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Ordinær generalforsamling ble avholdt 15. mars 2017 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:  Randi Lilletvedt (gjenvalg) 
Styremedlem:  Marte de Picciotto (nyvalg) 
Varamedlem:  Carsten Storm Thorstensen (gjenvalg) 
 
 
Det ble i 2017 avholdt 9 styremøter.  
 
Det ble avholdt rådsmøte 28. februar. Sara Glent og Kai Reith kom inn som nye 
rådsmedlemmer mens Jon-Erik Lunøe og Anne Davidsen gikk ut etter 3 år i Rådet. 
 
 
INNLEDNING  
 
Styret og administrasjonen har i 2017 fortsatt sitt arbeid med å heve kvalitet på service og 
tjenestetilbud for flest mulig medlemmer. Hovedtrenerne Michael Molin og Jan Lucky 
sammen med de øvrige trenerne har levert et godt treningsprodukt gjennom hele året. Den 
stadig voksende interessen for barn – og voksenkurs har gjort at klubben har operert med 
venteliste også gjennom hele 2017. 
 
Klubben har gjennomført medlemsundersøkelser hvert år i perioden 2014-2017. Grafene 
under viser medlemmenes vurdering av utviklingen av noen nøkkelparametre: 
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Styret registrerer nå at klubbhus, hardcourtbanene, bobla og 2 grusbaner ikke lenger holder 
tilfredsstillende kvalitet. Det er gjort begrenset vedlikehold i det gamle klubbhuset gjennom 
2017. (se avsnittene om bobla og utebaner og klubbhus). Styret vedtok å bytte dekke fra grus 
til keramisk sand på bane 4-6-8 etter vellykket testing på bane 9 i 2016/17. Problemene med 
drenering og glatte baner er dermed borte på disse banene.  
 
Styret og administrasjonen har også i 2017 arbeidet mye med utredning av permanent 
innendørshall, med hovedfokus på regulering av tomt og finansiering. Fremdriften har 
dessverre vært langsommere enn styret skulle ønske, grunnet lang behandlingstid i 
kommunen. 
 
Kostnadene for permanent innendørshall er ført i balansen som anlegg under utførelse, 
tilsammen 6.2 millioner kroner. Medlemmenes bidrag med skattefradrag utgjorde i 2017 kr. 
0,- og er akkumulert kr 264.125. OTK fikk i 2014 bevilget 1 million kroner av 
Sparebankstiftelsen DNB til hallprosjektet. Beløpet utbetales først når hallen er reist og er 
derfor ikke ført i regnskapet. 
 
 
ØKONOMI  
 
Regnskapet for 2017 er gjort opp under forutsetning om fortsatt drift med totale inntekter inkl. 
offentlige tilskudd på 9,67 millioner kroner, et driftsresultat på 1.41 millioner kroner og et 
årsresultat på 1.43 millioner kroner. Klubben har også i 2017 satt av 1 million kroner til 
vedlikeholdsfond. Fondet utgjør nå 4 millioner kroner.   
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Utsiktene for 2018 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 1.430.699 kroner disponeres som følger: 
 
Avsatt til vedlikeholdsfond  1.000.000 
Overført til annen egenkapital    430.699 
Sum                                                    1.430.699 
 
 
MILJØ OG LIKESTILLING 
 
Arbeidsmiljø 
Styret anser arbeidsmiljøet for tilfredsstillende med de forbehold som er beskrevet i 
innledningen, andre avsnitt. Det er ikke rapportert skader og ulykker vedrørende driften i 
2017. Brannsikkerhet i klubbhuset og bobla er gjennomgått i 2017.  
 
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 2017. 
 
 
FINANSIERING 
 
Ved årsslutt hadde klubben 3,36 millioner kroner i likvide midler, hvorav 152.000 er bundet 
for inntrukne skattetrekksmidler.   
 
Styret legger fortsatt stor vekt på rettidig fakturering og inndrivelse, samt kostnadskontroll. 
Klubbens bankforbindelse i 2017 har vært Nordea.  
 
 
STYREGODTGJØRELSE 
 
Det er ikke betalt godtgjørelse til noen av styrets medlemmer i 2017. 
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ADMINISTRASJON 
 
Reidar Nilsen har arbeidet som daglig leder i hele 2017. 
 
Vaktmester og banemann i full stilling er Jozef Smolen som overtok etter Przemyslaw Smolen 
i oktober. Han tar seg også av løpende vedlikehold, renhold og grøntanlegg. 
 
 
MEDLEMMER 
 
Klubben hadde ved utgangen av 2017 en medlemsmasse på 899, hvorav 311 under 26 år og 
588 over 26 år. 
 
De siste åtte 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 
Utgang 2017   899 medlemmer   
 
Over en 8-års periode har dermed medlemsmassen økt med 52%.  

 
 
TRENERE OG SPORTSLIG ANSVARLIG 
 
OTK har hatt god stabilitet i trenerstaben i 2017. Våre hovedtrenere Michael Molin og Jan 
Lucky begynte hos oss sommeren 2013, og har fortsatt sitt gode arbeid i 2017. 
 
Hans Jacob Kavli, Felix Magnus, Alejandra Neira, Erik Rochette, Ole-Jacob Meum, Filip 
Stajic, Leila Sukkar og Victoria Lyngstad-Sveberg har også gjort en meget god jobb som 
innleide trenere i 2017. 
 
I tillegg til disse har et antall yngre trenere hjulpet til med å gi våre kursdeltakere gode 
treningsøkter. 
 
 
SPONSORER 
 
Klubben har i 2017 mottatt sponsormidler fra følgende aktører: 
 
Clarkson Platou  
Ferncliff 
Mediaplanet 
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TENNISKURS 
 
OTK har hatt 187 barn på tenniskolen i vårsemesteret (174 i 2016) og 224 i høstsemesteret 
2017 (197 i 2016). 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. 
 
På voksenkurs/trening har deltagelsen vært meget god, og klubben gjennom hele året hatt 
ventelister. Vi hadde 208 deltakere på vårsemesteret (163 i 2016) og 198 på høstsemesteret 
(214 i 2016) 
 
OTK har en liten konkurransegruppe på 8 spillere i alderen 10-13 år. Denne gruppen støttes 
med et beløp i underkant av 200.000,- pr. år. 
 
 
BOBLA 
 
Ledig kapasitet for drop-in timer har vært stabil fra 2016 til 2017, 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 også i 2017, 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 bobla. 
 
 
UTEBANER OG KLUBBHUS 
 
OTKs play clay-baner åpnet for spill 23. mars, noe som er samme dag som i 2016. Banene 
stengte 12. november. 
 
Utfordringene vi hadde med drenering av banedekket i 2016 fortsatte inn i 2017, og i 
juli/august sugde vi opp grusen på bane 4-6-8, byttet fra plast til malte linjer og la keramisk 
sand på banene. Dette fjernet dreneringsproblemene og glattheten bak grunnlinjen. På bane 11 
og 12 måtte vi suge opp grus i et felt 3 meter foran og bak grunnlinjen og legge ny grus. Dette 
bedret drenering og glatthet i en periode. 
 
OTK vil beholde keramisk sand på 4-6-8-9 i 2018. Dette virker å være en meget god løsning 
for nordisk klima, samtidig som spillegenskapene er tett opp til grus. 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 også på bane 11 og 12. 
 
Klubbhuset vil bli revet i forbindelse med hallprosjektet, så alle forbedringer og vedlikehold 
er vurdert opp mot det. 
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FORPROSJEKT PERMANENT HALL 
 
Hallprosjektet har fortsatt med uforminsket styrke i 2017. Andre gangs reguleringsplan ble 
levert til plan – og bygningsetaten i august, men på grunn av stor saksmengde har ikke planen 
blitt sendt videre til byrådet. 
 
I tillegg til vurderinger av design og hallstørrelse har det vært avholdt mange møter med 
politiske organer, idrettskretsen, kommunen, arkitekter, rådgivere og finansinstitusjoner. 
Styret og administrasjonen har også besøkt flere anlegg i Skandinavia, og har fått mange gode 
innspill som vil bli brukt i OTKs hall. 
 
Etter en meget nøye vurdering byttet OTK rådgiver og arkitekt for prosjektet i 2017. Ny 
rådgiver er M3 Management, og ny arkitekt er Make Arkitekter. 
 
En ny permanent innendørs hall vil tidligst kunne være klar til innvielse i 2019. 
 
 
SPORTSKOMITEEN 
 
Sportskomiteen besto i 2017 av følgende personer: 
 
Jan Frode Andersen (leder) 
Haakon Berg 
Jørgen Vestli 
Frøydis Forberg 
Edvard Raastad 
 
Sportskomiteen har bistått daglig leder i vurderinger relatert til valg av banedekke på bane 4,6 
og 8, omfanget av egne turneringer, lagtennis samt i forbindelse med befaring av Good To 
Great Tennis Arena i Stockholm i oktober 2017. Det ble avholdt et strategimøte i 
Sportskomiteen i 2017. 
 
 
TURNERINGER 
 
OTK arrangerte fem turneringer i 2017: 
 

• Grønn turnering 3-4 mars med 76 deltakere 
• Grand Prix senior 20-23 april med 47 deltakere 
• Norgescup U19 og Race U12 12-14 mai med 134 deltakere 
• Åpen u10 og Challenge u12 turnering 2-5 juni med 191 deltakere  
• Rød turnering 17-18 juni med 239 deltakere 

 
I tillegg arrangerte vi klubbmesterskap 25-27 august med 52 deltakere. 
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SPORTSLIGE RESULTATER 
 
I 2017 hadde OTK 7 aktive lag i ulike divisjoner og aldersgrupperinger. 
Herrer Elite berget plassen i elitedivisjonen etter nedrykkskamp mot Paradis 
Herrer 2. lag kom på sjette plass i 3. divisjon 
Damer Elite rykket opp til elite! 
 
OTK støtter lagtennis med ca. 140.000,- pr. år. 
 
Individuelle resultater: 
 
Jakob Halle Eskeland: vinner NM u19 inne 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. 
 
 
SOSIALKOMITEEN  
 
Sosialkomiteen besto i 2017 av: 
 
Sara Glent (leder) 
Inger Lindeman 
Edvard Raastad 
Vera Johannesen 
Nick Adrian Ulloa (første halvår) 
 
Sosialkomiteen hadde månedlige møter i 2017. 
To komitemedlemmer har vært ansvarlige for å introdusere nye medlemmer til klubben. Dette 
har foregått i utendørs-sesongen.  
 
En klubbfest har vært avholdt i OTKs klubbhus – i oktober. 
Et medlemsmøte ble avholdt i februar.  
Komiteen har avholdt jevnlige lunsjtreff for de som spiller drop-in om formiddagen. 
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.  
 
 
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 2017 har det vært et fast tilbud om servering til medlemmene på kveldstid.  
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Oslo, den 8. mars 2018 
 
 
 
Arild H. Blixrud     Haakon Berg    Jan Frode Andersen 
Styrets leder   Styrets nestleder    Styremedlem 
 
 
 
Marte de Picciotto  Ketil Stave     Randi Lilletvedt 
Styremedlem   Styremedlem    Styremedlem 
 
 
 
Reidar Nilsen 
Daglig leder 


