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Referat fra styremøte i Paradis Tennisklubb (PTK) 
 

Dato: 18. juni 2021 (kl 16:00 – 18:15) 

Sted: Bergen Børs Hotel 

 

Deltagelse: 
Styremedlemmer Tilstede Ikke tilstede 

Anders Eide, styreleder x  

Christer L. Olsen, nestleder x  

Kenneth Aadland  x 

Jeannette Cabrera Diaz Pequeño x  

Kjell Ove Røsok x  

Matt Duke x  

Birgitte Teglgaard Jørgensen x  

Jon Sigurd Lundestad x  

Andre   

Harald Reyes, daglig leder x  

 

Agenda 
Saksnr. Beskrivelse Sakstype 
38/21 Godkjenning av agenda og møteinnkalling Beslutning 
39/21 Godkjenning av referat fra siste styremøte Beslutning 
40/21 Oppdatering om oppfølgingssaker Orientering 
41/21 Gjennomgang av voksenkursundersøkelse Orientering 
28/21 Voksenkurs Beslutning 
42/21 Tennisvekst Norge (tall fra NTF) Orientering 
43/21 Status medlemstall PTK Orientering 
44/21 NTF utkast strategi- og handlingsplan 2022-2023 Orientering 
45/21 Statusoppdatering ansatte Orientering 
46/21 Eliteserie 2021 avvikling og økonomisk avklaring Orientering 
47/21 Eventuelt  

 

Referat 
38/21 Godkjenning av agenda og møteinnkalling 

Godkjent  
 

39/21 Godkjenning av referat fra siste styremøte 
Referat fra styremøte 20. mai 2021 ble godkjent. 
 

40/21 Oppdatering om oppfølgingssaker 
 

40/17 Planprosess for utebaner og 
padel-tennis 

Intet nytt siden sist 
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54/17 Etablering av NTG i Bergen Paradis har fått bekreftet deltakere på 
skolen og jobber med treningsplanen for 
høsten. 

18/19 Jenteløftet Vil bli del av dagens workshop . 

39/19 Sportslig strategiområde Intet nytt siden sist. 

51/19 Rapport DL – Treningssenter 25 nye medlemmer siden banner kom opp.  

67/19 Søknad forlenget avdragstid Vi har besvart spørsmål fra saksbehandler i 
Bergen Kommune og venter på svar. 

66/20 
80/20 

Kulturbygging 
Workshop med personalet 

Kan endelig gjennomføres i dag etter flere 
utsettelser pga korona. Styret ønsker å 
gjennomfører flere workshops i året.  

1/21 Status covid-19 Lettelser i restriksjoner gjør det mulig å 
åpne større deler av anlegget og arrangere 
flere turneringer. 

2/21 Permitteringer Alle ansatte er i full jobb. 

 
 

41/21 Gjennomgang av voksenkursundersøkelse 
Banekapasiteten er sprengt i kjernetiden og det er lang venteliste av voksne som ønsker 
å spille hos oss, særlig etter at banekapasiteten i andre tennisklubber i Bergen har blitt 
sterkt redusert. For å vurdere muligheten for å tilby flere voksne mulighet til å spille 
tennis hos oss ved å justere antall ukentlige voksenkurstimer pr medlem, sendte vi ut en 
spørreundersøkelse til voksne som allerede deltar på voksenkurs eller som har meldt sin 
interesse for å undersøke deres ønsker.  Vi mottok 107 svar (av 206 utsendte 
spørreskjema). Svarene viser stor interesse for å spille mye, både i og utenfor 
kjernetiden, og både med og uten trener. Det var få som ønsker å spille mindre enn i 
dag. Mange ønsker at det skal være færre spillere pr bane, og at det skal være større 
kontinuitet på trenersiden og større grad av individuelle tilbakemeldinger. 
 

28/21 Voksenkurs  
PTK er en av få tennisklubber i Norge som tilbyr voksenkurs med trener. Voksenkurs-
undersøkelsen viser at de voksne medlemmene betrakter voksenkursene som en viktig 
del av klubbens identitet og at det er viktig å ta vare på klubbens medlemmer og ikke 
redusere tilbudet deres. Styret besluttet at det ikke skal innføres en begrensning i antall 
kurstimer. Beslutningen innebærer at ingen voksenkursmedlemmer blir bedt om å 
redusere antall kurstimer. Beslutningen innebærer ikke at medlemmer kan få økt antall 
kurstimer fra det antall de har i dag. Ved tildeling av nye voksenkurstimer, vil 
medlemmer på venteliste bli prioritert med én time per uke. Vi vil også vurdere andre 
aktiviteter for voksne som kan gjennomføres utenfor kjernetid med eller uten trener. 
Voksenkursundersøkelsen viser at medlemmene er interessert i mange typer aktiviteter 
som for eksempel drop-in, cardio-tennis, klubbliga, sparring med andre medlemmer, 
kombinert tennis og fys-trening. Kommentarene i spørreundersøkelsen viser også at 
medlemmene har ulike ønsker til kursene, noen legger stor vekt på teknikktrening, noen 
legger stor vekt på poengspill mens noen legger vekt på den sosiale delen under og 
før/etter kurstimen. Vi kan vurdere om gruppene i større grad settes sammen utfra 
medlemmenes ønske til kursene. 
 

42/21 Tennisvekst Norge (tall fra NTF) 
Stor økning i antall medlemmer i tennisklubber i Norge. 
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43/21 Status medlemstall PTK 
Antall medlemmer har økt fra 690 ved årets begynnelse til 750 i dag. 
 

44/21 NTF strategi- og handlingsplan 
NTF har utarbeidet utkast til strategi- og handlingsplan for norsk tennis 2022-2023.  
Planen viderefører seks satsningsområder: 1) Anlegg, 2) Tennisskole, 3) Utdanning, 4) 
Turneringer, 5) Padel og 6) Topptennis. PTK ønsker å gi innspill til planen og nedsetter en 
arbeidsgruppe som vurderer NTFs utkast. 
 

45/21 Statusoppdatering ansatte 
Vi har ansatt Patrick Broddfelt som ny trener. Han har trener 3 utdanning og lang 
erfaring som tennistrener. Han er fast bosatt i Bergen. Han vil få hovedansvar for 
voksenkurs. 
 
Tomas Cross vil få ansvar for tennisskolen 
 
Yudu får økt sin stillingsprosent og vil jobbe mer både som trener og administrativt. 
 

46/21 Eliteserie 2021 avvikling og økonomisk avklaring 
Eliteserien vil bli gjennomført i slutten av juni, og alle kampene avvikles i Oslo. Dette er 
en ulempe for PTK, både sportslig og økonomisk. PTK har uttrykt sin misnøye. NTF vil 
dekke ca 50% av reise- og oppholdsutgifter. Dette er bra sammenlignet med normale år, 
men PTK blir fortsatt påført en økonomisk ulempe sammenlignet Østlandsklubber som 
vil få små reiseutgifter. 
 

47/21 Eventuelt 
Intet. 
 

 
 
 
 

    

Anders Eide (leder)  Christer L. Olsen  Kenneth Aadland 
 
 
 

    

Matt Duke  Kjell Ove Røsok  Jon Sigurd Lundestad 
 

 
 

  

Birgitte Teglgaard Jørgensen  Jeannette Cabrera Diaz Pequeño 
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