vedlikehold må 
gjennomføres jevnlig. Klubbens anlegg er også viktige for å skape et trivelig og sosialt miljø for alle 
medlemmer og ansatte. Med rekruttering av ny daglig leder i 2022 var forvaltning og utvikling av 
anlegg en viktig del av samtalen og det er viktig at klubben jobber videre med å anleggene.  
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Det er klart at kapasitet kan bli begrensende faktor for at medlemmer skal få spilt på den måten de 
ønsker og med det volum man ønsker. Dette er en erkjennelse som også var del i ambisjon om mer 
klubbsamarbeid lokalt i NTK sin strategiplan 2020-2023.16 I et slikt klubbsamarbeid vil NTK ønske at vi 
er sentrum/nav lokalt for tennistrening og at NTK tilbake kan løfte noe treningsvirksomhet til andre 
anlegg. NTK har etablert et slikt samarbeid med Ljan og eldre konkurransejuniorer trener da i NTK sitt 
treningsprogram, og disse gruppene har da særlig trening på andre anlegg enn NTK-hallen.17 Tilbake 
får så NTK kapasitet på Ljan tennisklubb, både innendørs og utendørs til treningsgrupper på 
onsdager. I tillegg har et slikt samarbeid også sikret at NTK nå har fått etablert pilotprosjekt der vi kan 
tilby drop in-booking i Ljan tennisklubb sin boble i helgene.  
 
Å utvikle klubbsamarbeid lokalt anses som viktig for at NTK fremover skal lykkes med målet "Flest 
mulig-Best mulig-Lengst mulig".18 Styret tror dette arbeidet kan utvikles videre. Styret ønsker 
samtidig å påpeke at tallgrunnlaget, basert på bookingdata i Matchi for 2022, viser at NTK har ledig 
kapasitet på uteanlegget gjennom større deler av utesesongen.19 Med medlemskap i en tennisklubb 
har man historisk sett primært fått tilgang til utebaner. Det er også få klubber som kan tilby 
innendørs-fasiliteter tilsvarende det NTK er heldige å disponere. Styret har derfor de siste årene 
forsøkt å åpne utebanene så tidlig som mulig på våren og holdt i 2022 utebaner åpne til uke 41 (10. 
oktober). Med åpning av uteanlegg senest 1. mai (dato for offisiell åpning) så gir en sesong til midten 
av oktober mulighet for fritt utendørsspill i fem og halv måned på NTK sitt anlegg i Seterveien. Styret 
observerer også at andre klubber med kunst-grusbaner rapporterer om enda lengre utesesong. Det 
kan være i medlemmenes interesse å etablere samarbeid lokalt der NTK kan tilby booking på 
utebaner utover perioden der NTK har sitt eget anlegg med naturlig grusbaner åpent. Styret og 
administrasjonen vil arbeide videre med det i 2023 for å øke mulighet til å spille tennis, enten man 
ønsker å spille uten trener og avtale med partner selv, eller man vil inngå i organisert trening. Å 
utvide mulighet for fritt spill på utebane oppleves også som en forutsetning for å redusere kostnad 
for tennis, noe vi også har ambisjoner om i strategisk plan 2020-2023 og som bestilt fra regjering og 
Norges idrettsforbund.20 21 

 
Styret har gjennom 2022 også arbeidet med å følge opp enstemmig årsmøtevedtak om 
gjennomføring av spørreundersøkelse om kontraktstimer i NTK-hallen. Bakgrunnen for denne saken 
er to forslag fra medlemmer til årsmøtet 2022 der begge forslagene ønsket avvikling av 
kontraktstimer i NTK-hallen på ettermiddagen i ukedager. Etter diskusjon om disse forslagene så 
vedtok et enstemmig årsmøte 2022 i NTK at styret skal gjennomføre en spørreundersøkelse rundt 
kontraktstimer i NTK-hallen. Dette vedtaket var basert på et forslag fra medlem Joachim Huby, som 
ble fremmet som alternativforslag til votering på årsmøtet 2022: 
 
"Styret setter i gang en medlemsundersøkelse der medlemmer oppfordres til å komme med innspill til 
problemstillingen og at styret videre vill foreslå en løsning basert på undersøkelsen innen et år."  
 
Styret sitt foreslått forslag til vedtak, som da falt mot forslaget til Huby, var dette: 

 
16 NTK sin strategiplan 2020-2023 

17 Data på banekapasitet/ booking 

18 NTK sin strategiplan 2020-2023 

19 Data på banekapasitet/ booking 

20 NTK sin strategiplan 2020-2023 

21 NIF - Økonomi skal ikke være en barriere for å delta i idretten 

https://assets.website-files.com/5e49556f353d454b74b38893/5ece339eaa7e3f1c7be4db7e_Strategi%20NTK%202020-2023.pdf
https://assets.website-files.com/5e49556f353d454b74b38893/63e3cebef866da7a52615dd7_2.%20data%20p%C3%A5%20banekapasitet%20og%20booking.pdf
https://assets.website-files.com/5e49556f353d454b74b38893/5ece339eaa7e3f1c7be4db7e_Strategi%20NTK%202020-2023.pdf
https://assets.website-files.com/5e49556f353d454b74b38893/63e3cebef866da7a52615dd7_2.%20data%20p%C3%A5%20banekapasitet%20og%20booking.pdf
https://assets.website-files.com/5e49556f353d454b74b38893/5ece339eaa7e3f1c7be4db7e_Strategi%20NTK%202020-2023.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2023/okonomi-skal-ikke-vare-en-barriere-for-a-delta-i-idretten/
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"Styret erkjenner at dette er en krevende problemstilling. Styret foreslår for årsmøte at styret 
arbeider videre med problemstillingen der innspill fra årsmøtet tas inn i arbeidet. Målet med arbeidet 
er å øke kapasitet til medlemmer." 
 
I bakgrunn til styrets innstilling anerkjenner man at saken har flere aspekter og en kontekst fra da 
NTK-hallen ble realisert, samt betydning av kontraktstimer for økonomi.22 Styret har gjennomført 
undersøkelse, publisert resultater og kapasitet, samt gitt mulighet for skriftlig innspill som også er 
publisert.  
 
Styret mener fortsatt at saken er krevende og har mange aspekter som må vurderes nøye. En 
eventuell endring i de aktuelle kontraktstimer vil heller ikke kunne løse kapasitetsutfordringer frem i 
tid i NTK når interessen for tennis er økende lokalt og nasjonalt. Styret opplever samtidig at økt 
interesse for tennis som noe positivt og at dette må håndteres på en god måte. Det er styrets ønske 
at man sikrer mulighet både til egentrening og trening i NTK sitt treningsopplegg, dog vil det være 
begrensninger på dette når man kun har mulighet til å spille inne. Ved å minske denne perioden, der 
man kun kan spille inne, til for eksempel desember-mars, så tror Styret man kan gi NTK sine 
medlemmer mulighet til å spille tennis slik selv ønsker og med det volum de selv ønsker. Styret vil 
derfor oppfordre til at man har et bredere perspektiv på løsninger for kapasitet enn kontraktstimer i 
NTK-hallen på ettermiddag/ kveld innendørs, men styret følger opp vedtak på årsmøtet 2022 og 
saken om kontraktstimer vil bli forelagt årsmøtet 2023.  
 

NTK-hallen  
Hallen fikk i 2020 oppgradert LED banebelysning. Lyset ble mye bedre enn før oppgraderingen, men 
medlemmene har kommet med en rekke tilbakemeldinger og innspill til forbedringer. Flere tiltak har 
vært vurdert, og i samråd med leverandøren har vi på nyåret iverksatt en test på bane 2. Vi tester nå 
en frakobling av noen armaturer for å unngå blending. Testperiode er tenkt å vare til medio mars 
hvor vi samler erfaring og synspunkter før vi beslutter hva som er neste trinn. 
 
NTK-hallen har i en årrekke opplevd vanninntrenging fra tak ved mye nedbør. Høsten 2022 ble det 
utført et nytt forsøk for å forhindre dette og så langt er resultatet positivt. En ekstern entreprenør 
ble engasjert for å utføre jobben. En fullstendig rehabilitering av taket hadde på sikt vært ønskelig, 
men er også svært kostbart. Uteanlegget i Seterveien har et etterslep på vedlikehold og er vedtatt 
prioritert oppgradert i strategiperioden 2020-2023.  
 
Neste store prosjekt i NTK-hallen vil være oppgradering av banedekket. Dette prosjektet er avhengig 
av tilfredsstillende økonomi og finansiering, og det er ikke avklart om det vil være mulig å prioritere i 
strategiperioden (2023-2026). 
 

NTK-uteanlegg 
I oktober 2021 startet vi "gjerdeprosjektet" på uteanlegget. Nytt fundament ble støpt bak 
grunnlinjen på center-court (bane 1) og bane 4. Dreneringskummer ble slamsugd og åpnet. Det ble 
lagt nye vannledninger ut på banene. Hele gangsonen fra flaggstangen og ut til parkeringsplassen ble 
gravd opp og drenert. Det ble lagt kantstein og asfaltert. I mars 2022 startet montering av de nye 
gjerdene samt inngangsport til anlegget. Arbeidet ble ferdigstilt etter planen og løftet kvaliteten på 
anlegget betraktelig. Nye nettstolper inkl. fundament og hylser på bane 5 ble også montert. 
 

 
22 Protokoll årsmøte 2022 signert 

../../../../../../../vo28/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Q7B0I221/Link%20til%20protokoll%20til%20årsmøtet%202022:%20https:/assets.website-files.com/5e49556f353d454b74b38893/63aaee3e4571e76936bcd69c_Protokoll%20%25C3%25A5rsm%25C3%25B8te%20signert%202022.pdf
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Uvanlige vintrer begynner å bli normalen og det gjør arbeidet med å klargjøre utebanene krevende. 
Medio april var det likevel mulig å gjennomføre treninger på anlegget og anledning til å booke bane 
for de medlemmene som deltok på dugnaden. Pandemien har i to år hindret oss i å gjennomføre den 
årlige markeringen av starten på utesesongen, men i 2022 kunne vi endelig gjennomføre den 
offisielle åpningen 1. mai etter vanlig tradisjon med grilling, kiosk og turneringsspill på tvers av aldre.  
 
Mastersport har fortsatt hovedansvaret for å klargjøre selve banene og gjorde stor innsats før 
åpning. Resten av anlegget gjøres klart av klubbens medlemmer på dugnad med god hjelp av 
vaktmester Deler Amiri. På årets dugnad ble det luket, felt trær og busker, vasket og kostet. Banene 
og anlegget fremsto som fine og representative når medlemmene kunne ta de i bruk. De første 
ukene med spill opplevde vi likevel at banene var myke og at linjer løsnet. Det er krevende å unngå 
dette, men samtidig et problem vi ønsker å redusere. Dekke og linjer må kontinuerlig bearbeides for 
at de skal "sette seg". Det skjer ved at det spilles på banene (positivt) og at det valses og vannes. Det 
ble derfor kjøpt inn valser til alle banene slik at medlemmene i enda større grad kan bidra i dette 
arbeidet. Banene skal valses, kostes og vannes etter spill og får vi til dette i 2023 så blir utebanene 
bedre. Ved åpning i 2023 er avtalen at også Mastersport skal ta en ekstra runde med maskinvalsing 
etter at banene har vært i bruk en periode for å se om dette raskere gir gode baner.  
 
Parkeringsskilt og merking av parkeringsplassen ventes å være klart til åpning av anlegget 2023, slik 
at parkeringsplasser ikke benyttes av uvedkommende. Videre er det planlagt å investere i 
elektroniske låser til klubbhuset og mulighet for å kunne stenge av anlegget fysisk på natten slik at 
man reduserer risiko for hærverk og tyveri, noe som har vært et problem på NTK sine anlegg.  
 
Vedlikehold og oppgradering av NTK-hallen og uteanlegget er basert på en vedlikeholdsplan som 
strekker seg over en tidshorisont på 5 år og som blir løpende justert og vurdert. En mer langsiktig og 
strategisk anleggsplan er planlagt utarbeidet i løpet av høsten 2023. Denne tar sikte på å behandle 
større prosjekter og investeringer med lengre horisont. 
 

ORGANISERING 
Nordstrand tennisklubb hadde i januar 2022 seks fulltidsansatte med en daglig leder og fem faste 
trenere, der en av trenerne også har noe administrativt ansvar. Hver treningsgruppe har en ansvarlig, 
men trenerne bidrar på tvers i ulike grupper i det daglige treningsarbeidet. Under året har vi styrket 
teamet med en trener, som i løpet av høsten har blitt ansvarlig for Voksentennis og også hjelper til 
administrativt rundt medlemskap/økonomi. Daglig leder Sophie Thorell sluttet i mai for å gå over i 
annen stilling utenfor NTK. I perioden frem til at ny daglig leder var på plass så hadde Matt Lunn et 
utvidet administrativt ansvar, samt at hovedtrener Marin Draganja tok et utvidet ansvar rundt 
oppfølging trenere/ personell. Styret gjennomførte frem mot sommeren 2022 utlysning og 
rekruttering av ny daglig leder. Det var flere kompetente søkere og styret i NTK ansatte til slutt 
Andreas Evang-Vänman som ny daglig leder i NTK. Det var et fullt styre, minus styremedlem Anne 
Hazeland, som stod for rekruttering og beslutning av daglig leder. Hazeland var ikke del i prosessen 
da hun kjente en av søkerne. Evang-Vänman startet i stilling 9. august og styret opplever at Andreas 
har arbeidet godt med å komme inn i alle oppgaver tilknyttet daglig leder-stilling i NTK.  

Organisasjon pr. 31.12.2022:  
Daglig leder: Andreas Evang-Vänman 
Ansvarlig Konkurransetrener og hovedtrener: Marin Draganja  
Trener og ansvarlig turneringer og websider: Stian Støvland 
Ansvarlig Tennisskolen: Caroline Støvland  
Ansvarlig Rookies: Kristina Petkova 
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Ansvarlig Ungdom & Tennis og ressurs administrasjon: Matthew «Matt» Lunn 
Ansvarlig Voksenkurs og ressurs administrasjon/økonomi: Katarzyna «Katie» Kubicz 
Konkurransetrener: Tomislav «Tomo» Draganja 
 
I tillegg til de faste trenerne har klubben flere innleide timetrenere som bidrar på både dag- og 
kveldstid. Vi har i tillegg en vaktmester, Deler Amiri, som nå har 50%-stilling i utesesongen og 30%-
stilling i innendørs-sesongen.  
 

Arbeidsmiljø og likestilling 
Daglig leder har hatt personalansvaret for alle ansatte i hele 2022, bortsett fra i perioden 01.06 til 
02.08.2023 da NTK ikke hadde daglig leder. I den perioden hadde styreleder formelt personalansvar 
og han fikk støtte fra Matt Lunn og Marin Draganja med praktiske saker. Det er gjennomført faste 
møter og årlige medarbeidersamtaler etter at ny daglig leder startet i stillingen. Styret følger opp 
dette arbeidet og det fremgår av NTK sin strategiske plan at klubben skal ha kompetent personell og 
man skal følge opp og utvikler sine ansatte.23  
 
Det har ikke vært vesentlige skader eller ulykker blant de ansatte i 2022. Som for større deler av det 
norske samfunnet, så hadde NTK høyere sykefravær høsten 2022 enn man har hatt før Covid-19-
pandemien. Sykefraværet har i perioder ligget så høyt som 25%, men da utelukkende korttidsfravær. 
På grunn av smittevernregler i starten av 2022 ble ansatte noen ganger pålagt å være hjemme for 
mindre symptomer og avvente negativ Covid-19-test. Dette er ikke regnet med i sykefraværet og 
forklarer heller ikke de høye fraværet høsten-2022 da slike regler var tatt bort. Styret har fokus på å 
følge opp sykefravær og daglig leder rapporter status på fravær og arbeid med sykefravær på hvert 
styremøte. 
 
Klubben har 8 heltidsansatte, av disse er 3 av 7 kvinner, som tilsvarer en kvinneandel på 37,5%.  

I 2022 er det videreført tiltak for å opprettholde godt arbeidsmiljøet, inkludert noe egentrening i 
arbeidstiden for ansatte, tid til felles administrativt arbeid, involvering av de ansatte i planlegging og 
tydeligere ansvarsfordeling. NTK har ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet. 

 

Styrets sammensetning fra mars 2022 

Leder:  Helge Røsjø  
Nestleder: Rikke Reinemo 
Medlemmer:  Guro Vehte   
  Martin Kildahl  
  Henning Gustavsen 
  Anne Hazeland  

Adriano Liccardo (vara) 
 
Klubbens styre hadde i 2022 en kvinneandel på 43%.  
 
Styremøter 
Det er avholdt 6 ordinære styremøter i 2022 og alle protokoller fra styremøter publiseres 
fortløpende på NTK sin nettside.  

 
 

23 NTK sin strategiplan 2020-2023 

https://assets.website-files.com/5e49556f353d454b74b38893/5ece339eaa7e3f1c7be4db7e_Strategi%20NTK%202020-2023.pdf


14 
 

Andre komiteer    

 
Valgkomité:  Leder: Thomas Geiran  

Medlem: Toril Haugan  
Medlem: Bjørn Skuggevik 
Vara: Ina Osdal  

 
Kontrollkomite:  Leder: Christer Gavelli 

Anne Lene Staib Knudsen 
Vara: Rudi Karlstad  

 
 

Nordstrand tennisklubb representanter i eksterne styreverv:  
Oslo Tennisarena AS: Rikke Reinemo (styremedlem), Christer Gavelli (styremedlem) 

 

STRATEGI OG MÅLOPPNÅELSE 

Året 2022 ble et første normalår etter Covid-19-
pandemien. Det var fortsatt noe nedstigninger 
helt i starten av året, men det ble raskt åpnet opp. 
Dog har sykefraværet vært en utfordring gjennom 
hele året. Bytte av daglig leder i 2022 har medført 
fokus på drift og å få ny daglig leder inn i selve 
virksomheten. Styret har samtidig hatt fokus på 
strategisk plan 2020-2023 og det er gledelig at 
mange av resultatmålene er nådd. I styrets møter har man hatt fokus på dekke saker for alle 
hoveddeler av virksomheten som oppfattes å være (1) sport, (2) anlegg, (3) økonomi og (4) 
sosialt.  

NTKs Strategiske satsningen 2020-2023 

• Kvalitetsløft i det sportslige programmet, bl. a gjennom fokus på fysisk fostring og individuell 
tilpasning.  

• Videreutvikle den røde tråden og "the NTK way" i treningsarbeidet basert på NTFs 
spillerguide.  

• Ta initiativ og ledelsen i klubbsamarbeid med naboklubbene i Oslo sør-øst samt utvikle 
tettere klubbsamarbeid i Østlandsområde.  

• Mer tennis for pengene.  

• Engasjere flest mulige aktive tennisfamilier, på og utenfor banen.  

• Få godt vedlikeholdte og moderne anlegg med god banetilgang for medlemmer.  

• Utnytte anleggskapasitet maksimalt med lenger utesesong og organisert trening inne også på 
sommeren.  

• Bygge klubbkultur gjennom implementering av nye leveregler.  

• Stabilitet i en kompetent organisasjon der NTK følger opp og utvikler sine ansatte. 

Flest mulig, 

Best mulig,  

Lengst mulig 
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Styrets vurdering av status 2022:  
 
Overordnet visjon for NTK i strategiplan 2020-2023 er "Flest mulig-Best mulig-Lengst mulig." 24 
 
God utvikling på mål om sportslig program, treningskultur i juniorgruppen og mer stabilitet i 
trenergruppen. NTK har etablert et godt samarbeid med Ljan TK på trening av juniorer, men 
ikke utover dette. NTK har ikke tatt initiativet utover Ljan TK. NTK har ikke hatt spesifikt fokus 
på egentrening og sparing i juniorgruppen, utover at eldre konkurransejuniorer deltar på 
lagtrening og man har søndagstennis for TennisKids. NTK hadde utebanene oppe lenge på 
høsten 2022 for å gi medlemmene mulighet for tennis og har trening på flere anlegg utover 
NTK sine egne anlegg. Kvaliteten på utebanene var vekslende og spesielt bane 5 og 6 var ikke 
bra på starten av sesongen. Det er også gjengående utfordring med løse linjer. Parkering på 
uteanlegg må reguleres og driftes bedre i 2023 enn i 2022.    
 

Resultatmål i strategiplan 2020-2023 

     Målsetning Faktisk 

Måleparametere 2021 2022 2022 

Antall medlemmer    703 625 812 

Antall turneringsdeltagere (lisens) 104  140 128 

Gj. snittlig ROGY deltagelse 70 30 68 

Antall kursdeltagere  424 359 470 

NM og NM Lag poeng 62 138 75 

Brutto frafall (ROGY/Konk)   16%/31% 25%/10% 24%/20% 

Adm.lønn % av inntekter  12 % 12 % 10% 

Hall utnyttelse (vinter/sommer)  42%*/18%* 68%/32% 69%/27% 

Cash oppbygning uten renovering          N/A  250 000 Vil bli oppdatert 

Antall turneringer 3* 9 7 

 

 
Vurdering 
NTK ligger over resultatmål på antall medlemmer og antall kursdeltagere. Det er gledelig at 
gjennomsnittlig antall deltakere på ROGY Tour har økt betraktelig og er godt foran målsetning. Frafall 
i ROGY ligger under målsetningen. Frafall blant konkurransespillerne ligger over mål, men noen av 
disse spillerne deltar fortsatt i lagtrening og/ eller har gått over til grupper som Ungdom & Tennis. 
Klubben leverte ikke på resultatmålet for NM- og NM-lag-poeng og det skyldes blant annet få 
seniordeltakere i årets utendørs NM og skuffende antall deltakere i den aller yngste klassen u. 10 
(Porsche cup). Styret har hatt dette oppe på styremøte og opplever klart større bevissthet og 

 
24 NTK sin strategiplan 2020-2023 
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orientering mot turneringsdeltagelse nå i alle deler av treningsprogrammet. Antall NM- og NM-lag-
poeng var høyere i 2022 enn i 2021.  
 
NTK arrangerte litt færre turneringer enn målsetning, men tar man med ROGY-turneringer så er man 
over målsetning i 2022. Turneringer på NTK-anlegg må veies mot alle medlemmenes mulighet til å 
spille på NTK sitt anlegg. Antall turneringslisenser er under mål så styret vil ønske å følge dette 
videre. Et høyt antall spillere som deltar i ROGY-turneringer indikerer at antall spillerlisenser vil øke 
de neste årene. Administrasjonskostnader er iht mål og hallutnyttelse er god i vintersesongen. Det er 
samtidig potensial for ytterligere utnyttelse av baner inne på sommer, men dette må veies mot 
medlemmenes antatte ønske om utendørstennis på vår og sommer. De økonomiske resultatene er 
gode og iht mål, noe som er betryggende når kostnader totalt i samfunnet har økt kraftig i 2022 og 
inn i 2023. NTK kom gjennom Covid-19-pandemien med robust økonomi og vil takke alle medlemmer 
og leietagere for tålmodighet og generøsitet. Å sikre en god og bærekraftig økonomi for NTK må 
veies opp mot tiltak som "mer tennis for pengene" og eventuelt endrede forutsetninger for drift av 
NTK-hallen. Styret vil påpeke at tiltak nå, som kan ha verdi for dagens medlemmer, bør balanseres 
mot styrets plikt for å forvalte NTK på en sunn og trygg måte slik at fremtidige generasjoner også kan 
lære seg tennis opp til sitt eget potensiale og interesse i NTK. 
 
 

Oppsummering 
NTK har kommet seg gjennom år med Covid-19-pandemi og et kraftig økt kostnadsnivå i 2022 med 

fortsatt stabil økonomi og stabil drift. Det er også gjort et bytte av daglig leder i 2022. Sportslige 

resultater er gode og styret ønsker å fortsette utvikling der man ser behov for noen endringer. Mest 

nærliggende er det viktig med god forvaltning av egne anlegg, samt at man får til avtaler som kan 

sikre mer kapasitet. Det er styrets ambisjon at NTK skal tilby alle medlemmer, enten de skal spille fritt 

eller delta på kurs, et tilbud som er tilfredsstillende iht egne ambisjoner og muligheter. Samtidig vil 

kapasitet være begrenset innendørs og det er vil derfor være en vei fremover om man kan øke 

mulighet for utendørs-spill. Dette vil også være et tiltak som kan gi mulighet for å levere på 

ambisjonen om "mer tennis for pengene". Det vil være viktig at man sikrer godt arbeid og bred 

forankring med ny strategiplan slik at drift og utvikling av NTK er transparent og forutsigbar. Stort 

engasjement rundt NTK gir også muligheter for ytterligere medlemsaktivering slik at vi utvikler alle 

hoveddeler av virksomheten: (1) sport, (2) anlegg, (3) økonomi og (4) sosialt. 

 

Takk til alle medlemmer og samarbeidspartnere for flott innsats i 2022!   

 

 


