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Årsberetning for Paradis Tennisklubb 2021 
 

 

PTKs herrelag forsvarte tittelen igjen og vant eliteseriegull for tredje gang på rad.  

(Foto: Espen Hildrup, NTF) 
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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 120 tennistimer 
i uken (100 i 2020). Klubben har 929 medlemmer ved utgangen av 2021. 

Klubbens aktiviteter kan oppsummeres som følger: 

 Klubben har jobbet med å videreutvikle det eksisterende treningstilbudet for alle aldersgrupper og 
nivåer i 2021. 

 Klubben tilbyr tenniskurs og aktiviteter for alle aldersgrupper og nivåer. 
 Klubbens konkurransegruppe presterer stadig bedre både nasjonalt og internasjonalt, og flere 

spillere har etablert seg i Norgestoppen.  
 Antall sosiale tennisaktiviteter for klubbmedlemmer ble redusert i 2021 på grunn av restriksjoner i 

koronapandemien.  
 BTA Trening har vært i full drift i mesteparten av 2021, ved unntak av 14 dager i februar og 3 dager i 

mars. Medlemsmassen ble litt redusert fra ca. 260 til ca. 200 i løpet av 2020, men tok seg opp til å 
være ca.230 ved utgangen i av 2021. 

 Klubben er hovedsamarbeidspartner med nyopprettede NTG Tennis Bergen som hadde oppstart 
høst 2021 

 Det ønskes generelt tett samarbeid med alle tennismiljøer i Bergen. Vi har videreført samarbeidet 
om «Tennisgirls» og den landsdekkende juniortouren «TennisKids Tour» i 2021.  

 Klubben er en av fire samarbeidsklubber i nyoppstartede Slettebakken Idrettskole for barn 3-6 år   
 Aktiviteter som LIM (Lekser Idrett Mat) og AFO (Aktivitet Fritids Ordning) ble videreført og 

gjenstartet for fullt høsten 2021. 
 

Kurs- og treningsaktiviteter 
PTKs tennisskole på BTA hadde vekst i 2021 med ca.201 barn og ungdom i alderen 4-18 år hvor målet om 
over 200 kursdeltakere ble nådd.   

Vi arrangerte treningscamp for juniorer og drop-in kurs for seniorer i Bergensskolens ferier når det var 
tillatt. 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 to delturneringer i TennisKids Tour Bergen i 2021, mot 6 i normalår. TennisKids Tour er 
morsomme lavterskelturneringer for barn og ungdom med tilpasset utstyr og lik premiering til alle, og er et 
samarbeidsprosjekt mellom PTK og Bergens 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 114 deltakere på voksenkurs ved utgangen av 2021 som er en liten økning opp fra 2020, både 
nybegynnere, litt øvede og viderekomne. Det har oppstått en lang venteliste for å komme inn på 
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voksenkurs i løpet av året. PTK introduserte på høsten «Tennistigen» - en lavterskels liga hvor spillere kan 
komme i kontakt og spille kamper. Dette er blitt vel tatt imot og hadde ved utgangen av 2021 46 spillere. 

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. I 
2021 har vi kun hatt én spiller i fast ukentlig trening, men vi jobber kontinuerlig med rekrutteringstiltak. Vi 
vil jobbe videre i samarbeid med Norges Tennisforbund og Vestland idrettskrets 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 høster 
stadig økende grad av lokal og nasjonal anerkjennelse. 

Høsten 2021 startet Slettebakken Idrettskole for barn 3-6 år. Idrettskolen er et samarbeid mellom flere 
idrettslag for å tilby forskjellige idretter; fotball – tennis - basketball – fridrett og turn. Idrettskolen er 
støttet av Sparebanken Vest. I første omgang var det satt et tak på 100 barn, og plassene ble fort fylt opp. 
PTK hadde først 5-åringene og så 6-åringene i 2021, og høstet positive tilbakemeldinger. 

Høsten 2021 startet omsider Norges Toppidretts Gymnas (NTG) Bergen. Endelig er det mulig å ha et 
utdanningsforløp som kombinerer studier og tennissatsning i Bergen. Tennistreningene ble avholdt på BTA 
og ledet av PTK trener Claudio Rivera. PTK hadde 3 elever på NTG og 1 elev på NTG U det første semesteret. 

BTA har et eget treningssenter (BTA Trening) hvor målet er å oppnå 400 betalende medlemmer. Ved 
årsskiftet hadde vi ca. 230 medlemmer, en økning fra 2020, men under nivået som var i 2019 før korona på 
260. Medlemsmassen er voksende og blir et satsningsområde i 2022. 

Vi har arrangert et mangfold av helgearrangementer på BTA i løpet av 2021, til tross for at omfanget har 
blitt redusert på grunn av pandemien. Totalt 9 helger har inneholdt organisert klubbaktivitet, derav ett 
Norgesmesterskap, to internasjonale turneringer, to nasjonale turneringer, ett divisjonssluttspill, to 
delturneringer i TennisKids Tour og øvrige sosiale klubbarrangementer for barn, juniorer og voksne. Vi 
håper å kunne gjenoppta et normalt aktivitetsnivå for alle grupper i løpet av 2022. 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 2021. Han har også hatt hovedansvar for klubbens 
konkurransegruppe (Team Paradis). Rekruttgruppen har blitt ledet av Claudio Rivera. Claudio Rivera er også 
ansvarlig for NTG gruppen. Fra høsten har tennisskolen og AFO blitt ledet av Tomas Cross og Yudu Zeng. 
Patrik Broddfelt som startet som ny trener i august ledet voksenkurs. Rullestoltennis, LIM og seniortilbudet 
har blitt ledet av Walt Holland. Alle våre trenere og hjelpetrenere har bidratt til utviklingen av et godt, 
hyggelig og sosialt tennismiljø på BTA.  
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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 2021 bestått av totalt 35 spillere. 
I tillegg til BTA har treningene til klubbens konkurransegruppe blitt holdt på utendørsbanene til Fana 
Tennisklubb på Brennhaugen i sommersesongen for syvende år på rad.  

Klubben har hatt mange deltakere i de nasjonale turneringene som har blitt arrangert, deriblant 
Norgescup-turneringer (U14, U16, U19), Landsturneringen (U12) og NM innendørs/utendørs. PTK-spillere 
har gjennom året vist flere gode prestasjoner. NM U16 og U19 avholdt på BTA i oktober, ble for PTK tidenes 
NM med 17 medaljer inkludert 2 Norgesmestere. I november vant en PTK spiller en veldig imponerende 
tittel i den internasjonale ITF J5 turneringen i Stavanger. PTK har hatt tre spillere på bruttolandslaget i 2021. 
PTK hadde spillere representert på Norges Davis Cup lag. Hele tre PTK spillere ble tatt ut til ATP Cup i 
Australia (Tennis landslags VM). PTK har flere spillere med ATP-poeng. PTK har også spillere med 
internasjonale poeng på juniorsiden. PTK har per dags dato store kull i både U12, U14 og U16 som utvikler 
seg raskt og lover godt for fremtiden. 

For 2021 hadde klubben to damelag og fire herrelag i NM for lag (divisjonstennis). 1.–4. divisjon ble flyttet 
til høsten i en komprimert sesong på grunn av Covid-19-  restriksjoner. Et rekord høyt antall – hele 198 lag – 
deltok i årets serie. 

PTK1 herrer vant finalen mot Moss med knappest mulig margin 4-3 og vant dermed eliteserien for tredje 
gang! PTK forsvarer tittelen for andre gang og når en ny historisk milepæl med tre eliteserie gull på rad! 
PTK2 herrer kom på 2.plass i sin pulje, og måtte ut i playoff kamp for å holde seg i 1.divisjon, noe som de 
klarte da de beseiret Ullern 2 i avgjørende syvende kamp i et avgjørende super tie-break! 
PTK3 herrer rykket dessverre ned, mens PTK4 herrer rykket opp, som i sum gjør at PTK herrer fremdeles blir 
representert med ett lag i divisjonene eliteserien – 3. divisjon. Opprykket til PTK4 hvor et rent juniorlag 
klarte å vinne over erfarne seniorlag og unngå tap i opprykksfinalen var svært imponerende. 
 

PTK1 damer bestående av et ungt lag kjempet hardt og viste god lagånd, men måtte til slutt gi tapt på 
samtlige lagkamper i eliteserien, som medførte til nedrykk. Målet for 2022 er direkte opprykk igjen til 
eliteserien. PTK2 damer havnet på 3.plass i sin pulje i 1.divisjon etter noen jevne kamper, og dermed blir 
det spill i nye 2.divisjon i 2022. 
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PTK har fått mye positiv omtale både i mediene og på Norges Tennisforbund (NTF) sine hjemmesider i 
2021. PTK er en av NTF sine satsningsklubber. PTK var representert på NTFs trenerkonferanse, trenermøte, 
klubbledermøte, Tennisforum og det ekstraordinære Tennistinget. 

Styret i PTK har igangsatt en serie med foredrag og seminarer for å utvikle en god prestasjonskultur, og i 
2021 ble andre og tredje foredrag holdt – hhv av Hege Leirfall Ingebrigtsen og Ole Gustav Gjekstad.  

Arbeidsmiljø og likestilling 
Daglig leder har hatt personalansvaret for alle ansatte i hele 2021. Ny daglig leder tiltrådte 01.05.2021. Det 
er utarbeidet plan for faste møter og årlige medarbeidersamtaler. Neste medarbeidersamtaler vil bli 
avholdt i Q2 2022.  

Det har ikke vært vesentlige skader eller ulykker.  

Klubben har i 2021 sysselsatt 8 årsverk.  

Klubbens styre hadde i perioden 25.03.21-31.21 en kvinneandel på 25 %. Klubben har hatt totalt 34 ansatte 
i løpet av 2021, derav 15 kvinner og 19 menn. Dette tilsvarer en kvinneandel på 44 %, tilsvarende andel i 
2020. Blant klubbens medlemmer er det 35 % kvinner og 65 % menn.  

Fortsatt drift 
Koronapandemien preget stort de første 4 månedene av 2021 med nedstenginger og begrensninger som 
berørte alle aktiviteter. 4. mai kunngjorde BTA fullstendig gjenåpning. BTA har mer eller mindre vært i full 
aktivitet resten av året. Styret har vært i dialog med revisor og har et kontinuerlig fokus på tiltak for å 
begrense de negative konsekvensene. Klubben har oppnådd et godt økonomisk resultat i 2021, mye takket 
være lokale og nasjonale krisepakker, økt tennisaktivitet i form av leie av strøtimer og økt kursdeltakelser. 
Det er ventet at 2022 vil være et normalt år mht drift og aktiviteter. 

Klubben driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. 
 

Styrets sammensetning og ansvarsområder 
Styrets sammensetning og ansvarsområder i perioden 25.03.21-31.03.21: 

Anders Eide (leder) 
Christer Olsen (nestleder, treningssenter) 
Jeannette Pequeño (styremedlem, sponsorkomite) 
Kenneth Aadland (styremedlem, PR-ansvarlig) 
Kjell Ove Røsok (styremedlem, økonomiansvarlig) 
Matthew Duke (styremedlem, arrangementskomité) 
Jon Sigurd Lundestad (styremedlem, personal- og organisasjonsutvikling) 
Birgitte Teglgaard Jørgensen (styremedlem, sportslig ansvarlig) 
Per Grieg jr. (varamedlem) 
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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. 
 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 en profesjonell internasjonal Futures turnering. 
 BTA som «Der du ønsker å være» for både medlemmer og ansatte. 
 Fortsatt godt samarbeid med alle tennismiljøer i Bergen og Norges Tennisforbund. 
 Jevnlig oppdatering av strategi- og handlingsplan for å videreutvikle klubben/anlegget. 
 Videreutvikling av samarbeidet med NTG 
 Videreføring av seminarer for utvikling av prestasjonskultur 
 Økt fys kompetanse, økt tennis fys implementering og utvikling av tennis fys fasiliteter  
 Videreutdanning av trenere og administrasjon 

 

Bergen, 23. mars 2022 

 

 

Anders Eide, styreleder 
 
 
Christer L. Olsen, nestleder 
 
 
Kenneth Aadland, styremedlem 
 
 
Birgitte Teglgaard Jørgensen, styremedlem 
 
 
Sigurd Lundestad, styremedlem 
 
 

Harald Reyes, daglig leder 
 
 
Jeannette Pequeño, styremedlem 
 
 
Kjell Ove Røsok, styremedlem 
 
 
Matthew Duke, styremedlem 
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