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Øvrige komiteer
Miljø og sosialkomitè:
Caroline Lium-Valmot, Celine Dyvik
Byggekomitè:
Lars Hellebust, Øystein Von Krogh, Helen Sterud, Camilla Glømmen, Kristoffer
Andenæs
Ansatte og arbeidstagere:
I 2021 hadde BTK følgende ansatte og oppdragstakere: Daglig leder
(heltidsansatt) Per Godtfredsen
Oppdragstakere:
Fernando Fraile (hovedtrener), Santiago Garcia Montes (trener – ansvarlig for
voksengrupper), Marco Fernandes ( trener- ansvarlig for konkurransegrupper),
Ken Rune Gibson (trener), Miguel Rente (trener), Ruben Lundgren (trener), Tiago
Faria (trener), Sofia Greve-Strand (assistent-trener), Alexandra Jacobsen
(assistent-trener)
Styrets arbeid:
Det er avholdt 6 styremøter i 2021 hvor 55 saker er behandlet
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1. Spesielle områder styret har
fokusert på i 2021:
1.1 Hallprosjekt – underjordisk tennishall

Ved utgangen av 2021 ble BTK, Bygdø Vel og

Prosjektet underjordisk tennishall fikk

Stiftelsen Bygdøhus enige om hovedpunktene til

rammetillatelse sommeren 2019. Prosjektet var

en struktur basert på en reseksjonering av

fullfinansiert i form av kommunal støtte og

Bygdøhus, der det opprettes en egen seksjon for

garanti for banklån, spillemidler, mva

den nye tennishallen. Alle detaljer rundt

kompensasjon og egenkapital. Avtaler med

strukturen er ikke klarlagt. For å godkjenne selve

entreprenører ble reforhandlet ved utgangen av

prosjektet som sådan (inkl. igangsettelse), har

2020.

Bygdø Vel og Stiftelsen Bygdøhus stilt konkrete
betingelser blant annet relatert til prosjektets

Arbeidet med prosjektet har fortsatt med

finansiering.

uforminsket styrke gjennom hele 2021. Fokus for
arbeidet har vært å tilpasse den juridiske

Dialogen med Bygdø Vel og Stiftelsen Bygdøhus

strukturen for prosjektet slik at Bygdø Vel

fortsetter i 2022 med målsetting om å klare å få

(grunneier) og Stiftelsen Bygdøhus (fester) får

realisert prosjektet med igangsettelse før

den trygghet de mener er nødvendig. Flere ulike

rammetillatelsens utløp i juli 2022.

løsninger har vært vurdert i arbeidsgruppen med
Bygdø Vel og Stiftelsen Bygdøhus.
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1.2. Daglig drift
Daglig drift ledes av Per Godtfredsen som har
vært fulltidsansatt i klubben siden 2016.
Som året før har klubbens drift vært preget av
usikkerhet rundt bygging av den nye
underjordiske tennishallen. Større investeringer
i forbindelse med anlegget og videreutvikling
av klubbens tilbud for å ivareta den økte
pågangen vil være begrenset inntil det blir klart
om hallprosjektet kan realiseres.
BTK fortsetter å strebe mot sin visjon om
"tennis for alle". Det er tilsynelatende en
grenseløs interesse for sporten vår i nærmiljøet,
og det er fantastisk å konstatere at så mange
mennesker ønsker å spille tennis!
Samtidig fører den store interessen til visse
utfordringer. Trykket på banetimer, kurs og

både barn og voksne; behovet for økt
banekapasitet er helt påtrengende.
For å sikre kvalitet i treningstilbudet innførte
årsmøtet 2020 et tak på 620 medlemmer. Dette
har forårsaket ventelister også på medlemskap i
klubben for barn helt ned i småskolealder
(1.-3.klasse). Dette vil ikke være bærekraftig i det
lange løp og er ikke forenlig med Norges
idrettsforbunds visjon om «idrettsglede for alle»
med formål "at alle mennesker gis mulighet til
å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov"
Målet for 2022 vilvære å sikre en økning i
klubbens innendørskapasitet. Dette er absolutt
av største betydning for at alle barna på Bygdøy
som ønsker å spille tennis sikres plass for
tennis-trening.

privattimer har vært enormt, og den
stadig voksende interessen har i 2021 ført til
lengre ventelister på trening og banespill for

2. Trenere
BTK er stolt av å ha en solid, kunnskapsrik og
versatil gruppe trenere tilknyttet klubben. I 2021
tok Fernando Fraile over som hovedtrener etter
6 år i BTK og har gjort en flott innsats. Høsten
2021 ble det også avgjort å utvikle tilbudet mot
junior-spillere og ansettelsen av konkurransetrener Marco Fernandez har vært veldig positivt
for spillerne.
I 2021 har 2 trenere deltatt på kurs i regi av
Norges Tennisforbund.

WWW. BY G DOT K . N O

S IDE 5

3. Sportslig aktivitet i 2021
Det var kjært velkomment da avslapning i restriksjoner for idretten
førte til at spillere igjen kunne delta på samlinger og turneringer.
Dette har vært en motiverende faktor for både ansatte, trenere og
ikke minst barna selv.

3.1 Barneidretten
Barneidretten og breddetilbudet er BTKs stolthet. Klubben har
tilbud

mot

alle

aldere

og

interessenivåer;

FunFactory

og

barnehagetennis (2-5 år), Aktivitetsskole (BAKS)-tennis (1. og 2.
klasse) og Tennisskolen (6-19 år). I 2021 kunne man gjenoppta
tilbudet til de aller yngste, som har vært gledelig.
I 2020 så man et tap av barnemedlemmer grunnet pandemien.
Klubben gikk fra 310 barn i 2019 til 276 barn i 2020. I 2021 var det
flott å se tallet igjen øke til 296 barn. Dessverre betyr maksgrensen
på antall medlemmer at flere barn vil stå på venteliste for
medlemskap i 2022.
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3.1.1 Fun Factory
Fun Factory er et konsept utviklet av
BTK. Fokus er på idrettsglede for de aller
yngste (2-5 år). Konseptet fanger den
relativt korte oppmerksomheten til
barna og forblir et populært tilbud med
trening èn gang i uken etter
barnehagetid.

3.1.2 Barnehagetennis
Barnehagetennis er et tilbud til
barnehagebarn i barnehagetiden.
Trening avtales direkte med
foreldregruppen til de påmeldte. Trener
og ansvarlig foresatte henter og leverer
barna til og fra barnehagen.

3.1.3 BAKStennis - tennis i
aktivitetsskoletiden
BAKS/AKS tennis er et lavterskel tilbud
for introduksjon til tennis i aktivitetsskoletiden til 1. og 2. klassinger. 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 idrettsglede.
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3.1.4 Tennisskolen ( 6 -18 år )
I 2021 har 213 barn deltatt i
tennisskolen(tabell 1). 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 og daglig leder har ukentlige
møter for organisering av tennisskolen.

3.1.5 Konkurransespillere
BTK har i 2021 utviklet tilbudet til sine
konkurransespillere slik at de
forhåpentligvis kan forbli i klubben noen
år lengre enn tidligere. Vi har mange
unge lovende spillere å være stolte av
hvorav to ble tatt ut til bruttotroppen i
2021; Nicolai Kjær og Josefine
Langstrøm Field.

Nicolai fortsetter å hevde seg både nasjonalt og internasjonalt og er nå
ranket nr 13 i Europa U16. Fra 2021 kan han skilte med Norgesmester U16
(vinner), Tennis Europe U16 i Oslo (vinner i single og double) og Tennis
Europe Mallorca U16 (finalist).
Josefine gikk til semifinalen i damer doubles i innendørs NM i desember
og nådde finalen i både kvinneklassen i Grand Prix Stavanger i november
og i Hardhausen Grand Prix i Nittedal i juli.
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Øvrige titler i 2021:

Ingrid Sofia Haukeli
- U12 Race Nesodden (des 2021) seier single
- U12 Regionsturnering 2021 (aug 2021) finale double
Philip Reinsnos Yvon
- U12 Landsturneringen (aug 2021)seier double og semifinale mixed
Alexandra Kjær
- U11 Holmenkollen (oktober 2021) seier single
- U11 Heming (okt 2021) seier single
- U10 Porsche Cup (aug 2021) seier single og double
Aksel Haukeli
- U11 Holmenkollen (juni 2021) seier single
- U10 Porsche Cup (aug 2021) seier gutter double og top 3 single
Ronika Tewodros Desalegn
- U11 Bygdøy (sept 2021) seier single
- U10 Porsche Cup (aug 2021) seier double og top 3 single
Lag-resulateter
U12 lag Selvaag Cup, Philip Reinsnos Yvon, Nicolai Johnsen og Brage G. Stokke finale
U12 lag Tennisregion Østland Vest, Ingrid Sofia Haukeli, Emma Love og Ronika
Tewodros Desalegn - seier
Jr NM for lag innendørs, Josefine Langstrøm Field, Oda Solevaag Halvorsen og
Christine Harlem - sluttspill

Tabell 1

Antall aktive barn som spiler en eller flere ganger i uken i tennisskolen (av 296 barn
som er medlemmer).
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3.3 Lagtennis
Herrelaget til BTK var veldig nære å
rykke opp til Eliteserien i sesongen
2021. Laget gikk ubeseiret gjennom
gruppespillet i 1.divisjon ved å slå
Ullern 2, Kristiansand og Nordberg,
etter mange tette og jevne kamper.
Belønningen for 1 plass i gruppen var
opprykkskamp til Eliteserien mot
Snarøya på bortebane. Etter doublene
sto det 1-1, men Snarøya hadde marginene på sin side i singlene og vant
4-2 til slutt. Vi har heldigvis et lag som ikke gir opp så lett, så det blir en
ny mulighet i sesongen 2022 til å ta steget helt opp i Eliteserien.
Damelaget, som utelukkende har bestått av våre dyktige junior-jenter
Josefine, Oda, Christine, Emilia, Julia og Annabelle, vant alle kampene
de spilte i damenes 2. divisjon, men måtte dessverre gi walkover i to av
kampene. Neste år satses det på opprykk til 1. divisjon.

3.4 Leirer i 2021
Vinterferiecamp
Påskeferiecamp
13 - 14 mai camp
Oppkjøring til Landsturneringen
- Sommercamp 1
- Sommercamp 1 konkurranse
- Sommercamp 2
- Sommercamp 2 konkurranse
- Sommercamp 3
- Sommercamp 3 konkurranse
- Oppkjøring til Porsche cup

3.5 Turneringer i 2021
- Match Weekend U10 / U11 / U12
- Klubbmesterskap herrer
- Klubbmesterskap damer
- Klubbmesterskap U10
- Klubbmesterskap U11 / U12 / U13
- U11 25/26 september
- Hot Mama sosial dame-double
- Big Daddy sosial herre-double
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5. Vurdering av aktivitet i forhold til mål

5.1 Hallprosjektet
Styremedlemmer, komitè-medlemmer og frivillige har igjen stått på
utrettelig gjennom hele året for å realisere hallprosjektet. Oppstart var
planlagt våren 2021, men man har ikke kommet i mål med denne tidsplanen
grunnet utfordringer med behov for videre dialog med Bygdø Vel og
Stiftelsen Bygdøhus.

5.2 Daglig drift
2021 ble igjen et år som stilte store krav til styret og ansatte. Økonomien ble
satt under press grunnet uforutsette utgifter ifm hallprosjektet og generelle
kostnadsøkninger, spesielt fyringsolje til boblen. Med det utgangspunktet
anser man driften som tilfredsstillende, med noe rom for forbedring. Fokus
for daglig drift i 2022 må være å forbedre klubbens økonomiske situasjon ved
å identifisere inntektsbringende kilder samt redusere utgifter.

5.3 Sportslig
Klubbens sportslige integritet står alltid øverst. Til tross for overnevnte
utfordringer har man klart å opprettholde den høye kvaliteten på treningen
som BTK er kjent for. Dette gjennomføres med høy motivasjon hos
styremedlemmer, hardt-arbeidende ansatte og en robust trener-stab som
motiverer og engasjerer spillerne sine. I tillegg har BTK i 2021 kommet ett
skritt på vei i å utvikle et fullverdig tilbud til junior-konkurransespillere ved å
tilknytte seg konkurranse-trener Marco Fernandez, noe som har vært veldig
positivt for klubbens utvikling.
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6. Medlemstall
Interessen for tennis på Bygdøy er stadig
økende. For å ivareta medlemmenes interesser
og sikre opprettholdelse av god kvalitet i
treningstilbudet så styret seg nødt til å foreslå
en maksgrense for antall medlemmer i
klubben. Forslaget på maks 620 medlemmer
ble vedtatt av årsmøtet 2021.
Ved utgangen av 2021 hadde BTK 625
medlemmer. De fem medlemmene over
grensen var tilknyttet BAKS-tilbudet i
aktivitetsskoletiden og var en skjønnsvurdering
for å unngå at barn følte seg ekskludert ved å
ikke kunne delta på tilbudet.

På venteliste står det ved utgangen av 2021 ca
60 barn og voksne som ønsker å delta i
aktiviteten ved Bygdø tennisklubb. At så mange
av nærmiljøets befolkning skal ekskluderes fra
den idretten de ønsker å bedrive er ikke
holdbart i lengden. Styret må fortsette å jobbe
mot muligheter for å sikre klubbens
medlemmer tilstrekkelig banekapasitet
innendørs.

Tabell 2

Medlemstall 2021 (2020 tall i parentes)

Tabell 3

Medlemsutvikling 2016-2021
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7. Økonomi
Årsresultatet for 2021 er tydelig preget av
kostnadsøkninger. Utgiftene for fyringsolje gikk
opp fra 530 000 NOK i 2020 til 720 000NOK i
2021, som utgjør en økning på nesten 200 000
NOK. De gamle grusbanene krevde også mye
vedlikehold og her så man en økning på nesten
200 000 NOK.
Driftsutgiftene i 2021 var på 7 172 155 NOK som
er 1 734 624 NOK over budsjett.
Driftsinntektene var på 6 903 323 NOK som er
1 012 958 NOK over budsjett.

Årsresultatet i 2021 var på minus 275 932 NOK
som er 728 766 NOK under budsjett. Klubbens
likviditet er sunn ved årsslutt.
120 000 NOK ble avsatt for tap sammenlignet
med 150 000 NOK i 2020. Selv om man velger,
av forsiktighetshensyn, å gjøre en avsetning på
forfalte fordringer fortsetter klubben å drive inn
disse.

Oslo, 08.03.2022

Anouska Andenæs
Styreleder

Hans Øyvind Haukeli
Nestleder

Camilla Glømmen
Styremedlem

Yannic Yvon
Styremedlem
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Una Wærp
Styremedlem
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