Årsmelding for Paradis Tennisklubb 2014
PTK - Årets Idrettslag i Bergen Kommune

Styremedlemmer Cathrine og Bård Veidung tar imot prisen på vegne av klubben.
[Foto: Håvard Holme, Seksjon Informasjon, Bergen Kommune]
"Prisen tildeles et idrettslag som har vist stort engasjement og arbeid for å utvikle et godt
idrettsmiljø, spesielt for barn og unge. Idrettslaget har markert seg på en ekstraordinær og
eksemplarisk måte." Overrekkelsen fra Bergen Kommune v/ idrettsbyråd fant sted på Hotel
Terminus torsdag 18. desember samtidig med en rekke andre stipend til utøvere og ildsjeler i
idretten.

Vi gratulerer og takker alle som har hjulpet oss med å få dette til!
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ORGANISASJON
Styret har i 2014 bestått av følgende personer:
01.01.14 – 01.04.14
Leder:
Økonomiansvarlig:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Maria Sollohub
Cathrine Veidung
Elin Fuglseth Collyer
Ole Friele jr.
Alexander Ingebrigtsen
Thomas Kadar
Mark MacDonald

01.04.14 – 31.12.14
Leder:
Nestleder:
Styremeldem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Maria Sollohub
Per Grieg jr. (arbeidsgiveransvar)
Cathrine Veidung (økonomiansvarlig)
Elin Fuglseth Collyer (sportslig leder)
Thomas Kadar (turneringsansvarlig)
Gunnar Egidius (driftsansvarlig)
Bård Veidung (kontraktsansvarlig)
Ole Friele jr. (presseansvarlig)

Det har blitt holdt til sammen 7 styremøter, i tillegg til utstrakt kommunikasjon pr e-post.
Revisorer:

Kjell Ove Røsok, Torgeir Flatebø

Regnskap:

Rakel Simmenes nevnes som en ressursperson i.f.m.kasseoppgjør og fakturering

Antall medlemmer:

336 medlemmer pr. 31.12.2013

449 medlemmer pr. 31.12.2014

Dette utgjør en 33% økning i antall medlemmer fra 2013 til 2014
Ansatte:
Tor Fredrik Kayser Berg
Antonio Rivera
Claudio Rivera
Joakim Simensen
Fredrik Vabog
Fabrizio Minelli
Evelyn Varas
Maria Citic
Kathinka Egidius
Stefan Acimovic

daglig leder i 50% stilling frem til april 2014
hovedtrener i 100% stilling
trener i 50% stilling frem til august (100% fra august)
trener i 100% stilling frem til sommer 2014
timetrener frem til sommeren 2014 (60% fra høstsemesteret)
trener i 50% stilling fra august 2014
timeansatt i resepsjon frem til april 2014 (100% fra april)
timetrener/resepsjon
timeansatt resepsjon/regnskap
timeansatt fra august 2014 renhold/vedlikehold/personlig trener
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DRIFT
Bergen Tennisarena (BTA) har vært i full drift i 2014 og fungerer bra både med tanke på normal
virksomhet og spesielle arrangementer (f.eks. turneringer, bursdagsselskap, bedriftsarrangement).
Tor Fredrik Kayser Berg var daglig leder i 50% stilling frem til april og hadde hovedansvar for den
daglige drift og ansatte på BTA. Etter at Tor Fredrik forlot klubben i april 2014, valgte styret å
fordele hans oppgaver mellom styremedlemmene inntil økonomien i klubben er stabil nok til å
ansette ny daglig leder.
Klubben har en aktiv konkurransegruppe med juniorspillere, tennisskole for barn og populære kurs
for voksne. Det er også tegnet faste baneleiekontrakter for ca. 90 tennistimer i uken.
Vi håper og tror at vi i løpet av 2015 vil kunne fylle hallen med enda mer aktivitet på mange
områder. Viktige satsningsområder blir bl.a. å utnytte ledig kapasitet på formiddagstid samt i
helger.
Sponsorer
Vi har fått noen få nye sponsorer i 2014, men mesteparten er løpende kontrakter inngått i
forbindelse med oppstart av drift. Aktiviteter rettet mot potensielle sponsorer bør være ett av flere
viktige satsningsområder for 2015.
Treningssenter
BTA har et eget treningssenter (BTA Trening) hvor målet er å oppnå 400 betalende medlemmer.
Ved årsskiftet hadde vi ca. 120 medlemmer. Ifm etablering av treningssenteret høsten 2013 inngikk
Paradis TK en sponsoravtale med Aktiv247. Denne avtalen måtte avvikles i 2014 da den ble tolket i
strid med regler for tippemidler.
Arrangement
 I tillegg til klubbens egne turneringer ble det i 2014 holdt turneringer av både Veteranene i
Bergen og tennisgruppen ved NHH.
 En vellykket Trane Cup (fotball) ble holdt 8.-9. mars 2014.
 5. juni valgte Handelsbanken å legge et bedriftsarrangement til BTA, med både velkomstmat
og drikke, foredrag og tennisaktiviteter.
 22. oktober ble Bergen Tennisarena brukt til rullestoltennis i forbindelse med NIFs
Grenseløse Idrettsdager (en nasjonal satsing på rekruttering av funksjonshemmede til
idrett). Dette er andre år på rad Paradis Tennisklubb og BTA har vært med på dette
arrangementet.
 I forbindelse med juniorturneringen, Proaktiv Eiendomsmegling Open, fikk Paradis
Tennisklubb besøk av Christian og Casper Ruud. Casper (beskrevet av flere som Norges
største tennistalent) spilte oppvisningskamp mot klubbens trener og toppspiller Claudio
Rivera. Dette var en stor opplevelse for all i klubben.
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Regnskap 2014 / Budsjett 2015
Se egne vedlegg.
Regnskapet føres av Hordaland Idrettskrets.
Driftsresultat
Regnskapet for 2014 viser et driftsresultat på 1.425.390 før finanskostnader og et samlet underskudd på
560.229. Målet for 2014 var å klare et «0»-resultat før avskrivninger – dvs. at inntektene skulle dekke
løpende driftskostnader + renter. Utfra dette nådde vi målet for 2014 med 440.000 i margin. I det
endelige regnskapet for 2014 har vi innarbeidet avskrivninger på 1 million kroner. Alle våre lån er
avdragsfrie ut 2017 – men deretter følger en stram nedbetalingsplan med avdrag som vil overstige årets
avskrivninger. Det negative årsresultatet som fremkommer etter inkludering av avskrivninger setter
fokus på det faktum at vi må øke aktiviteten og resultatet for å klare rente og avdragsforpliktelsene fra
2018.
Inntekter
Av totale inntekter på ca. 6,896 millioner utgjorde kurs og treningsavgifter 2,736 millioner.
Leieinntekter er nest største inntektspost og utgjorde 2,062 millioner. Leieinntekter inkluderer både
fasttimer og drop-in timer i tillegg av utleie til andre aktiviteter – bl.a. til eksamenslokaler. Utleie til
eksamener ga i 2014 et lite overskudd etter investering i pulter og stoler. I år vil utleie til eksamen gi et
verdifullt bidrag til klubbøkonomien.
Årskontingentene utgjorde 165.000 (449 medlemmer) mot 138.700 (336 medlemmer) i 2013. Vi mistet
en del medlemmer tidlig i 2014 i forbindelse med etablering av Nesttun tennisklubb, men utviklingen
gjennom året har vært positiv og medlemstallet viser fortsatt en økende trend.
Tilskudd til klubbdriften utgjorde om lag 640.000 i 2014 – av dette er mesteparten «faste» tilskudd fra
kommune og forbund. Sponsorinntekter bidro med 235.000 og mesteparten av grunnlaget ble lagt i
2013. I tillegg har klubben andre inntekter på omkring 1 million. Største enkeltpost her er inntekter av
turneringsvirksomhet. Turneringsvirksomhet ga til sammen i overkant av 230.000 i overskudd før
baneleie fordelt på 10 nasjonale og regionale turneringer i 2014. Vi har fått innfridd forventningene om
store, vellykkede arrangement med høy deltagelse. Turneringene er nesten utelukkende basert på
dugnadsinnsats fra foreldre.

Kostnader
Samlede kostnader for 2014 var 5,472 millioner. Personalkostnader utgjorde 2,400 millioner og det
budsjetteres i utgangspunktet med omtrent samme personalkostnader i 2015. Svært mye administrativt
arbeid utføres fortsatt på dugnad. Samtidig er det ønske om og behov for høyere aktivitet. Dette
kombinert med at vi har ledig kapasitet i hallen gir rom for forsterkninger på personalsiden i 2015
forutsatt at dette skaper økte inntekter.
De faste driftsutgiftene knyttet til hallen som strøm, kommunale avgifter, forsikring mm. utgjør nå
omkring 1 million totalt og dette er relativt forutsigbare kostnader. Avskrivninger av anlegg og utstyr
(BTA treningsavdeling) utgjorde 1 million og den resterende million er knyttet til kostnader i
forbindelse med varekjøp og tennisaktiviteter.
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Økonomimodell
Paradis Tennisklubb har nå en omfattende aktivitet og vi har en økonomimodell som følger opp de
enkelte enhetene på et mer detaljert nivå. Nøkkeltall for aktivitetene i 2014 er:

RESULTATENHET
100 - PTK ADM
200 - DIVISJONSTENNIS
300 - TURNERINGER
400 - TEAM PARADIS
500 - TENNISSKOLEN
700 - SPONSOR OG ARRANGEMENT
800 - BERGEN TENNIS ARENA DRIFT
-herav baneleie fasttimer og drop in
900 - AVSKR. ANLEGG
DRIFTSRESULTAT (før finanskostn.)

INNTEKTER KOSTNADER RESULTAT
650 991
395 692
255 299
62 660
68 347
-5 687
332 247
93 535
238 712
839 382
837 953
1 429
1 732 636
777 280
955 356
684 751
298 580
386 171
2 594 211
2 000 101
594 111
1 542 771
1 542 771
1 000 000 -1 000 000
6 896 878
5 471 487
1 425 391

Anslag
Anslag
BIDRAG pr.
BANETIMER banetime
150
1 000
2 500
3 000

-38
239
1
318

6 500

237

13 150

Vi opererer ikke med internprising av baneleie og fokus er derfor bidrag til baneleie i forhold til bruk av
baner. Tennisskolen viser et bidrag på nesten 1 million kroner og en timeleie som ligger på nivå med
utleie i «Prime time». Team Paradis dekker kun sine direkte kostnader, men turneringer viser en god
inntjening og her legges det ned betydelig innsats av foreldregruppen. Divisjonstennisen medfører
fortsatt utgifter i form av reisekostnader. Baneleie dekkes av spillerne selv. Målet om selvfinansiering
via sponsorer og interne arrangementer har bare i begrenset grad innfridd. Inntekter fra BTA trening
inngår i Bergen Tennisarena Drift og vil etter hvert bli en viktig inntektskilde. Pr. utgangen av 2014
hadde vi 120 betalende trenende.

Finansiering
Klubben har i 2014 mottatt 11,3 mill i MVA-kompensasjon som uavkortet er brukt til nedbetaling av
langsiktig banklån. Klubben har også mottatt 1,5 millioner i investeringstilskudd fra Fylkeskommunen.
Klubben er i rute i forhold til nedbetalingsplan på hovedlån, men har 3 millioner i kortsiktig gjeld som
må tilbakebetales innen 2018. En viktig faktor for klubbøkonomien er tidspunkt for tildeling av
Spillemidler. Klubben forventer 18 millioner i tilskudd – men trolig vil vi måtte vente enda et år på
utbetaling. Vi har inntil 1 million i gjenstående MVA anleggskompensasjon som forventes å komme i
juli dette år. Det var lenge høy usikkerhet mhp. tildeling av MVA anleggskompensasjon og det var av
stor betydning at Stortinget ga ekstra bevilgning på slutten av året. Selv om egenkapitalen er tapt og vi
går i underskudd i 2014 så er likviditeten tilfredsstillende og vi har en stor merverdi i anlegget.
Budsjett 2015
Det er nødvendig og det legges opp til en aktivitetsøkning i 2015. Sum inntekter budsjetteres til 7,500
millioner som tilsvarer en økt omsetning på i underkant av 10%. Samtidig budsjetterer vi med en vekst i
kostnader på i underkant av 5% noe som gir et overskudd før finansiering på 1,775 millioner.
Rentebelastning kommende år estimeres til 1,5 million og resultat etter finanskostnader er budsjettert til
300.000. Det er først og fremst på Tennisskolen vi ønsker å vokse å nyrekruttering vil være hovedfokus.
Vi har også plass til mange nye aktive medlemmer.
Det at våre finansielle forpliktelser øker om noen år gjør at klubben må holde full fokus på
kostnadskontroll, høy aktivitet på anlegget og prioritere nedbetaling av gjeld om mulig. Et viktig
suksesskriterium er mer bruk i kursfrie perioder. Det ligger også et ekstra potensiale ved bruk av ledig
kapasitet i hallen på dagtid og dersom man lykkes med nye sponsoraktiviteter.
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MEDLEMSKONTINGENT
Styret i Paradis Tennisklubb tar utgangspunkt i uendrede kontingenter for 2015.
Medlemskontingent for 2015*
Ordinært medlemskap
Minispiller født 2005 eller yngre
Familie

kr. 500
kr. 250
kr. 1500

[*Det gjelder reduserte satser ved innmelding etter 1. august.]
Familiemedlemskapet inkluderer 2 voksne og alle «barn» opp til 20 år. Studenter t.o.m. 25 år kan
inkluderes mot et tillegg på 250 pr. person.
Med dette har klubben holdt de fleste kontingenter uendret siden 2013.
I 2014 ble prisen på familiemedlemskap satt ned fra 2.200 til 1.500 og kontingent for
konkurransespillere og divisjonsspillere følger vanlig sats.
Tennismedlemskap i PTK gir rabatt på strøtimer og mulighet til å kjøpe nøkkelkort for bruk i
ubetjent åpningstid. Det gir også rabatt på treningsavgift i BTA Trening.
Medlemskap i BTA Trening krever ikke medlemskap i PTK.
Medlemskontingent 2016
Styret i Paradis Tennisklubb vil be årsmøte om fullmakt til å foreta justeringer til kontingenter for
2016 etter behov.

SPORTSLIG UTVIKLING
Trenere (se oversikt over ansatte på første side)
Antonio Rivera har vært hovedtrener for klubbens turneringsspillere (Team Paradis) i hele 2014.
Han har også hatt overordnet sportslig ansvar for all tennisvirksomhet i klubben.
Tennisskolen var ledet av Joakim Simensen frem til sommeren 2014 og av Fredrik Vabog fra
august.
Claudio Rivera har hatt hovedansvar for voksenkurstilbudet, som har vist seg å være svært populært
(fra 0 til ca. 90 deltakere siden åpningen av BTA).
Alle våre trenere og hjelpetrenere har bidratt til etableringen av et godt, hyggelig og sosialt
tennismiljø på Bergen Tennisarena. Hjelpetrenerne (som jobber på timebasis) er ikke oppført i
oversikten over ansatte på side 1, men i 2014 inkluderte Lars Olav Vaagbø Lilleng, Yngve Vaagbø
Lilleng, Mattias Hartveit og Kenneth Tong).
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Konkurransetennis
Treningssamarbeidet for konkurransespillere mellom Paradis TK og Bergens TK fortsatte i 2014,
men ble noe endret i forkant av høstsemesteret 2014. På grunn av et konstatert høyt
subsidieringsnivå, måtte treningsavgift økes for BTK-spillere som ville trene med PTK. Noen BTKspillere valgte dermed å flytte treningen sin tilbake til egen klubb. PTK har pr dags dato tre
gjestespillere fra BTK som deltar i PTK sitt treningstilbud for konkurransetennis.
Konkurransegruppen i PTK har tatt tilbake navnet «Team Paradis».
Målsettingen til Paradis TK er å kunne tilby et utviklende treningsopplegg for våre beste
juniorspillere, med tennistrening, fysisk trening og mental trening, samt mulighet for å delta i både
lokale og nasjonale turneringer.
Samarbeid med Norges Tennisforbund
I juni 2011 signerte Paradis Tennisklubb en avtale med Norges Tennisforbund som
samarbeidsklubb til Norsk Topptennissenter. Selv om NTF i mellomtiden har valgt andre veier å gå
i.f.m. klubbutvikling, har PTK et godt etablert forhold til forbundet.
Sportslige resultater
Klubben har hatt mange deltakere med i utenbys turneringer, både i Landsturnering (U12), Norges
Cup turneringer (U14, U16, U18), SEB Cup (U12, U14), NM innendørs/utendørs, samt Tennis
Europe og ITF. I tillegg reiste flere spillere til Båstad-turneringen i Sverige i juni 2014.
PTK-spillere har gjennom året vist flere gode prestasjoner. Pr. 31.12.14 hadde PTK 3 spillere ranket
blant de topp 20 i deres respektive aldersklasser. Dette var Fredrik Collyer og Leyton Rivera (gutter
U14) og Line Sørsdahl Aasen (jenter U18).
PTK har pr dags dato et stort kull med U12 spillere (både gutter og jenter) som utvikler seg raskt og
lover bra for fremtiden.
Vi vil gjerne fremheve følgende individuelle prestasjoner:










Line Sørsdahl Aasen (U18) vinner av Vestlandsmesterskapet 2014
Leyton Rivera (U14) vinner av Vestlandsmesterskapet 2014
Fredrik Collyer (U14) 2. plass i Vestlandsmesterskapet 2014
Jørgen Veidung Johnson (U16) vinner av Vestlandsmesterskapet 2014
Line Sørsdahl Aasen (U18) NM finale i double (2. plass)
Christoffer Greve (U19) tildelt stipend for å spille college tennis i Chicago, USA
Leyton Rivera (U14) vinner av Båstadtennis (U16 C) 2014
Leyton Rivera (U14) semifinalist i SALK OPEN årsskiftet 2014/2015
Fredrik Collyer (U14) kvartfinalist i SALK OPEN årsskiftet 2014/2015

Divisjonstennis:
 Klubben hadde to herrelag og ett damelag i 2014.
 Damelaget ble koordinert av Monica Mo (lagkaptein), mens ansvaret for herrelagene lå hos
Anders Eide (kaptein for første laget) og Fredrik Vabog (kaptein for andre laget).
 Damelaget holdt seg i 1. divisjon.
 1. laget (herrer) klarte å oppnå målsetningen om å rykke opp til elitedivisjonen.
Dette betyr at PTK er i eliteserien for andre gang i klubbens historie!
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Kjernespillere på førstelaget 2014 var Claudio Rivera, Christoffer Greve, Stian Tvedt,
Anders Eide og Kristen Foshaug
 2. laget (herrer) hadde en god sesong og rykket opp fra 3. til 2. divisjon.
 Både herrelagene og damelaget har hatt faste treninger på BTA i 2014.
 Målet fremover er fortsatt å synliggjøre lagtennisen i klubben.
Reisestøtte
Klubben har gjennom 2014 videreført utbetaling av reisestøtte på kr 700 til juniorspillere som deltar
i utenbys nasjonale og internasjonale turneringer, som Norges Cup, NM, Tennis Europe og ITF.
Egne turneringer
I 2014 arrangerte PTK 10 turneringer. I tillegg samarbeidet vi med BTK om Bergen Open.
Vestlandsmesterskapet i januar 2014 hadde 120 påmeldte med 188 såkalte entries (188 påmeldinger
i de ulike klassene). Dette er nok en av de største tennisturneringene noensinne i Bergen.
Vi har arrangert flere turneringer for de yngste spillerne (U10/12) hvor vi ser at barna både koser
seg og utvikler seg, noe som er viktig for fortsettelsen.
Den første eliteturnering på BTA var en NC16 turnering høsten 2014. Tilbakemeldingene var gode
og utførelsen i tråd med forventningene. Vi samarbeidet også for første gang med en sponsor under
Proaktiv Eiendomsmegling Open høsten 2014. Rammen rundt turneringen ble meget spennende og
vi kunne tilby deltakere og gjester noe utover det vanlige, blant annet en oppvisningskamp
mellom Norges beste tennisspiller Casper Ruud og vår egen suverene Claudio Rivera.
Vi har uten tvil lyktes med å profilere PTK som en klubb i stand til å arrangere nasjonale
turneringer og BTA som et av de fineste tennisanleggene i Norge. Vi har gradvis fått en bedret
struktur på planlegging og utførelse av turneringene og vi har utviklet oss i forhold til
ansvarsfordeling av oppgavene før og under turneringene.
Dog ligger det fortsatt en sårbarhet i at turneringsavviklingen hos oss, som mange andre steder, er
basert på frivillighet i en ellers travel hverdag. Dugnadsinnsatsen til de involverte har vært
formidabel, og vi må fortsette ha fokus på verdien av engasjement og deltakelse av klubbens
viktigste støttespillere, dvs. medlemmer, spillere og foreldre.
PTK-turneringene gir våre spillere et turneringsilbud uten at de behøver å reise. Organisering av
turneringene er basert på frivillig innsats fra foreldrene som koordineres av turneringsansvarlig.
PTK-turneringer 2014:
Vestlandsmesterskap innendørs 2014 junior og senior
Paradis Open U12 og U14
Paradis Super Open U10 og U12
Paradis Open U16 og U18
RM region vest 2014
BTA høstturnering U10/U12
NC U16
Paradis Open U16 og U18
Proaktiv Eiendomsmegling Open U12 og U14
BTA juleturnering (alle klasser)

januar
februar
mai
mai
august
oktober
oktober
november
november
desember
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Tildelte mesterskap i 2015 og 2016:
NM U14 innendørs 2015
Senior NM innendørs 2015
Landsturnering U12 innendørs 2016

Tennisskole og relaterte aktiviteter
 PTKs tennisskole på BTA har nær 100 barn og ungdom i alderen 4-17 år. Målet for 2015 er
å øke antall kursdeltakere i tennisskolen betraktelig.
 PTK arrangerte to Mini Red Tour-turneringer (sosiale turneringer for barn) i løpet av 2014;
én i januar og én i desember. Nærmere 50 deltakere deltok på begge arrangementer. Mini
Red Tour er i utviklingsfasen i Bergen, og er et samarbeidsprosjekt mellom PTK, Bergens
TK og Nesttun TK. I 2015 vil turneringen bli utvidet med "Orange Tour".
 Det ble gjennomført vintercamp for juniorer i vinterferien (11 deltakere), drop-in for
voksne i påskeferien (12 deltakere), sommercamp for både tennisskoledeltakere,
rekruttspillere og voksne første og siste uke i sommerferien, og til slutt høstcamp for
juniorer (18 deltakere) og voksne (19 deltakere) i høstferien.
 Vi hadde et tilbud om TFO for 1.-5. trinn på Haukeland skole både før og etter
sommerferien. Vi hadde én gruppe (12 deltakere) på våren, og to grupper (hhv. 10 og 4
deltakere) på høsten.
 Vi får regelmessig besøk fra skoleklasser, i første rekke fra videregående skoler og
høyskoler, som ønsker å leie baner og få instruksjon av trener(e) hos oss. Skoleklassene som
har kommet på besøk har vært veldig fornøyde med opplegget. Dette er en veldig fin måte å
fylle hallen på formiddagstid.
 Det ble ikke gjennomført skolebesøk i løpet av 2014. Dette er noe som planlegges for 2015.
 «Grenseløse Idrettsdager» (rullestoltennis) høsten 2014: «Grenseløse Idrettsdager» ble
arrangert oktober 2014 og ble en stor suksess med over 100 påmeldte deltakere i
barneskolealder. Arrangementet fokuserer først og fremst på å få funksjonshemmede i
aktivitet, men et flertall av deltakerne var funksjonsfriske. Vi vil gjerne delta på flere slike
arrangementer i fremtiden for å sette variert fysisk aktivitet på dagsorden og vise fram
sporten vår.

Voksenkurs og relaterte aktiviteter
 Klubben har totalt ca. 90 voksne, både nybegynnere, litt øvede og viderekomne på
voksenkurs. Målet for 2015 er å holde antall kursdeltakere i voksenkurs på et stabilt nivå,
om mulig øke.
 Det ble arrangert sosiale doubleturneringer for voksne ("Blixten") både i mars og september.
Turneringene avsluttes med middag/fest på BTA.
 Cardiotennis blir tilbudt 2 ganger i uken på drop-in basis og er et populært tiltak.
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 Klubben har gjennom hele høsten 2014 hatt et samarbeid med kriminalomsorgen, NDsenteret. Samarbeidet har bestått av at straffedømte som er i en rehabiliteringsprosess har
deltatt på en cardiotennis time hver mandag formiddag. Tilbudet har fått meget gode
tilbakemeldinger fra deltakerne og har vist seg å være et av de mest effektive tiltakene i
programmet.

Trenerkurs/Videreutdanning
Joakim Simensen (ansatt vår 2014) og Fredrik Vabog (ansatt hele 2014) deltok på trenerseminar i
regi av Norges Tennisforbund i Oslo mars 2014. Dette var et veldig inspirerende og lærerikt
seminar med mye variert og godt innhold. Blant annet fikk deltakerne på seminaret møte tidligere
verdensener på damesiden Kim Clijsters og hennes trener Carl Maes. Sitat fra NTFs hjemmesider:
"- Nå er jeg i besittelse av en gullgruve av inspirasjon og motivasjon skriver Fredrik Vabog på sin
Facebook. Fredrik er trener på Bergen Tennis Arena."

Turneringstur for Rekruttgruppen
En del av vår rekruttgruppe dro til Ålesund på turnering i følge av trener og én forelder i mai og
august 2014. Turene var en stor suksess både sportslig og sosialt.
Treningssamlinger for Rekruttgruppen
Vi har arrangert treningssamlinger med overnatting på BTA både våren og høsten 2014.
Samlingene er først og fremst ment som sosiale tiltak for å styrke tilhørighet og lagfølelse og bli
bedre kjent.
Treningsleir på Mallorca
I juli 2014 var PTK-spillere (og familier) på treningsleir på Mallorca. Over 40 klubbmedlemmer
deltok på en intensiv og varm tennis-uke syd på Mallorca (med innlagt besøk til Nadals private
treningsbane ved Manacor). Antonio og Claudio var med som trenere, mens Evelyn hadde bestilt
hotell og baner til hele gruppen. Chris Collyer bidro med fystrening for både rekrutter og
konkurransespillere. En fantastisk fin tur både sportslig og sosialt!

KLUBBUTVIKLING
 Utviklingen i 2014 har fortsatt vært preget av etablering av klubbdrift på mye større skala
enn tidligere.
 Paradis Tennisklubb kan nå tilby tenniskurs og aktiviteter til alle aldersgrupper og nivåer.
 BTA Trening er i full drift og det er en målsetting å øke antall treningsmedlemmer så raskt
som mulig.
 Klubbens konkurransespillere har etablert seg i BTA og viser store sportslige fremganger.
Det er positivt at tre spillere fra Bergens Tennisklubb har valgt å fortsette å trene sammen
med Team Paradis til tross for økte treningsavgifter for gjestespillere.
 Det ønskes generelt tett samarbeid med alle tennismiljøer i Bergen.
 Antall sosiale tennisaktiviteter for klubbmedlemmer er økende.
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 Senserio banebestillingssystem brukes til å bestille/betale baner online og er koblet til
lysstyringssystemet i BTA. Dette betyr at medlemmer med nøkkelkort kan bruke hallen når
den ellers er ubetjent.
 Vi har fått til en god start i Bergen Tennisarena og gleder oss til å følge opp videre.
 Økonomien er fortsatt anstrengt og det vil være en stor fordel å kunne finne en interessert
hallsponsor (hallnavn), flere banesponsorer og andre støttespillere.
 Klubben fungerer uten daglig leder for tiden etter at Tor Fredrik forlot oss i april 2014.
Arbeidsoppgavene har vært fordelt mellom styremedlemmene og de øvrige ansatte.
 Oppfølging av kostnader og generering av inntekter er prioriterte arbeidsoppgaver.
 Det er en målsetting å få på plass en oppdatert handlings- og strategiplan i løpet av 2015.

OPPSUMMERING
Paradis Tennisklubbs fokus fremover vil være:







Fortsatt styrking og forbedring av aktivitetstilbud på Bergen Tennisarena (spesielt på dagtid)
Økonomistyring
Utarbeidelse av en handlings- og strategiplan for fremtiden
Bergen Tennisarena som en trivelig og god arbeidsplass for Paradis Tennisklubbs ansatte
Bergen Tennisarena som et hyggelig sted å være for «alle»
Fortsatt godt samarbeid med alle tennismiljøer i Bergen

Bergen 14. april 2015

Maria Sollohub (styreleder)

Per Grieg jr. (nestleder)

Cathrine Veidung (styremedlem)

Elin Fuglseth (styremedlem)

Thomas Kadar (styremedlem)

Gunnar Egidius (styremedlem)

Bård Veidung (styremedlem)
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