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Årsmelding for Paradis Tennisklubb 2013 

Styret har i 2013 bestått av følgende personer: 

01.01.13 – 14.03.13  

Leder: Maria Sollohub 

Økonomiansvarlig:     Cathrine Veidung  

Styremedlem: Trine Trones  

Styremedlem: Ole Friele jr. 

Styremedlem: Alexander Ingebrigtsen 

14.03.13 – 31.12.13 

Leder: Maria Sollohub 

Økonomiansvarlig:     Cathrine Veidung  

Styremedlem: Elin Fuglseth Collyer  

Styremedlem: Ole Friele jr. 

Styremedlem: Alexander Ingebrigtsen 

Styremedlem: Thomas Kadar 

Styremedlem: Mark MacDonald 

Revisorer: Kjell Ove Røsok, Torgeir Flatebø  

Pr. 31.12.2013 hadde klubben 336 betalende medlemmer, mot 317 ved utgangen av fjoråret, d.v.s. 

en økning på 19 medlemmer. 

Det har blitt holdt til sammen 13 styremøter, i tillegg til utstrakt kommunikasjon pr e-post. 

 

Det aller viktigste for klubben i 2013, har etter styrets mening vært:  

 At klubben har realisert hallprosjektet – Bergen Tennisarena – med daglig leder, 

resepsjonsmedarbeidere, trenerteam, tennisskole, konkurransetennis og et høyt aktivitetsnivå 

i kjernetid. 

 

 Både styret og hallkomite skal berømmes for stor innsats det siste året. Det er lagt ned en 

enrom mengde frivillige arbeidstimer som har vært helt nødvendig for at prosjektet "Bergen 

Tennisarena" har blitt en realitet (og suksess). 

 

Sportslig utvikling 
 

Trenere 

 

Per-Erik Karlsson var hovedtrener for klubbens turneringsspillere (Team Paradis) i perioden fra 

01.01.13 – 01.07.13 med Fredrik Vabog som assistenttrener.  Per-Erik flyttet til Oslo sommeren 

2013 og klubben utlyste ny stilling våren 2013. I forbindelse med ferdigstillelse av ny hall på 

Slettebakken valgte PTK å ansatte ny hovedtrener for konkurransegruppen samt opprette en ny 

stilling som hovedtrener for klubbens egen tennisskole. 
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Etter en grundig intervjuprosess ble Antonio Rivera ansatt som ny hovedtrener for 

konkurransegruppen. Antonio har bakgrunn som hovedtrener fra flere av Sveriges største klubber, 

senest fra Lidkøpings TK.  

For den nyopprettede stillingen som hovedtrener for tennisskolen falt valget på Joakim Simensen. 

Joakim er opprinnelig fra Sarpsborg, men har de siste årene jobbet og studert i Tromsø. Han har 

spesielt god kompetanse på tennisskole for barn.  

 

I tillegg til Antonio og Joakim valgte klubben å knytte til seg Claudio Rivera (sønn av Antonio) i en 

50% stilling. Claudio har selv erfaring som konkurransespiller på nasjonalt og internasjonalt nivå og 

har sammen med sin far jobbet som trener for Lidkøpings TK. 

 

Ut over dette har klubben knyttet til seg Marija Citic som har bakgrunn som trener og aktiv spiller i 

Serbia og USA. Fredrik Vabog er fortsatt assistenttrener i klubben. 

 

Konkurransetennis 

 

Trening for konkurransespillere foregikk på Bergen Racketsenter frem til sommeren 2013. På grunn 

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

Treningssamarbeidet med Bergens Tennisklubb fortsatte å utvikle seg i 2013 og ifm ny hall og 

ansettelse av nytt trenerteam ble det inngått en samarbeidsavtale mellom PTK og BTK om å 

samordne treningen for klubbenes beste spillere. Fra og med oktober 2013 ble all trening for 

konkurransespillerne lagt til Bergen Tennisarena og klubbene ble enige om å kalle den felles 

konkurransegruppen for «Team Bergen».  

 

Målsettingen til Paradis TK er at vi gjennom Team Bergen 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 juniorspillere. 

 

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 2013 og målet er å utvikle en god modell for å forbedre både fysikk og spillerutvikling til Team 

Bergen spillerne.   

 

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 i Stavanger, NM utendørs i 

Oslo samt Tennis Europe og ITF. 

 

PTK-spillere har gjennom året vist flere gode prestasjoner. Pr. 31.12.13 hadde PTK 3 spillere ranket 

blant de topp 20 i deres respektive aldersklasser. Dette var Jørgen Veidung Johnson (nr 19 i U14), 

Line Aasen (nr 13 i U18) og Christoffer Greve (nr 2 i U18). 

 

Vi vil gjerne fremheve følgende prestasjoner: 

  
 Christoffer Greve vant NC U18 i Moss, juli 2013 

 Christoffer Greve tok 2. plass i NM U18 single og double (sammen med V. Marum), august 

2013  

 Christoffer Greve tok 3. Plass i NM senior i double sammen med V. Marum, august 2013 
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 Line Aasen tok 3. plass i U18 Masters (jenter), høst 2013. Masters ble holdt i Oslo og 

samler de 8 beste rangerte spillerne i Norge til avsluttende sluttspill. 

 Christoffer Greve kom på 2. plass i U18 Masters (gutter), hvor det i finalen ble tap for 

Sebastian Hawken med 6-2, 6- 4. 

 Christoffer Greve vant NC U18 på BTA, høst 2013. 

 

 

Reiser og reisestøtte 

I juli 2013 var PTK-spillere på treningsleir på Lanzarote, arrangert av Aktiv365. 

Klubben har gjennom 2013 videreført utbetaling av reisestøtte på kr 700 til spillere som deltar i 

utenbys turneringer, som Norges Cup, NM og Tennis Europe. 

 

Turneringer 

PTK har også i 2013 vært aktiv m.h.t. å arrangere turneringer. Det ble arrangert 8 NTF-turneringer 

jevnt fordelt på alle aldersklasser. Tre av disse ble holdt på Bergen Tennisarena: 

- Åpningsturnering U10 & U12 (med over 70 deltagere) i oktober 

- Norges Cup U18 i slutten av oktober 

- U14/U16/U18 turnering i november 

Paradis Tennisklubb har søkt og fått tildelt følgende mesterskap i 2015 og 2016: 

- NM U14 innendørs 2015 

- Senior NM innendørs 2015 

- Landsturnering U12 innendørs 2016 

Flere mini-tennis (røde/oransje baller på tilpassete baner) og sosiale turneringer for 

tennisskoledeltakere ble arrangert i løpet av 2013. I det første halvåret ble disse holdt i regi av 

Aktiv365. Aktiv365 har også stått ansvarlig for et «Mini Red Tour» arrangement på Paradis (nov 

2013) med deltakere fra PTK, BTK og Aktiv365. 

PTKs første «Blixt» turnering (sosial turnering for voksne) ble holdt i november 2013. Dette er et 

konsept som har blitt introdusert av våre nye trenere og skal gjentas i 2014. Turneringen avsluttes 

med felles middag på BTA. 

Bergen Tennisarena viser seg å være perfekt for turneringer. Både spillere og tilskuere trives! 

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 i 

styret, Thomas Kadar. Vi er stolte over at vi får dette til!  

Divisjonstennis 

 Klubben hadde i 2013 to herrelag og ett damelag.  

 Damelaget ble koordinert av Elin Fuglsett (sportslig leder i styret), 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. 
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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 elitedivisjonen. 

 2. laget til herrene hadde en god sesong og vant sin pulje. I opprykksfinalen møtte PTK2 

Bodø TK. Her ble det dessverre tap og dette betyr at klubbens andrelag også i 2014 spiller i 

3. divisjon. 

 Herrelagene har i 2013 fått til faste treninger på BTA. 

 Damelaget satser på faste treninger på BTA i 2014. 

 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. 

 

Tennisskole 
 

Frem til sommeren 2013 var tennisskolen på Aktiv365 knyttet til PTK på basis av en skriftlig 

samarbeidsavtale inngått sommeren-09. I forbindelse med bygging av egen hall ble det naturlig at 

PTK skulle starte en egen tennisskole på Bergen Tennisarena. 

 

Ved utgangen av 2013, etter mindre enn 3 måneders drift, hadde klubbens tennisskole ca. 100 

elever i alle aldersklasser. Det er spesielt gledelig at det på tennisskolen er skapt et positivt 

tennismiljø for voksne (med over 30 kursdeltakere). 

 

Det er videre knyttet kontakt med flere skoler i nærområdet og klubben tilbyr i dag TFO (Tennis 

Fritidsordning) for elever ved ISB (International School of Bergen) og Haukeland skole. Dette 

tilbudet ønsker klubben å tilby til enda flere elever i 2014.  

 

Trenerkurs 

- 8 PTK-medlemmer (inkludert 2 interesserte foreldre) deltok på aktivitetslederkurset som 

ble holdt på Aktiv 365 i april. Kursleder var Espen Foss fra NTF. Kursdeltakerne fra Paradis 

TK som kunne tenke seg å være timetrenere i klubben fikk øknomisk støtte fra både klubb 

og region. 

 

- PTK dekket kursavgift til Joakim Simensen (Tennisskole) for å delta på Tennis Whizz kurs 

med Mike Barrell (minitennisekspert fra Storbritannia) i oktober. 

 

- PTK dekket kursavgift for Trener 2 utdannelse til assistenttrener Fredrik Vabog. Trener 2-

kurset gikk over tre helger høsten 2013 med avsluttende eksamen både skriftlig og praktisk 

(i regi av NTF v/ Øivind Sørvald). Fredrik besto begge eksamene. I tillegg må han 

dokumentere 60 timer på banen som trener i etterkant av bestått kurs. Fredrik vil bli 

sertifisert som «Trener 2» i 2014. 

 

Sitat fra tennis.no: «Trener 2 er kanskje det viktigste kurset for norske klubbtrenere 

ettersom kurset har til hensikt å utvikle deltakerne til å jobbe med videregående spillere som 

har begynt eller er godt etablerte konkurranseutøvere. Kurset tar for seg områdene, 

trenerrollen, kommunikasjon, metodikk, strategi og taktikk, biomekanikk, avansert teknikk 

utvikling, diagnostikk /feilretting), mental trening/psykologi, fysisk trening, 

planlegging/periodisering, målsetting mm.» 
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Egen hall  
 

Bergen Tennisarena – offisielt åpnet 28. September 2013 

 

 

 

 

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

og bygging av hall ble påbegynt høsten/vinteren 2012. I løpet av en hektisk byggeperiode på kun 9 

måneder åpnet Bergen Tennisarena 28. september.  

Den offisielle åpningen ble foretatt av Ordfører Trude Dreveland som sammen med Presidenten for 

Norges Tennisforbund og over 400 fremmøtte kunne feire en topp moderne flerbrukshall.  

Prosjektet har gått frem som planlagt, og er sikret finansiering både via offentlige og private midler. 

BTA er godkjent som flerbrukshall med 6 tennisbaner og et totalt areal på over 6000 m
2
 med 

fleksible løsninger for en rekke idrettsaktiviteter. Hovedfokus er å skape en tennisarena av 

internasjonal klasse. Med Plexipave Competition dekke i Australian Blue farger tilbyr klubben nå 

det beste spilleunderlaget for en stadig økende gruppe av tennisspillere i alle aldre i Bergen og 

omegn.  

 

Hallens totale kostnader inkludert byggelånsrenter kom på ca 64 mill der vi regner med å få MVA 

kompensasjon og tippemidler som dekker ca. 20-25 mill av dette. Resten er lån og gaver. Spesielt 

må nevnes gaver fra Grieg Gruppen som i alt har gitt klubben tilskudd på 8 millioner og dermed 

sikret den nødvendige egenkapitalen til prosjektet. I tillegg har klubben fått «Wall of Fame» gaver 

fra privatpersoner som tilsammen utgjør ca. kr 500 000. Vi takker alle som har bidratt til å realisere 

vår drøm. 

 

Drift 

Bergen Tennisarena åpnet 28. september og var fullt operativ fra 30. september. Klubben ansatte i 

august Tor Fredrik Kayser Berg som daglig leder i 50% stilling med hovedansvar for den daglig 

drift, økonomi og ansatte på BTA. 

Av viktige oppgaver i 2013 var ansettelse av trenerteam for å kunne ivareta klubbens sportslige 

ambisjoner på kort og lang sikt. Klubbens mål/budsjett for 2013 var å etablere en 

konkurransegruppe på ca 25 spillere samt en tennisskole med minimum 50 deltakere pr 31.12.2013. 

Ved utgangen av 2013 hadde klubbens tennisskole ca 100 elever i alle aldersklasser.  
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Før åpning ble det lagt ned et viktig arbeid for å selge inn faste kontrakter/timer for tennis. Dette 

arbeidet ble ledet av Erik Nordgreen og ved åpning i september hadde klubben solgt inn over 70 

fasttimer. Pr 31.12.2013 hadde dette økt til 85 fasttimer. 

På BTA har klubben også fått sitt eget treningssenter, PTK trening. PTK trening er et tilbud til alle 

medlemmer av Paradis TK hvor brukerne i topp moderne lokaler kan trene styrke og kondisjon mot 

en månedlig avgift. Treningssenteret er videre et viktig satsningsområde for å kunne nå klubbens 

målsetning om å tilby et helhetlig treningsprogram til spillere i konkurransegruppen.  

 

Ifm etablering av PTK trening inngikk Paradis TK  høsten 2013 en sponsoravtale med Aktiv247. 

Samarbeidsavtalen med Aktiv247 er et viktig bidrag for å kunne drifte og videreutvikle 

treningssenteret til det beste for klubbens medlemmer.      

Med ny hall ble det også lagt ned en stor innsats for å knytte til seg samarbeidspartnere og 

sponsorer. Klubben har jobbet med flere ulike sponsorpakker og har begynt å selge inn 

banesponsorer og veggsponsorer. Klubben hadde pr 31.12.13 ikke tegnet kontrakt for hallsponsor, 

dette blir ett av flere viktige satsningsområder for 2014. 

Vi håper og tror at vi i løpet av 2014 vil kunne fylle hallen med enda mer aktivitet på mange 

områder slik at BTA vil bli økonomisk bærekraftig med overskudd fra 2. driftsår. Viktige 

satsningsområder blir bl.a. å  utnytte ledig kapasitet på formiddagstid samt i helger.   

Arrangement 

I tillegg til klubbens egne turneringer ble det høsten 2013 holdt turneringer av både Veteranene i 

Bergen og tennisgruppen ved NHH. 

13. november ble Bergen Tennisarena brukt til rullestoltennis i forbindelse med NIFs Grenseløse 

Idrettsdager (en nasjonal satsing på rekruttering av funksjonshemmede til idrett). Dette ble et 

meget vellykket arrangement. 

Bergen Tennisarena har både Facebook side og Internettside (www.bergentennisarena.no)  

Klubbutvikling  

 Utviklingen i 2013 har vært preget av bygging av Bergen Tennisarena og etablering av 

klubbdrift på mye større skala enn tidligere. Dette arbeidet har vært svært tidkrevende. 

 Åpning av BTA i slutten av september var en STOR dag for Paradis Tennisklubb. Drømmen 

om egen hall var blitt virkelighet. 

 Klubbens konkurransespillere hat hatt en smidig og positiv overgang fra Team Paradis til 

Team Bergen. Samarbeidet mellom PTK og BTK er formalisert og fungerer bra. 

 Det ønskes generelt tett samarbeid med alle tennismiljøer i Bergen. 

 Daglig leder, trenerteam og resepsjonsmedarbeidere kom raskt på plass i Bergen 

Tennisarena og har klart å etablere et positivt og inkluderende tennismiljø på rekordtid. 

 Paradis Tennisklubb kan nå tilby kurs og aktiviteter til alle aldersgrupper og nivåer. 

 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 anstrengt og det er et stort behov for å finne en interessert hallsponsor 

(hallnavn), flere banesponsorer og andre støttespillere. 

http://www.bergentennisarena.no/
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 Oppfølging av kostnader og generering av inntekter er prioritete arbeidsoppgaver. 

 Det skal også være fokus på klubborganisering og rutiner fremover. Det er en målsetting å få 

på plass en handlings- og strategiplan i løpet av 2014. 

 

Kontingent 2014 

 
Etter å ha fått fullmakt fra årsmøte 2013 til å kunne øke klubbkontingent for 2014, bestemte Styret i 

Paradis Tennisklubb seg for å redusere kontingenter i de fleste kategorier (se nedenfor): 

 

Medlemskontingent for 2014: 

 

Ordinært medlemskap   kr. 500 

Minispiller født 2004 eller yngre  kr. 250 

Tennisfritidsordning (TFO)   Inngår i kursavgift 

Familie     kr. 1500 

Treningsmedlemskap    kr. 200 

 

Familieedlemskapet 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 i forhold til 2013. 

Prisen på familiemedlemskap ble satt ned fra 2.200 til 1.500 og kontingent for konkurransespillere 

og divisjonsspillere følger i år vanlig sats. Disse tiltakene vil bli vurdert i løpet av 2014. 

 

Tennismedlemskap i PTK gir rabatt på strøtimer og klippekort og mulighet til å kjøpe nøkkelkort i 

ubetjent åpningstid. 

 

Kontingent 2015 

Styret i Paradis Tennisklubb tar utgangspunkt i uendrede kontingenter for 2015, men ønsker noe 

spillerom for justeringer etter behov. 

 

Regnskap 2013 / Budsjett 2014  

Se egne vedlegg. 

Regnskapet føres av Hordaland Idrettskrets.  

Regnskapet for 2013 viser et overskudd på kr 291.468 før avskrivninger og renter, og et negativt 

årsresultat på kr 403.142 etter finanskostnader. For 2014 er målet å klare et «null-resultat» etter 

finanskostnader. Dette er en målsetting som krever full fokus på kostnadskontroll, høy (men ikke 

urealistisk høy)  aktivitet på banen og at vi lykkes med våre antatte sponsoraktiviteter. Det ligger et 

ekstra potensiale ved bruk av ledig kapasitet i hallen på dagtid. Dette er ikke tatt med i budsjettet.  

Årskontingentene  utgjorde 138.700 (336 medlemmer) mot 152.040 (317 medlemmer) i 2012. En 

av årsakene til nedgangen i kontingenter i forhold til forrige regnskap er at tennisskoleelever ved 
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Aktiv365 ikke lenger har pliktig medlemskap i PTK. I tillegg fikk våre egne nye tennisskoleelever 

redusert kontingent for 2013 pga. sen oppstart.  

Posten «Treningsavgift» inkluderer både Team Bergen (konkurransegruppen), Rekruttene, 

Tennisskolen og Tennisfritidsordningen. I tillegg har vi inntekter på treningsavdelingen. Organisert 

tennis og treningsaktiviteter forventes å stå for nærmere 2,2 mill av den budsjetterte omsetning på 

nær 6 millioner i 2014. Klubben regner med vel 1,5 mill i baneleie for fasttimer og drop-in timer i 

2014. 

Tilskudd til klubbdriften utgjorde om lag 580.000 i 2013. Av dette var tilskudd fra kommune / 

forbund 410.000.  Resten kommer fra Bingo, Grasrotandel og Sponsorteam (toalettruller). Noen av 

disse postene har trend nedover og av forsiktighetshensyn regnes det ingen vekst neste år selv om 

det er et potensiale for større kommunale tilskudd i forbindelse med egen hall.   

Rene sponsorinntekter er den mest usikre posten i budsjettet. Dette er et viktig inntektselement for 

klubbens økonomi. De første reklameavtalene er inngått i 2013 og i 2014 blir det viktig å arbeide 

videre med å finne gode støttespillere for klubben. 

Turneringsvirksomhet ga til sammen i overkant av 80.000 i overskudd fordelt på 8 turneringer i 

2013. Den nye hallen gir muligheter til turneringer med høy deltagelse og vi ser med optimisme på 

mulighetene for store, vellykkede arrangement med god inntjening. I 2014 anslår vi at 

turneringsvirksomhet skal gi oss 200.000 kroner i overskudd før baneleie.   

Paradis Tennisklubb ansatte 3 trenere fra høsten 2013 (2,5 årsverk) i tillegg til daglig leder (0,5 

årsverk) og resepsjonsvakter (til sammen ca. 1 årsverk). Lønns og Personalkostnadene er derfor 

ikke sammenlignbare med tidligere år og er i 2014 budsjettert til 2,25 mill kr. Trenerkostnadene vil 

være knyttet til organisert tennisvirksomhet og dekkes gjennom trenings- og kursavgifter. 

Storparten av utgifter vedr. Team Bergen dekkes gjennom treningsavgiften. PTK betaler i tillegg 

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

subsidiert baneleie og det vil også være tilfelle for 2014. Det må i denne sammenheng også nevnes 

at Team Bergen med foreldregruppe står for en betydelig del av dugnadsinnsatsen i klubben.  

Kostnadene med Divisjonstennisen utgjorde vel 60.000 i 2013 (etter fradrag for tilskudd fra NTF). 

Divisjonslagene jobber med å etablere egne sponsoravtaler i 2014 for å avlaste klubbøkonomien.   

De faste driftsutgiftene knyttet til hallen som strøm, fjernvarme, kommunale avgifter, forsikring, 

alarm, vakthold , It, telefon m.m. utgjør p.t. til sammen nær 700.000 og er relativt forutsigbare 

kostnader. En stor enkeltpost i 2013 var Inventar og rekvisita. Mye av innkjøpene var 

«engangsinvesteringer» i nødvendig utstyr og møblering av hallen. Budsjett for 2014 viser fortsatt 

høye kostnader på Inventar og rekvisita. Dette skyldes avtale vedr. bruk av lokale for avvikling av 

eksamener. Utgifter til innkjøp av bord og stoler for dette formål vil omtrent tilsvare garanterte 

inntekter for avtalen dette året. Avtalen vil imidlertid gi god avkastning kommende år. Inntektene 

knyttet til avtalen er i år ført som Andre Inntekter i budsjett.  

Byggeregnskapet viser en samlet kostnad på vel 64 mill. Dette er ca. 4 mill kr over budsjett En stor 

del av budsjettoverskridelsen  skyldes utforutsette kostnader i forbindelse med rensing av grunn. 

Overskridelsen medførte at vår «arbeidskapital» for de første driftsår er brukt. Dermed må Paradis 

Tennisklubb  i kommende periode være særdeles opptatt av både kostnadskontroll og å utnytte 

hallens potensiale for inntektsbringende aktiviteter.     
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Klubbens organisering 

I 2013 har Paradis Tennisklubb hatt et styre med 7 medlemmer og en «hallkomite» med 3 

medlemmer. I vedlagte «Organisering av Paradis Tennisklubb» er det foreslått en fusjon av styre og 

hallkomite til ett styre med 7 medlemmer – 1 varamedlem. I tillegg er det definert 6 

hovedansvarsområder med tilhørende komiteer. En oversikt over ansvarspersoner med spesifikke 

oppgaver er også inkludert i vedlegget. 

 

 

Oppsummering 

Paradis Tennisklubbs fokus fremover vil være: 

 Fortsatt styrking og forbedring av aktivitetstilbud på Bergen Tennisarena 

 Økonomistyring 

 Formalisering av klubborganisering og rutiner 

 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 25. mars 2014 

 

 

Maria Sollohub (styreleder) 

     

Cathrine Veidung (styremedlem)  Elin Fuglseth (styremedlem) Alexander Ingebrigtsen (styremedlem) 

      

Ole Friele jr. (styremedlem)  Thomas Kadar (styremedlem)  Mark MacDonald (styremedlem) 


