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Året 2021 har også vært preget av koronapandemien.  
 
Klubben var i perioder måttet holde helt eller delvis stengt vinteren 2021. Nedstengning og 
begrensninger i aktiviteter ble foretatt etter råd og pålegg fra myndighetene. Anlegget og 
organisert trening var stengt mellom 5. januar til 20. januar. Organisert trening åpnet 20. 
januar for de under 20 år og 22. februar for voksne. Anlegget var igjen stengt fra 20. mars 
med oppstart av trening for unge 12. april. For resten av medlemmene var anlegget stengt til 
starten av utendørssesongen. Smittevern har vært ivaretatt med utplassert antibac i 
gangparti og baner, regelmessige desinfisering av mest utsatte overflater, oftere rengjøring 
av toaletter og begrenset adgang til hallen og registrering av spillere. 
 
Begge klubbens anlegg har et stort behov for vedlikehold og det er fortsatt et etterslep på 
dette. I 2021 klubbhuset på Bjørntvedt blitt oppgradert med nytt gulv, kjøkken og maling. 
Tribune og benker ble vasket og beiset. Øvrig oppgradering foretas gradvis. 
 
Oppgavene i klubben utføres av klubbens to trenere og et arbeidende styre. Klubben har 
også hatt flere deltidsansatte trenere og noen ildsjeler blant medlemmene som yter en 
innsats.  
 
Klubbens økonomi har også vært preget av pandemi. 2021 endte positivt med et overskudd 
på kr 259.775,-. Økonomisk sett kom den negative effekten av korona og nedstengning i 
2021. Klubben har mistet en del medlemmer og treningsavgiftene ble betydelig redusert 
p.g.a. et usikkert tilbud. Klubben inngikk en avtale med Vestfold og Telemark 
Fylkeskommune om utleie av Tennishallen til to eksamensperioder, vår og høst, som har 
bidratt til å trygge klubbens økonomi. Baneleie i hallen har også i 2021 gitt viktige inntekter, 
og utgjør sammen med kontingenter, treningsavgifter og ulike offentlige støtteordninger 
ryggraden i klubbens økonomi. 
 
Klubben er en breddeklubb og søker å ivareta medlemmer i alle aldersgrupper og meg ulike 
sportslige ambisjoner. Målsetningen er å ivareta samtlige medlemmer, uansett alder. 
Klubbens sportslige ambisjoner er i tillegg til å være et tilbud til alle uansett ambisjoner, 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 barn og ungdom. 
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1. Medlemmer  
Det var pr. 31.12.2021 258 medlemmer i klubben, herav 87 barn/juniorer (under 19 år).  

 
31.12.2020     31.12.2021 

Alder K M Totalt 

0-5 år 0 2 2 

 6-12 år 22 34 56 

13-19 år 30 45 75 

20-25 år 8 14 22 

over 26 år 74 128 202 

Totalt 134 223 357 
     
Medlemstallet i 2021 ble redusert med ca. 100 personer i 2021. Etter mange år med stabile 
medlemstall skyldes nok dette koronapandemien og de lange periodene uten aktivitet. Vi 
forventer at raskt vil øke med et mer forutsigbart treningstilbud og fokus på rekruttering. 
Klubben har som ved tidligere år flest seniormedlemmer (over 19 år). Fokus for 2022 vil 
fortsatt være rekruttering av barn og ungdom under 19 år samtidig som samtlige 
eksisterende medlemmer ivaretas. Klubben har også fokus på at den er en breddeklubb som 
skal ivareta alle medlemmer uansett nivå. 

 

2. Sportslige aktiviteter 
Begynnelsen av treningsåret var også i år noe preget av koronavirus-pandemien. De ble sen 
oppstart den 20 januar, og den første måneden kunne kun juniorer delta i organisert trening. 
Fra 20. mars måtte vi stenge ned all aktivitet og stenge tennishallen fullstendig frem til 6. april 
før vi fikk åpne treninger igjen kun for juniorer. Det var også en periode i mai hvor all trening 
måtte opphøre. Alle juniorer ble kompensert med tapt treningstid på treningsavgiften på 
høstterminen.   
PTK hadde en positiv begynnelse på sommeren der vi arrangerte to uker med gratis 
sommerleir sponset av gjensidigestiftelsen. Der deltok det mer enn hundre barn over de to 
ukene, de aller fleste var barn som ikke hadde deltatt i tennistreninger tidligere. Vi startet 
høstsesongen med normal aktivitet igjen den 16. August. Høstterminen ble første termin på 
over to år som ble gjennomført uten stopp i trening og aktivitet.   
Vi arrangerte åpent hus med suksess i september hvor nye og gamle medlemmer igjen fikk 
delta i festiviteter.  Det ble også arrangert en intern mini midi maxi turnering i september. Håpet 
er å kunne tilby arrangementer for alle spillere, aldere og nivåer. Dette er noe vi kommer til å 
jobbe videre med i 2022. Det ble også arrangert nasjonal u12 Challenger turnering hos oss i 
september. Da var det påmeldinger fra hele Norge.   
Lunsjtennis på onsdager gikk som normalt i de delene av året vi fikk holde åpent for organisert 
trening. Dette er et tilbud vi ønsker å fortsette med videre i 2022.   

 

2.1 Tenniskurs i PTK 
I 2021 har klubben hatt 2 trenerstillinger. I tillegg til de to ansatte trenerne, benyttes det i noen 
grad kvalifiserte medlemmer som hjelpetrenere. Fem av våre fremste juniorer hjelper til med 
minitennis kurs i klubben. Dette er noe vi kontinuerlig får god tilbakemelding av fra foreldre. 
Klubben samarbeider med Toppidrettsgymnaset i Telemark om et tilpasset opplegg for 
tennisspillere og hadde pr. 31.12.2021 én elev ved Toppidrettsgymnaset.   

 

2.2 Sommerleir og interne turneringer/aktiviteter 
Porsgrunn Tennisklubb er en aktiv klubb på mange områder.   
Nedenfor følger en liten oversikt over noen av aktivitetene klubben tilbyr:  
- Man-torsdag mellom 16.00-21.30: Organisert gruppetrening med trener  

Alder K M Totalt 

0-5 år 1 2 3 

 6-12 år 18 23 41 

13-19 år 18 25 43 

20-25 år 9 11 20 

over 26 år 56 95 151 

Totalt 102 156 258 
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- Onsdager: Lunsjtennis (del av tilbud for trim for eldre i samarbeid med Porsgrunn Kommune)  
-  Fredager: Trening for PTK damelag (fra høsten)  
-  Søndager: Trening for PTK herrelag   
   
Porsgrunn TK har tradisjonen tro arrangert sommerleir for barn.   
Det har i løpet av året blitt arrangert noen færre interne turneringer og sosiale aktiviteter enn 
det som var i handlingsplanen. Vi fikk derimot arrangert noe av det følgende:   
   
- Minitennisturneringer  
- Sosialkvelder med doublespill, mat og drikke  
- nasjonal u12 challenger turnering  
   
Denne type aktiviteter oppleves som positive og styret mener det er viktig å prioritere dette 
også fremover.   

 

2.3 Rekruttering 
Målet fra året før var å øke andelen av junior spillere i klubben ved målrettet rekruttering. 
Dessverre allerede mars ble det vist vanskelig å nå dette målet da det ble usikkerhet om 
åpninger og treningstilbud. Av den årsaken har PTK ikke fått brukt tid og ressurser til 
rekruttering som ønsket. Dette er noe vi håper vi kan gjøre mer av neste år. Vi i PTK vet dette 
er noe som må vektlegges i årene som kommer. Vi fikk holdt åpent hus i fjor og håper det blir 
mulig å jobbe tettere med kommunen om å tilby flere tilbud til alle nivåer og aldersgrupper. Vi 
ønsker å være en inkluderende klubb hvor alle kan delta og føle mestring!   

 

2.4 Divisjonstennis 
Det ble ikke ordinær divisjontennis i 2021, derimot ble det en redusert utgave med blant 
annet opprykk og nedrykk. Porsgrunn TK stilte med de to herrelagene PTK1 og PTK2 og for 
første gang på flere år et damelag. PTK1 spille i 2. divisjon og vant sine inledende kamper og 
spilte opprykkskamp mot Moss 2. Der ble det dessverre tap. PTK2 spilte i 3. div og vant 
majoriteten av kampene sine og ble værende i divisjonen. Damelaget ble også værende i 3 
div.   

 

2.5 Juniorgruppen 
2021 var som 2020 ett vanskelig år for ivrige konkuransespillere fra PTK. Grunnet COVID-19 
situasjonen var det arrangert veldig få turneringer i begynnelsen av året til tross for at 
juniorgruppen hadde mål om og hadde ambisjoner om mer turneringsspill. I de periodene det 
var tillatt, og turneringer ble arrangert var det ofte med representasjon fra PTK. Vi stilte med 
juniorspillere både i NM i Frogerparken og NM i Bergen. Høydepunktet var en 2.plass i både 
single og double i NM i Bergen for Tilde Eliasson. Det var et rekordresultat i NM 
sammenheng i single for Tilde. Tilde kom også til kvartfinale i single i NM i Frognerparken. 
Jonas Bakerød Hamsdokka tok også steg i voksenklassene og tok hjem en UTR Sølv og en 
UTR Bronse turnering i Stavern. Juniorgruppen er også representert i det lokale seriespillet i 
Stavern.   
    
Håpet er at 2022 vil gi flere muligheter til konkurransespill for våre juniorer og å få flere 
spillere i gang med turneringer. Ta gjerne kontakt med noen av foreldrene eller trenerne om 
du ønsker å spille turneringer, og trenger hjelp til å komme i gang.  
   
Juniorgruppa ble også tatt i bruk til minitennis kurs med stor suksess. Tilbakemeldinger har 
vært veldig positive! Gruppen var flinke og villige til å stille opp på dugnader og lignende når 
klubben trengte det.   
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2.6 PTK Veteraner 
Porsgrunn Tennisklubb har en stor og aktiv gruppe veteranspillere, og som har stor glede av 
å trene og konkurrere.  
PTK gjør sitt beste for å gi veteranene alle muligheter til livsutfoldelse og aktivisering gjennom 
treningstilbud om organisert trening, samt lunsjtennis på onsdager. Det er tilbud for alle 
veteraner, uavhengig av nivå og vi håper at i 2022 at situasjonen vil tillate mer av disse 
suksesstilbudene fra tidligere år. Det er med glede vi utrykker at de fleste veteraner er veldig 
takknemlige over de muligheter vi greier å tilby dem!  
   
Porsgrunn Tennisklubb har i alle år hatt deltagere i NM veteranmesterskap. Videre i 
turneringssammenheng har vi veteraner som har deltatt i lag-serie i Stavern når det har vært 
mulig, og med gode resultater.   
   
I januar hvert år har veteranene arrangert en populær turnering der de beste veteranspillerne 
i landet blir invitert, totalt 40 fordelt på dame/herre. Denne turneringen blir i tennisnorge omtalt 
som Porsgrunnturneringen, og gir et gunstig og godt omdømme til Porsgrunn og Porsgrunn 
Tennisklubb. Den måtte kanselleres i 2021 grunnet situasjonen, men tanken er ved normale 
forhold vil denne turneringen fortsatt bli arrangert hos oss i PTK. 

 

2.7 Annet 
PTK har jobbet noe med juniorutveksling med naboklubb Sandefjord. Håper er at disse 
forholdene til våre naboklubber vil fortsette å bli bedre i 2022 så vi kan tilby flere 
aktivitetsturnering og arrangementer for juniorer med Sandefjord og, Larvik/Stavern.   

 

2.8 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 

 

3. Administrasjon og styret i PTK  

 

3.1 Administrasjon og ansatte 
Klubben har to fast ansatte trenere; Tomas Karell og Jon Kåsa. I tillegg har flere 
juniorspillere vært ansatt som assistenttrenere og noen få frivillige hjulpet til ved behov.  
 
 
Regnskapet er satt bort til ekstern regnskapsfører.  

 

3.2 Styret i Porsgrunn TK 

 
Klubben har et arbeidende styre og har hatt følgene styremedlemmer i 2021: 
 
Leder:  Martin Kristoffersen 
Nestleder:  Tina Elisabeth Ravn 
Medlem:  Tomm Willums 
Medlem: Bjørn Rummelhoff 
Medlem: Guri Willums 
 
Varamedlem: Inge Lillefjære 
 Magnus Davidsen 
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Kontrollutvalg: Øystein Hovden (Leder), Truls Hamsdokka, Birgitte finne Høifødt (vara) 
Valgkomite:  Lene Wendelborg (leder), Kjell Schau og Brian Isaksen 
 

 

4. Økonomi  
Porsgrunn TK legger fram et regnskap med et overskudd på kr 259.775,- i 2021. Til 
sammenligning var overskuddet på kr 202.576,- i 2020. 
 
Inntektene har vært stabile sammenlignet med 2020, men det var en betydelig reduksjon i 
treningsavgifter med tilsvarende økning i baneleie. Driftskostnadene for året har også vært 
på samme nivå som 2020, mye grunnet at klubben har vært helt eller delvis nedstengt i 
perioder, og det har blitt tatt grep for å holde kostnadene nede. Det har vært noe innleie av 
trenere og klubben har hatt en sykemeldt ansatt i deler av perioden. Klubben har en 

maksprisavtale med strømleverandør som gjorde at kostnader til lys og varme ikke ble 

spesielt påvirket av ustabilt kraftmarked i 2021.  

 
Et arbeidende styre basert på frivillig innsats, noen få frivillige ildsjeler, lojale medlemmer, 
aktivitet på klubbens anlegg, 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.  
 
 

5. Anlegg og eiendeler 
Anleggsmassen består pr. 31.12.2021 av Tennishallen på Kjølnes (4 baner), samt klubbhus 
og 4 utebaner på Bjørntvedt.  
 
Siste del av malejobben i hallen ble fullført på dugnad. Det arbeides kontinuerlig med 
vedlikehold og oppgraderinger så langt økonomien tillater det. Taket i tennishallen trenger 
jevnlig utbedring og burde ideelt sett vært skiftet, i tillegg er det behov for drenering rundt 
hallen. Det arbeides kontinuerlig med vedlikehold av klubbens anlegg. Klubben har en 
pågående reklamasjonssak med leverandør av banedekket, og dette skal legges nytt i 2022. 
 
Det er behov for vedlikehold og oppgraderinger av klubbens uteanlegg på Bjørntvedt. I 2021 
ble det byttet gulv og kjøkken i klubbhuset og benker og tribune ble vasket og beiset. 
Vanningsanlegget ble justert og det har blitt lagt nytt rør for bedre vanntilførsel til Bane 1.  

 

6. Andre forhold 

 

6.1 Pro-shop 
Klubben hadde i 2021 klubbavtale med Wilson som gir medlemmer rabatt ved handel. 
Shopen har først og fremst vært et tilbud til medlemmer og overskuddet fra Pro-shopen 
finansierer innkjøp av baller til treningsgruppene. Pro-shopen har blitt sittende med mye 
usolgte varer og avtalen med Wilson ble derfor sagt opp i desember 2021. Klubben har 
inngått samarbeidsavtaler med Babolat og Beha Sport AS for 2022. Beha Sport er ansvarlig 
for klubbkolleksjon og annet tennisutstyr. Klubbens medlemmer får 20% rabatt ved handel 

 

6.2 Informasjon 
 
Porsgrunn Tennisklubb har en hjemmeside under www.porsgrunntk.no og egne 
epostadresser: post@porsgrunntk.no; styret@porsgrunntk.no, kontor@porsgrunntk.no. 
Websidene holdes oppdatert og klubben benytter aktivt sosiale medier så som facebook 
www.facebook.com/Porsgrunntk til deling av nyttig informasjon.  

http://www.porsgrunntk.no/
mailto:post@porsgrunntk.no
mailto:styret@porsgrunntk.no
mailto:kontor@porsgrunntk.no
http://www.facebook.com/Porsgrunntk
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6.3 Leietagere, sponsorer og kundeforhold 
Hallen ble også i 2021 leid ut på dagtid til Porsgrunn videregående skole for 
gymnastikkaktiviteter. Dette bidrar til faste inntekter for klubben. 
 
I september ble det inngått en leieavtale med Vestfold og Telemark fylkeskommune. Avtalen 
gjelder avvikling av privatisteksamen i to perioder, høst/vår, til 31.12.2023. Selv om dette 
innebærer noen ulemper for klubben gir leieavtalen en økonomisk trygghet og mulighet til å 
gjennomføre større nødvendige vedlikeholdsarbeider og oppgraderinger.   
 
Det er også noe utleie av baner på dag- og kveldstid til medlemmer som leier faste timer. Det 
er fortsatt tilbud om organisert lunch-tennis på onsdag formiddag.  
 
Klubben har som målsetning å fylle hallen med egen aktivitet. For å lykkes med dette må det 
jobbes med nye samarbeidspartnere og arbeides med rekruttering av spillere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porsgrunn 24.4.2022 
 
For Styret: 
 
 
 
 
Martin Kristoffersen  Tina Elisabeth Ravn  Tomm Willums 
 
 
 
 
Bjørn Rummelhoff   Guri Willums 

 


