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Ordinær generalforsamling ble avholdt 20. mars 2019 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 (gjenvalg) 

Det ble i 2019 avholdt 11 styremøter. 

Det ble avholdt rådsmøte 28. februar. Jan Hellesnes og Bjørn Østenstad kom inn som nye 

rådsmedlemmer, mens Sven Ullring og Stein Skogeng gikk ut etter 3 år i Rådet. 

Et medlemsmøte ble avholdt i forbindelse med årsmøtet i mars. 

INNLEDNING 

Styret og administrasjonen har i 2019 fortsatt sitt arbeid med å heve kvalitet på service og 

tjenestetilbud for flest mulig medlemmer. Våre fast ansatte trenere Michael Molin, Jan Lucky 

og Jakub Cvanda har 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 2019. 

Klubben har gjennomført medlemsundersøkelser hvert år i perioden 2014-2019. Grafene 

under viser medlemmenes vurdering av utviklingen av noen nøkkel-parametere: 
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Kvaliteten på klubbhus, hardcourt-banene, bobla og 2 grusbaner er stadig en utfordring for 

klubben. Det er gjort begrenset vedlikehold i det gamle klubbhuset gjennom 2019 (se 

avsnittene om bobla og utebaner og klubbhus).  

Styret og administrasjonen har også i 2019 arbeidet mye med hallprosjektet, med hovedfokus 

på servitutten og rammetillatelse. Vi har gjort store fremskritt mot realisering av hallen i løpet 

av 2019. 

ØKONOMI 

Regnskapet for 2019 er gjort opp under forutsetning om fortsatt drift med totale inntekter inkl. 

offentlige tilskudd på 10,78 millioner kroner, et driftsresultat på 1,18 millioner kroner og et 

årsresultat på 1,21 millioner kroner. Klubben har også i 2019 satt av 1 million kroner til 

vedlikeholdsfond. Fondet utgjør nå 5,569 millioner kroner. 

Utsiktene for 2020 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 1.210.592 kroner disponeres som følger: 

Avsatt til vedlikeholdsfond  1.000.000 

Overført til annen egenkapital    210.592 

Sum 1.210.592 

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 

2019. Brannsikkerhet i klubbhuset og bobla er gjennomgått i 2019.  

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 5 hele stillinger i 2019. 
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FINANSIERING 

Ved årsslutt hadde klubben 718.587 kroner i likvide midler, hvorav 157.741 kroner er bundet 

for inntrukne skattetrekksmidler.   

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

Klubbens bankforbindelse i 2019 har vært Nordea frem til oktober, deretter Handelsbanken. 

STYREGODTGJØRELSE 

Det er ikke betalt godtgjørelse til noen av styrets medlemmer i 2019. 

ADMINISTRASJON 

Reidar Nilsen har arbeidet som daglig leder i hele 2019. 

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

vedlikehold, renhold og grøntanlegg. 

MEDLEMMER 

Klubben hadde ved utgangen av 2019 en medlemsmasse på 881, hvorav 326 under 26 år og 

555 26 år og over. 

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 

Utgang 2018  901 medlemmer 

Utgang 2019  881 medlemmer 

Over en 9-års periode har dermed medlemsmassen økt med 49%. 

TRENERE OG SPORTSLIG ANSVARLIG 

OTK har hatt god stabilitet i trenerstaben i 2019. Våre hovedtrenere Michael Molin og Jan 

Lucky begynte hos oss sommeren 2013, og har fortsatt sitt gode arbeid i 2019. Jakub Cvanda 

ble ansatt i fast stilling i 2019. 
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Hans Jacob Kavli, Felix Magnus, Filip Stajic, Leila Sukkar, Marc Santin, Nenad Trifunovic, 

Susana Hernandez og Mohammad Saqib har også gjort en meget god jobb som innleide 

trenere i 2019. 

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

treningsøkter. 

SPONSORER 

Klubben har i 2019 mottatt sponsormidler fra følgende aktører: 

Ferncliff 

Mediaplanet 

Dallas Asset Management

TENNISKURS 

OTK har hatt 208 barn på tenniskolen i vårsemesteret (223 i 2018) og 228 i høstsemesteret 

2019 (219 i 2018). 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 212 deltakere på vårsemesteret (202 i 2018) og 220 på høstsemesteret 

(217 i 2018) 

BOBLA 

Ledig kapasitet for drop-in timer har vært stabil fra 2018 til 2019, 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. 

Det elektriske anlegget i bobla og klubbhuset oppleves som nedslitt. 

Høsten 2019 hadde vi problemer med luftkvaliteten i bobla, og måtte leie inn et vaskefirma 

som vasket bobla fra tak til gulv. Målinger viser at luftkvaliteten nå er god. I tillegg hadde vi 

to hærverksepisoder hvor noen skar lange kutt i bobleduken. Bobla ble raskt reparert, men 

hærverket medførte store kostnader til reparasjon, nye lamper, byggegjerde rundt hele bobla, 

overvåkingskameraer og nye utelys. I tillegg fikk vi kostnader til vakttjeneste i perioder. 

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

og oppsetting av bobla. 
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UTEBANER OG KLUBBHUS 

OTKs play clay-baner åpnet for spill 26. mars, noe som er nesten 4 uker tidligere enn i 2018. 

Banene stengte 4. november. 

Bane 11 og 12 fikk keramisk sand i 2019, men vi hadde mye problemer med at linjene løsnet. 

Bane 4, 6 og 8 var glatte rundt grunnlinjene. Bane 1 og 2 var i bedre stand i 2019 enn de har 

vært på flere år. 

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

er vurdert opp mot det. 

FORPROSJEKT PERMANENT HALL 

Hallprosjektet har fortsatt med uforminsket styrke i 2019, og prosjektet nærmer seg 

virkeliggjøring. 

I januar kom Oslo Tingrett med sin dom vedrørende servitutten som påhviler eiendommen. I 

korte trekk sier dommen at OTK kan bygge den regulerte tennishallen uten å være i strid med 

servitutten, men at de planlagte boligene som skal finansiere hallutbyggingen er for høye i 

forhold til servitutten. Dommen ble ikke anket av noen av partene, og er dermed rettskraftig. 

I februar vedtok et enstemmig bystyre ny reguleringsplan for OTKs tomt. Planen er med ett 

unntak lik OTKs forslag til regulering: tennishall/klubbhus med 6 baner inne og inntil 6 baner 

på taket, og boliger på inntil 4 etasjer. Det eneste unntaket er at OTK er pålagt et 

rekkefølgekrav om å utbedre/opparbeide fortau fra svingen i Hyllveien frem til OTKs 

innkjøring i Jonsrudveien. Vedtaket fikk ikke noen protester innen klagefristen, og er dermed 

endelig. 

I mai søkte OTK om rammetillatelse for tennishallen. 

I desember søkte OTK Fylkesmannen om at servitutten må eksproprieres. Det forventes at 

ekspropriasjonssaken blir endelig konkludert i 2020. 

En ny permanent innendørs hall vil tidligst kunne være klar til innvielse i 2022. 

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

sammen 11,7 millioner kroner. Medlemmenes bidrag med skattefradrag utgjorde i 2019 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. 
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SPORTSKOMITEEN 

Sportskomiteen besto i 2019 av følgende personer: 

Jan Frode Andersen (leder) 

Haakon Berg 

Jørgen Vestli 

Frøydis Forberg 

Edvard Raastad 

Camilla Lyng-Jørgensen 

TURNERINGER 

OTK arrangerte fem turneringer i 2019: 

• Grønn turnering i mars med 105 deltakere

• Grand Prix senior i april med 52 deltakere

• Rød turnering i mai med 277 deltakere

• Norgescup u14 i mai med 127 deltakere

• NTF cup u12 i juni med 72 deltakere

I tillegg arrangerte vi klubbmesterskap i august/september med 53 deltakere. 

SPORTSLIGE RESULTATER 

I 2019 hadde OTK 9 aktive lag i ulike divisjoner og aldersgrupperinger. 

Herrer Elite ble nr. 5 

Damer Elite ble nr. 6 

Damer 2. lag ble nr. 3 i 1. divisjon 

Herrer 2. lag ble nr. 3 i 2. divisjon 

Herrer 3. lag ble nr. 5 i 3. divisjon 

OTK støttet lagtennisen med ca. 100.000,- i 2019. 

Individuelle resultater: 

Peter August Jebsen Anker: vinner NM mixed double 

Ole Tinius Stave Lepsøe: vinner NM double u19 

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 igjennom året.  

Resultater er å finne på Tournament Software og ITFs sider. 



OTK – Styrets Årsberetning 2019 8 

SOSIALKOMITEEN  

Sosialkomiteen besto i 2019 av: 

Marte de Picciotto 

Ingvill Berg 

Martine Malterud 

Cathrine Furuholmen 

Sosialkomiteen hadde regulære møter i 2019. 

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

har foregått i utendørs-sesongen.  

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 2019 har det vært et fast tilbud om servering til medlemmene på kveldstid. 

Oslo, den 4. mars 2020 

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 


