
Årsmelding for Paradis Tennisklubb 2012 

Styret har i 2012 bestått av følgende personer: 

01.01.12 – 17.04.12 

Leder: Åse Fluge Nordgreen 

Kasserer: Torgeir Flatebø 

Styremedlem: Trine Trones  

17.04.12 – 31.12.12 

Leder: Maria Sollohub 

Økonomiansvarlig:     Cathrine Veidung  

Styremedlem: Trine Trones  

Styremedlem: Ole Friele jr. 

Styremedlem: Alexander Ingebrigtsen 

 

Pr. 31.12.2012 hadde klubben 317 betalende medlemmer, mot 338 ved utgangen av fjoråret, d.v.s. 

en nedgang på 21 medlemmer. 

Det har blitt holdt til sammen 10 styremøter, i tillegg til utstrakt kommunikasjon pr e-post.   

 

Det aller viktigste for klubben i 2012, har etter styrets mening vært:  

 At klubben er i ferd med å realisere hallprosjektet – Bergen Tennis Arena  

 At klubben har fått til et samarbeid med BTK for våre konkurransespillere etter at det ble 

bestemt å ikke sette opp boblen i fjor høst i påvente av hallbygging. 

 

Sportslig utvikling 
 

Team Paradis 

 

Gjennom året har Per-Erik Karlsson vært hovedtrener, med Fredrik Vabog som 

assistenttrener.  Treningen  foregikk i Boblen frem til våren 2012, da boblen ble tatt ned. På grunn 

av bygging av ny hall på Slettebakken har Team Paradis trent sammen med Bergens Tennisklubb på 

Bønes Racketsenter fra høsten 2012. Treningssamarbeidet med Bergens Tennisklubb vil fortsette i 

2013 og det tas sikte på å videreføre dette også etter at den nye hallen står klar.  

Målsettingen vår er at vi gjennom Team Paradis skal tilby et utviklende treningsopplegg for våre 

beste juniorspillere, med tennistrening, fysisk trening og mental trening, samt opplegg for å delta i 

turneringer lokalt og nasjonalt. Det skal også arrangeres match play og treningssamlinger.  Det 

jobbes kontinuerlig med å forbedre treningstilbudet for våre junior spillere.  

 

Norsk Topptennissenter 

 

I juni 2011 signerte Paradis Tennisklubb avtalen med Norges Tennisforbund som samarbeidsklubb 

til Norsk Topptennissenter. Samarbeidet startet opp i september 2011. Dette samarbeidet har fortsatt 

og i 2012 har Marcel Da Cruz (fys trener for NTF) gjennomført fysiske tester av spillerne i Team 



Side 2 

 

Paradis for å dokumentere hurtighet og bevegelighet. Dette arbeidet vil fortsette i 2013 og målet er 

å utvikle en god modell for å forbedre fysikken til Team Paradis spillerne.   

 

Sportslige resultater  

 

Vi har hatt mange deltakere med i utenbys turneringer, både i Landsturnering (U12), Norges Cup 

turneringer (U14, U16, U18), SEB Cup (U12, U14) og NM innendørs i Stavanger og utendørs i 

Oslo. 

 

PTK-spillere har gjennom året vist noen gode prestasjoner. Pr. dags dato har PTK 4 spillere ranket 

blant de topp 20 i deres respektive aldersklasser.  

 

Vi vil gjerne fremheve følgende prestasjoner: 

  

 Christoffer Greve tok 2 plass i herrer Grand Prix på Riksanlegget i oktober  

 Tor Fredrik Kayser Berg representerte Norge i Verdensmesterskapet for Veteraner i San 

Diego februar. Det ble tap for Finland, Mexico, Dominikanske Republikk i gruppe spillet. 

 Line Aasen har markert seg med flere semifinaleplasser i  Norgescup U16 

  

Reiser og reisestøtte 

I februar 2012 var 4 PTK-spillere på treningsleir i Pittsburgh i USA i regi av Aktiv365. 

I juni 2012 var PTK-spillere på treningsleir på Lanzarote, arrangert av Aktiv365. 

Klubben har gjennom 2012 videreført utbetaling av reisestøtte på kr 700 til spillere som deltar i 

utenbys turneringer, som NC, NM og TE. 3 Spillere fikk støtte for deltagelse på treningstur til USA. 

 

Turneringer 

PTK har også i 2012 vært aktiv m.h.t. å arrangere turneringer. I fjor arrangerte vi 7 turneringer jevnt 

fordelt på alle aldersklasser. Vi arrangerte Norgescup U16  i oktober.   

I oktober ble også det arrangert en U10 & U12 turnering med hele 68 deltagere. Det gleder oss at 

antall deltakere i de aller yngste klassene viser en positiv trend. 

I tillegg har Tennisskolen på Aktiv365 arrangert 4 mini-turneringer med oransje og røde baller. 

PTK-turneringene gir våre spillere et turneringsilbud uten at de behøver å reise. Organisering av 

turneringene er basert på frivillig innsats fra foreldrene. Som klubb kan vi være stolte over at vi får 

dette til!  Takk til alle som har gjort en innsats her! En særlig takk til Torbjørn Aasen, Raymond 

Trones og Fredrik Vabog  som har lagt ned en uvurderlig innsats vedr. Tournament Software.  

 

Ad divisjonslaget 

 Klubben hadde i 2012 to herrelag og to damelag.  

 Kapteiner/lagledere var h.h.v. Elisabeth Giertsen og Alette Schreiner for damelagene og 

Anders Eide og Fredrik Vabog for herrelagene. 

 1. laget til damene holdt seg i 1. divisjon etter en god sesong. 

 2. laget til damene kom litt lenger nede på tabellen. 
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 1. laget til herrene kom på en fin 3. plass i første divisjon, og vi holder målsettingen om å 

rykke opp til den øverste divisjonen. 

 2. laget til herrene hadde en heller skuffende sesong med store utskiftninger av spillere 

gjennom hele sesongen. 

 Vi har i 2012 fått til faste treninger for våre divisjonslag, dette håper vi vil gi enda bedre 

resultater i 2013. 

 Målet fremover er fortsatt å synliggjøre lagtennisen i klubben bl.a. gjennom mer omtale på 

hjemmeside og aktivt bruk av yngre spillere på de forskjellige lagene. 

 I 2013 skal det satses på 1 damelag (fremfor 2) for å gjøre det lettere å holde bra kvalitet og 

lagdeltakelse ved alle kampene 

 

Boblehallen 

Det har vært et begivenhetsrikt år for boblehallen!  

Boblen sto frem til mai og måtte tåle skade grunnet både uvær og hærverk. I mai ble avgjørelsen tatt 

å ta ned boblen for godt. Utesesongen sto for tur og hallplanene hadde kommet så langt at det var 

realistisk å satse på byggestart i løpet av vinteren 2012/13. 

Gunnar Egidius og Raymond Trones gjorde en fremragende  innsats med å lededugnadsgjengen i 

arbeidet med å ta ned boblen for siste gang. 

 

Egen hall  

Bergen Tennis Arena 

 

Paradis Tennisklubb har gjennom de siste to år arbeidet energisk med å realisere en egen halldrøm, 

og i 2012 ble de første spadetak tatt i noe som skal bli Norges fineste tennis og treningssenter. I 

løpet av 2013 vil Bergen Tennis Arena stå ferdig med 6 topp moderne tennisbaner, eget 

treningssenter og sosiale rom. Prosjektet har gått frem som planlagt, og vi har sikret finansiering 

både via offentlige og private midler. BTA er godkjent som flerbrukshall med et totalt areal på over 

6000 m
2
 og vil ha fleksible løsninger for en rekke idrettsaktiviteter. Hovedfokus er å skape en 

tennisarena av internasjonal klasse. Med Plexipave Competition dekke i Australian Blue farger, vil 

vi kunne tilby det beste spilleunderlaget for en stadig økende gruppe av tennisspillere i alle aldre i 

Bergen og omegn.  

 

Hallens totale kostnader er beregnet til i underkant av 60 mill, der vi regner med å få MVA og 

tippemidler som dekker nesten halvparten av dette. Resten er lån og gaver. Egenkapitalen er ca 9 

mill. Vi håper og tror at vi i løpet av 2014 vil kunne fylle hallen med aktivitet på mange områder 

slik at BTA vil bli økonomisk bærekraftig med overskudd fra 2. driftsår. Vi håper på spillestart etter 

sommerferien i år med foreløpig åpning lørdag 17. august. 

------------------------ 

 

Innsatsgjengen som har drevet frem prosjektet har bestått av følgende personer: 

 

Per Grieg jr - Leder 

Gunnar Egidius - Teknisk 

Bård Veidung - Prosjekt 

Petter Færøvik - Sponsor 
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Jan Greve - Juridisk 

Evy Greve - Klubb koordinering 

Erik Nordgreen - Salg 

 

Styret i klubben har i siste halvdel av 2012 blitt stadig mer involvert i realiseringen av prosjektet. 

Bergen Tennis Arena har både Facebook side og Internett side (www.bergentennisarena.no)  

 

Klubbutvikling  

 Tennisskolen drives fortsatt av Aktiv365, som vi har en skriftlig samarbeidsavtale med, 

inngått sommeren-09 

 Drift av Team Paradis med hovedtrener Per-Erik Karlsson og assistenttrener Fredrik Vabog 

har vært stabil gjennom hele 2012. 

 Det var en stor utfordring å få til tilfredsstillende treningsmuligheter for Team Paradis fra 

høsten 2012 (uten Boble). Løsningen ble et samarbeid med BTK, med felles PTK/BTK 

trening på Bønes under ledelse av PTKs hovedtrener Per-Erik Karlsson. Samarbeidet har 

fungert bra, selv om det er begrenset fleksibilitet m.h.t. tilgjengelige treningstider og 

gruppeinndeling. 

 Senserio banebestillingssystem ble brukt til utleie og booking av utebanene på Slettebakken 

sommeren 2012. Systemet vil kunne brukes i forbindelse med utleie av baner i Bergen 

Tennis Arena.  

 I turneringssammenheng har det vært en suksess med obligatorisk betaling av 

påmeldingsavgift via Paypal. 

 Klubben har begynt å bruke assistenttrener Fredrik Vabog som «turneringskonsulent». Han 

legger ut turneringer i Tournament Software, følger opp i perioden før turneringsstart og 

foretar trekningen i samarbeid med turneringsleder. Turneringsleder overtar ansvaret like før 

turneringsstart. 

 I siste halvdel av 2012 har styret hatt størst fokus på hallprosjektet. Dette arbeidet har vært 

svært tidkrevende og det er ikke alltid vi har klart å følge opp alle sider av vanlig klubbdrift 

slik vi hadde ønsket.  

 Spesielt PTK sin egen hjemmeside har lidd under mangel på oppmerksomhet, mens det er 

opprettet både hjemmeside (www.bergentennisarena.no) og Facebook side for Bergen 

Tennis Arena. PTKs egen hjemmeside vil stå for tur i 2013. 

 Det vil bli et stort løft for klubben å få egen hall, og  det vil også innebære en krevende 

oppstartsfase før driften er etablert og rutinene på plass. 

 

Klubbens organisering 

Vi er pr i dag organisert som følger, i tillegg til styret:  

 Hallkomite:   Se avsnitt «Egen hall» (ovenfor) 

 Webredaktører:  Torbjørn Aasen, Guro Vaagbø 

 Tournament Software:  Torbjørn Aasen, Raymond Trones, Fredrik Vabog 

 Lisensansvarlig:   Meg Veruki 

 Revisorer:    Kjell Ove Røsok, Rakel Simmenes 

 Valgkomite:   Åse Fluge Nordgreen, Torgeir Flatebø, Vivian Tangerås 

 

 Dugnader:   Initieres av styret eller hallkomite etter behov 

http://www.bergentennisarena.no/
http://www.bergentennisarena.no/
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Regnskap 2012 / Budsjett 2013  

Se egne vedlegg. 

Regnskapet føres av Hordaland Idrettskrets.  

Årets regnskap viser et overskudd på 226.000 kr før avskrivninger og renter, og et årsresultat på kr 

181.000.  I første kvartal av 2012 nedbetalte  vi kr. 51.478 på lån. Det var  siste rest av lån knyttet 

til Boblen - fra  stiftelsen Anna Jebsens Minde. I perioden fra 2007 til 1. kvartal 2012 ble PTK’s 

gjeld redusert fra 525.000  til  0. Selv om vi dette året ikke har hatt lån å betjene har vi videreført 

retningslinjene for klubbdriften i den hensikt å styrke den finansielle situasjon i forkant av 

hallbygging. Sett bort i fra effekt av tilskudd og avsetninger til Bergen Tennis Arena er 

egenkapitalen også dette året godt styrket og klubben hadde ved årsskiftet  nær  550.000 

innestående på bankkonto. Dette vil være en buffer for å ivareta den sportslige aktiviteten gjennom 

perioden der vi nå er ”husløse” og  gi ekstra handlerom for både  planlagte og uforutsette aktiviteter.  

Kontingent inntektene  utgjorde 152.000 kr mot 182.000 i året før. En av årsakene til nedgangen i 

fohold til forrige regnskap er at dette året har hatt full effekt av ordningen der de yngste ordinære  

tennisskoleelevene får gratis medlemsskap i PTK. En annen medvirkende årsak er at 

medlemskontingenten i 2011 ble innkrevd sammen med tennisskoleavgiften og det ga  mindre 

frafall.  

Tilskudd og sponsorpenger til klubbdriften utgjorde om lag 425.000 i 2012. Av dette utgjør 

Kommunal og annen offentlig støtte  nærmere 250.000. Bingoinntektene fortsetter nedover, men gir 

fortsatt et bidrag på over 100.000. Salg av toalettruller via Sponsorteam ga vel 60.000 til 

klubbdriften i 2012. 

Turneringsvirksomhet ga til sammen 30.000 i overskudd fordelt på 7 turneringer. Noen turneringer 

har hatt spesielt høy deltagelse og gitt gode positive bidrag, mens de med lav deltagelse har 

resultatmessig balansert rundt 0. Baneleien utgjør naturlig nok hoveddelen av turneringskostnadene.  

Trenerutgifter til Team Paradis dekkes i hovedsak gjennom treningsavgiften. PTK betaler i tillegg 

administrativ tid for trenere, turneringsoppfølging samt baller. Klubben har i høst også subsidiert 

noe på baneleie. Treningssamarbeidet med BTK bidrar til å heve trenerutgiftene, men kommer som 

en tilsvarende inntekt i regnskapet.  

Etter øremerket refusjon fra NTF utgjør kostnadene med  Divisjonstennisen vel 70.000.  

Vedr. Boblen:  

Driftsregnskapet for Boblen inneværende år viser samlede kostnader på 192.000 hvorav 142.000 

vedrører lys og varme. Leieinntekter for 1. halvår var i overkant av 84.000 og tilskudd fra 

Kommunen er nær 65.000. I tillegg har Team Paradis hatt alle sine treninger i hallen frem til 

sommeren Det ble også en bra utnyttelse av utebanene i siste uker før ferien og til oppkjøring til 

NM i månedsskiftet juli/august. Utnyttelsen til turneringer ble ikke like god som tidligere år pga. 

uheldige værforhold. Boblen fikk gjennom vinteren hard medfart, og bl.a. ytterduk og isoleringsduk 

ble totalskadet i storm i tidlig mars. Forsikringen dekket  naturskade og forsikringssum på kr. 

148.000 ble utbetalt 01.02.13. Forsikringsselskapet er informert om at skadene ikke utbedres og at 

erstatningsbeløpet går inn i den nye hallen. Alt i alt må vi konkludere med at Boblen har hatt en god 

og viktig funksjon for klubbens virksomhet, og så absolutt har gjort “jobben sin”.  
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Kontingent 2013 

Styret i Paradis Tennisklubb tar utgangspunkt i uendrede kontingenter for 2013: 

 Vanlige medlemmer:      kr 500  

 Medlemmer i Team Paradis og divisjonsspillere:   kr 1200  

 Familiemedlemskap:       kr 2200   

 

Kontingent 2014 

Styret mener at det vil være en stor fordel å få startet utsendelse av medlemskontingent tidligere på 

året. Ny hall vil gi bedre tilbud til våre medlemmer og styret ønsker en aksept for at 

medlemssatsene for 2014 kan økes (om styret ønsker det) til: 

 Voksne (ikke divisjonsspillere):    kr 1000 

 Junior (U18 – ikke Team Paradis):    kr   500 

 Student (med gyldig bevis):     kr   700  

 Team Paradis og divisjonsspillere:     kr 1500 

 Divisjonsspillere med gyldig studentbevis:   kr   700  

 Familiemedlemskap (inkl. barn under 20 år):  kr 2500 

 

Styret – og andre verv 

Ikke på valg: 

 Maria Sollohub (styreleder: 1 år igjen) 

 Cathrine Johnson Veidung (styremedlem: 1 år igjen) 

 Alexander Ingebrigtsen (styremedlem: 1 år igjen) 

 Ole Friele jr. (styremedlem: 1 år igjen) 

På valg: 

 Trine Trones – tar ikke gjenvalg (Stor takk til Trine etter 4 års innsats i styret. Hun vil gjerne 

fortsette å bistå styret som rådgiver etter behov.) 

Pga. økende arbeidsmengde anbefaler styret at det nye styret består av minst 7 personer, og at 

årsmøtet kompletterer styret med flere medlemmer. 

 

I samarbeid med styret, har valgkomiteen innstilt følgende personer til valg som nye 

styremedlemmer: 

- Thomas Kadar, Elin Collyer, Mark MacDonald - 

Andre verv:  

 

Hallkomite foreslås omgjort til permanent hallstyre (se Sakliste punkt 6)  

Meg Veruki gir fra seg lisensansvaret etter 3 år. Takk for god og alltid rask innsats! 
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Vi ønsker dermed å fylle følgende tilleggsverv: 

 Lisensansvarlig 

 Regnskapsassistent (NY) 

 2 Revisorer 

 Valgkomite 

 

Dugnader initieres av styret og/eller hallkomite etter behov 

 

Oppsummering 

Paradis Tennisklubbs fokus fremover vil være: 

 Realisering av Bergen Tennis Arena med egen tennisskole og utvidete aktiviteter for 

klubbens medlemmer 

 Ansettelse / avtaler med daglig leder, trenere og annen nødvendig bemanning 

 Fortsatt samarbeid med Aktiv365 

 Revidering av klubbens hjemmeside 

 Et ønske om tett samarbeid med alle tennismiljøer i Bergen 

 Trening for Team Paradis i Bergen Tennis Arena fra høsten 2013 

 Forsterket samarbeidet med Norges Tennisforbund 

 Revidering av klubbens ideologi i takt med endrede rammevilkår 

 Sterkt fokus på oppfølging av kostnader og generering av inntekter i den nye hallen 

 

Bergen 6. mars 2013 

 


