
OSLO  TENNISKLUBB
HALLPROSJEKTET



6 baner inne – 6 baner på taket

• Bygg for fremtiden – 6 
baner gir plass til vekst

• 6 baner på taket – utnytter 
tomten godt

• Gir klubben meget god 
driftsøkonomi



Hallen inneholder:

• 150 m2 trimrom

• Resepsjon/Proshop

• Restaurant

• Stor utendørs terrasse

• Innendørs tribune

• Aktivitets - og 
møterom

• 2 leiligheter

• Garderober 
m/badstuer



Perspektiv 1 fra Th. Erichsens vei



Perspektiv fra Jonsrudveien



Perspektiv 2 fra Hyllveien



Perspektiv fra Madserud allé 30



Oversiktsbilde 



FINANSIERING
Anslått pris er basert på våre 
underleverandørers 
foreløpige kalkyler / 
tilbudspriser (oppdatert 
oktober 2015), og på styrets 
erfaringsbaserte tall

OTK trenger også 
mellomfinansiering til mva. 
og spillemidler

Anslått pris: 61,9 millioner eks. mva.

Egenkapital: 6 millioner
Spillemidler: 13,8 millioner

Søkt kommunalt tilskudd: 15 millioner (høyst usikkert)
Medlemsstøtte: ?
Salg av eiendom: 15-60 millioner
Lån: inntil 25 millioner



OM OSLO TENNISKLUBB

En av Norges største og mest tradisjonsrike 
tennisklubber, med 850 medlemmer

Norges største, flotteste og mest moderne 
utendørs tennisanlegg med 11 baner og 
minitennis på Madserud

Satser stort på barn, bredde og et godt 
sosialt miljø. Kursvirksomhet for 360 barn og 
voksne (doblet siden 2012)

Hevdet seg i toppen av norsk tennis i alle 
aldersgrupper i hele klubbens historie

Sunn og solid økonomi

http://www.oslotk.no/summercours-adult/


FOKUS PÅ BARN

2012 2015

2X

5 innendørs
Totalt 12 baner

180 på kurs

3 innendørs
Totalt 11 baner

360 på kurs

5-6 innendørs
Totalt 16-17 baner

+
(6 squashbaner)

2018

??

Utviklingen i barn 
og voksenkurs

BREDDE OG ENGASJERTE TRENERE GIR SOLID VEKST



DETTE HAR SKJEDD DE SISTE ÅRENE

Investert 10 millioner i nye baner og 
generell oppgradering av anlegget, noe som 
gjør utebanene spillbare nesten hele året

Oppnådd 100% vekst i kursvirksomhet som 
følge av satsing på bredde

Rekruttert Norges mest erfarne og 
kompetente trenerteam og styrket 
administrasjonen kraftig

Tilbyr svært gode utviklingsmuligheter for 
tennisspillere i alle aldre og alle nivåer



DÅRLIG VEDLIKEHOLD FÅR KONSEKVENSER



STORE AMBISJONER

Best på anlegg

• Topp utebaner

• Ny tennishall

Best på organisasjon

• Trivsel

• Utviklingsmuligheter

Best på trening

• Tilbud til alle aldre og nivåer

Best på økonomi

• Sunn drift

• Sette av 1 million i året til vedlikehold

En av Skandinavias beste klubber innen 3 år 



HALL ER BRA FOR ALLE !


