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Årsberetning for Paradis Tennisklubb 2018 

 
 

 
  

Verdens mest meritterte tennistrener, Toni Nadal, kom på et unikt ukelangt besøk 

til klubben i august 2018. Besøket inneholdt blant annet treningssamling for alle klubbens 

medlemmer, intern kompetansebygging og konferanse med deltakere fra hele Norge. 
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Innledning 
Paradis Tennisklubb (PTK) har siden høsten 2013 holdt til i sine lokaler på Bergen Tennisarena (BTA) som 

befinner seg i Slettebakken idrettspark i Bergen. Driften fungerer godt både med tanke på normal 

virksomhet og arrangementer. 

Klubben har en aktiv konkurransegruppe med juniorspillere, tennisskole for barn og ungdom, populære 

kurs for voksne og tilbud om privattimer i tennis. Det er tegnet faste baneleiekontrakter for i underkant av 

100 tennistimer i uken. Klubben har 660 medlemmer ved utgangen av 2018. 

Klubbens aktiviteter kan oppsummeres som følger: 

➢ Klubben har jobbet med å videreutvikle det eksisterende treningstilbudet for alle aldersgrupper og 

nivåer i 2018. 

➢ Klubben tilbyr tenniskurs og aktiviteter for alle aldersgrupper og nivåer. 

➢ Antall sosiale tennisaktiviteter for klubbmedlemmer har blitt opprettholdt i 2018. 

➢ BTA Trening er i full drift, og medlemsmassen har økt til rundt 300 medlemmer i 2018. Det er en 

målsetning å øke antall medlemmer på BTA til godt over 300 i løpet av 2019. 

➢ Klubbens konkurransegruppe presterer stadig bedre både nasjonalt og internasjonalt, og flere 

spillere har etablert seg i Norgestoppen.  

➢ Det ønskes generelt tett samarbeid med alle tennismiljøer i Bergen. Vi har videreført samarbeidet 

om storturneringen Bergen Open og den landsdekkende juniortouren «ROG Tour» i 2018. 

➢ Verdens mest meritterte tennistrener, Toni Nadal, besøkte PTK i 2018. Besøket inneholdt blant 

annet treningssamling for alle klubbens medlemmer, intern kompetansebygging og konferanse 

med deltakere fra hele Norge. 

 

Kurs- og treningsaktiviteter 
PTKs tennisskole på BTA har ca. 180 barn og ungdom i alderen 4-18 år. Det har vært god vekst i antall 

kursdeltakere, spesielt i løpet av andre halvår 2018. Målet for 2019 er å øke antall kursdeltakere på 

tennisskolen til over 200, med spesielt fokus på rekruttering i aldersgruppen 4-12 år parallelt med 

forebygging av frafall i aldersgruppen 13-18 år.  

Vi arrangerte treningscamp for juniorer og intensivkurs for seniorer i alle Bergensskolens ferier. Vi får 

regelmessig besøk fra både skoleklasser og barnehager som leier baner og utstyr. Mange benytter seg også 

av muligheten til å få instruksjon av våre trenere. 

PTK arrangerte seks delturneringer i ROG Tour Bergen i 2018. ROG er en forkortelse for Red, Orange og 

Green. ROG Tour er morsomme lavterskelturneringer for barn med tilpasset utstyr, og er et 

samarbeidsprosjekt mellom PTK, Bergens Tennisklubb og Nesttun Tennisklubb. Dette er et nasjonalt 

konsept som er internasjonalt anerkjent som verdens største «tennistour» for barn, og vi utveksler 

erfaringer med NTF og andre tennisklubber for å videreutvikle konseptet i felleskap.  

PTK hadde ca. 110 deltakere på voksenkurs ved utgangen av 2018, både nybegynnere, litt øvede og 

viderekomne. Målet for 2019 er å holde antallet stabilt i overkant av 100 deltakere på voksenkurs. Det ble 

arrangert sosiale doubleturneringer for voksne ved to anledninger i 2018. Seriespillet «La Liga» ble 

arrangert for tredje gang våren 2018. 
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PTK er en av få norske tennisklubber som tilbyr rullestoltennis. Prosjektet «Tennis, trening og trivsel for 

alle» har blitt støttet av Extrastiftelsen fra høsten 2015 til våren 2017. Siden høsten 2017 har klubben 

mottatt støtte fra Norges Tennisforbund, slik at egenandelen for spillerne kunne holdes på et lavt nivå. Vi 

har hatt to spillere i fast ukentlig trening i 2018. Vi vil jobbe videre i samarbeid med Norges Tennisforbund 

og Hordaland idrettskreft for å rekruttere flere funksjonshemmede til rullestoltennis.  

Siden høsten 2017 har PTK vært delaktig i prosjektet «LIM» (Lekser, Idrett, Mat) i samarbeid med åtte 

andre idrettslag i Slettebakken idrettspark. Elever på 5.-7. trinn på Slettebakken skole får mulighet til å 

prøve ni ulike idretter i organisert trening, med tilhørende leksehjelp og matservering. Det er ingen 

egenandel for elevene, og prosjektet er finansiert av både private og offentlige midler. Prosjektet har 

høstet nasjonal anerkjennelse i løpet av 2018, og det er gode utsikter for utvidelse til flere barneskoler i 

Bergen og at andre skoler rundt om i landet vil adoptere konseptet. 

BTA har et eget treningssenter (BTA Trening) hvor målet er å oppnå 400 betalende medlemmer. Ved 

årsskiftet hadde vi ca. 300 medlemmer. 

Vi har arrangert rekordmange helgearrangementer på BTA i løpet av 2018. Totalt 28 helger har inneholdt 

organisert klubbaktivitet, derav to internasjonale turneringer, seks nasjonale turneringer, ett 

klubbmesterskap, én nyttårsturnering, seks sosiale arrangementer for voksne, seks delturneringer i ROG 

Tour og øvrige sosiale klubbarrangementer for barn og juniorer. Vi legger opp til å opprettholde det høye 

aktivitetsnivået for alle grupper. Viktige satsningsområder blir blant annet å øke antall deltakere på 

Tennisskolen og å utnytte ledig kapasitet på formiddagstid. 

 

Sportslig utvikling 
Antonio Rivera har vært klubbens hovedtrener i hele 2018. Han har også hatt hovedansvar for klubbens 

konkurransegruppe (Team Paradis). Rekruttgruppen har blitt ledet av Claudio Rivera fra januar til juni, og 

Ferat Istrefi siden september. Tennisskolen har blitt ledet av Viktor Selander fra januar til august, og Miran 

Pavlek siden september. Voksenkurstilbudet har blitt ledet av Fredrik Vabog fra januar til mars, og Oscar 

Barrios Torres siden april. Rullestoltennistilbudet har blitt ledet av Walt Holland. Alle våre trenere og 

hjelpetrenere har bidratt til utviklingen av et godt, hyggelig og sosialt tennismiljø på BTA.  

Klubbens visjon er å bli Norges beste tennisklubb innen 2025. For PTK innebærer dette en storsatsning på 

både bredde- og toppidrett. Utvikling av et bredt og inkluderende tennismiljø er beskrevet under «Kurs- og 

treningsaktiviteter». Når det gjelder toppidrett ønsker vi å tilby et utviklende treningsopplegg for våre 

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

lokale, nasjonale og internasjonale turneringer. Konkurransegruppen har i 2018 bestått av totalt 36 spillere, 

mot 35 spillere i 2017. I tillegg til BTA har treningene til klubbens konkurransegruppe blitt holdt på 

utendørsbanene til Fana Tennisklubb på Brennhaugen i sommersesongen for fjerde året på rad. 

Klubben har hatt mange deltakere med i utenbys turneringer, deriblant Norgescup-turneringer (U14, U16, 

U19), NTF Cup (U12, U14), Landsturneringen (U12), NM innendørs/utendørs, samt Tennis Europe og ITF. 

PTK-spillere har gjennom året vist flere gode prestasjoner. PTK hadde tre spillere på bruttolandslaget i 

2018. PTK har ingen spillere med ATP- eller WTA-poeng, men derimot flere spillere med internasjonale 

poeng på juniorsiden. PTK har per dags dato store kull i både U11, U14 og U16 som utvikler seg raskt og 

lover godt for fremtiden. 
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Klubben har i 2018 hatt tre damelag og tre herrelag i divisjonstennis (NM for lag). Damenes A-lag spilte i 

eliteserien for andre gang i klubbens historie, og til tross for kjempeinnsats, godt samhold og flotte 

enkeltprestasjoner rykket damene dessverre tilbake til 1. divisjon. Herrenes A-lag spilte i 1. divisjon i 2018 

etter tre strake år i eliteserien. De viste motstanderne ingen nåde og leverte en plettfri sesong uten å tape 

et eneste sett, noe som må være en rekord for historiebøkene i norsk tennis(!). B-laget for damer vant sin 

pulje i 2. divisjon for andre år på rad, og i motsetning til fjoråret kom de også seirende ut av kvalikkampen 

om opprykk til 1. divisjon. Dermed har PTK to damelag i 1. divisjon i 2018. B-laget for herrer gjennomførte 

en god sesong og holdt seg i 2. divisjon med god margin, én plass unna opprykk. Klubbens C-lag for både 

damer og herrer endte midt på tabellen i sine respektive avdelinger i regionserien. Målet fremover er 

fortsatt å synliggjøre lagtennisen i klubben. For 2019 har klubben meldt på to damelag og tre herrelag. 

I 2018 arrangerte PTK to internasjonale juniorturneringer på BTA. Totalt deltok i overkant av 250 spillere fra 

fem ulike verdensdeler (32 nasjoner), deriblant flere lokale talenter fra PTK. Videre har totalt seks nasjonale 

turneringer blitt arrangert på BTA i 2018, i tillegg til flere interne klubbturneringer. Bergen Open, Grieg 

Proaktiv Open og Vestlandsmesterskapet var de største nasjonale turneringene med hhv. 91, 100 og 148 

deltakere. 

I forbindelse med den tradisjonsrike turneringen Grieg Proaktiv Open i november, fikk PTK besøk av 

Christian og Casper Ruud for femte år på rad. Team Ruud spilte oppvisningskamper, holdt foredrag for 

turneringens deltakere og arrangerte «Ruuds Tennisskole». I tillegg var det innslag av både fotballtriksing 

og pianokonsert i tilknytning til oppvisningskampene. Dette var en stor opplevelse for både tilreisende 

spillere og klubbens medlemmer. 

PTK 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.  

  

Vi har uten tvil lyktes med å profilere PTK som en klubb i stand til å arrangere nasjonale og internasjonale 

turneringer, og BTA som et av de fineste tennisanleggene i Norge. Klubben mottok en utmerkelse for den 

internasjonale U16-turneringen som ble arrangert på BTA i januar 2018, der klubben av Tennis Europe ble 

anerkjent som en av årets beste arrangører, «Best tournament director 2018», blant over hundre 

kandidater. I tillegg til å vise den flotte arenaen vår fram fra sin beste side til spillere, foreldre og trenere fra 

fjern og nær, gir PTK-turneringene våre egne spillere et turneringstilbud uten at de behøver å reise. 

Organisering av turneringene er basert på frivillig innsats fra foreldrene som koordineres av daglig leder og 

turneringsansvarlig i styret. Vi har gradvis fått en bedret struktur på planlegging og utførelse av 

turneringene, og vi har utviklet oss med hensyn 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 å ha fokus på verdien av engasjement og deltakelse av klubbens viktigste 

støttespillere, dvs. medlemmer, spillere og foreldre. 

PTK har fått mye positiv omtale både i mediene og på Norges Tennisforbund (NTF) sine hjemmesider i 

2018. PTK er en av NTF sine satsningsklubber. PTK var representert på NTFs trenerkonferanse, trenermøte, 

klubbledermøte og Tennisforum. 
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Arbeidsmiljø og likestilling 
Daglig leder har hatt personalansvaret for alle ansatte i hele 2018. Det er utarbeidet plan for faste møter og 

årlige medarbeidersamtaler, og dette er i 2018 blitt utført ihht. utarbeidet plan. 

Det har ikke vært vesentlige skader eller ulykker.  

Klubben har i 2018 sysselsatt 8 årsverk. Sykefraværet har ligget på 1 %, derav langtidsfravær på 0 %. 

Klubbens styre hadde i perioden 20.03.18-28.03.19 en kvinneandel på 29 %. Klubben har hatt totalt 25 

ansatte i løpet av 2018, derav 9 kvinner og 16 menn. Dette tilsvarer en kvinneandel på 36 %. Blant klubbens 

medlemmer er det 39 % kvinner og 61 % menn.  

Klubben driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. 

 

Styrets sammensetning og ansvarsområder 
Styrets sammensetning og ansvarsområder i perioden 20.03.18-28.03.19: 

Per Grieg jr. (leder) 

Ingunn Wergeland (nestleder, personal- og organisasjonsutvikling) 

Monica A. Mo (styremedlem, økonomiansvarlig) 

Anders Eide (styremedlem, sportslig ansvarlig og ansvarlig for anlegg og vedlikehold) 

Kenneth Aadland (styremedlem, PR-ansvarlig) 

Ole Martin Skilleås (styremedlem, personal- og organisasjonsutvikling) 

Jone Owe (styremedlem, arrangementsansvarlig) 

Karianne Paulsen (varamedlem) 

Fokus fremover 

Paradis Tennisklubbs fokus fremover vil være: 

➢ Videreutvikling av trenings- og aktivitetstilbud på BTA, spesielt på formiddagstid. 

➢ Økt rekruttering i aldersgruppen 4-12 år. 

➢ Forebygging av frafall i aldersgruppen 13-18 år. 

➢ Fortsatt styrking og forbedring av organisert tennistrening for aldersgruppen 60+. 

➢ Fokus på økte inntekter og kostnadskontroll. 

➢ Søknad og planlegging av utvidelse av BTA til et komplett anlegg med både inne- og utebaner. 

➢ Etablere BTA som arrangør av store internasjonale seniorarrangement, f.eks. Davis Cup og Fed Cup. 

➢ BTA som en trivelig og god arbeidsplass for Paradis Tennisklubbs ansatte. 

➢ BTA som et hyggelig sted å være for «alle». 

➢ Fortsatt godt samarbeid med alle tennismiljøer i Bergen og Norges Tennisforbund. 

➢ Jevnlig oppdatering av strategi- og handlingsplan for å videreutvikle klubben/anlegget. 
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Bergen, 16. mars 2019 

 


