
Kristiansand, 2. nov. 2021 

 

Til Kristiansand kommune v/Arealplanlegger Åsmund Åmdal 

 

Takk for en god og konstruktiv prosess i forhold til vår planlagte anleggsutvidelse så langt. 

Vi ønsker med dette å komme med noen innspill som vi håper dere kan ta med i den videre 

saksgangen. 

 

Vi har de siste årene hatt stor medlemsvekst både blant unge og voksne, og har gått fra 

under 100 medlemmer for få år siden til nå å være nesten 500 medlemmer. Tennis i Norge 

er en innendørssport i omtrent 8 av årets 12 måneder, og KTKs kapasitet har på grunn av de 

siste årenes medlemsvekst vært på bristepunktet, spesielt i vinterhalvåret, i flere år, noe som 

blant annet medfører at vi må: 

 Gå på akkord med kvalitet på kursgrupper (pga. for store kursgrupper) både for 

juniorer og seniorer. 

 Vi har så langt klart å tilby kursplass til alle barn, men har ikke kapasitet til å tilby 

kursplass til alle voksne som ønsker dette. (Vi har spillere i alle aldersgrupper 

som ønsker å gå på kurs – fra 5 til 75 år.) 

 Tennis er en av de sportene med minst frafall blant barn og unge, og vi synes 

derfor det er synd om vi mister medlemmer pga. for dårlig tilbud pga. sprengt 

kapasitet. 

 Medlemmene våre får ellers på langt nær spilt så mye egenorganisert tennis som 

de ønsker. 

 

Vi har derfor et ganske prekært behov for å utvide kapasiteten. Tilleggsarealet vi har fått er til 

dels krevende å utnytte, men det gir oss samtidig en naturlig mulighet til å innlemme padel 

der hvor dette er tegnet inn. Padel er viktig for klubben vår av flere årsaker, bl.a.: 

 Padel tilbys i Kristiansand og landet for øvrig stort sett til stive kommersielle 

priser. Vi vil kunne tilby mer fornuftige priser, som spesielt vil gi barn og unge 

tilgang til sporten til en overkommelig medlemspris. 

 Padel er vår økonomiske garanti for å kunne realisere utvidelsen for øvrig. 

 Padelbanene kan også brukes til tennisopplæring for de minste barna, og vil da 

kunne frigjøre tennisbaner til andre medlemsgrupper. 

 Padel er del av NTF sin satsing, og de har stort fokus på å få dette inn i klubbdrift 

av ovennevnte årsaker. 

 



Vedrørende utforming av hallene mv.: 

  Vi har lagt oss på minimumshøyder i forhold til å kunne utøve sporten på en 

kvalitetsmessig god måte. Det stilles også krav til minimumshøyder i forhold til 

spillemidler. 

 Vinduer mot øst vil være svært sjenerende for spillopplevelsen, noe som også er 

bekreftet av NTFs anleggskonsulenter med mangeårig kompetanse på dette. 

 Vi synes at vi allerede har måtte strekke oss langt i forhold til krav på utforming av 

anlegget mv., noe som også vil være svært kostnadsdrivende for oss. Opprinnelig 

så vi for oss å kunne bygge «plasthaller» (alla hva turnforeningen har oppført i 

Vågsbygd), som funksjonsmessig er mer enn godt nok for oss. Også 

sammenlignet med f.eks. Tveit-hallen som ble oppført av kommunen i 2018, 

synes vi vårt anlegg nå står seg godt arkitektonisk i forhold til en helhetsvurdering 

utfra våre økonomiske rammer og tribuneanlegg og annen bygningsmasse på 

området for øvrig. 

 

Den planlagte utvidelsen gir oss nødvendig økt kapasitet, som gjør at vi i enda større grad 

kan sette Kristiansand på tenniskartet! Vi er ikke en klubb bare for en begrenset 

medlemsmasse, men har medlemmer i alle aldre og forskjellige bakgrunner. Vi har f.eks. 

allerede et godt samarbeid med KSI (studenter) som vi ønsker å beholde, vi har egne 

veterangrupper, og ønsker å starte opp med tennis-fritids-ordning (TFO). Tennis er for alle – 

hele livet! 

Vi vil også få legge til at denne utvidelsen er planlagt realisert uten å belaste kommunens 

budsjetter. Vi mener derfor at vi presenterer en kjempeløsning for Kristiansand kommune, da 

vår planlagte utvidelse vil gi en sårt tiltrengt utvidelse av hallkapasitet, til glede for alle 

kommunens innbyggere i alle aldre. Vi ser også at turister benytter anlegget vårt flittig på 

sommeren, samt at denne utvidelsen blant annet også vil gi oss muligheten til å arrangere 

større nasjonale turneringer. 

Fra et miljøperspektiv er det jo også slik at vårt anlegg er sentralt plassert i forhold til at vi 

ligger i gang- og sykkelavstand fra sentrum og med gode bussforbindelser ellers.  

 

Med vennlig hilsen, 

Anleggskomiteèn i Kristiansand Tennisklubb v/Øistein A. Wirak  


