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19. april 1971 tok Per Røste fra Fagerstrand initiativ 
til å samle 40 mennesker på det populære spise- 
stedet Pers. Det var en positiv og optimistisk stem-
ning gjennom hele kvelden.

Klubbens første medlemsmøte ble også holdt på 
Pers, 1. juni 1971. Av kommunen hadde de fått ut-
levert kart over 15 tennisbaner på Nesodden, samt 
navnene på eierne.

Kommunens tennisbane på Fjellstrand, Kikutbanen, 
ble stilt til klubbens disposisjon. Det var gratis leie, 
men klubben måtte selv ta ansvar for å sette opp 
nytt gjerde, vanntilkobling etc. Det tok litt tid, men 
banen ble gjort klar for spilling i sesongen 1974.

Faktisk ble Moskelands private tennisbane (Skan-
sen) på Fjellstrand i mai 1973 den første banen 
som ble tatt i bruk. Den lå vest/øst, så gjennom 
halvparten av spillet fikk du kveldssolen rett i 
øynene og spillet ble deretter. Du vant alle gamene 
med solen i ryggen og tapte de andre. Gjestene/ 

lagspillere viste tydelig sin misnøye, klaget til for-
bundet etc.

Allerede i 1973 måtte formann Andersen trekke 
seg fra formannsvervet på grunn av stor reise- 
virksomhet i jobbsammenheng. Gunnar Kristensen 
overtok som formann. Det ble holdt medlemsmøte 
på Pers med den legendariske norske tennis- 
spilleren, Jan O. Gundersen som har inspirert og 
instruert klubber/spillere i hele Norges land i mer 
enn 50 år. Han viste instruksjonsfilmer og alt han 
sa og viste var til stor begeistring for tennisen- 
tusiastene. 

I 1975 hadde klubben 150 medlemmer, og Arild 
Gjervan ble valgt til formann. Det ble undertegnet en 
leieavtale med eieren av tennisbanen ved Flaske-
bekk brygge. Klubben betalte ikke leie, men påtok 
seg ansvar for å holde banen ved like. Nesodden 
tennisklubb utviklet seg til å bli en aktiv klubb, med 
helgeturneringer, klubbmesterskap og årsfest på 
Pers.Trivsel – Læring – Mestring

Stiftelsesdato registrert 05.06.1971. 

Klubbens første konstituerte styre:

Formann: Oddvar Andersen
Sekretær:    Grethe Grefsen
Kasserer:    Gunnar Kristensen

Kontingent 
Senior: 25 kr pr år   Junior: 10 kr pr år

Vibeke By
Cecilie Krohn

Per Røste
Ivar Pettersen

Styremedlemmer: 

Nesodden tennisklubb blir stiftet

1971-1990
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Fra starten og gjennom flere tiår var Per Røste et 
viktig medlem. Han hadde lang og bred erfaring 
innen sporten, drev instruksjon av barn og voksne 
og hadde viktige kontakter i tenniskretsen og i 
forbundet.

Tidlig satset klubben på juniorene. Nybegynner- 
kurs ble raskt fulltegnet. Flere i styret, blant  
andre Fosaas og Røste instruerte, og Norges 
Tennisforbund var behjelpelig med å skaffe 
eksterne instruktører.

I 1979 overlot klubben Skansenbanen til eieren, 
og klubben satt igjen med Kikut og Flaskebekk- 
banen. I 1979 ble Harald Strand formann.  
Klubben stilte lag i NM i tennis.  Klubbmesterskap 
ble arrangert med familietilstelning, konkurranser 
for barn og voksne, grilling mm. Hverken før eller 
siden har det samlet seg så mange mennesker til 
finalene i klubbmesterskapet som på Kikutbanen. 
Det satt folk på utsiden av gjerdet overalt – det var 
som et fuglefjell. Det ble badet, grillet, arrangert  
leker, spilt rundtennis.  Kjempestemning og kjempe-
populært. I 1980 ble damelag første gang påmeldt i 
NM for lag utendørs.

Så lenge klubben leide Flaskebekkbanen, gikk for-
mannen hver jul og ringte på hos eieren,  
fru Gudny Stenersen i Oslo. Hun fikk en vakker 
blomsterbukett som takk for godt samarbeid og 
imøtekommenhet i året som var gått. Hun på 
sin side ønsket klubben et godt nytt tennis år og 
serverte formannen kaffe og småkaker. Årsfest 
ble holdt i Promenadebakken på Flaskebekk, hos 
Grethe og Harald. I deres hjem ble det i mange år 
holdt livlige, flotte og vellykkede sammenkomster 
og møter.

Etter at Nesodden vgs og Nesoddhallen ble bygget, 
fikk klubben leie timer i vintersesongen. Timene 
ble først og fremst brukt til instruksjon av barn og 
voksne.

Helt siden oppstarten i 1971, var NTK på jakt etter 
en tomt hvor klubben kunne bygge sitt eget tenni-
sanlegg.  Oddbjørn Clausen var en ivrig tennisspil-
ler, men også politiker.  Gjennom sine kontakter 
fikk han nyss om en tomt, syd for Nesoddhallen. I 
1982 fikk klubben disponere tomten mot å betale 
en symbolsk, årlig leie. Tomten var tett tilvokst, 
og det var over syv meters høydeforskjell mellom 
høyeste og laveste punkt. På dugnad, med mot-
orsag etc., ble det fjernet all skog og brent kvist og 
kvas. Klubben laget en avtale med kommunen om 
at steinmasser fra anleggsarbeider og sprenging 
på Nesodden, kunne fylles på tomten, og kommu-
nen var behjelpelig med å informere om dette til 
alle entreprenører som hadde overskuddsmasser 
de ville bli kvitt. Kommunen stilte med en anleggs-
maskin som ble brukt til å komprimere massene. 
Det ble gjort en god jobb, for det har aldri vært 
problemer med setninger på banene. Oppfyllingen 
tok mange år, men vi sparte mange penger på å ta 
tiden til hjelp.

Åpning av utebanene i 1987 på Berger med ordfører Tor Eggen.
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I 1984 ble det dannet en egen prosjektgruppe 
for bygging av tennisanlegget på Berger. I grup-
pen var: Oddbjørn Clausen, Harald Strand, Per 
Kværnmo og Kåre Stai.

Nå startet noen meget aktive og hardt arbeidende 
år for tennisklubben. Det måtte skaffes kapital 
og man måtte øke medlemstallet. Klubben fikk 
støtte av Nesodden Sparebank til trykking av 
oblater på størrelse med en tennisball. Mottoet 
var: Tennis er gøy. Det ble laget eget brevark 
med konvolutter (nødvendig den gang) med  
tennisklubbens logo. Det ble arrangert kake- 
lotterier, helg etter helg etter helg.  Eget kunst-
salg med verker av Nesoddkunstnere. Et flott og 
profesjonelt lotterikorps fikk inn 42.000 kr gjen-
nom lotterier med flotte premier.  Flere år ble det 
laget og solgt årskalendere.  Det var bare fantasi-
en som satte grenser. Alle i styret jobbet hardt – i 
løpet av 1984-85 doblet klubben medlemstallet. 
Alle fikk spillebevis. Granlundbrødrene kom inn 
som trenere, og sesongene ble avsluttet med 
årsfest og premieutdeling, rosende ord, diplomer 
og premier.

Samtidig som det ble jobbet hardt for å få penger 
i kassen, var det ivrig deltakelse i Follolagturner- 
ingene. Der deltok både juniorer og seniorer. NTK 
hadde sammen med de andre klubbene i Follo 
fått systematisert både trening og turneringsdel-
tagelse på en effektiv måte. Klubbens juniorer 
(Simen Strand, Bjørn Fosaas, Diddi Seeberg og 
Christian Børresen) dro til Drøbak for trening 
innendørs i vinterhalvåret.  Der ble de trent av 
den kjente og populære treneren til Björn Borg og 
Stefan Edberg, Bosse Larsson. Det ble arrangert 
Follomesterskap med finaler i Drøbak. Egen  
mixed-double turnering i Drøbak, der laget fra 
NTK sikret seg vandrepokalen. Klubben utdannet 
egne trenere via Norges Tennisforbunds opplær- 
ingsvirksomhet. Årskontingent i 1984:  
senior 200 kr, junior 150 kr.

Det skulle gå 16 år før NTK fikk egne baner. De fire 
banene ble en dyr fornøyelse. Regningen kom på 

1.3000.000 kr. Klubben fikk 410.000 kr i støtte fra 
STUI og fikk godkjent 190.000 kr som egenkapital 
knyttet til den store dugnadsinnsatsen, men måtte 
likevel ta opp et lån på 700.000 kr. Men den 12. 
september 1987 skjedde det endelig. Tennisklub-
ben kunne offisielt åpne anlegget, med fire flotte 
tennisbaner med toppdekke av Polytan-Leca. 
Finalene ble spilt. Vi kledde oss i hvitt. Ordfører 
Tor Eggen klippet snoren, og ballongene for til 
himmels.  Det var stort fremmøte med nydelig 
vær, lotterisalg og salg av kaffe og kaker. Det ble 
gaveoverrekkelser. Lokalavisen Amta var til stede 
og alle var stolte og glade.

Men det gikk ikke lang tid før bekymringene meld-
te seg. Den16 oktober, bare en drøy måned etter 
at banene åpnet, raknet New Yorkbørsen. Oslo 
Børs gikk rett ned, og boligprisene sank, mens
lånerentene steg dramatisk. Etter kort tid måtte 
klubben betale 16% i rente på lånet.  Det tilsvarte 
en rentekostnad på ca. 110.000 kr, og som klubb - i 

Åping av utebanene i 1987 på Berger med finalistene ved  
åpningsturneringen.
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motsetning til privatpersoner – hadde man ikke
skattefradrag for rentekostnader. Den eneste sikre 
inntekten var medlemsavgiften, og den gikk nær-
mest i sin helhet med til å betjene lånet.

Tennisklubben fikk aldri driftsstøtte fra kom- 
munen. De hevdet det var nok tennisbaner på 
Nesodden uten våre og at tennis er en idrett for 
de få, og at kommunale midler burde brukes på 
masseidrett.

Vi fikk satt opp gatelykter på banene, men så aldri 
noen strømregning. Det var kanskje en indirekte 
støtte fra kommunen.

1990-2002 
I 1991 fikk klubben en 10 år gammel kommende 
tennisstjerne med på klubbens herrelag. Han het 
Stian Boretti og spilte firer. Alle menn han spilte 
mot, ble frustrerte. Alle baller kom i retur. Stian 
beveget seg lett. Mange eldre herremenn forlot 
banen som bad losers. I 1992 møtte Stian Harald 
Strand i finalen. For første gang tapte Harald i 
Klubbmersterskapet.

Det var stor aktivitet på banene i 90- årene, det var 
rankingkamper, klubbmesterskap og andre sosiale 
turneringer og arrangementer. Til tider var det stor 
trengsel på banene, og ofte måtte man sitte og 
vente lenge før noen valgte å gå av banen. Det ble 
da etablert det første analoge system for bane- 
booking på Nesodden TK. Det besto av en tavle 
med klokkeslett. Medlemskortet skulle henges på 
det klokkeslettet man entret banen. Regelen var at 
man kunne spille én time, men hvis ingen ventet 
kunne man fortsette til noen kom. En del speku-
lerte i dette, de fleste avtalte en tid klokken «hel», 
men noen avtalte alltid kl «10 over hel». Likevel 
ble det ofte diskusjon om hvem som måtte gå av 
banen først, veldig lite hyggelig for de som «tok 
plassen» fra de som spilte.  

Det var positivt med stor aktivitet, men det man-
glet organisert trening bortsett fra noen nybegyn-
nerkurs på sommeren. Noen juniorer fikk tilbud 
fra Follo Tennisteam i Drøbak om trening der, bl.a. 
Stian Boretti, Henrik Gjervan, Christopher Clausen 
og Kjetil Ommedal. 

Det ble i denne perioden jobbet aktivt mot gymlæ-
rerne i skolene for å kunne bruke banene i gym-

timen. Det ble kjøpt inn racketer 
som kunne lånes av elevene. Et 
godt tiltak for både å verve nye 
medlemmer og få flere til å bli 
kjent med denne sporten.

I 2000 var banedekket så slitt at 
det var nødvendig å legge nytt. 
Men det var ingen enkel sak å 
skaffe tilsvarende dekke som 
var lagt fra starten. Etter tips fra 
tennisforbundet fikk styret kontakt 
med et tysk firma som var spesia-
lister, men de ville ikke komme til 
Norge bare for å legge dekke på 
Nesodden. Styret jobbet derfor 
med å få andre klubber i Oslo 
området til å legge det samme 
dekket, og skaffet etter hvert nok Stian Boretti i 1993 i NM junior
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antall jobber til at de tok turen fra Tyskland til Nes-
odden. Det ble nedlagt en stor dugnadsinnsats 
fra medlemmene for å klargjøre til at nytt dekke 
kunne legges. De som la dekket bodde i bobil ved 
banen. Det var mye dårlig vær, så arbeidet tok et 
par uker.

Stian Boretti ble Norges beste tennisspiller. Som 
junior var han blant de 50 beste i verden og spilte 
bl.a. mot Roger Federer og Andy Roddick fra USA, 
begge senere nr 1 i verden. Som senior var Stian 
370 beste i verden. Fra han debuterte i 2000, 
spilte han 39 Davis Cup kamper, og er til dags dato 
den spilleren som har spilt flest Davis Cup kamper 
for Norge. Stian vant 5 kongepokaler 1999, 2001, 
2002, 2007, 2011. Totalt vant Stian 18 gull i NM. Vi 
kan være stolte av Stian. Mange i Norges tennis-
miljø reagerte på at NesoddenTennisklubb ble så 
lavt prioritert av kommunen.

2002-2015
Perioden 2002 frem til 2015 vil for alle medlemmer 
aller mest huskes ved det store arbeidet med hall-
prosjektet og åpning av tennishallen med tre flotte 
innendørsbaner i 2013. 

Hallprosjektet ble gjenopptatt i 2003, og ny pro-

sjektgruppe etableres for oppfølging. En beskrivel-
se av hallprojektet ligger i et eget avsnitt i denne 
historiefortellingen.

Medlemstallet i starten på 2000-tallet var rundt 
150 medlemmer og det vokste i løpet av en tiårs- 
periode opp mot 400 medlemmer. Tennis ble en 
veldig populær idrett på Nesodden. 

Med utgangspunkt i planer og strategier for 2003 
for å øke antall medlemmer og aktiviteten nettopp 
blant de yngste, var svært mange av disse innom 
klubbens tilbud om gratis og uforpliktende ukent-
lig basistrening. Oppfølgingskursene for litt øvede 
ble også fulltegnet. Det kan se ut til at klubben 
med ny giv og gjeninnmelding i Norges Tennis- 
forbund, var med å styrke den lokale klubbidenti-
teten, og nærmiljømessig dro veksler på kombina-
sjonen – utøver, treningskamerater, instruksjon, 
foreldre –  fungerte.

Det ble videre arbeidet med å sikre kontinuiteten i 
aktivitetene, ved at det ble etablert innendørs tren- 
ingstilbud til to yngre aldersgrupper i henholdsvis 
Nesoddhallen (9-11år) og på Riksanlegget (12-15 
år). Utover klubbgrensene ble kontakten med 
klubbene i Folloregionen styrket og forsterket av 
økt initiativ og tilbud om samlinger og kurstilbud 
fra Akershus Idrettskrets.
I denne perioden på starten av 2000-tallet var det 

Tidlig tegning/idé til hallen rundt 2010.

Gruppebilde med Stian Boretti 2005 



Nesodden tennisklubb 50 år          7 

god aktivitet i kursvirskomheten med helt opp til 
80-90 spillere som deltok i organsert trening. Det 
var mange trenere som bidro på en fantastisk 
måte og klarte å holde liv i tennisen. En utfording 
var kontinuitet og at klubben ikke hadde noen fast 
ansatte trenere som kunne styre hele opplegget 
med administrasjon og treninger.

Trenere som var involvert i denne perioden i stør-
re eller mindre grad var Pål og Arild Fredlund, Cora 
Brusevold,  Kristian Evjenth, Jørn Boretti, Christian 
Bergh, Andreas Forgaard, Keren Bar Yakov, Dag 
Kalsnes, Mirza Koristovic, Teodor Eikeri, Bror  
Bakke Instefjord, Bendik Onsland Kalsnes, Gard 
Bakke Instefjord, Andreas Waelgaard, Jens Haug, 
Osman Kalac, Rasmus Wold, Stian Boretti, Steffen 
Mio Kristiansen, Pernille Wold, Christopher Elsrud, 
Ola Bakke, Mia Netteberg, Jakob Pollestad og  
Nicolai Øverland. 

Når hallen sto klar i mot slutten av 2013 ansatte 
klubben for første gang en fulltidsansatt trener. 
Henrik Franck ble ansatt som hovedtrener og  
startet arbeidet med å bygge en helårsklubb 
sammen med styret. Det ble etablert større kurs- 
virksomhet gjennom hele året, deltakelse i NTF 
sin breddesatsning Team Tennisskolen, proshop 
ble åpnet og det var god aktivitet i tennisklubben. 
Henrik var ansatt i Nesodden tennisklubb frem til 
våren 2015.

Motivasjonsmessig og for å kople aldersnivåene 
ble det besluttet at klubben i 2007 skulle delta 
kommende sesong i Tennisforbundets lagdivi-
sjonsspill. Nesodden startet her i 4. divisjon Region 
Øst. Christer af Geijerstam påtok seg funksjon 
som koordinator og kaptein. I påfølgende år var 
Jens Haug og Dag Kalsnes store bidragsytere som 
lagledere for respektive 1. laget og 2. laget. I 2009 
spilte førstelaget 2. divisjon 2009-sesongen. I 2009 
hadde også Nesodden et damelag påmeldt til 
divisjonstennisen. Laget bestod av Unni Borretti, 
Ranveig Dahle, Annette Lyngesen, Boel Pollestad, 
Hilde Bakke, Gro Cecilie Montarou og Birgitte Dahl.
Klubben hadde fra 2003 og de neste årene stor 

deltakelse i blant annet følgende turneringer:
Stavern Cup, NM, Norgescup, Mossekarusellen,  
KM Akershus, Follokarusellen og nasjoinale turne-
ringer som  u10, u12, u14 og u16. Klubben arran-
gerte også en god del turneringer, både nasjonale, 
regionale og interne. Nesodden Open ble lansert 
og var en populær turnering i mange år.

Det var så klart mange styremedlemmer i løpet av 
denne perioden. Noen personer satt i mange år og 
gjorde en ekstra stor innsats. Ole Geir Instefjord 
var formann i hele 8 år, og Vidar Kveldsvik satt 
også mange år med ansvar for økonomien i styret.

Styret administrerte salget av dagskort til utebane-
ne, i samarbeid med Energihuset AS. Dette samar-
beidet fungerete svært godt.
    

Klubbens juniorer var aktive i turneringsspill. Gard 
Bakke Instefjord, Bror Bakke Instefjord, Bendik 
Onsland Kalsnes, Jakob Pollestad og Daniel  
Pollestad holdt alle et godt nivå i juniorklassene.

Klubbmestere 2005 Yngste klasse
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Hallprosjekt

Innendørs treningstilbud til så vel nybegynnere 
som klubbens yngre konkurransegrupper  
baserte seg på noen timer i Nesoddhallen, timeleie 
på Riksanlegget på Hasle i Oslo, i Drøbak, og på 
Abox multisportsenter, Greverud. Både transport-
messig og kostnadsmessig var dette lite gunstige 
løsninger spesielt for de yngre utøverne, selv om 
det til en viss grad opprettholdt kontinuiteten. Det 
var stor økning i antall medlemmer. I utendørsseson-
gen var det stort sett fullt belegg på banene fra etter-
middag til kveld. Klubben hadde på denne bakgrunn 
et sterkt ønske om å forbedre miljøet for spillere på 
alle nivå og dermed også kunne knytte til seg mer 
stabil trenerkompetanse ved å bygge en tennishall.

Prosjektgruppen arbeidet aktivt mot kommune- 
administrasjonen og det politiske miljø. Det var frem-
for alt Ole Geir Instefjord og Stein Bang-Ellingsen 
som la ned et stort arbeid med å få realisert en 
tennishall på Nesodden.

I løpet av 2007 ble det innvilget dispensasjon for 
regulering av nødvendig tomteareal (noe areal er 
såkalt NLF område) etter at søknaden ble anket til 
fylkeskommunen som følge av naboprotester.  
Hallprosjektet ble forhåndsgodkjent av KKD og 
lå inne i kommunens idretts- og friluftsplan for 
2008.  Tidlig i 2010 fikk klubben også lånetilsagn fra 
Nordea for lån inntil 5.5 millioner kr og i februar 
samme år gikk kommunestyret i Nesodden kom-
mune også inn for å gi oss kommunal garanti for et 
slikt lån.  Nesodden kommune innvilget ytterligere 
1 million kr til prosjektet på sitt budsjett for 2010. 
Total støtte fra kommunen ble 2.5 milllioner kr.

De største formelle hindrene for å gjennomføre 
prosjektet syntes nå å være overkommet.  
Den nye festekontrakten ble sluttbehandlet og 
tinglyst. Deretter ble den innsendte rammesøk- 
naden godkjent. Nå var det opp til klubben å gjen-
nomføre prosjektet innenfor budsjettrammen.

I 2011 hadde Nesodden TK en full anbudsprosess 
og i september 2012 ble endelig grunnarbeidet 
satt i gang for ny tennishall på Nesodden. I 2013 
var det en intens byggeprosess og noen proble-
mer knyttet til setninger og tele i grunnen forsinket 
planlagt progresjon. I oktober 2013 fikk klubben 
midlertidig brukstillatelse fra kommunen. Hallen 
ble tatt i drift, med begrensninger på bruk av mez-
zanin. I 2014 fortsatte arbeidet med blant annet 
nettverk, solavskjerming, montering ytre trapp 2. 
etasje, adgangsplattform for funksjonshemmede, 
kjøkken og styrkerom. 

Lørdag 5. april fra kl.14.00 var det offisiell åpning av 
tennishallen. Her var det mange som møtte opp. 
Ordfører i Nesodden Kommune Nina Sandberg var 
med på seremonien. Nesodden TK er evig takk- 
nemlig Ole Geir Instefjord og Stein Bang Ellingsen 
for all jobb, pågangsmot og engasjemt for å få en 
tennishall på Nesodden. I 2016 leverte gruppen 
som drev hallprosjektet både sluttregnskap og 
ferdigattest og resten er historie.

Ole Geir Instefjord og Stein Bang Ellingsen, Hallprosjekt

De første godkjente slagene i tennishallen høsten 2013.  
Stein Bang-Ellingsen og Ole Geir Instefjord
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Oppføring av tennishallen i 2013 og åpning i 2014
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2015-2021

Perioden fra 2015-2021 var preget av stor vekst i 
tennisklubben, med et stadig økende aktivitetsni-
vå. I disse årene gikk omsetningen raskt oppover 
og det ble flere ansatte i klubben. I alt større grad 
ble drift, prosesser og det sportslige tilbudet mer 
profesjonalisert. I disse årene gikk antall kursdel-
takere fra ca. 100 til opp mot ca. 230 spillere i 
ukentlig trening. Medlemsutviklingen gikk fra i 
underkant av 400 medlemmer til over 550 med-
lemmer. Nesodden ble en av Norges 15 største 
klubber målt i antall medlemmer, og den nest 
største idretten på Nesodden etter fotball også 
det målt i antall medlemmer.

Fra høsten 2015 ble Christian Grind ansatt og 
tok over ansvaret som hovedtrener og sportslig 
ansvarlig. Trenerteamet ble hele tiden større 
i denne perioden alt ettersom aktivitetsnivået 
økte. Fra høsten 2020 hadde Nesodden TK tre 
fulltidsansatte trenere og ca. et halvt årsverk 
med timeansatte trenere.

Trenere som bidro i teamet til Christian Grind fra 
2015 – 2021 var Jakob Pollestad, Bendik Onsland 
Kalsnes, Gard Bakke Instefjord, Kristian Evjenth, 
Nicolay Øverland, Mia Netterberg, Nora Øverland, 
Patrick Sebastiani, Vanessa Bjore, Nazret Belay, 
Mathilde Beck, Henrik Gjervan, Stian Boretti, Luka 
Tanjga, Wiktoria Rychlik, Thea Marie Alvestad, Mai 
Lilleås, Mari Solvang , Andrea Camoletto, Jonathan 
Dalnoki og Vivien Iordache.

Det er noen avgjørende grunner til klubbens 
meget positive utvikling i denne perioden, her er 
noen av de viktigste årsakene: 

• Et styre som tok stort eierskap til drift av   
 anlegg og god økonomistyring, i tillegg til   
 en god balanse og fordeling av arbeids  
 oppgaver mellom styremedlemmer og   
 ansatte.
• En kursvirksomhet som virkelig er bygget på   
 tennis for alle. 
• Stort fokus på å bygge en solid tennisskole   
 og være aktiv aktør i Tennis Kids (Tidligere   
 Team Tennisskolen)
• Familiefokus – der både barn og voksne spiller  
 og deltar på kurs. 
• Legge forholdene til rette for spillere som  
 ønsker å satse på tennis. 

Hovedtrener Christian Grind og trenerassistent Vanessa Bjore ved 
arrangering av Orange Tour i 2019.

Arrangering av Red Tour turnering for de minste barna. 220 på-
meldte spillere i novenber 2018.
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• Et svært hyggelig og inkluderende miljø 
• En ryddighet og struktur i klubben er helt   
 avgjørende for å vokse. Det gjelder alt fra  
 eierskap til oppgaver og fordeling av ansvars-  
 områder, kommunikasjon, sportslig plan og   
 klubbhåndbok, anleggsdrift, kursadministra-  
 sjon, økonomi og trenerkompetanse.

Nesodden tennisklubbs grunnleggende filosofi 
ble å legge forholdene til rette slik at alle som vil 
skal kunne spille tennis med størst mulig utbytte 
og ha mulighet til å oppnå et prestasjonsnivå i 
samsvar med egne ambisjoner. Å få flest mulig 
til å spille tennis lengst mulig, med mest mulig 
utbytte ble viktig for klubben. 

Klubben økte engesjamentet i NTF sin bredde-
satsning Tennis Kids (Tidligere Team Tennis-
skolen). Mange barn og ungdommer deltok på 
turneringenen Red-, Orange, Grenn og Yellow 
Tour. Det kunne være opp mot 50 barn og 
ungdommer fra klubben som deltok ved en og 
samme helg på disse arrangementene rundt om 
i Oslo-regionen. Nesodden TK arrangerte også 
mange av disse turneringene i tennishallen på 
Nesodden. Det største arrangementet var en Red 
Tour på Nesodden med 220 barn i alderen 2-10 
som deltok. Den helgen var det helt fullt i hallen 
og det var stor entusiasme fra alle foreldre oppe 
på tribunen

Nesodden TK var også en solid arrangør av 
nasjonale turneringer for både barn, ungdommer 
og voksne. Hvert år arrangerte klubben nasjona-
le turneringer som U10, U12 og U14, i tillegg til 
veteranturneringer. Jens Haug tok et ekstra stort 
ansvar for turneringer i denne perioden.

Det ble arrangert sommercamps med over 70 
deltakere, og camps både i høstferier og som-
merferier med mange deltakere. Det ble innført 
en klubbstige som ble veldig populær og her var 
det opp mot 40 deltakere som spilte mot hver-
andre for å prøve å komme seg oppover på stigen. 
Sommeravsluttingen for tennisskolen var alltid en 

stor fest med over 100 personer som møtte opp. 
Minitennisturnering, grilling og kaker var en del av 
opplegget.

Nesodden TK hadde fra 2015-2021 to herrelag og 
ett damelag i divisjonstennisen, og ett herrelag i 
veteranserien og ett damelag i veteranserien. Det 
var stort engasjement for lagtennis, og mange 
gode prestasjoner. Damelaget var kontinuerlig i 
1. divisjon, og herrelaget var også oppe en liten 
periode i 1. divisjon.

Damelaget før en av kampene sine i 2019. Marianne, Anne-Stine, 
Susanna og Wiktoria.

Herrer veteran i 2019, Osman, Mats, Øystein og John.
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Sportslige prestasjoner 
seniorer og juniorer

Nesodden hadde i disse årene mange gode sports-
lige prestasjoner fra både juniorer og seniorer. 
Juniorenes konkurransegruppe vokste og var i 
2021 hele 12 spillere som alle var ivirge. Noen av 
spillerne var på najsonalt toppnivå. Nedenfor er en 
kort oppsummering av de størte prestasjonene:

Ingrid Lillestøl Danevad tok flere NM-sølv i double i 
både U14 og U16. I tillegg ble Ingrid regionsmester 
U14 double og kom på 2. plass i regionsmesterskap 
U14 single. Mikkel Hammersmark Gjervan kvalifi- 
serte seg inn i en Tennis Europe turneringen U16, 
kom til 2. runde i NM U16 og tok en 1. plass i Norges 
Cup U16B. Mikkel har også en bronseplass i regions- 
mesterskapet. Susanna Ramstad Spæren tok NM-
sølv i U14 mixed, 1 plass i single Norges cup U14A, 
regionsmester U14, representerte Norge i Nordisk 
mesterskap U13 og har en bronseplass i double 
i Landsturneringen U12. Nikolai Hammersmark 
Gjervan tok bronse i single i Landsturneringen U12, 
bronse i Landsturneringen U12 double og han ble 
regionsmester i U12 single og regionsmester i U12 
double. Emil Haug ble regionsmester i U12 double 
og tok bronse i i Landsturneringen U12 double.

NM gull i MD U14 Susanna Ramstad Spæren 2020

Regionsmesterere i 2020 Emil Haug og Nikolai Gjervan

Mikkel Gjervan på en treningsøkt innfor NM 2020

Jens Haug og Marianne Fosaas ved Nordisk Mesterskap i Helsinki i 
2019
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Det var også store prestasjoner blant klubbens 
seniorer. Jens Haug representerte Norge i Nor-
disk Mesteskap i herrer 50. Jens tok to NM-gull 
og et NM-sølv MD 45. Marianne Fosaas repre-
senterte Norge i Nordisk Mesterskap i damer 
70. Anne-Stine Meltzer tok flere NM medaljer, 
NM-bronse i DD 45, NM-bronse i DS50+, NM 
bronse i DD45+, Harald Kohmann tok NM-gull i 
HD45+ og 2 NM-sølv i HD45.

Fra 2015 - 2021 var det flere ildsjeler som stilte 
opp mye for klubben på frivillig basis. Hilde 
Bakke var styremedlem i flere perioider og la 
ned et stort arbeid som anleggsansvarlig. Trygve 
Bjørnæs var formann et par perioder og ledet 
også klubben gjennom Covid-19 pandemien og 
alle utfordringer den medførte. Jens Haug bidro 
også mye med det sportslige arbeidet både som 
styremedlem, komitémedlem og turneringsansvarlig.

Fra våren 2020 frem til sommeren 2021 var selv-
sagt klubben preget av Covid-19 pandemien. Ved 
noen tilfeller var det restriksjoner som gjorde at all 
virksomhet måtte stenges ned i kortere perioder. 
Det var også et år med lite turneringer og lagspill 
på grunn av nasjonale restriksjoner. I 2021 så  
åpnet utebanene rekordtidlig da det var forbudt 
med innendørsidrett pga Covid-19. Den 17. mars 
var banene ryddet for snø og treninger og spill 
foregikk på utebanene i kaldt men fint vær.

Avslutning
Dette var historien om de første 50 årene i  
Nesodden tennisklubb. En stor takk til Marianne 
Fosaas, Unni Boretti, Ole Geir Instefjord, Hilde 
Bakke og Christian Grind for tekst og bilder. Nå er 
blikket rettet fremover mot de neste 50 årene med 
tennis på Nesodden. 

Hilde Bakke, anleggsanvarlig og styremedlem  
i mange år. Bilde fra 2020.

Styreleder Trygve Bjønæs med rekordtidlig åpning av utebanene i 
2021 (16. mars)
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 2006
Kommunalt tilskott, arbeid med arealdisp.

2007
Forhånsgokj.Dep I

2008
Tippemiddelsøknad I, lånefinansiering ok.

2009
Tippemiddelsøknad II, kommunalt tilskott II, 
forhåndsgodkj. Dep II

2010
Tippemiddelsøknad III, kommunal garanti for 
lån, mva refusjon - bygg og anlegg

2011
Tippemiddelsøknad IV, full anbudsprosess 
DOFFIN, forhåndsgodkjenning. Dep III 

2012
Tippemiddelsøknad V, Formannskap/kom-
munestyre godkjenning juni 2012. Grunn- 
arbeider igangsettes 15.september, ny  
forhåndsgodkjenning fra Dep IV (godkj. 
endring av plantegninger)

2013
Tippemiddelsøknad VI, arbeidene baserer 
seg på ferdigstilling pr mai. Problemer 
knyttet til bl.setninger og tele i grunn  

forsinker planlagt progresjon . Betongfun-
damentet til banene kan ikke sluttføres før 
medio juni. Tennisdekke og garderobefløy 
ferdiggjøres ultimo september. Midlertidig 
brukstillatelse fra kommunen 22.oktober. 

Hallen tas i drift, med begrensninger på 
bruk av mezzanin. 

Omprioritering av Bjørnemyrhallen vs 
Bergerhallen. Nye satser 2013-auka forskott. 
Ny forhåndsgokjenning fra DEP V i 
november. Godkjenning etter nye satser og 
tilførsel av økte midler, herunder bl.a. 
innvendig heis og utstyrt treningsrom (ikke i 
opprinnelig budsjett). Kommunestyre vedtar
søknad om økt forskottering av tippemidler 
15. desember. 

Før siste tilskudd og ekstramidler holder 
Hallprosjektet budsjettet som lovet og ved-
tatt.                       

2014
Tippemiddelsøknad VII, taklekkasje, monte-
ring innvendig heis. Innredning møbler
og utstyr sosiale soner, nettverk/tele/lyd/bil-
de, solavskjerming, montering ytre trapp
2.etasje,  adgangsplattform funksjonshem-
mede.  

Offisiell åpning lørdag 5. april fra kl.14.00.
  

Tidslinje hallprosjektet
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Åpning styrkerom mai, reparasjon utebaner 
og gjerde juni. Stortinget garanterer 100% 
dekning av MVA-refusjon revidert statsbud-
sjett, taktetting, ferdigbefaring 
november, sluttforhandling leverandører, to-
talregnskap avsluttes for revisjon, etter siste
tilskudd og ekstramidler holder hallprosjek-
tet budsjettet som lovet og vedtatt.

2015
Risiko: 1.Søknad MVA-refusjon, 2. refinansi-
ering lån, 3. rammer for driftstilskott- kom-
munal støtte.
Tippemiddelsøknad VIII, festekontrakt 
underskrevet, overflatevann fordrøynings-
anlegg- prosjektet godkjent, fordrøyningsan-
legg utført og avsluttet mars/april.  Endelig 
ferdigstillelse og permanent brukstillatelse 
fra kommunen i april, søknad MVA-refusjon 
avlevert 4.mai. MVA-søknad godkjennes 
og refusjon tilstås med 30% avkorting juni, 
festekontrakt avlevert men returnert fra 
Kartverket, lobbyvirksomhet for tilleggsbe-
vilgning MVA-refusjon 100% starter august. 
Regjeringen tilleggsbevilger 20.november, 
tennisklubben avleverer søknad om fast 
driftstilskott for politisk vedtak desember.

2016
Risiko: 1. refinansiering lån, 2. rammer for 
driftstilskott- kommunal støtte.
Tippemiddelsøknad IX.
Sluttregnskap, ferdigattest, internrevisjon, 
MVA-refusjon statsråd.

« Nesodden TK er evig  
takknemlig til  
Ole Geir Instefjord og  
Stein Bang-Ellingsen for  
all jobb, pågangsmot og 
engasjemt for å få en  
tennishall på Nesodden. »
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Kiosken turnering mai 2005

Tennisbanene januar 2006

Oliver, Everett og Theo deltar på Red Tour i Oslo i 2019.

Klubbmestere 2005 Herrer

Klubbmestere 2005 Damer

Konrad Piene Wesche og Nicolai Husby Svendsen, to spillere fra 
konkurransegruppen i 2019.
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Tennis-SFO (TFO) ble raskt en populær aktivitet, her fra 2018.

Susanna Ramstad Spæren og Ingrid Lillestøl Danevad i 2019

Anne-Stine Meltzer og Marianne Fossaas, to ivrige seniorer i 
Nesodden TK. Bilde fra 2020.

Vanessa Bjore og Nazret Belay, var to av mange populære 
trenerassistenter i tennisskolen. Her fra 2020.

Premieutdeling Orange Tour 2016. Jens, Charlotte og Nicolai 
får premiene sine.
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Samling damer veteran sommeren 2020

Pokalutdeling Tennis Kids høsten 2020

Konkurransespillere på kamptrening høsten 2020.
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Klubbens sommerskole har alltid vært populær, her fra en av sommerskoleukene i 2019.

Trening innfor NM og Landsturneringen 2020. Susanna, Jens, Emil, Mikkel, Henrik, 
Nikolai og Jakob.



Tennis – en sport for livet!

Forskjellig	  farge	  for	  
aldersgruppene
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