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ULLERN TENNISKLUBB  
Et historisk tilbakeblikk 
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Selv om det har vært spilt tennis på Blokkajordet i flere generasjoner, fyller Ullern Tennisklubb 30 år 

som selvstendig organisasjon i 2022.  Klubbens historie, dens resultater, anlegg, spillere og resultater 

er interessant lesning.  

Det er hyggelig om flere medlemmer får kjennskap til denne historien. I anledning 30-årsmarkeringen 

kontaktet vi derfor Thorvald Moe, Ullernspiller siden 1950-tallet og en legende i norsk tennis. Hans 

gjenfortelling av historien finnes nedenfor.  

Klubben takker Thorvald og andre bidragsytere for innsats og innsendte dokumenter i forbindelse 

med nedskriving av  klubbhistorien.  

 

ULLERN TENNISKLUBB – ET TILBAKEBLIKK 

 av Thorvald Moe 

 

TENNIS PÅ ULLERN FØR ANDRE VERDENSKRIG 
 
Selv om UTK i 2022 markerer 30 år som selvstendig organisasjon, er klubbtennisen på Ullern 
91 år gammel. Bestum Idrettsforening (BIF) – en idrettsforening etablert i 1914- startet i 
1931 en egen tennisavdeling med 30 medlemmer. Denne avdelingen meldte seg inn i Norges 
Tennisforbund i 1933. Fra 1935 leide BIFs tennisavdeling privatbaner i Tyribakken og på 
Lilleaker gård. Tennisavdeling drev selvstendig med eget styre og økonomi. Spillere deltok i 
lagtennis på B nivå, men mangel på egne baner begrenset virksomheten. BIF Tennisavdeling 
varte frem til 1972. 
 
NYTT TENNISANLEGG PÅ BLOKKAJORDET FRA 1948 
 
Rett etter andre verdenskrig fikk tennisavdelingen, eller klubben, leie et område av Aker 
kommune på Blokkajordet. Det ble tegnet 100 aksjer a 500 kroner som bidro sammen med 
dugnad til at 5 nye grusbaner stod ferdige i 1948. En brakke der barnehagen ligger i dag 
utgjorde klubbhus.   
 
De første årene var det personer født på 1920 tallet som drev klubben og spilte på lagene i B 
seriene. Det nye anlegget bidro til ny giv og sterkt økende aktivitet for personer født i annet 
halvdel av 1930 tallet. På midten av 1950 tallet rykket både dame- og herrelaget opp i det som 
i dag er eliteklassen. Klubben vant en rekke norgesmesterskap i juniorklassene. Kjell Kran, 
senere president i Norges Idrettsforbund, vant tredobbelt junior NM i 1955. Jarl Bibow var i 
semifinalen i NM for senior i 1960, og han var på laget som vant klubbens første NM for lag i 
1966. Han ble senere president i Norges Tennisforbund og formann i klubben fra 1996 til 2004. 
Bibow er utnevnt til æresmedlem i Ullern Tennisklubb. Ketil Lund, senere 
høyesterettsdommer, var på juniorlandslaget og i finalen i junior NM i 1957. 
 
Thorvald Moe vant senior NM og klubbens første kongepokal i 1959, 19 år gammel. Samme år 
slo han nr. tre i verden, amerikaneren Barry Mckay, i den internasjonale turneringen i Båstad. 
Dette ble fulgt opp med å vinne single, double og mixed i senior-NM i 1961 og 1962. Samme 
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år kom han helt til i tredje runde i ATP Wimbledontuneringen i herresingle og mixed, da 22 år 
gammel. Dette er en norsk rekord som står enda.  
 
Etter å ha vunnet NM for lag i 1966, arrangerte klubben for første gang NM for seniorer inne 
og ute i 1967. Thorvald Moe vant single både inne og ute og sikret klubben dermed en fjerde 
kongepokal. Finalen ble spilt på bane 5 med 2000 tilskuere og kronprins Harald til stede. 
 
I perioden 1950-1970 var det mange som bidro til klubbens styre og stell, men tre ildsjeler 
peker seg ut. Hans Backer Furst, en meget god skihopper og habil tennisspiller, var styreleder 
fra 1948 til 1956. Han bidrog sterkt til utvikling av yngre spillere, ikke minst ved å ansette Johs 
Tennman som klubbens første trener. Leif Thoresen, landslagskeeper i bandy og en habil 
tennisspiller, tok over som styreleder etter Backer Furst og la ned en betydelig innsats, også 
som turneringsleder og dugnadsleder, til langt ut på 1960 tallet. Helge Frøisland var klubbens 
mangeårige kasserer. Han glødet for miljø tennis og arrangerte bl. a. doublekvelder med ost 
og rødvin i klubbhuset etterpå. For mer detaljer se jubileumsboka Ullern Idrettsforening 100 
år fra 2009. 
 
 
TENNISAVDELING I ULLERN IDRETTFORENING I 1972 
 
I 1972 ble BIF slått sammen med Liull (Lilleaker og Ullern Idrettslag) til «Ullern 
Idrettsforening».  Etter sammenslåingen, gikk klubben under navnet «Ullern Idrettsforenings 
Tennisavdeling». Avdelingen hadde eget styre og selvstendig økonomi, med base på 
Blokkajordet.  
 
Behovet for innendørsmuligheter økte på denne tiden og i forbindelse med sammenslåingen 
ble lokket med lovnad om tomt til ny permanent tennishall. Ullern Tennisanlegg Stiftelse ble 
grunnlagt i oktober 1978. Formålet var å overta eksisterende anlegg, bygge nye baner og 
garderobe, og drive idrettslige formål til beste for medlemmene i Ullern Idrettsforenings 
Tennisavdeling.  
 
Nytt anlegg måtte finansieres og det ble solgt «aksjer»  for 1000 kroner stykke. Sammen med 
tippemidler bidro dette til en boblehall over to baner på Blokkajordet fra 1979. Stiftelsen 
overtok det nye anlegget samt driften av boblen. Jon Glømmen nedla et stort stykke arbeid 
med dette prosjektet over lengre tid. Han er i dag æresmedlem i klubben. 
 
I tiden fram til begynnelsen av 1990-tallet holdt klubbens herrelag fortsatt et høyt nivå. Bård 
Gundersen og Truls Midtbø kom opp fra junioravdelingen. Bent Rølland og Geir Sjøberg fra 
henholdsvis Sarpsborg og Halden, kom til Oslo for å studere og spilte seg inn på laget. 
Herrelaget vant NM for lag i 1988, 1990, 1992 og 1993. Bent var i finalen i NM for seniorer 
innendørs. Han kom inn som medlem i styret i 1998 og var styreleder fra 2004 til 2007.  
 
Sammen med HTK og Nordstrand overtok klubben på 90-tallet eierskapet av det som nå er 
Oslo Tennisarena, og reddet det dermed fra konkurs. Geir Sjøberg nedla et betydelig arbeid 
bl.a. i den forbindelse og har ellers bidratt vesentlig til administrasjon av klubben. Han var i 
semifinalen i NM ute i 1996. Han er i dag æresmedlem i klubben 
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ULLERN TENNISKLUBB FRA 1992 
 
Tidlig på 90-tallet var Ullern Idrettsforenings Tennisavdeling den avdelingen med de klart 
beste sportslige resultatene. Til tross for dette, fikk ikke avdelingen tomt til ny idrettshall ei 
heller ble det vist mye interesse for avdelingen fra hovedstyret. 
 
Tennisavdelingens styre besluttet derfor å gå ut av UIF og konstituerte Ullern Tennisklubb 
(«UTK») vinteren 1992.  
 
1990-tallet ble et bra tiår for den nye klubben. Jørgen Nilsson, den gang en god svensk 
tennisspiller, ble ansatt som klubbens første hovedtrener i 1997. Han skal ha mye av æren for 
utviklingen av talenter som Annette Aksdal, Jacob Sandberg, Bastian Harboe og Alex Høiem. 
Sammen vant de en rekke juniormesterskap. Alex vant også senior-NM innendørs i 2003.  
Annette var flere ganger i singlefinalen i senior-NM og vant flere doublemesterskap. Med 
Annette i spissen vant damene NM for lag i 2004, 2005, 2010, 2012 og 2013. Herrene vant NM 
for lag i 2002 og igjen i 2017, da anført av Øivind Alver og med Bastian på laget. 
 
 
PROFEFESJONALISERING AV UTK (2007 TIL 2022) 
 
Med økende medlemsmasse og to haller å administrere besluttet klubben at det var 
nødvendig med en daglig leder på heltid. Jesper Bollius ble valgt til å gjøre denne jobben og 
kom til klubben som daglig leder og trener i 2007.  
 
Anleggene på Blokkajordet var etter hvert nedslitt. Klubbens styre besluttet derfor i 2008 å ta 
et økonomisk og administrativt skippertak for å fornye anleggene. Thorvald Moe (styreleder 
2007 til 2014) og Ditlef Rasmussen (medlem av styret fra 2009 og styreleder 2014 til 2022) 
ledet dette arbeidet, mens daglig leder tok seg av klubbens administrasjon og drift.  
 
Ny boble over fire baner stod klar i 2010, finansiert med salg av aksjene i Oslo Tennisarena og 
sponsormidler fra Hegnar og Bråthen. Stiftelsen ble nedlagt og eierskapet til anlegget med 
boble ble tilbakeført til UTK. 
 
Klubben vokste, og det ble behov for flere trenere.  Øivind Alver ble ansatt som trener i 2010 
og utnevnt til hovedtrener fra 2012. Sammen utviklet Jesper og Øivind en kanskje den beste 
norske praksis for tennisskole og juniortreninger. Nye unge talenter kom frem som Fredrik 
Shaefer, Sofie Rasmussen, Maren Myre og Ida Seljevoll, og disse og andre juniorer fikk glede 
av det nye trenerteamet med Øivind i spissen. Maren vant NM innendørs U14 i 2010, og Ida 
samme klasse utendørs i 2011. Fredrik slo Casper Ruud i semifinalen i samme mesterskap. 
Sofie og Maren vant junior NM for lag i 2011. 
 
Fire nye kunst-grusbaner stod ferdig i 2012 og 2013, finansiert med tippemidler og banklån. 
Senere ble bane 5 lagt om. Klubbhuset ble rehabilitert til helårsbruk omkring 2011. Ildsjeler 
som Finn Thorsen og Per Strutz skal ha mye av æren for at klubbhuset etter hvert ble isolert, 
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fikk kjøkken og kontor og et visst minimum av fasiliteter. I dag har 6 personer sin arbeidsplass 
her.  Ditlef Rasmussen må nevnes som en ildsjel for klubben i denne perioden. 
 
I 2011 ble det utarbeidet en strategi for UTK: «Tennis for alle». Noen av hovedpunktene det 
ble lagt vekt på var:  

 
-UTK skal være en bydelsklubb for Ullern; 
-Virksomheten for barn og unge skal være av beste norske praksis; 
-Det er mål om å komme til sluttspill i NM for lag, fortrinnsvis med egne spillere; 
-Det skal være gode tilbud om miljøtennis og til veteraner; 
-Anleggene vedlikeholdes godt og fornyes etter behov. 

 
Sett i ettertid, ser det ut til at dette har vært gode mål for klubben.  
 
I perioden 2007 og frem til i dag, har klubben vokst fra ca. 400 til 700 medlemmer, med ca. 

80% som en stabil kjerne.  Omsetningen har i samme periode vokst fra 3 til 10 MNOK. 

Treningstilbudet (både i antall treningstimer og innhold) har utviklet seg for alle grupper, 

herunder blant annet voksenkurs, flere veteranlag på herre og damesiden og utvikling av 

tennisskoletilbudet.  

Det har alltid vært lagt vekt på lagspill i UTK. I dag skilter klubben med 9 lag i alt. To herrelag, 

ett damelag, og veteranlagene, men det er elitelagene som er flaggskipet. Klubben er stolt 

av at stolt over at samtlige spillere til disse lagene utelukkende rekrutteres blant klubbens 

egne spillere. Elitelagene er også viktige for utviklingen av yngre spillere hvor eldre og mer 

erfarne spillere fungerer som mentorer for de yngre.   

 
I jubileumsåret har klubben 750 medlemmer og folk på venteliste. Økonomien er sunn og 
anlegget er bra. Både dame- og herrelaget kom til sluttspill i NM for lag, og Albert Porsmyr 
Hansen vant junior NM i G-19. På toppen av det hele vant Herman Hagen Høyeraal senior NM 
i single og klubbens femte kongepokal på herresiden: Litt av en jubileumspresang! 
Ullern Tennisklubb skulle dermed være godt rustet for de neste 30 år. 
 
 
 
 
 
Kilder:  
 
Bjørnstad T. Harde Slag 2016  
Ullern Idrettsforening Ullern Idrettsforening 100 År 2010 
Thorvald Moe 
 


