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Ordinær generalforsamling ble avholdt 28. april 2016 og følgende styre ble valgt: 

 

Leder:   Arild H Blixrud (gjenvalg) 

Nestleder:   Haakon Berg (gjenvalg) 

Styremedlem:  Jan Frode Andersen (gjenvalg) 

Styremedlem:  Ketil Even Stave (gjenvalg) 

Styremedlem:  Sara Glent (gjenvalg) 

Styremedlem:  Randi Lilletvedt (gjenvalg) 

Varamedlem:  Carsten Storm Thorstensen (gjenvalg) 

 

 

Det ble i 2016 avholdt 7 ordinære styremøter.  

 

 

INNLEDNING  

 

Styret og administrasjonen har i 2016 fortsatt sitt arbeid med å heve kvalitet på service og 

tjenestetilbud for flest mulig medlemmer. Styret registrerer nå at klubbhus, hardcourtbanene, 

bobla og 2 grusbaner ikke lenger holder tilfredsstillende kvalitet. Den stadig voksende 

interessen for barn – og voksenkurs har gjort at klubben har operert med venteliste også 

gjennom hele 2016. Hovedtrenerne Michael Molin og Jan Lucky sammen med de øvrige 

trenerne har levert et godt treningsprodukt gjennom hele året. 

 

Vi har gjort begrenset vedlikehold i det gamle klubbhuset gjennom 2016. (beskrevet under 

utebaner & klubbhus på side 4) 

De fleste av våre medlemmer har vært fornøyde med PlayClay-banene gjennom året, selv om 

det har vært visse utfordringer med drenering og feste. Vi testet en ny type keramisk sand på 

bane 9 mot slutten av sesongen, og vil fortsette testene i 2017. 

 

Styret og administrasjonen har også i 2016 arbeidet mye med utredning av permanent 

innendørshall, med hovedfokus på regulering av tomt og finansiering. Vi har landet på en 

løsning med nytt klubbhus med 6 innendørsbaner og 5 utendørsbaner pluss terrasse på taket i 

en hall som er delvis gravd ned i terrenget. Parkeringsanlegg og lagerrom integreres i 

anlegget. 

 

Kostnadene for permanent innendørshall er ført i balansen som anlegg under utførelse, 

tilsammen kr 4.175.596. Medlemmenes bidrag med skattefradrag utgjør i 2016 kr. 108.750 og 

er akkumulert kr 264.125. 

 

 

 

ØKONOMI  

 

Regnskapet for 2016 er gjort opp under forutsetning om fortsatt drift med totale inntekter inkl. 

offentlige tilskudd på 9,36 millioner kroner, et driftsresultat på 1.69 millioner kroner og et 

årsresultat på 1.71 millioner kroner. Klubben har også i 2016 satt av 1 million kroner til 

vedlikeholdsfond. Fondet utgjør nå 3 millioner kroner.   
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Utsiktene for 2017 er positive.  Med etablert ledelse og trenerteam opplever klubben en 

vedvarende høy interesse for voksenkurs og tennisskole. Da banekapasiteten er sprengt 

forventer vi kun marginal økning i inntekten.   

 

Oversikt og utvikling 

Årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av selskapets 

virksomhet og av dens stilling.  

 

Disponering av årets resultat  

Styret foreslår at årsoverskuddet på 1.709.991 kroner disponeres som følger: 

 

Avsatt til vedlikeholdsfond  1.000.000 

Overført til annen egenkapital    709.991 

Sum                                                    1.709.991 

 

Arbeidsmiljø 

Styret anser arbeidsmiljøet for tilfredsstillende. Derfor er det ikke iverksatt spesielle tiltak i 

2016. 

Skader og ulykker vedrørende driften har det ikke vært noe av i 2016. 

 

Ytre miljø 

Selskapet driver ikke virksomhet som påvirker det ytre miljø. 

 

Likestilling 

Selskapet har innarbeidet retningslinjer som tar sikte på at det ikke forekommer 

forskjellsbehandling grunnet kjønn. Klubben har hatt 4 hele stillinger i 2016. 

 

 

FINANSIERING 

 

Ved årsslutt hadde klubben 3,65 millioner kroner i likvide midler, hvorav 142.000 er bundet 

for inntrukne skattetrekks midler.   

 

Styret legger fortsatt stor vekt på rettidig fakturering og inndrivelse, samt kostnadskontroll. 

Klubbens bankforbindelse i 2016 har vært Nordea.  

 

 

STYREGODTGJØRELSE 

 

Det er ikke betalt godtgjørelse til noen av styrets medlemmer i 2016. 

 

 

ADMINISTRASJON 

 

Reidar Nilsen har arbeidet som daglig leder i hele 2016. 

 

Det har vært en gjennomgang av brannsikkerhet i klubbhuset og bobla.  

Vaktmester og banemann i full stilling er Przemyslaw Smolen. Han tar seg også av løpende 

vedlikehold, renhold og grøntanlegg. 
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MEDLEMMER 

 

Klubben hadde ved utgangen av 2016 en medlemsmasse på 922, hvorav 313 under 26 år og 

609 over 26 år. 

 

De siste syv årene har vist følgende utvikling av medlemstallet:  

 

Utgang 2010  590 medlemmer 

Utgang 2011  692 medlemmer 

Utgang 2012  767 medlemmer 

Utgang 2013               725 medlemmer 

Utgang 2014   852 medlemmer 

Utgang 2015   881 medlemmer 

Utgang 2016   922 medlemmer  

 

Over en 7-års periode har dermed medlemsmassen økt med 56%.  

 

 

TRENERE OG SPORTSLIG ANSVARLIG 

 

OTK har hatt god stabilitet i trenerstaben i 2016. Våre hovedtrenere Michael Molin og Jan 

Lucky begynte hos oss sommeren 2013, og har fortsatt sitt gode arbeid i 2016. 

 

Nuno Correia, Hans Jacob Kavli, Felix Magnus, Marco Fernandez, Alejandra Neira, Erik 

Rochette, Ole-Jacob Meum, Filip Stajic og Victoria Lyngstad-Sveberg har også gjort en 

meget god jobb som trenere i 2016. 

 

I tillegg til disse har et antall yngre trenere hjulpet til med å gi våre kursdeltakere gode 

treningsøkter. 

 

 

SPONSORER 

 

Klubben har i 2016 mottatt sponsormidler fra følgende aktører: 

 

Clarkson Platou  

Ferncliff 

Mediaplanet 

 

 

TENNISKOLEN OG VOKSENKURS 

 

OTK har hatt 174 barn på tenniskolen i vårsemesteret (193 i 2015) og 197 i høstsemesteret 

2016 (188 i 2015). Disse har deltatt en eller flere ganger i uken. Klubben setter krav om spill 

minimum to ganger pr. uke for barn over en viss alder, da erfaring viser at dette gir en 

mestringseffekt som er langt mer enn det dobbelte av 1 trening pr. uke. Dette er et viktig 

fritidstilbud for mange barn, og noe som vi kan utvide en god del med ny hall. I dagens 

situasjon begrenser boblestørrelsen hvor mange barn vi kan ta inn. 
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På voksenkurs/trening har deltagelsen vært meget god, og klubben gjennom hele året hatt 

ventelister. Vi hadde 163 deltakere på vårsemesteret (148 i 2015) og 214 på høstsemesteret 

(168 i 2014) 

 

 

BOBLEN 

 

Ledig kapasitet for drop-in timer har sunket fra 2015 til 2016, og behovet for øket kapasitet er 

helt påtrengende. Det er fremdeles ledige timer på dagtid. Styret er bekymret for tiltakende 

sprekkdannelser, svai og bom i banedekkene.. 

 

Vi hadde noen problemer med varmeanlegget og lysene på høsten 2016, men det er nå 

reparert. Det elektriske anlegget i bobla og klubbhuset oppleves som nedslitt. 

 

Styret takker medlemmer som har stilt opp på vår- og høstdugnad i forbindelse med nedtak og 

oppsetting av boblen. 

 

 

UTEBANER OG KLUBBHUS 

 

OTKs play clay-baner åpnet for spill 23. mars, noe som er 11 dager senere enn i 2015, men 

fortsatt rekordtidlig – i hvert fall for klubber i Oslo-området. Banene stengte 10. november. 

 

Utfordringene vi hadde med drenering i 2015 fortsatte inn i 2016, og i juni/juli sugde vi opp 

grus i et område 3 meter foran og 3 meter bak grunnlinjen på play clay banene. Dette ga en 

bedring i dreneringen, og reduserte også glattheten bak grunnlinjen. I september erstattet vi 

den keramiske sanden på bane 9 med en ny type som er mye rødere – og som ikke skinner i 

solen. 

 

OTK vil fortsette testing av keramisk sand på bane 9 gjennom 2017. Vi har gradvis lært mer 

om vedlikehold av play clay-baner i nordisk klima, og satser på å opprettholde god spillbarhet 

og drenering gjennom hele 2017. 

 

Klubbhuset vil bli revet i forbindelse med hallprosjektet, så alle forbedringer og vedlikehold 

er vurdert opp mot det. Vi har imidlertid byttet lysarmaturer på toalettene. 

  

 

FORPROSJEKT PERMANENT HALL 

 

Hallprosjektet har fortsatt med uforminsket styrke i 2016. Styret og administrasjonen har 

jobbet med flere alternative løsninger, men har konkludert med at den beste løsningen er nytt 

klubbhus med en 6-baners hall med 5 baner og takterrasse på taket. Årsmøtet besluttet i april 

2016 at klubben skulle bygge 6-baners hall med inntil 6 baner på taket. Ny parkering og 

lagerrom bygges i tilknytning til anlegget. 

 

I tillegg til vurderinger av design og hallstørrelse har det vært avholdt mange møter med 

politiske organer, idrettskretsen, kommunen, arkitekter, rådgivere og finansinstitusjoner. 
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OTK’s tomt på ca. 16 mål er selveid og regulert til boligformål. Kommunen har gjentatte 

ganger tatt opp spørsmålet om omregulering til idrettsformål, og i forbindelse med 

hallprosjektet er dette stilt som et krav. Styret har sett det som sitt ansvar å forvalte klubbens 

eiendeler på en forsvarlig måte. På den bakgrunn har styret hevdet at deler av tomten (ca. 3,3 

mål) fortsatt bør være regulert til boligformål. Til det har kommunen svart at da må klubben 

utvikle og presentere et boligprosjekt. Det har styret gjort i søknad om omregulering, levert 

kommunen den 30. juni 2016. Den 22. september 2016 anbefalte plan og bygningsetaten 

reguleringsforslaget, og 30. november gikk høringsfristen ut. Det er ventet at reguleringssaken 

avgjøres av bystyret i 2017. Styret er av den mening at boligprosjektet vil bekoste hele 

anleggsprosjektet og sikre klubben en god økonomi i årene fremover. 

 

En ny permanent innendørs hall vil tidligst kunne være klar til innvielse i 2018. 

 

 

SPORTSLIGE RESULTATER 

 

I 2016 hadde OTK 7 aktive lag i ulike divisjoner og aldersgrupperinger. 

Herrer Elite kom på 1. plass i sin 1. divisjonspulje, og rykket opp til Elite! 

Herrer 2. lag kom på femte plass i 3. divisjon 

Damer Elite rykket opp til 1.divisjon 

 

Individuelle resultater: 

 

Peter August Anker: vinner NM u19 ute single. 

 

For øvrig har OTK stilt med deltakere i turneringer både i Norge og i utlandet og våre spillere 

i aldersbestemte klasser har gjort det bra i gjennom året.  

Resultater er å finne på Tournament Software og ITFs sider. 

 

 

SOSIALE AKTIVITETER 

 

Sosialkomiteen hadde 5 medlemmer i 2016, med månedlige møter.  

To komitemedlemmer har vært ansvarlige for å introdusere nye medlemmer til klubben. Dette 

har foregått i utendørs-sesongen.  

 

To klubbfester har vært avholdt i OTKs klubbhus – i februar og november. Det ble spilt round 

robin ved begge anledninger. 

OTK har tillatt gratis spill for gjest av medlem mellom 10 og 14 på hverdager. Dette vil 

fortsette i 2017. 

Komiteen har avholdt jevnlige lunsjtreff for drop-in gjengen 

Det har vist seg vanskelig å arrangere round robin på regulær basis. Arrangementene baserer 

seg på frivillige, og registreringer har komment sent og har vært ikke helt å stole på.  

 

Komiteen har også støttet administrasjon og trenere i forbindelse med servering til alle 

klubbens turneringer i 2016. 
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TURNERINGER 

 

OTK arrangerte fire turneringer i 2016: 

 

 Grand Prix senior 21-24 april med 64 deltakere 

 Norgescup U19 og åpen U10 13-15 mai med 98 deltakere 

 Grønn turnering 28-29 mai med 54 deltakere 

  u10 og u12 turnering 3-5 juni med 129 deltakere 

 

I tillegg arrangerte vi klubbmesterskap 26 august-4 september med 67 deltakere. 

 

KAFE 

Kjøkkenet har gjennom året vært leid ut til Matador v/ Thomas Johansen.  

Matador har stått for servering ved våre interne arrangementer og for tilberedning når vi har 

hatt turneringer. 

 

Heller ikke i 2016 har det vært et fast tilbud om servering til medlemmene på kveldstid.  

 

 

 

 

      

Oslo, den 6. mars 2017 

 

 

 

Arild H. Blixrud     Haakon Berg    Jan Frode Andersen 

Styrets leder   Styrets nestleder    Styremedlem 

 

 

 

Sara Glent   Ketil Stave     Randi Lilletvedt 

Styremedlem   Styremedlem    Styremedlem 


