
Kjære medlem! 

 
Etter en annerledes vintersesong har vi nå lagt bak oss en fantastisk vår på utebanene. Hundrevis av 

barn og voksne har kunnet glede seg over fine forhold og fine dager på tennisklubben. Samtidig har vi 
fått erfare hvor stort trykket er på banene, og hvor sårbare vi er for dårlig vær. Det er et unisont ønske 
om å realisere den nye tennishallen. Den vil gi oss plass, frihet og spilletid for alle. Det vi nå håper på, 

er DIN støtte for å kunne starte byggingen av den nye tennishallen. 

Dette er den finansielle situasjonen: 

·       Vi har samlet inn eller garanti for 62 av 65 mill. som utgjør det totale budsjettet. 
·       Ca. 4,5 mill. er foreløpig samlet inn i form av livstidsabonnement. 

·       Vi har samlet inn ca. 100.000 ved hjelp av banekartet med donasjonsandeler. 
·       Det er hentet inn noen sponsorer som bidrar med penger og rimeligere materialer. 

·       Midler fra legater og stiftelser er søkt. Forventet bidrag ca. kr. 800.000. 

 

Vi mangler «bare» 3 mill. for å kunne stte spaden i jorden. Nå trenger vi din hjelp 
til å komme i mål! Vi tar gjerne i mot ideer og gode råd, men det viktigste er at du 
som er opptatt av tennis - selv bidrar. Vi får en helt ny hall med 4 nye baner inne, 

og 6 nye baner ute. 

 
 

Dette er den øvrige situasjonen: 

Det er noe formelt «papirarbeid» som gjenstår, men dette er helt i sluttfasen. Overfor det Offentlige 
(Oslo Kommune / Plan & Bygg) er formalitetene i orden. For tiden innhentes endelige anbud fra 10 

entreprenører samt for prosjektledelse. Realistisk byggestart er tidlig Q4 - i år. 

Hva gjør vi så når bobla er borte og vi ikke har noe sted å spille til vinteren? Styret utreder for tiden 
muligheten for å sette opp en midlertidig letthall over bane 5 og 6. Dette er relativt dyrt, men 

alternativet er verre – ingen spilling fom. oktober og kostbar booking hos andre klubber. Klubben er 
arbeidsgiver for 6-7 mennesker, og er svært opptatt av å kunne sysselsette våre trenere slik at de ikke 

skal tape inntekter og lide. 

Dette er planen: 

For å sette i gang trenger klubben de siste 3 millionene i egenkapital. Medlemmer av styret og 
anleggsgruppen kommer i den nærmeste tiden til å ringe rundt til samtlige av medlemmene. Vi håper 

selvfølgelig på en hyggelig prat, men også velvilje fra deg som medlem. 

For øvrig jobber vi fremdeles med flere stiftelser og legater. F.eks. har Sparebankstiftelsen gått inn 
med kr. 450.000. Vi jobber mot sponsorer der vi har den første bedriften på plass som ønsker en bane 
«i sitt navn» over en periode på fem år. Til gjengjeld gis bedriftens ansatte mulighet til å booke banen 

på dagtid på «medlemsvilkår». 

Når pengene er på plass tegnes avtaler med leverandører, anleggsfirma og prosjektet kan startes fysisk. 
Vi tror at arbeidet vil ta ca. ett år. 

Hva er alternativet? 



Andre klubber og foreninger innen tennis, golf, tennis, seiling osv. har hentet inn investeringsmidler til 
større prosjekter over økte kontingenter eller ekstraordinære obligatoriske bidrag fra medlemmene. 

Dette er en løsning som i så fall må behandles på et ekstraordinært årsmøte i klubben. Det vil forsinke 
prosessen, og er ikke en ønsket løsning for noen. Vi ber derfor om DIN hjelp til å realisere dette 

fantastiske prosjektet nå. 

  

Hvordan kan du bidra? 

Tegning av Livstidsmedlemskap: https://bygdotk.no/banekart#sponse 

eller kjøp av andeler: https://www.visualfunding.com/crowdfunding/bygdo_tennisklubb 

Hvis du ønsker å bidra, men lurer på noe? Send gjerne en mail til styret@bygdotk.no eller ring gjerne 
en av oss: 

Lars Hellebust, 924 41 339, lah@stormgroup.no 
Trond Eirik Lundesgaard, 916 94 069, telundesgaard@gmail.com 

Hans Øyvind Haukeli, 480 16 004, hans.haukeli@agsc.no 
Øystein von Krogh, 977 27 272, ovk@mondrian.no 
Celine Dyvik, 408 73 200, celine.dyvik@gmail.com 

  
På vegne av styret i BTK 

 
Trond Eirik & Lars 

 


