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Norges eldste tennisklubb lå 
brakk i 2011 – nå er Kristiansand 

Tennisklubb på vei opp etter 
nye millionanlegg

Av Lars Rødseth

Martin Skovgaard (venstre), Øistein A. Wirak (midten) og René A. Olsen (høyre) har store ambisjoner for klubben fremover. Foto: Lars Rødseth.
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T
Da Kristiansand Tennisklubb (KTK) 
nådde bunnen i 2011, tok klubben 
grep for å gjenopplive den tradisjons-
rike sørlandsklubben. Etter flere års 
arbeid, og titalls millioner senere er
 det stor pågang i klubben.

ilbake i 2012 var det slutt for klubbens gamle overttrykkshall som 
hadde gjort det mulig med innendørs tennisaktivitet siden 1994. 
Kristiansand Tennisklubb klarte ikke lenger å holde «boblehallen» 
oppe, tross iherdig arbeid.

– Det ble lavere og lavere takhøyde i «boblehallen» på grunn av 
snø og hull. Vi klarte til slutt ikke holde den oppe lenger. Så da var det 
«game over». Da var vi nødt til å gjøre noe, forteller KTKs formann, 
Øistein A. Wirak.

Det ble et vendepunkt, og klubben satte i gang et stort prosjekt 
for å bygge klubben opp på nytt. Den prosessen startet med å få på 
plass nye baner og anlegg for klubben. KTK begynte 
byggningsarbeid av tre nye tennishaller samme året «boble-
hallen» falt sammen i 2012. Våren 2013 var de splitter nye hallene 
klare for åpning. Klubben fikk økonomisk støtte fra den kommu-
nale stiftelse Cultiva, et fond som støtter nye kulturanlegg i 
Kristiansand, som gjorde at ballen fortsatte å rulle mot videre 
utbyggelse.

– I prosessen fikk vi søkt om stiftelsesmidler, og fikk 3,9 
millioner kroner fra en lokal stiftelse slik at vi kunne realisere mer enn 
bare haller. Da gikk vi videre med tre nye utebaner, klubbhus, 
trenerkontor, og garderobeanlegg, sier Wirak.

De tre nye utebanene ble ferdigstilt året etter i 2014. I 2015 
var byggningsmasser som klubbhus, trenerkontor, og garderobe-
anlegg på plass. Siden kom lysanlegg på utebanene i 2016, mens 
det ble lagt nytt topp moderne underlag på innebanene i 2017 av 
typen Plexipave Soft Court.

– Det har liksom hvert noe hvert år. Så da begynner vi nå å se at vi er 
fornøyd på en måte, sier Wirak.

Opprustningen av klubben har kostet. Prisen på de nye 
anleggene og utbyggelsene skal ha kostet omkring 17 millioner 
kroner. KTK har selv stått for mye av utgiftene på egenhånd, men 
har samtidig fått bidrag fra forskjellige hold.

– Det er det som har gått med i anlegget i løpet av disse årene. Det 
er finansisert gjennom statlige tippemidler, momsrefusjonsordning for 
idrettslag, tilskuddet fra Stiftelsen for store kulturanlegg i 
Kristiansand og egenkapital, forklarer Wirak som også trekker frem 
det frivillige arbeidet som har blitt gjort.

“– Vi ser at det nye
anlegget har gitt

veldig mange nye 
medlemmer. Så vi 

tenker allerede i 
retning mot 

videre utvidelse, 
fordi spesielt 

vinterhallene har 
sprengt kapasitet.”

ØKTE MEDLEMSTALL 
OG SPRENGT KAPASITET
Klubbens nye anlegg og utbyggelser har ført til en stor
medlemsøkning, og stor pågang av aktivitet. Etterspørselen på 
tennis er stor i Kristiansand om dagen. KTKs formann tror de 
økte medlemstallene i stor grad skyldes de forbedrede fasilite-
tene, men også ansettelsen av en fulltidsansatt hovedtrener.

–  Vi har gradvis økt medlemstallene. Vi lå på omkring 100 
medlemmer i 2011, og så har vi steget etter vi ansatte en fulltidstrener 
i 2015. Så fikk vi en videre vekst, og økte vel fra 170 til 300 medlemer 
i løpet av 2015. I utgangen av 2017 hadde vi 340 medlemmer. Målet 
i 2018 blir vel å nærme oss 400 medlemmer totalt, forteller Wirak.

Han forteller at ansettelsen av en hovedtrener i fulltidsstilling 
har vært gull verdt for klubben både sportslig og sosialt. I 2015 
fikk danske René Aarup Olsen ansvaret for å følge klubbens 
«røde tråd» i all trening. Han er meget fornøyd med klubbens 

fasiliteter, og klubbens videre ambisjoner.
- De nye fasilitetene har betydd mye for interessen for tennis 

generelt. Folk blir møtt med et profesjonelt utseende både utenfra og 
innenfra. Mange kommer og sier de synes vi har et vakkert anlegg i 
forhold til mange andre steder, som kanskje er litt forfallent eller ikke 
har samme fokus på fine rammer. Det gjør det enklere å rekruttere 
nye folk når de møter et profesjonelt utseende fysisk, men også i 
forhold til innhold selvfølgelig.
   –Også har jeg følelsen av at de andre som jobber med dette ved 
siden av Øistein (Wirak) og meg, synes det er veldig gøy å se at 
tennismiljøet i Kristiansand for første gang opplever kvalitets- og 
kvantitetsøkninger. Det er bare gøy å se den veksten og gleden det 
skaper i sitt miljø. Folk opplever at ting går i riktig retning, utdyper 
Olsen.

Hovedtrener i Kristiansand Tennisklubb, René A. 
Olsen, er i full sving under en treningstime for med-
lemmer. Han gikk fra å være daglig leder i klubben, 

til å bli fulltidsansatt hovedtrener. 
Foto: Lars Rødseth.
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Det nåværende anlegget blir så hyppig brukt om dagen at 
klubben rett og slett ikke har kapasitet til mer aktivitet. Inter-
essen er så stor at klubben ser videre mot nye utbyggings-
prosjekt.

– Vi ser at det nye anlegget har gitt veldig mange nye medlem-
mer. Så vi tenker allerede i retning mot videre utvidelse, fordi 
spesielt vinterhallene har sprengt kapasitet. Det er full aktivitet 
syv dager i uken fra klokken 11.00 på formiddagen til 23.00 på 
kvelden. Vi begynner å få maks medlemstall nesten, dessverre. På 
godt og vondt, sier Wirak. 

VIDERE UTBYGGING
Det ser ikke ut som Kristiansand Tennisklubb er ferdige med 
utbyggelsen av klubben. Både formann, Øistein A. Wirak, og 
hovedtrener, René A. Olsen, forteller at styret ser på hvilke 
muligheter klubben har videre.

– Klubbens styre holder på å tenke Kristiansand Tennisklubb 
anno 2022. Uten at vi har landet det. Det er spørsmålet om vi 
skal ta steget videre for å bli sterke på sport, eller om vi bare skal 
prioritere bredde. Men det har vi ikke konkludert med enda. Det 
hadde vært fint hvis vi får realisert noen av de løse tankene vi har. 
Så er det å utvide med i alle fall to innebaner, og gjerne én eller 
to padeltennisbaner. Sånn at vi kanskje får fem innedørs-, tre 
utendørs- og én eller to padelbaner på lang sikt. Da er det jo rom 
for mange nye medlemmer, sier Wirak.

På hvilken måte klubben skal fortsette med videre utbyg-
gelse på er ikke fastslått enda. Et annet hinder er det økonom-
iske aspektet. Wirak tror klubben på nytt må grave i egne lom-
mer etter finansiering, men ser positivt på å finne nye midler 
denne gangen også. 

KTKs formann er fornøyd med den økende tennis-
interessen i Norge, og trekker frem flere årsaker til at det nå går 
oppover for norsk tennis.

– Det har vært en generell oppsving i tennis-Norge de siste 
årene. Jeg opplever at det jobbes bra i forbundet og i mange 
klubber. Casper Ruud vekker nasjonal oppsikt når han nå har 
begynt å kvalifisere seg til Grand Slams. Jeg merker det på de 
yngste barna våre. Det er gøy å ha et forbilde, eller ha en de kan 
fortelle om til venner slik at det ikke bare er fotball- og håndball-
stjerner. At de faktisk kan si: «Vi har jo Casper Ruud». Hvis han 
klarer å fortsette den fine utviklingen han har vist, så tror jeg det 
kommer til å bety mye. Jeg husker selv Chrisian Ruud-effekten i 
Norge på 90-tallet. Så hvis Casper Ruud kan komme i nærheten 
av faren så tror jeg han vil rekruttere bra, og gjøre noe med stolt-
heten til det å spille tennis. 

Kristiansand Tennisklubb har årlig to større satsingstur-
neringer som de ønsker gjøre bedre år for år. Denne sommer-
en arrangerer kluben for fjerde året Mercedes Cup for juniorer 
29. juni-1. juli og i høst. Dessuten arrangeres KTK Open for 
seniorer 9-11 November som siste turnering i det nye fem-
klubbs-samarbeidet TOUR E 18/39 på Sør- og Vestlandet.

Slik ser det nye anlegget ut på papiret. Foto: Kristiansand TK

Øistein A. Wirak forteller at klubbhuset fungerer som et sosialt sted hvor medlemmer kan være. Foto: Lars Rødseth

 “Casper Ruud vekker nasjonal oppsikt når han 
nå har begynt å kvalifisere seg til Grand Slams. 
Jeg merker det på de yngste barna våre. Det er 
gøy å ha et forbilde, eller ha en de kan fortelle 

om til venner slik at det ikke bare er fotball- og 
håndballstjerner. At de faktisk kan si: 

«Vi har jo Casper Ruud»”
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