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Øvrige komiteer:
Miljø og sosialkomitè:
Celine Dyvik
Byggekomitè:
Lars Hellebust, Øystein Von Krogh, Anouska Andenæs, Helen Sterud, Camilla Glømmen,
Kristoffer Andenæs
Kommunikasjonskomitè:
Yannic Yvon, Una Wærp, Camilla Glømmen
Ansatte og arbeidstagere:
Daglig leder (heltidsansatt):
Per Godtfredsen.
Oppdragstakere:
Fernando Fraile (hovedtrener), Ken Rune Gibson (trener), Tedy Kasa (trener), Miguel Rente
(trener), Ruben Lundgren (trener), Tiago Faria (trener), Santiago Garcia Montes(trener).

Styrets arbeid:
Det er avholdt 10 styremøter i 2020 hvor 54 saker er behandlet.
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1.Spesielle områder styret har fokusert på i 2020:
1.1 Hallprosjekt – underjordisk tennishall
Prosjektet for bygging av underjordisk tennishall fikk rammetillatelse sommeren 2019.
Prosjektet er fullfinansiert i form av kommunal støtte og kommunal garanti,
spillemidler, moms-kompensasjon, egenkapital og banklån. Avtaler med entreprenører
er fremforhandlet ved utgangen av 2020.
Hallprosjektarbeidet har vært betydelig og preget styrets arbeid i 2020. Oppstart var
planlagt til våren 2021, men klubben har møtt på utfordringer med behov for videre
dialog med grunneier (Bygdø Vel) og fester av eiendommen (Stiftelsen Bygdøhus).
Arbeidet med å finne en løsning fortsetter videre i 2021.
Hallprosjektarbeidet har vært betydelig og preget styrets arbeid i 2020. Oppstart var
planlagt til våren 2021, men klubben har møtt på utfordringer i sin dialog med
grunneier (Bygdø Vel) og fester av eiendommen (Stiftelsen Bygdøhus). Arbeidet med
å her finne en løsning fortsetter videre i 2021.

1.2 Covid-19
Covid har rammet klubben og styrets arbeid og fokus hardt. Den 13. mars til 27. april
ble det vedtatt å påberope force majeure på vegne av klubben overfor sine ansatte,
tilknyttede arbeidstakere og medlemmer. De mange nedstengingene (tabell 1) har satt
klubben i en økonomisk presset situasjon i tillegg til utfordringer rundt smittevern,
økonomiske tap og trenernes arbeidssituasjon. I tillegg til nasjonale og regionale tiltak
har man også måttet ta høyde for lokale utbrudd og karantenetider for hele klasser og
tidvis hele trinn ved Bygdøy skole som også har gått utover klubbens drift.

Dato
13.mars
27.april
1.august
9.november
16.november

Tiltak
Full nedstenging av all idrett
Åpning for voksne og tennisskolen for barn utendørs
Innendørstrening for barn/ungdom til og med 20 år tillatt
All voksenaktivitet stengt
Stengt også for voksne fra 13 år

Tabell 1

2. Daglig drift
Daglig drift ledes av Per Godtfredsen som har vært fulltidsansatt i klubben siden 2016.
Driften i 2020 har i stor grad vært preget av pandemien. Det er endog stadig økende lokal
interesse for tennis, noe som er meget positivt, men som samtidig legger press på anlegg,
tilbud og de ansatte.
Endring av regnskapssystem og overgangen til Visma har ført til noen utfordringer, men
ansees å ha vært et positivt tiltak som vil komme klubben til gode over tid, og løse mange av
de logistiske utfordringene man i senere år har møtt.
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3. Trenere
Etter 3 år i klubben tok BTK i 2020 farvel med hovedtrener Luis Silva som sluttet for å
fokusere på sitt private selskap. Fernando Fraile overtok som hovedtrener og har gjort en
formidabel innsats i møte med både nytt ansvarsområde og alle de utfordringer og
implikasjoner som nedstenging og restriksjoner har medført driften av tennisskolen.
Vi ønsket i 2020 også velkommen to nye trenere, Tiago Faria og Santiago Garcia Montes.
Både Tiago og Santiago er versatile trenere med mye kunnskap. Ved BTK jobber de med alle
type spillere, fra de helt yngste til voksengruppene, og er like godt likt av alle. Tiago er,
utenfor BTK, primært konkurransetrener med egne spillere fra Holmen TK og Nesøya TK. Vi
ser frem til videre samarbeid med begge trenerne.
Manuel Jimenez kom til klubben fra Spania våren 2020 for å sondere muligheten til å trene
BTKs konkurransespillere. Grunnet uvissheter rundt hallprosjektets ferdigstillelse anså han
det ikke som aktuelt å bli i Norge.
1 trener har deltatt på kurs i regi av Norges Tennisforbund.

4. Sportslig aktivitet i 2020
Den sportslige aktiviteten i klubben har, som alt annet, vært svært affisert av pandemien.
Fokus har vært å forsøke å skape så mye kontinuitet som mulig for først og fremst barna. I
tillegg har man vært opptatt av å ha et så godt øvrig tilbud som mulig innenfor rammen av de
til enhver tid gjeldende smittevernreglene på nasjonalt og kommunalt nivå.

4.1 Barneidretten
Barneidretten og breddetilbudet er BTKs stolthet og vi har tilbud mot alle aldere og
interessenivåer for barna; FunFactory (2-5 år), Barnehagetennis (2-5 år),
Aktivitetsskoletennis (1. og 2. klasse) og Tennisskolen (6-18 år).
Beklageligvis har det ikke, pga smittevernhensyn, vært mulig å opprettholde
lavterskeltilbudet og tilbudet til de yngste barna gjennom pandemien, dvs BAKS (1.
og 2.klasse i aktivitetsskoletiden) og Fun Factory (2-5 år). Av den grunn har antall
medlemmer mellom 2-19 år sunket noe, fra 310 barn i 2019 til 276 barn i 2020 og kun
140 barn har spilt aktivt ukentlig, sammenligned med 207 barn i 2019. Dette regnes
som et midlertidig tap av medlemmer grunnet pandemien og man forventer at disse
medlemmene tilbakekommer når tilbudet gjenopprettes.

4.1.1 Fun Factory
Fun Factory er et konsept utviklet av BTK og fokuserer på idrettsglede for den
aller yngste aldersgruppen (2-5 år). Konseptet fanger den relativt korte
oppmerksomheten til barna og forblir et populært tilbud med trening èn gang i
uken etter barnehagetid.
Grunnet smittevernrestriksjoner har det dessverre ikke vært mulig å
gjennomføre Fun Factory-tilbudet i 2020.
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4.1.2 Barnehagetennis
Barnehagetennis er et Fun Factory tilbud til barnehagebarn i barnehagetiden.
Konseptet fungerer slik at èn trener og èn foresatt fra barnehagen er ansvarlig
for henting og levering til anlegget samt at den ansvarlige foresatte blir på
banen under treningen. Grunnet smittevernrestriksjoner har det dessverre ikke
vært mulig å gjennomføre Fun Factory-tilbudet i 2020.

4.1.3 BAKS/AKS-tennis - tennis i aktivitetsskoletiden
BAKS/AKS tennis er et lavterskel tilbud for introduksjon til tennis i
aktivitetsskoletiden for 1. og 2. klassinger. I normale tider har barn fra Bygdøy
skole og Uranienborg skole deltatt på dette. Barna hentes til fots (Bygdøy
skole) eller med klubb-bussen (Bygdøy skole og Uranienborg skole).
Konseptet går ut på å introdusere 6 og 7 åringer til tennis på en lystbetont måte
og motivere dem til videre deltakelse på gruppetimer i Tennisskolen. (B)AKS
timene er kjent for å være spesielt utfordrende for trenerne grunnet
gruppestørrelse, barnas alder og at energien ofte hauses opp ifm henting og
levering. Dette er noe vi stadig jobber med å regulere. Grunnet
smittevernrestriksjoner har det dessverre ikke vært mulig å gjennomføre Fun
Factory-tilbudet i 2020.

4.1.4 Tennisskolen ( 6 -18 år )
I 2020 har X barn deltatt i tennisskolen (tabell 2). Gruppene settes sammen av
klubbens hovedtrener som forbeholder seg retten til å organisere spillere basert
på blant annet gruppedynamikk, motivasjon og barnas til enhver tid
individuelle nivå og treningsbehov. Hovedtrener er ansvarlig for kvaliteten på
alle gruppetimene og fordeling av trenere til gruppene. Trenerne møtes med
daglig leder ukentlig ifm organisering av tennisskolen.

Antall barn påmeldt kurs ved BTK i 2020

2020
2019

Fun Factory
(2-5 år)
0
9

Barnehagetennis
(2-5 år)
0
12

B(AKS)tennis
(6-8 år)
0
82

Tennisskolen Total
(6-8 år)
140
140
207
310

Tabell 2

4.1.5 Konkurransespillere.

•
•
•
•

Nicolai Kjær fortsetter å prestere høyt, til BTKs store glede og Covid til
tross. Kjær er ranket innen europeiske topp 60 i sin aldersklasse (U14) og i
2020 har han følgende titler under beltet:
Tennis Europe U14 i Oslo (1.plass)
Juniorturneringen i Monte Carlo U14 (1.plass)
Sammenlagtseier i Norges Cupens Race to Masters U14 i Norge
Spilt for Norges U14 landslaget i EM innendørs der han vant 4 av sine 6
kamper.
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I tillegg kan Nicolai skilte med klubbmester tittelen 2020 ved Bygdø tennisklubb.
BTKs U14 jenter har også prestert godt i 2020:
• NM ute (double) Oda Solevåg-Halvorsen og Christine Harlem (3.plass)
• NM inne (double) Oda Solevåg-Halvorsen og Christine Harlem (3.plass)
• Regionsmesterskap (double) Oda Solevåg-Halvorsen og Christine Harlem
(1.plass)
• Regionmesterskap (single) Oda Solevåg-Halvorsen (2.plass)
• U14 Stabekk Race (single) Josefine April Langstrøm Field (1.plass)
• U14 Stabekk Race (single) Christine Harlem (2.plass)
• Jotun Cup (single) Josefine April Langstrøm Field (2.plass)
• Race to Masters Christine 6.plass, Josefine 9.plass og Oda 12.plass
Vi gleder oss også over en sterk økning i entusiasme og aktivitet av våre yngre spillere
i U10/U11/U12 kategoriene og «ROGY».

4.2 Voksentennis
Tennis for de voksne er stadig populært på Bygdøy. Tilstrømming av voksne som
ønsker å delta på gruppetimer fortsetter også i 2020 til tross for nedstenging av
voksenidretten i en lengre periode. I 2020 har 81 voksne deltatt på ukentlig trening og
det er ventelister på voksengrupper.

4.3 Lagtennis
BTK har ett herrelag i 1.divisjon, ett damelag i 2.divisjon og ett damelag i veteranserien.
Det har ikke vært mye fokus på lagspill for BTK de siste årene, i hovedsak grunnet
manglende fasiliteter for lagtrening. Lag-ånd er endog viktig, også for de yngre spillerne
og i år har U14 jentene stilt lag i 2.divisjon damer. Grunnet nedstenging ble det
beklageligvis ikke mye lagspill i 2020.
Herrelag: 1 divisjon ble avlyst i fjor, men det ble spilt en sommer/høstserie der BTK
endte som nr 2 i Pulje 1 Øst. Laget slo OTK, Heming og BSTK, men tapte mot
Nordberg.
Damelagene var påmeldt tilsvarende erstatningsserie:
Damelag (1) 2.divisjon vant alle sine kamper (Grefsen, Fagerheim, OTK2, NTNUI).
Damelag (2): Laget var påmeldt tilsvarende erstatningsserier men hadde problemer med
å stille lag og vant mot Fredrikstad, men tapte de øvrige kampene på w/o grunnet
mangel på spillere.
I veteranserien for damer ble det spilt 4 kamper i innendørsserien 2019/2020. Laget vant
mot Lillestrøm og Moss, spilte uavgjort mot OTK 2 og tapte mot BSTK. Kampene i
2019-20-serien ble stoppet i mars, og ferdigspilt i løpet av september 2020.
Det ble ikke spilt noen kamper i veteranlagserien i 2020/2021.
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4.4 Turneringer & Leirer
I 2020 hadde BTK følgende leirer og turneringer på anlegget:
• Januar - U10/U12
Sosiale arrangement:
• Big Daddy
• Hot Mama
• Klubbmesterskap (herrer)
• 7 camper for barn og unge med totalt 138 påmeldte.

5. Vurdering av aktivitet i forhold til mål
5.1 Hallprosjektet
Flere styremedlemmer, komitèmedlemmer og frivillige har stått på utrettelig gjennom
hele året for å realisere hallprosjektet. Man har ikke kommet i mål med den tidsplanen
som ble forespeilet medlemmene, men styret jobber på for å få hallen realisert.

5.2 Daglig drift
2020 ble et år preget av koronavirus og som stilte store krav til styret og ansatte. Vi
opplevde at økonomien ble satt under enormt press grunnet nedstengning og øvrige
begrensninger i tennisaktivitet pålagt idretten av myndighetene. Det å ikke se
medlemmer på anlegget i en lengre periode var også tyngende. Problemer ble håndtert
på løpende bånd og klubben kom seg relativt helskinnet gjennom 2020 økonomisk sett
og man anser arbeidet som godt gjennomført.
Prosessen med å bytte regnskapsfører og regnskapssystem ble forsinket til
1.november, som betyr at man først i 2021 vil se fordelene med det nye systemet.
Endringen til VISMA har endog vært viktig ifht effektivisering av fakturering.
Utestående fordringer forblir en utfordring, men i VISMA vil dette bli lettere å
håndtere

5.3 Sportslig
Sportslig har året vært preget av manglende kontinuitet for spillerne. Det har av den
grunn vært viktig å vedlikeholde det kvalitative tilbudet i tennisskolen samt holde
motivasjonen oppe hos de spillerne som har vært hardest rammet av nedstengingen.
God struktur, jevn trenerdekning og spilletid for alle har vært viktige punkter.

6. Medlemstall
I 2020 har medlemsmassen igjen økt, til tross for pandemien og ved utgangen av 2020 hadde
BTK 603 medlemmer. Fordi vi ikke har plass til å tilby tennis til alle har styret vedtatt å sette
et tak på medlemsmassen på 620 medlemmer.
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var det 585 medlemmer, en økning på 59 medlemmer siden utgangen av 2018 (se tabell 3 og
4).
Medlemstall 2020
Kvinner
Menn
Total

0-5 år
4
7
11

6-12 år
81
96
177

13-19 år
36
52
88

20-25 år
6
16
22

>26 år
136
169
305

Total
263
340
603

2017
165
246
430

2018
237
289
526

2019
264
321
585

2020
263
340
603

Tabell 3
Medlemsutvikling 2015 - 2021
Kvinner
Menn
Total

2015
122
236
358

2016
164
281
445

Tabell 4

7. Økonomi
Styret og daglig leder har vært opptatt av å oppretteholde en god og stabil økonomi og daglig
leder jobber tett med regnskapsfører og revisor som sikrer at klubbens økonomi forblir jevn
og forutsigbar. Man har av den grunn sett en økning i utgifter for regnskapsbistand og dette
må nedjusteres i kommende år.
Ubetalte kontingenter og avgifter forblir en belastning på driften da disse må følges opp etter
forfall ,og mye administrativ tid går til oppklaring av ubetalte fakturaer.
Driftsutgiftene i 2020 var på 6 206 072 NOK som er 656 072 NOK over budsjett. I året som
gikk var det viktig for klubben å vedlikeholde en trygg og stabil økonomi med gode
forutsetninger for å dekke utgifter ifm prosjektering av den underjordiske hallen.
Årsresultatet i 2020 var på 121 745 NOK som er 116 745 NOK over budsjett. Klubbens
likviditet er sunn ved årsslutt. 120 000 NOK ble avsatt for tap sammenlignet med 150 000
NOK i 2019. Selv om klubben velger, av forsiktighetshensyn, å gjøre en avsetning på forfalte
fordringer fortsetter klubben å drive inn disse.
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Oslo, 14.06.2021
__________________________
Sted og Dato

____________________

_____________________

Anouska G. Andenæs
Styreleder

Hans Øyvind Haukeli
Nestleder

____________________
Una Wærp
Styremedlem

____________________

_____________________

____________________

Øystein Von Krogh
Styremedlem

Lars Andreas Hellebust

Per Godtfredsen
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