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Porsgrunn Tennisklubb har fortsatt den gode utviklingen når det gjelder 

administrasjon og styring av klubben.  

 

På klubbens anlegg på Kjølnes har belysning blitt byttet og lekkasjer i taket 

er tettet. Fortsatt gjenstår viktige investeringer i banedekke i Tennishallen 

og oppgradering av klubbhuset og vanningsanlegg på Bjørntvedt. 

 

Den positive utviklingen av klubbens økonomi har fortsatt, med et 

overskudd for året. Likviditeten har bedret seg gradvis gjennom hele 

perioden.  

 

Det har vært gjennomført mange sosiale aktiviteter i løpet av året som har 

ført til økt trivsel blant medlemmene. 

 

Klubbens sportslige ambisjoner er som før å få frem spillere som kan hevde 

seg både i regionen og nasjonalt. For å nå dette målet må klubben arbeide 

målrettet for å være attraktiv for de aller yngste spillerne. 

 

Utleievirksomheten i hallen har også i 2017 gitt viktige bidrag til klubbens 

økonomi og utgjør sammen med kontingenter, treningsavgifter og ulike 

offentlige støtteordninger ryggraden i klubbens økonomi. 
 

 

1. Medlemmer  

Det var pr. 31.12.2017 353 medlemmer i klubben, herav 150 barn/juniorer 

(under 19 år).  
 

Medlemsutvikling siden 2016 

Alder Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt

0 - 5 år 0 1 1 0 2 2 1 1 2

6 - 12 år 22 26 48 18 30 48 10 43 53

13 - 19 år 30 41 71 38 48 86 51 44 95

20 - 25 år 4 9 13 3 6 9 3 9 12

Over 26 år 53 89 142 99 60 159 66 125 191

Totalt 109 166 275 119 185 304 131 222 353

06.03.2016 31.12.2016 31.12.2017

 
 

Medlemstallet har vist en fin økning de siste 3 årene og det er en jevn fordeling 

mellom juniorer og seniorer. Fokus for 2018 bør være på rekruttering av barn 

under 12 år, spesielt jenter. 



2. Sportslige aktiviteter 

 

2.1 Tenniskurs i PTK 

Det var 175 utøvere i fast instruksjon i november 2017. Mange av disse trener 

mer enn én gang pr. uke og klubben fakturerte totalt 290 treningstimer pr. uke.  

 

I 2017 har klubben hatt 2 trenerstillinger. I tillegg til de to ansatte trenerne, 

benyttes det i noen grad kvalifiserte medlemmer som hjelpetrenere.  

Klubben samarbeider med Toppidrettsgymnaset i Telemark om et tilpasset 

opplegg for tennisspillere og hadde pr. 31.12.2017 to elever ved skolen.  

 

2.2 Treningsleir og interne turneringer/aktiviteter 

Porsgrunn TK har tradisjonen tro arrangert sommerleir, og i 2017 ble det 

gjennomført ukesleire i juni og august med god oppslutning og tilbakemeldinger 

fra deltakerne. Som i 2016 ble det i 2017 gjennomført drop-in aktivitetstilbud 

for barn mellom 5 og 16 år i vinter- og høstferien. 

 

Det har i løpet av året blitt arrangert flere interne turneringer:  

- Minitennisturneringer 

- Sosialkvelder med spill, mat og drikke 

- Klubbmesterskap ute og inne 

- Juniortur til Hjørring med 24 deltagere 

- Seniortur til Alicante med 14 deltagere 

 

Dette oppleves veldig positivt og styret mener det er viktig å prioritere dette 

også fremover.  

 

2.3 Rekruttering 

Det har blitt gjennomført flere tiltak for å øke rekrutteringen av spillere til 

tennisskolen. Bl.a. har det blitt holdt åpent hus med gratis prøvespilling, besøk 

på de fleste barneskolene i kommunen, klubben har arrangert tennisinstruksjon 

for ungdoms- og videregående skole og hatt besøk av flere idrettslag.  

Det har også blitt forsøkt intensivkurs for voksne med 6 timer introduksjon av 

grunnleggende teknikk i løpet av to dager. Dette ble positivt mottatt og vil bli 

gjentatt flere ganger i 2018. 

 

2.4 Divisjonstennis 

Porsgrunn TK stilte med herrelag i 3. og 4. div. Førstelaget bestod av 

seniorspillere, mens andrelaget var et juniorlag. 
 

PTK stilte i 2017 med damelag i 2. divisjon. Damene endte på 3. plass i sin 

avdeling. 

 



Resultater: 

PTK Herrer 1 

Vant 6 av 7 kamper og rykket opp fra 3. til 2. divisjon 

 

PTK Herrer 2 

Vant 2 av 6 kamper, blir værende i 4. divisjon. 

 

PTK Damer 

Vant 2 av 4 kamper, blir i 2. divisjon. 

 

2.6 Turneringsaktivitet 

Flere juniorer og veteraner deltar aktivt på turneringer i og utenfor Region Sør. 

Aktivitet og noen høydepunkter: 

 

Jonas Hamsdokka 

Regionsmesterskapet innendørs 20/1 - Vant double med Henrik Baugerød 

Head Open Challenge 6/5 

Mercedes Cup 2017 1/7 

Realkapital NM 6/8 

Regionsmesterskap utendørs 26/8. Semifinale i U16 og finale i U14 

Norges Cup Nordstrand 10/11 

Challenge Arendal 1/12 

8 kamper i divisionstennis 

 

Tarjei Hovden 

Regionsmesterskapet innendørs 20/1. Vant double med Petter Engebretsen 

Mercedes Cup 2017 1/7 

Realkapital NM 6/8 

Regionsmesterskap utendørs 26/8. 

Norges Cup Nordstrand 10/11 

Challenge Sandefjord 18/11 

Challenge Arendal 1/12 

2 kamper i divisionstennis 

 

Henrik Baugerød 

Regionsmesterskapet inne 20/1. Vant double med Jonas Hamsdokka 

Åpen U16 Drøbak 31/3. 

Head Open Challenge 6/5 

Mercedes Cup 2017 1/7 

Regionsmesterskap utendørs 26/8 

Challenge Arendal 1/12 

6 kamper i divisionstennis 

 



Maryse Carnel 

Regionsmesterskapet inne 20/1 

Head Open Challenge 6/5 

Regionsmesterskap ute 26/8 

Challenge Arendal 1/12 

 

Theo Knudsen 

Regionsmesterskapet inne 20/1. Vant single U12 

Mercedes Cup 2017 1/7 

Regionsmesterskap ute 26/8 

Challenge Arendal 1/12 

 

Didrik Setalid 

Regionsmesterskap ute 26/8 

Norges Cup Moss U19 10/11 

Head Open Rankingfri 9/12 

2 kamper i divisionstennis 

 

Christian Høyer 

Regionsmesterskapet inne 20/1 

Regionsmesterskap ute 26/8 

 

Petter Engebretsen 

Regionsmesterskapet inne 20/1. Vant double med Tarjei Hovden 

 

Regionsmästerskap 

Under regionsmästerskapet utomhus så var det de spelarna ovanför och Vidar 

Jensen som var med. När vi hade regionsmästerskapet inomhus hade vi många 

deltagare som bara var med under denna turneringen och det var: 

Victor Carnel 

Petter Engebretsen 

Maria Snoek 

Birk & Brage Gulbrandsen 

Tobias Halvorsen 

Vidar Jensen 

Sondre Melby 

Malin Ravn 

Alma Rubilar 

Milica Vujnovic 

Sondre Wolline 

 

 



Övrigt 

Vi har startat upp något vi kallar Team Wilson och det är 5 spelare som önskar 

att satsa på tennis och skrivit under ett kontrakt på hur mycket som ska tränas 

och vad som skall göras. De som ingår i detta teamet är Jonas Hamsdokka, 

Maryse Carnel, Henrik Baugeröd, Theo Knudsen och Tarjei Hovden. Dessa 

spelarna ska åka runt och tävla tillsammans, träna tillsammans och hjälpa 

varandra att satsa och bli bättre tennisspelare.  

 

Vi har en talentgrupp som tränar varannan söndag med Martin som tränare. De 

som är med och tränar i talentgruppen är de 5 spelarna i Team Wilson och även 

några andra som vi tränare anser passar in där bra.  

 

Det är fler spelare som har börjat träna mer och flera som har varit med på 

klubbens mini, midi & maxiturneringar. Både lunchtennisen på onsdagar och 

fredagstennisen går bra. Det är flera och flera som kommer på dessa träningarna 

och det är alltid god stämning.   

 

PTK Veteraner 

Veteranene i Porsgrunn Tennisklubb er en aktiv gruppe som har jevnlige 

treninger med våre trenere, og avtaler ellers treninger og kamper seg imellom på 

våre flotte anlegg. 

 

Som ellers i alle år har vi deltatt i lagturneringer sommer og vinter. Disse er mot 

Skien og vestfoldbyene. 

 

De fleste er også medlemmer i Norske Tennisveteraner som arrangerer 10 

turneringer med rankingsystem rundt i hele landet, og her har våre 

veteranspillere tidvis hatt mange deltagere med gode resultater. 

 

I tillegg arrangerer man NM innendørs og ute med over 300 spillere, og i 

sommer gikk mesterskapet i Frognerparken i Oslo, der PTK var representert 

med Kjell Rekkedal, Petter Wendelborg og Kjell Skau, og der sistnevnte vant 

NM i double i sin klasse. 

 

Hvert år blir det også arrangert en hyggelig og sosial tur med turnering til Spania 

over en eller to uker i september/oktober. Her deltar ca 100 fra hele landet, og 

Spillere fra PTK er godt representert. 

 

I Porsgrunn har veteranene i 12 år arrangert en lukket turnering med inviterte 

gjester over 3 dager. Her deltar de beste veteranspillerne i landet, og mixen av 

det sosiale og god tennis har slått svært godt an. Den har satt Porsgrunn på 

tenniskartet, og den blir bare omtalt som Porsgrunnturneringen. 

 



2.6 Region Sør Norge (RS) 

Porsgrunn Tennisklubb inngår i region Sør-Norge som består av klubber i 

Telemark, Vestfold, Aust- og Vest Agder. Regionssenterklubb-ordningen er 

avviklet, og RS fungerer nå som et mellomledd mellom klubbene og Norges 

Tennisforbund. Klubbene kan søke om støtte til forskjellige prosjekter hos RS, 

men det er begrenset hva RS kan bidra med økonomisk slik at det blir nevnte 

aktiviteter. 

 

 

3. Ansatte og styret i PTK  

3.1 Ansatte 

Klubben har ved utløpet av året to ansatte trenere og en daglig leder, Tomas 

Karell, Urban Ekström og Frank Stensøy. Regnskapet er satt bort til ekstern 

regnskapsfører, Bransjeregnskap.  

 

3.2 Styret i Porsgrunn TK 

Styret har hatt følgene styremedlemmer i 2017: 

Leder:  Martin Kristoffersen 

Nestleder:  Tina Ravn 

Medlem:  Tomm Willums 

Medlem: Brigitte Finne Høifødt 

Medlem: Gunnar Jørgensen 

 

Revisor: Erik Engebretsen og Guri Willums 

 

Valgkomite:  Morten Setalid (leder), Bjørn Rummelhoff, Tom Westlie og 

Lene Wendelborg 

 

3.3 Foreldregruppa  

Foreldregruppa tok seg av gjennomføring av 17.-maitoget. Flere av spillerne 

hadde med racket og ball og det ble spilt tennis fra Vestsiden Skole til 

Rådhusplassen. Fortsatt savnes flere senior- og veteranspillere. Dette er viktig 

reklame for klubben, og vi håper på enda flere deltagere i 2018.  

 

Juleavslutningen ble gjennomført for 6. året på rad. Spillere fra juniorgruppen 

var med på grøtspising og diverse aktiviteter i hallen. (Te)nissen dukket opp 

med godteposer til alle.  

 

 

4. Økonomi  

Porsgrunn TK legger fram et regnskap med et overskudd på kr 275.000,- i 2017. 

Dette er en økning fra 2016, da regnskapet viste et overskudd på kr 117.000,-. 

Fokus på rekruttering og økt aktivitet samt arbeid med støtteordninger/sponsorer 



og god kostnadsdisiplin er de viktigste årsakene til det positive resultatet. 

Ordningen med nettbasert banebooking både ute og inne fungerer bra og 

klubbens har opprettholdt gode rutiner på fakturering. Økningen i aktivitet har 

gitt utslag i ca. kr 100.000,- mer i inntekt på baneleie. 

 

På ekstraordinært årsmøte 28.10.2017 ble det enstemmig vedtatt å øke klubbens 

lån i Sparebank1 Telemark med kr 390.000,- til finansiering av nytt lysanlegg i 

Tennishallen. Pr. 31.12.2017 har klubben lån i Sparebank1 Telemark på kr 

1.190.000,-. Det har vært gjort en større innsats knyttet til å søke økonomisk 

støtte hos ulike instanser enn tidligere år. Dette har også i 2017 gitt støtte til 

vedlikehold og drift av anlegg, men arbeidet må prioriteres enda sterkere i 2018. 

Hovedprioritet bør være finansiering av nytt banedekke i Tennishallen.  

 

 

5. Anlegg og eiendeler 

Anleggsmassen består pr. 31.12.2017 av Tennishallen på Kjølnes (4 baner), 

samt klubbhus og 4 utebaner på Bjørntvedt.  

 

Det har i 2018 blitt foretatt betydelig vedlikehold både ute og inne. Noen 

eksempler er: 

 

Tennishallen 

Det har lenge vært behov for nytt lysanlegg i hallen. Det originale lysanlegget 

ble byttet med LED-armaturer i oktober.  

 

Lekkasjer i taket på hallen har blitt utbedret ved å skifte nedløp, reperasjon av 

takplater, og skifte av skruer og tetninger. 

 

Klubben har samarbeid med Porsgrunn kommune om vask av garderobe mens 

klubben tok over ansvaret for rengjøring av tennishall, lobby, oppholdsrom, kafé 

og toaletter i 2015. 

 

Uteanlegg 

Det ble gjort flott dugnadsinnsats og store oppgraderinger på uteanlegget våren  

og høsten 2017. Det har bl.a. blitt bygget en redskapsbod ved siden av 

klubbhuset, nye nett og dommerstoler ble kjøpt inn. 

 

 

6. Andre forhold 

6.1 Pro-shop 

Klubben har klubbavtale med Wilson. Det har blitt innført en klubbkolleksjon, 

de ansatte har arbeidsantrekk og det er åpnet en Pro-Shop med diverse 

tennisutstyr. Shopen er først og fremst et tilbud til medlemmer. 



6.2 Informasjon og media 

PTK har et godt forhold til begge fylkesavisene og lokalavisa PD. Dersom det er 

aktiviteter i klubbens regi, får det bra dekning i avisene. Jo flere aktiviteter 

klubben kan vise til, jo mer oppmerksomhet får vi.  

 

Porsgrunn Tennisklubb har en hjemmeside under www.porsgrunntk.no og egen 

epostadresse post@porsgrunntk.no. Websidene holdes oppdatert og klubben 

bruker facebook www.facebook.com/Porsgrunntk til deling av nyttig 

informasjon.  

 

6.3 Leietagere, sponsorer og kundeforhold 

Hallen ble i 2017 leid ut på dagtid til Porsgrunn videregående skole for 

gymnastikkaktiviteter. Dette bidrar til faste inntekter for klubben. 

 

Det er også noe utleie av baner på dag- og kveldstid til medlemmer som leier 

faste timer. Det har vært en økning av tennisaktiviteter på dagtid med tilbud om 

organisert lunch-tennis på onsdag formiddag og drop-in spilling fredag 

formiddag og ettermiddag og lørdag formiddag for de minste. 

 

Klubben har som målsetning å fylle hallen med egen aktivitet. For å lykkes med 

dette må det jobbes målbevisst med samarbeidspartnere og å fortsette arbeidet 

med rekruttering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porsgrunn, 18. mars 2018 

 

For Styret: 

 

 

 

 

Martin Kristoffersen  Tina Ravn  Tomm Willums 

 

 

 

 

Gunnar Jørgensen   Birgitte Finne Høifødt 
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