
Kolbotn Tennisklubb 

4 baners tennishall Sofiemyr 2019



Her er vi - i vår tennisboble



Hit vil vi - til en fin tennishall



Om Kolbotn Tennisklubb

• Etablert 1970

• Har eget tennisanlegg med klubbhus, 4 utendørs grusbaner 

og 2 baners tennisboble for vinterbruk ved Ingierkollen

• Tennisboblen er over 30 år gammel og «overmoden» for 

utskifting. Kapasiteten er sprengt i vinterhalvåret

• Ny, moderne tennishall med svært god eksponering i 

Sofiemyr Idrettspark vil ta tennisklubben til et nytt nivå

• Ny tennishall vil gi en betydelig kapasitetsøkning i tilbudet til 

Kolbotn Tennisklubb, forventer å doble antall medlemmer

• Stor mangel på innendørs tennisbaner i Oslo Sør/Follo



1970

Bobla

Dugnad

249 medlemmer

150 barn - 45 SFO

55/39 tillitsvalgte 

11 trenere

5 divisjonslag

8 komiteer

Driftet

Egenfinansiert

Daglig ettersyn



Om Hallprosjektet

Oppegård kommune vedtok i kommunestyremøte 18.06.2018 

å innvilge:

• Lånegaranti på inntil NOK 40 millioner

• Festeavtale på tomt i Sofiemyr Idrettspark til NOK 1 000 pr år

• Utstedelse av lånegaranti forutsetter at KTK stiller med egenkapital 

på minimum 15% av prosjektkostnad eks mva

• Tennisklubben har fått lånetilsagn i Kommunalbanken basert på 

utstedelse av kommunal garanti



Vedtaket i Kommunestyret

https://www.oppegard.kommune.no/ato/esaoff/document/mteprotokoll-mte-i-kommunestyret-den-18-06-2018.1150749.647edf7219.pdf



Om Hallen

• Vil inneholde 4 tennisbaner + garderober og fellesarealer

• Vil tilrettelegge for separate fotballgarderober i nord-enden 

av hallen

• Vil være tilpasset bygging av sittetribuner for Sofiemyr 

kunstgressbane

• Forventet byggestart april 2019

• Forventet ferdigstillelse september 2019



Hallen vil ligge på den best eksponerte 

tomta v/Kongeveien i Sofiemyr Idrettspark



«Sofiemyr Mini Crossover»

2 tennisbaner

40*40
2 tennisbaner

Flerbruk

40*40

Fotballtribune

Toppserie fotball

Fotballgarderober

Tennis og gym

Turneringsarena 



Budsjett

Byggekostnad:

Totalkostnad inkl mva NOK 34,0 mill

Finansiering:

Mva refusjon (100%) NOK   6,8 mill

Tippemidler NOK 10,5 mill

Egenkapital NOK   4,1 mill

Lån Kommunalbanken NOK 12,6 mill

Totalt NOK 34,0 mill



Finansiering

Egenkapital:

Salg hallnavn

Tilskudd stiftelser

Tilskudd privatpersoner/bedrifter

Salg hallreklame

Salg banenavn

Salg av virituelle andeler

Forhåndssalg leie baner (5 års avtaler)

Tilskudd fra tennisklubben

Støtte fra klubbens medlemmer



Vi trenger en hovedsponsor (sett inn logo)



Hovedsponsor (eksempel)



Nye leieavtaler

Tennisklubben ønsker å inngå utleie avtaler med nye aktører:

• Barnehager

• Barneskoler

• Ungdomsskoler

• Videregående skoler

• Bedrifter i nærområdet

• Tennisklubber i området



Økt aktivitetsnivå

Ny hall med betydelig standardheving og forbedret 

eksponering legger til rette for økt aktivitetsnivå:

Tennisklubben forventer å øke antall medlemmer fra 250 til 

500 innen tre år etter hallen er ferdigstilt
• Dette har allerede skjedd på Nesodden etter bygging av ny 

tennishall

Betydelig forbedring i aktivitetsnivået:

• Gir grunnlag for ansettelse av fulltidstrenere

• Tilpasset trening for nye grupper

• Kapasitet for avholdelse av flere turneringer



Betydelig eksponering

Hallen vil inneholde fotballgarderober for Kolbotn Idrettslag i 

tillegg til 4 tennisbaner:

• KIL fotball og Kolbotn Tennisklubb vil ha 1 500 brukere 

blant egne medlemmer ved ferdigstillelse av hallen

• I tillegg kommer besøkende fotballag og tilreisende 

tennis spillere (bortelag)

• I tillegg kommer også foreldre som er tilstede ved 

trening og kamper for både fotball og tennis



Byggeprosessen: Ledes av 

Birger Næss, ProPlan



Prosjektgjennomføring

Helen Sterud                          

Norges Tennisforbund 

Anleggsansvarlig 

Kompetanseområder                   

MVA refusjon 

Tippemidler             

Kommunalgaranti og krav til tomter

Kombinasjonsbruk

Birger Næss

Eier og daglig leder at Projekt Planung AS, etablert 

1992

Byggeteknisk konsulenter tre/stål/betong

Sentral godkjenning

ProPlan prosjekterte 408 prosjekter i 2017. Gjennomført 

Bergehallen, Nesodden Tennishall 2013.

Harald Vaadal

Daglig leder i Kolbotn Idrettslag. 

Krigsskolen og Handelshøyskolen BI. 

Offiser i Hæren med lang erfaring fra ulike jobber i Forsvaret. 

Ledererfaring fra operasjoner. Internasjonal tjeneste. 

Politisk ledererfaring fra kommunesektoren. 

Stabssjef Krigsskolen, Senior Stabsoffiser med  

virksomhetsplanlegging og styring ved Forsvarets Høgskole.



Prosjektgjennomføring

Stig Kjønstad, Leder

Medlem siden 1983

Tidlig. Adm dir i Agresso 

Norden / Unit4

Fra Steinkjer, spilt i 45 år, 

Sportslig verv i KIL Fotball 

flere år. Aktiv veteranspiller

Einar Granlien, Styremedlem 

Medlem siden 2007 

Sivilingeinør                  

Erfaring fra store utbyggings-

prosjekter til havs og til lands 

Chief Engineer i Lundin 

Norway AS, fra Moelven, spilt 

i 44 år, aktiv veteranspiller

Dag Kristensen, 

anleggsansvarlig

Medlem siden 1970

Pensjonert politi, 

selvstendig firma 

etterforsker og tenniscoach.

Fra Arendal

Spilt i 47 år

Aktiv veteranspiller

Roald Albrigtsen, hallkomitèen

Medlem siden 1997

Masters Degress,Cornell 

University, direktør i Permian, 

CFO erfaring eiendoms-

investeringer.

Fra Tromsø, spilt tennis i 30 år

Leif Wedøe, hallkomitèen

Medlem siden 1999

Master of Bus Mngt,  HHBI

Lederstillinger i Telenor

Leder i KTK i 9 år

Aktiv veteranspiller

Fra Hamar, spilt i 44 år

Sigbjørn Grini

Medlem siden 2003

PhD Candidate, 

solenergi, UiO

Drevet tennisskolen med 

Ane Svartberg i flere år.

Aktv spiller, fra Kolbotn 



Overordnet milepælsplan

Vår / sommer 

2018
Høst 2018

Vår / høst 

2019

Kommunestyret besluttet:

Tomt og garanti

Konseptavklaring

Utkast festeavtale

Oppstart Kommunalbanken

Arkitekt oppstart

Egenkapital avklart

Prosjektering 

Idrettsfunksjonell godkj.

Arkitekt ferdigstilling

Regulering ferdig

Kravspesifikasjon / 

Innhente tilbud

Finansiering / Kommunalbank

Inngå kontrakt

Festeavtale tomt gnr brn

Søknad spillemidler

April - rigging

Graving 

Plate

Ferdigstilling okt 19 

Overtakelse

Idriftsettelse 



Vi vil ha deg/dere med!

For å realisere denne nye tennishallen trenger vi som nevnt ca. 4,1 mill i 

egenkapital. Vi har listet opp mulige finansieringskilder:

• Salg hallnavn

• Tilskudd stiftelser

• Tilskudd privatpersoner/bedrifter

• Salg hallreklame

• Salg banenavn

• Salg av virituelle andeler

• Forhåndssalg leie baner (5 års avtaler)

• Støtte fra klubbens medlemmer

Har du/dere interesse til å delta i finansieringen - eller kjenner 

noen som kan bidra ? Vi hører snarest fra deg på det. 

Videre inviterer vi til infomøte onsdag 22/8-2018 kl. 1900 

på klubbhuset. Vi hører fra deg mht. oppmøte!


