VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I KOLBOTN TENNISKLUBB (KTK).
Vi viser til tidligere invitasjon på våre hjemmesider til alle medlemmer om Kolbotn
tennisklubbs generalforsamling og årsmøte tirsdag den 28. mars 2017 kl. 19:00 i
klubbhuset

Forslag til agenda/saksliste:
1. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å signere protokollen.
2. Godkjenning av stemmeberettigede, innkallingen, saksliste og forretningsorden
3. KTK’s årsberetning 2016
4. Regnskap 2016 inkl. revisjonsberetning
5. Budsjett 2017
6. Innkomne forslag til behandling
a) Fullmakt vedr. hall-prosjektet «Crossover»
b) Flere?
7. Valg av styremedlemmer og revisor for 2017/2018
8. Eventuelt

Kolbotn 14. mars 2017
KOLBOTN TENNISKLUBB
Styret

Kolbotn tennisklubb

Side 1 av 25

KOLBOTN TENNISKLUBB - ÅRSBERETNING 2016

KTK sommertennis uke 33 - 2016

Styret i Kolbotn Tennisklubb har i perioden bestått av:
Stig Kjønstad
Einar Granlien
Dag Kristensen
Sigbjørn Grini
Ane Svartberg
Svend Evensen
Philip Gilb
Hege Breivik
Elisabeth R. Storløkken

Leder
Styremedlem, leder boblekomiteen
Styremedlem, leder anlegg/ute-baner
Styremedlem, sportslig leder + Web
Styremedlem, prosjekter, tennis-skolen
Styremedlem, klubbhuset
Styremedlem, medlemshåndtering og web-sidene
Styremedlem, junioravdelingen/tennis-skolen
Økonomiansvarlig

Revisor: Knut Håkon Nilsen
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Styret og komiteene har følgende årsberetning for 2016:
1.

Styrets beretning

Styret har hatt 8 styremøter i 2016 - og referater er tilgjengelig fra møtene.
Her er styrets oppsummering fra klubbens drift og aktiviteter i 2016. Videre har medlemmene
i styret sine «hovedoppgaver» - og de ulike styre-representanter har rapportert fra sine
respektive ansvarsområder. Videre har vår hovedtrener oppsummert tennisåret fra sitt
ståsted - og tillitsvalgte/laglederne har gitt sin input til årsrapporten. Takk for alle bidrag.
Fra styrets side kan vi rapportere om et tennis-år mye i tråd med våre- og medlemmenes
sportslige ambisjoner, både på junior- og seniorsiden. Videre har vi ivaretatt våre oppgaver
med å forbedre og vedlikeholde våre anlegg; dvs. ute-anlegget, klubbhuset og bobla.
Dessverre har vi et økonomisk underskudd for 2016 på ca. 58.000. Vi ønsker selvsagt at
økonomien skal balansere og har tatt tak i aksjoner på det området. Rapporten inneholder
også informasjon om det spennende hall-prosjektet «Crossover».
Tar vi det sportslige først, er vi en «breddeklubb» som uttrykt i vår målsetting. Vi har
medlemmer som starter med å spille tennis fra 4-5 års alderen, deretter deltar de i SFOtennis i vårt samarbeid med barneskolene i Oppegård. De fortsetter gjerne som juniorer i mer
organisert trening i vår Tennisskole - og senere som seniorer i klubben. Deretter danner de
gjerne stammen blant våre «dame- og herreveteraner». Vi er en «breddeklubb» - vi ønsker å
tilby tennis for alle barn og voksne - og på alle nivåer, dvs. fra nybegynnere til turnerings- og
mosjonsspillere. Tennis er en unik sport i så måte.
Bildet som preger forsiden illustrerer nevnte «bredde» i klubben. Det er fra klubbens
sommerskole - og her er noen av deltagerne sammen med trenerne.
Bildet som preger «baksiden» av årsrapporten er enda yngre barn m/foreldre som
«leker» med ball på tennisbanene. Det var et nytt initiativ for 2016 - et kurs over 6 uker i regi
av «primus motor» Andreas Andersen - og med god hjelp av foreldre.
Videre deltar våre beste junior- og seniorspillere i individuelle tennisturneringer. Det kan
være lokalt, regionalt eller også på landsbasis i Norgesmesterskap osv. Vi har flere juniorer og også herrespillere + veteran dame/herre som har hevdet seg regionalt - og også i NM.
Det er selvsagt moro - vi trenger «enere» som satser mer enn andre og hever nivået.
Samtidig er det en kjensgjerning at de beste juniorer fra Kolbotn også trener med Nordstrand
tennisklubb - som tilbyr et høyere sportslig nivå.
Turneringskomiteen arrangerte igjen vårt klubbmesterskap med bra deltagelse i de fleste
klasser. Mesterskapet inneholdt både gode sportslige prestasjoner - og mye sosialt.
Resultatene for de beste er nevnt senere i rapporten.
Utover de mer individuelle turneringene er tennis også en lagsport, noe mange ikke helt er
klar over. Lagtennisen er viktig for det sosiale miljøet i klubben - og selvsagt også for å
konkurrere med andre tennisklubber. KTK har i inne- og utesesongen 2016 hatt damelag i
veteranklassen - og på herresiden hadde vi 2 lag i utendørsserien. Videre har vi et «Herre
veteranlag» i inne- og utesesongen. Mer info om våre turneringer og lagtennisen finner du
senere i rapporten.
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De fleste av våre juniorer er tilknyttet Tennisskolen, selv om vi også har juniorer som har
eget treningsopplegg. Tennisskolen og juniortreningene foregår på vårt tennisanlegg i
sommersesongen. Siden vinter 2014/2015 ble det meste av Tennisskolen flyttet fra vår boble
til Greverud sportssenter/ABOX. Vi har leid 40 timer i uken av ABOX og treningsmessig
fungerer det bra - og ca. 70 av våre 96 registrerte juniorer har deltatt i treningen der. Hos
juniorene er det også ulikt ambisjonsnivå - hvor noen trener 1 time uken, mens andre trener
flere ganger i uken.
Vi nevner her også vårt tennistilbud til barneskolene i Oppegård kommune, SFO-tennis.
KTK organiserer «tennislek» en gang i uken med barn fra Kolbotn, Vassbonn og Greverud
skole. Vi har hatt ønsker om å utvide dette tilbudet til andre skoler, men har hatt problemer
med å få dette til pga. krav/kostnad til transport, sikkerhet osv.
Se ytterligere og info fra vår hovedtrener om Tennisskolen i årsrapporten «punkt 3.2».
Dessverre har vi ikke klart å fylle opp alle 40 timer med deltagere. Kostnadene knyttet til
ABOX har økt gradvis i henhold til 3 årskontrakten - og med ledige treningstider går dette
utover økonomien. Det har også redusert belegget i bobla. Dette vil vi gjøre noe med nå når
kontrakten med ABOX avsluttes etter vinter semesteret 2017. Planen er å flytte det meste av
Tennisskolen tilbake til bobla fra høst 2017. Samtidig vil vi satse mer på «egne trenere»
framover, vi har gode trenere i klubben som ønsker mer trenertid. Videre kan vi opprettholde
enkelte timer på Greverud om det er behov for det.
Ser vi litt bak det sportslige så handler det å drive en tennisklubb om flere forhold. Vi må
ivareta våre medlemmer med et godt tennistilbud - og helst øke medlemsmassen for å vokse
som klubb. Klubben må ha gode tennisbaner og et bra tennis-anlegg for at medlemmer og
gjester kan trives med sin tennis både på sommer og vinter. Videre må vi ha et
«administrativt apparat» bak våre aktiviteter og anlegg - som sikrer at vi forvalter
medlemmenes interesser og sikrer klubbens økonomi og eiendeler. Forholdet til Norges
tennisforbund og deres tilbud/aktiviteter er også et element i klubb-driften.
Vi har nevnt det sportslige tilbudet til barn og unge som må finnes med våre trenere mm.
Men for å sikre at dette fungerer bra administrativt har vi i de senere år ønsket mer
involvering av foreldre til juniortennisen og Tennisskolen. Vi har hatt problemer med å finne
foreldre som vil bidra mer aktivt her. Vi hører gjerne fra interesserte foreldre her.
Vår medlemskontingent ble for 2016 økt med 500 kr for seniorer, og da øremerket til
opprustning av våre utebaner og anlegg. Vi har i 2016 investert i en tennis-bod og gjort et
betydelig grave- og planeringsarbeid rundt anlegget. Videre ble det i sommer gjort hogging
av trær, maling av gjerder mm. I tillegg har anleggskomiteen ivaretatt baner og linjer mm. på
en god måte via egne- og felles dugnader. Mao. har den ekstra kontingenten blitt brukt som
planlagt. Vi opprettholder 2016-kontigentene for 2017, da vi ser at kvaliteten på anlegget kan
fortsatt økes i 2017. Se oversikt mht. medlems-kontingent for 2017 i tabellen herunder.
Kategori

Alder

Senior
Junior
(0-18 år)
Student
(19-25 år)
Pensjonist
Passive

2017
2200
500
1500
1700
200
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Medlemskapet gir bl.a:
o
o
o
o

Fri tilgang til klubbens grusbaner i hele utendørssesongen
Mulighet til å delta på Tennisskolen både for barn og voksne.
Mulighet til å delta i klubbmesterskapet
Spesialpris på banereservasjon i bobla

Vi ønsker selvsagt å ha velpreparerte baner ute på sommeren - og et pent anlegg med
gjerder, matriell og utstyr mm. for å ivareta banene og anlegget. Standarden på banene
varierer både ut fra vår egen-innsats/dugnader - og preges også av vær/uvær og tørke mm.
Vi trenger en viss dugnadsånd fra våre medlemmer for at dette skal bli bra - og håper alle
har forståelse for dette. Som før starter dugnadene på bane 1 og 2 i midten av April, mens
bane 3 og 4 starter etter at bobla er tatt ned. Banekomiteen viser gjerne andre medlemmer
hvordan godt banevedlikehold utføres. Se forøvrig info fra banekomiteen i pkt. 3.5.
Vi ønsker også å bidra til å oppgradere «barnetennisanlegget» utenfor tennisbanene i
2017, bl.a. i tråd med kommunens tilskudd til dette.
Klubbhuset er en vesentlig del av vårt tennisanlegg. Klubbhuset har de siste årene
gjennomgått en viss oppgradering. I 2013 fikk klubbhuset nytt tak og huset ble malt i nye
farger. Etter en frostskade på slutten av 2012 fikk vi i 2013 nye gulvbelegg i hele huset.
Det nye gulvet gjør huset friskere og er lett å holde rent. Kjøkkenet gjennomgikk en total
renovering med ny innredning, oppvaskmaskin og frisk maling på vegger og tak. I år ble det
malt et nytt strøk.
I mai 2016 fikk vi som planlagt kjøpt en lagringsbod - og med dugnads-innsats fikk vi satt den
opp og malt den - takk for det. Den inneholder nå treningsutstyr mm - og frigjør
rom/garderober i klubbhuset. Mao ble klubbhuset mer representativt for gjester mm.
Ellers er vår «kjære boble» fortsatt en vesentlig del av vårt tennisanlegg, og gjør at vi alle
kan spille tennis på anlegget også på vinters tid. Som nevnt begynner bobla å bli gammel.
Den er nå 30 år - og preges av det. Duken er ikke «helt hvit» i taket lenger - og vi må lappe
duken på enkelte plasser. I løpet av de nevnte 30 år har det vært ca. 60 dugnader for å få
bobla opp/ned hvor medlemmene stiller bra opp. Ellers sørger vår dyktige «boblekomite» for
at bobla får daglig og ukentlig vedlikehold. Vi har bestemt at bobla skal opp også i sesongen
2017/2018, men samtidig ser vi på andre tennisalternativer for vår inne-tennis. Videre er det
moro å se at bobla balanserer rent økonomisk for 2016, bl.a. fordi faste kveldstimer er
attraktive og det kjøpes «strøtimer» på ledige tider i bobla og spesielt i helgene. Vi takker for
innsatsen til boblekomiteen og viser til mer info i pkt. 3.6
Et av alternativene til vår «gamle boble» er å bygge en ny tennishall. Det startet et initiativ
allerede i 2014, hvor vi la planer og utarbeidet en hallskisse sammen med kommunen. Nå
har nevnte diskusjoner pågått i hele 2016 - og det har nå blitt «mer enn» en tennishall. Det
snakkes nå om en ny stor idrettshall i kommunen - et fellesprosjekt hvor KTK deltar sammen
med Kolbotn idrettslag og Oppegård idrettslag om et såkalt «Crossover-anlegg» med flere
idretter samlet på et sted. Våre representanter i «hallkomiteen» har gjort en bra jobb med
prosjektet, men her blir det mye politikk og budsjett-dialog før de endelige planer blir lagt
frem for beslutning. Mao er det hele fortsatt usikkert – og det gjør det vanskelig å planlegge
innendørstennisen. Vi håper på avklaringer her i starten av 2017. Se info fra hallkomiteen
og vedlagt bilag vedr. fullmakt til styret

Kolbotn tennisklubb

Side 5 av 25

Videre ønsker vi å ha en levende og innholdsrik hjemmeside www.kolbotntennis.no Der
skal det finnes informasjon om tennisklubben, tenniskurs, booking av timer, arrangementer
og nyheter. Et stort antall medlemmer betaler medlemsavgiften via betalingsløsningen. Dette
gjør det mye enklere å håndtere økonomien. I tillegg ble tenniskurs, voksenkurs,
arrangementer, SFO tennis og booking av enkelttimer betalt gjennom nettsidene. Kalenderen
på hjemmesidene skal være oppdatert med alle aktiviteter. Videre fungerer hjemmesiden
også mht. nyhetsbrev bl.a. om dugnader, banene, nøkkelkort, reminder til de som ikke har
betalt, klubbmesterskap etc.
I starten av januar 2017 oppdaterte vi hjemmesiden i tråd med krav til «ny versjon/ny
teknologi» - og vi takker Sigbjørn/Philip som løftet oss over på ny plattform – og oppgraderte
innholdet på hjemmesidene. Vi vil videreføre ordningen med innbetaling via
betalingsløsningen som er tilgjengelig på hjemmesidene. Vi ser at majoriteten av
medlemmene brukte denne løsningen i 2016, bra.
Økonomisk situasjon
Dessverre går klubben med et betydelig økonomisk underskudd for 2016. Regnskapet for
2016 viser et underskudd på 58.357 kr. mot et budsjett på 0 kr - og fjorårets underskudd
på 6.757. Det er et relativt stort negativt avvik - og skyldes i hovedsak at inntektene ble
lavere enn budsjettert mht. treningsavgifter. Vi klarte ikke å fylle opp de 40 timene vi har i
avtalen med ABOX og måtte betale mer for ubenyttede timer og økte leiekostnader for
Tennisskolen i 2016. Videre økte lønnsutgiftene til hovedtrener i tråd med hans avtale. Styret
vil ta tak i dette for 2017 - slik at nevnte kostnadene reduseres. Planen er som nevnt å ta
hjem Tennisskolen til bobla - og redusere trenerkostnadene ved bruk av «egne trenere».
Ser vi videre på regnskapet for 2016 (se detaljer i kapitel 4) er det også flere positive
forhold. Bobleinntektene har økt vesentlig basert på leieinntekter og salg av «strøtimer» - og
bobleregnskapet balanserer. Vi har fått mer i offentlige tilskudd basert på våre søknader om
drifts- og anleggstilskudd. Medlemskontingenten har økt basert på økningen i senioravgiften.
Vi øker vår omsetning til 1.371 knok, dvs. 12,5% økning fra 2015.
Vedr. kostnadene er det noen «store tall» i regnskapet. Olje, fyringsutgifter er redusert, men
kan skyldes at «neste fylling» kommer tidlig i Januar. Det er økt halleie og trenerutgifter som
øker mer enn ønskelig. Reduksjonen i forsikringer skyldes at forsikringer for 2014 og 2015
ble betalt i 2015. SE for øvrig detaljene i regnskapsoversikten. Kostnadene øker da til 1.423
knok, dvs. 16,5% økning i forhold til 2015. Kostnadene skal som kjent ikke øke mer enn
inntektene …
Vedr. balansen har vi justert den med underskuddet for 2016 - og lander da på en
egenkapital på kr. 335.671 ved årsslutt 2016 mot kr. 387.885 ved årsslutt 2015. Våre
bankinnskudd viser samme summer og avvik mellom årene 2016 og 2015.
Vi viser forøvrig til vårt nyanskaffede Visma regnskapsprogram og takker vår økonomisjef
Elisabeth for god økonomihåndtering.. Videre en takk til Anne Mofossbakke vedr lønninger til
trenerne og rapportering til myndighetene vedr. arbeidsgiveravgift, feriepenger mm.
Forslag til Budsjett for 2017 (se detaljer i kapitel 5) er basert på erfaringene fra 2016 - og
det «balanserer» med et budsjettert overskudd på 10.000 kr. Dette basert på de nevnte
kostnadskutt og for øvrig inntekter/kostnader som vist i budsjettet.
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Vedlegg til styrets årsberetning 2016
3.1 Medlemmer
Medlemmene er enhver klubb største aktivum - både for sportslig aktivitet og for drift av
klubben. Vi er selvsagt opptatt av å beholde våre medlemmer - og øke medlemsmassen. Det
skjer gjerne gjennom invitasjon til SFO-tennis via barneskolene - og til tennisskolen for barn
og juniorer. Ofte kan den type rekruttering også få med seg foreldrene, og enkelte foreldre
melder seg inn som nye medlemmer i klubben.
For 2016 har vi hatt en liten økning i antall medlemmer totalt (+3). På juniorsiden er det bra
økning (+16) - mens det for SFO har vært nedgang (-14), mao en økning på 2 totalt.
For seniorer er det stabilt, med en økning på 1 medlem. Vi var totalt 235 medlemmer, se
detaljer herunder.
År
2012
2013
2014
2015
2016

Junior
127
158
164
149
151

Senior
67
64
84
83
84

Sum
194
212
248
232
235

Her en mer detaljert oversikt for 2016 sammenlignet med tallene for 2015:
Gruppe
Junior
Senior
Pensjonist
Student
Passiv
Delsum
Æresmedlemmer
Total1
SFO
Total 2

2016
96
64
7
4
4
175
5
180
55
235

2015

Diff
80
63
7
6
2
158
5
163
69
232

16
1
0
-2
2
17
0
17
-14
3

Vi ønsker selvsagt flere medlemmer i alle kategorier – og det er en målsetting for 2017.Vi
hører gjerne fra dere om ideer og innspill for å øke medlemsmassen.

3.2 Tennisskolen/Juniortennis
3.2.1 Rapport fra Tennisskolen 2016 v/ hovedtrener Øyvind Morris Faye


Det var ved nyttår registrert 69 spillere i tennis-skolen (26 jenter/damer og 43
gutter/herrespillere) pluss noen få voksenkurs-deltakere i tillegg. Totalt representerte
spillerne 103 bane-timer per uke ved nyttår.



Tennisskolen har sin hovedplassering i Abox Multisportsenter på Greverud i
vintersesongen. I KTK’s boble har tennisskolen SFO Kolbotn og SFO Vassbonn.
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SFO Vassbonn skole har registrert 21 deltakere, Kolbotn skole 18 deltakere, Greverud
skole 14 deltakere per desember 2016. Den nye gruppen med 5 spillere fra SFO som ble
etablert i Tennisskolen i 2015 har i 2016 økt til 10 spillere fordelt på to grupper.



Klubben har i 2016 hatt spillere med deltakelse i Follo tennis Tour arrangert av klubbene:
Nesodden TK, Drøbak TK, Ski TK, Ås TK samt Kolbotn TK. I tillegg deltok noen av våre
spillere i turneringer på Furuset. Klubben hadde også deltakere i Regionmesterskapet
Østland Ø/Østland V i Oslo Tennis Anlegg i januar.





Blant aktivitetslederne som gikk kurs i 2015 har Victor Kristensen, Markus Haugen og
Markus Nord jobbet som trenere for SFO-skolene samt grupper med yngre spillere. I
tillegg har Simon Wilhelmsen hatt ansvar for grupper med de yngste spillerne i
Tennisskolen. Alexander Noreng har i januar startet som trener for en gruppe med unge
spillere
Philip Gilb gjennomførte trener 1-utdannelsen i 2015 og planlegger gjennomføring av
trener 2 i løpet av året. Han er en viktig trenerressurs i klubben og har vokst betydelig
med oppgavene.
Det ble arrangert tennis sommerskole/sommerleir uke 25 og 33 med totalt 37 deltakere



Fredag 17.juni fikk KTK’s tennisskole flott omtale med nesten to helsider i ØB



Klubben arrangerte tennisens dag 21,mai med mange spillere fra Tennisskolen og
foreldre til stede. Noen nye spillere hadde også prøvespilling som resulterte i rekruttering
til Tennisskolen



Det ble arrangert Follo Tour på KTK sitt anlegg 26-28.august med deltakere fra
Tennisskolen samt flere andre Follo-klubber. Det ble gjennomført Red Tour med
gjennomføring av 40 kamper etter «hot seat» prinsippet



Vi hadde analysedager i 2015 på OTA med Øivind Sørvald for noen av våre beste
spillere i Tennisskolen. Dette ble fulgt opp i 2016 med de samme spillerne som i 2015. Et
nytt analyseverktøy ble utprøvd av spillerne der alle fikk målt fart/treffprosent på serve
samt analyse av teknisk gjennomføring av serve og grunnslag fra flere ulike vinkler. Dette
er et verktøy som vil være uunnværlig for fremtidige tennisskoler som satser spesielt på
spillerutvikling for prestasjonsorienterte spillere.



Tennisskolen har som tidligere både prestasjonsorienterte og deltakerorienterte spillere. KTK
fortsetter derfor i samme sporet som tidligere ved å være en typisk breddeklubb med plass til
spillere på alle nivåer/aldre.
Det videre arbeidet i Tennisskolen vil være ytterligere målrettet mot å skape enda bedre
kvalitet i Tennisskolen ved innføring av innlæring «et slag av gangen»-prinsippet. Dette
innebærer at vi har fokus på enkelt-slag hver måned med oppstart februar 2017 med fokus
på serve; deretter mars med forehand, april med backhand osv. Timene vil selvfølgelig i
tillegg inneholde de samme elementer som tidligere; dog med størst fokus på månedens
slag. En plan på dette blir satt opp og markedsført på vår nettside/FB. En ide vil være å
planlegge/gjennomføre 1,5-timers kurs i stedet for 1 time som i dag i Tennisskolen . Dette vil
etter stor sannsynlighet bedre kvaliteten på gjennomføringen da spillerne får bedre tid til
«lukket trening».
Viktige målsettinger for 2017 er enda større bredde på Tennisskolen med høyere deltakelse i
tillegg til hyppigere og bredere deltakelse på turneringer; særlig Follo Tennis Tour og
turneringer innen regionen.
Årets trenere: Philip Gilb, Markus Nord. Markus Haugen, Simon L. Wilhelmsen, Alexander
Noreng og Øyvind Faye.
Mvh Øyvind Morris Faye
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3.2.2 Øvrig rapport fra Junior-komiteen vedr. turneringer
Det ble arrangert Follo Tour på KTK sitt anlegg 26-28.august med deltakere fra Tennisskolen
samt flere andre Follo-klubber. Det ble gjennomført Red Tour med gjennomføring av 40
kamper etter «hot seat» prinsippet
Vi hadde analysedager i 2015 på OTA med Øivind Sørvald for noen av våre beste spillere i
Tennisskolen. Dette ble fulgt opp i 2016 med de samme spillerne som i 2015. Et nytt
analyseverktøy ble utprøvd av spillerne der alle fikk målt fart/treffprosent på serve samt
analyse av teknisk gjennomføring av serve og grunnslag fra flere ulike vinkler. Dette er et
verktøy som vil være uunnværlig for fremtidige tennisskoler som satser spesielt på
spillerutvikling for prestasjonsorienterte spillere.
Vi arrangerte også «U14 år challenge» turnering 24-26 juni med ca. 30 deltagere. Spillere fra
hele Norge deltok på turneringen, spesielt fra Vestlandet og Stavanger tennisklubb.
Turneringen ble godt planlagt og vellykket gjennomført av oss.
Mvh Åsgeir Nord/Sigbjørn Grini

3.3 Turneringskomiteen
Turneringskomiteen for 2016 har bestått av:
Gunnar Dahlquist, Henrik Telle, Per-Magnus Thompson og Trond Ole Moldvær
I 2016 arrangerte vi 1 seniorturnering i tillegg til klubbmesterskapet.
Turnering B og C senior herrer og damer, single og double
10.6-12.6.2016 ble det arrangert turnering i klasse B og C senior. Arrangementet var
vellykket, med god deltagelse fra egen klubb. Våre spillere fra KTK klarte seg meget bra. I
klasse C kom Rune Kjønstad helt til semifinalen. I klasse B gikk det enda bedre. Per-Magnus
Thompson kom til semifinalen, men der ble det tap for lagkamerat Kristian Nordheim.
Kristian spilte en fantastisk turnering. Det begynte med at han vant første kamp 6/0, 6/0 for
deretter å slå førsteseedet med 6/4, 6/3. I kvartfinalen vant han igjen 6/0, 6/0. Så slo han
klubbkamerat Per-Magnus Thompson i semifinalen 6/2, 6/0. I finalen var det tidligere
Kolbotn spiller Knut Alfheim som sto for tur. Det ble et jevnt førstesett hvor Kristian tilslutt
vant 6/4. I andre sett spilte Kristian fantastisk. Hadde nesten bare harde førsteserver og
spilte for øvrig nesten uten feil med godt trykk. Han vant hele 6/0 og ble dermed vinner av
klase B. Selv tidligere Norgesmester for veteraner Knut Alfheim måtte innrømme at det var
vanskelig å gjøre noe med Kristian i den formen han var.
Vi har også for 2017 fått innvilget vår søknad om å arrangere en ranking turnering A og C for
damer og herrer. I år vil denne turneringen bli arrangert 26-28 mai.
Vi oppfordrer alle fra klubben som ønsker å være med om å melde seg på tidlig. Det er
mange fra andre klubber som avventer å melde seg på til de ser det er flere påmeldte.
Melder vi oss på tidlig vil vi få med flere spillere fra andre klubber. Man melder på nettet ved
å gå på siden: ntf.tournamentsoftware.com.
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Klubbmesterskap
Klubbmesterskapet ble avholdt 2-3.9.2016. Deltagelsen var bra og arrangementet vellykket.
Sigbjørn Grini ble fortjent klubbmester for Herrer A. Han tok tilbake tittelen han også vant i
2014. Resultatene for klubbmesterskapet 2016 ble følgende:
Jenter 14 år:
1. Emma Høyeraal Leen.
2. Elise Bakken.
3. Malin D Høgåsen.
Gutter 14 år:
1. Alexander Noreng.
2. Oliver Gilb.
3. Markus Nord.
Gutter 18 år:
1. Jon William Karlstad.
2. Albert Wedøe.
3. Phillip Gilb.
Herrer A:
1. Sigbjørn Grini .
2. Per-Magnus Thompson.
3. Bård Winther Andersen og Vegard Holmefjord.
Herrer B:
1. Jon William Karlstad.
2. Stig Kjønstad.
3. Kjell Brevik og Espen Baglo.
Herrer Veteran:
1. Bård Winther Andersen
2. Einar Granlien.
3. Dag Kristensen og Jørgen Hauge.
Herrer Double:
1. Rune Kjønstad og Henrik Telle.
2. Sigbjørn Grini og Andreas Cameron.
3. Ane Svartberg/Angela Nygaard og Einar Granlien/Svein Kolden.
Sett av tid til klubbmesterskapet i år som blir arrangert 1-3 september 2017.
For mer detaljerte resultat kan du se på vår hjemmesider eller ntf.tournamentsoftware.com.
Økonomi
Totalt gikk turneringskomiteen i 2016 med et overskudd på 8 368 kr.
Turneringer 2017:
26-28 mai
: Damer og herrer A og C.
1-3 september: Klubbmesterskap.
For turneringskomiteen Trond Ole Moldvær
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3.4 Divisjons-tennisen / lagkamper
3.4.2 VETERAN DAMER «PULJE 2» (nest høyest nivå).
Kolbotn Tennisklubb hadde et dame veteranlag i divisjonsserien i tennis for 2016 ute - og
inne for 2016/2017. Vi kom på en hederlig 4 plass av 8 lag, ble slått av NKT, Snarøya og
HTK1. Vi er fortsatt for få spillere som spiller kamper og er sårbare når spillere blir skadet.
I sesongen 2016 og 2017 var følgende damer representert på laget:
SPILLERE 2016
1.
2.
3.
4.
5.

Mette Degerstrøm
Åse Kristensen
Cecilie Høyeraal Leen
Elisabeth Storløkken
Angela Nygaard

For veteran damer, Åse Kristensen

3.4.3 Herrelagene sesongen 2016
KTK 1 - Herrelag sesongen 2016
Herrelaget fikk mye forfall slik at vi i 2016 stilte med mange reserver på laget. Det ble derfor
vanskelig å være med i kampen om opprykk. Det er første gang på mange år at vi ikke har
vært med i kampen om opprykk. Vi fikk 9 poeng på 7 kamper og ble nummer 5 i vår avdeling.
Dersom vi i 2017 får mindre forfall og trener godt håper vi igjen å være med i kampen om
opprykk.
Følgende spillere representerte herrelagets førstelag:
Sigbjørn Grini
Per-Magnus Thompson
Leif Wedøe
Vegard Holmefjord
Kristian Wiger-Nordheim
Rune Kjønstad
Einar Granlien
Svein Kolden
Gunnar Dahlquist
Andreas Cameron
Simon Lyslo Wilhelmsen
Stig Kjønstad
Kjell Brevik
For herrer 1, Trond Ole Moldvær
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KTK 2 - herrelag sesongen 2016
2. laget spilte i 4. divisjon og kom på 5.plass. Stammen i laget var ungguttene Albert og
Andreas mens vi har fylt på med det som har vært tilgjengelig av mannskap før hver kamp.
Det var generelt veldig utfordrende å få tak i spiller til kampene. Vi har valgt å stille et KTK2
også i 2017 sesongen og regner med at det blir enklere å få tak i spiller nå som veteranlaget
har blitt forsterket med et par spiller gjennom vinteren.
Deltagere på kampene i 2015-sesongen :
Albert Wedøe - 5 kamper
Nils Gunnar Dahlquist - 3 kamper
Svein Kolden - 3 kamper
Andreas Cameron - 3 kamper
Stig Kjønstad - 2 kamper
Einar Granlien - 2 kamper
Kristian Wiger-Nordheim - 1 kamp
Tomas Asmyhr Adam - 1 kamp
Baard Winther Andersen - 1 kamp
Rune Kjønstad - 1 kamp
For herrer 2, Svein Kolden

3.4.4 Veteran herrer 2016/2017
Sportslig plan
Veteran herrer hadde en sesong på det jevne i 2016. Laget beholdt plassen i «pulje 2» (nest
øverste nivå) i inne-serien - og det samme var tilfellet i ute-sesongen. Vi havnet midt på
tabellen.
For 2017 har det kommet til flere spillere, så målsettingen er å gjøre det bedre enn i 2016.
Herrer veteran er svært aktive og trener/spiller flere timer i uka, blant annet stor aktivitet på
søndag ettermiddag i bobla.
På vårparten 2016 ble det også gjennomført en treningsleir i «Vence (Côte d’Azur)» i
forbindelse med tennisturneringen Monaco Masters. Vi noterte oss noen gode tips da vi i
kvartfinalen i Monaco fikk med oss kremkampene med «Roger», Monfils, Djokovic,
Wawrinka, Nadal & Co osv. Treningsleiren gjentas i år (2017).
Følgende spillere har vært aktive spillere i sesongen ute og inne i 2016: Leif Wedøe, Einar
Granlien, Bård Winther Andersen, Gunnar Dahlquist, Stig Kjønstad, Svein Kolden, Magnus
Høyeraal, Stein Grøtting og Kjell Brevik. Vi har hatt noen skader (Dag K og Trond Ole M),
men har også fått inn nye spillere til 2017.
Praktiske plan
På det praktiske plan som gjelder drift og vedlikehold av klubbens «fasiliteter», er
veterangutta gull verdt som alltid. For klubben er det viktig å ha et aktivt seniormiljø som tar
ansvar for at grunnlaget for klubben, dvs. de sportslige installasjonene til enhver tid er i god
stand. At banene og bobla tilfredsstiller de krav som stilles for at vi skal kunne drive
konkurransetennis og være med i seriene, er noe av det viktige veterangutta gjør for
klubben. Det sosiale er også viktig – og vi har bl.a. hatt «veterantreff» mm.
For veteran herrer, Kjell Brevik
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3.5 Bane og anleggskomiteen
Banene ute og anlegget
I 2016 ble det lagt ned mye arbeid med å oppgradere anlegget. Spesielt med å ta bort
stubbene rundt anlegget, ny ute-bod og felling av en del trær inne på anlegget vårt.
Klubbhuset ble også malt i front m.m.
Sommeren 2016 engasjerte klubben en person som "banemann", vi fikk da vasket
klubbhuset hver uke, samt tømt søppel inne og ute. Banemannen var også engasjert med å
male, felle trær m.m.
Dette er en ordning som også ønskes i år, da det gjenstår fortsatt å felle en del trær, spesielt
mot slalåmbakken og fyrhuset.
Selve grusbanene trenger konstant vedlikehold, det ble i fjor høst lagt på ca 2 tonn med grus
før vinteren kom. Dette vil resultere i en bedre kvalitet på toppdekket, men for fremtiden må
man snart tenke nytt dekke på alle 4 banene, enten fast eller grus. Dette vil vi komme tilbake
til. Vi skal også i år forsøke å legge dreneringsrør på en bane for å teste effektiviteten på
dette tiltaket. Oppstramming av gjerdet rundt banene vurderes også, samt en bedre
vannslange på bane 3 og 4.
Barnetennisanlegget utenfor tennisbanen skal også forbedres til tennislek og moro.
Med andre ord blir det stor aktivitet i 2017 og da blir det viktig at alle medlemmer kan delta i
de forskjellige oppgavene.
For bane/anleggs-komiteen Dag Kristensen

3.6 Boble-komiteen
Årsberetning Bobla 2016
Teknisk:
Oppstart gikk bra men reaktorer for 2 lamper måtte byttes. Reaktorene tåler ikke all verden.
De er vanskelige å få tak i så lysene synger på siste verset i bobla. Hoved sikringen er byttet
da den var i ferd med å ta kvelden, det viste seg å være en smart beslutning da den etter
demontering viste seg å være i svært skral forfatning. Alle styrefunksjoner og automatikk
fungerer bra. Lys i bobla fungerer bra, noen lamper er byttet. Det er installert utelys for å
bedre lyset på mørke kvelder samt en ekstra stikkontakt.
Det dukket opp vann i nord-vestre hjørne som viste seg å komme fra grunnen noe som betyr
at dreneringen i banene er tettet til.
Ventilasjonsaggregatet fungerer men varmeveksleren er lappet sammen med "gun-gum"
metoden den er rett og slett rustet i stykker på vitale steder og vil ikke overleve en sesong til.
Ny varme veksler koster ca 90.000,- ferdig installert på dugnad, dette må gjøres i løpet av
sommersesongen om vi skal ha bobla oppe til vinteren igjen.
Under oppstart av bobla legges det ned en betydelig innsats fra boblekomiteens medlemmer
for at forholdene skal bli så bra som mulig, noe som har gitt resultater. Boblekomiteen legger
ned en betydelig innsats for å få bobla opp og ned, noe som kommer alle til gode i
vintersesongen. Service av brenner er gjort, samt vanlig preventivt vedlikehold. Som tidligere
meddelt har bobla sett sine beste dager, men synger på siste verset.
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Drift og vaktordning
Driften av bobla går bra, støvsuging blir gjort iht. oppsatt liste. Vaktordningen fungerer som
den skal og utføres på rundgang blant boblekomiteens medlemmer på ukebasis.
Økonomi:
Alle betalte for sine timer før utløpet av 2016 slik at inntekter og utgifter går i balanse. Online
booking av strøtimer går over forventningen så det er lovende samt at det er et godt tilbud til
KTK's medlemmer. Det har også blitt lovet at det nå skal komme automatisk mail som
bekreftelse på bookede timer til den som har booket.
Inntekter:
Faste timer:
Strøtimer:
Omkostninger og renter:

288.959,38.600,205,53

Sum:

327.764,53 (358.800,- i 2015)

Utgifter
Strøm:
Vedlikehold:
Fyring:
Forsikring:
Sum:
som skiller)

15.762,28,54.106,30,233.168,20 (i 2015 260.000,-)
11.000,314.036,78 (i 2015 354.000, det er en fylling med fyringsolje

Overskuddet er

13.727,75,- (mot 4800 i pluss for 2015)

Administrasjon:
Boblekomiteen har avholdt 4 møter under året mest for planlegging av bobla opp og ned.
Det bør her bemerkes at boblekomiteen uttrykker bekymring for at deler av Kolbotn TK
fortsatt har aktivitet på ABOX noe som går ut over økonomien for bobla og Kolbotn TK
Budsjett 2017
Inntekter:

400.000,- forutsetter at tennis skolen kommer tilbake

Utgifter
:
Ny varme veksler:

322.000,- fyring og vedlikehold
90.000,-

For boblekomiteen Einar Granlien
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3.7 Ny tennishall «CROSSOVER»
Rapport fra hallkomitèn
Som referert i årsrapporten for 2015 var det utstrakt møtevirksomhet knyttet til vårt
engasjement for en ny tennishall. Vi har møtt politikere og kommune-administrasjon og hatt
dialog med Oppegård Idrettsråd, Kolbotn Idrettslag og Oppegård Idrettslag m.fl. Idretten er
omforent om at det er «Crossoverprosjektet» som gjelder - det er det vi ønsker å få bygget.
Hallkomitèen har jobbet gjennom idrettsrådet i 2016. Vi har hatt tett og god dialog, og ikke
minst støtte for Sofiemyr Crossover (se skisse vedlagt) gjennom idrettsrådets leder, Nina
Vøllestad. Hun har også frontet saken på vegne av idretten overfor politikere og
administrasjon i kommunen.
Drivkreftene for å få gjennomført Sofiemyr Crossover har vært Oppegård Idrettslag, Kolbotn
Idrettslag og Kolbotn Tennisklubb. Vi har alle vært enige om at det er Sofiemyr Crossover vi
ønsker realisert, med 3 hallflater til håndball/allidrett, turn, bryting og 4 tennisbaner.
Det viktigste som har skjedd med hallsaken er at kommunestyrets vedtak fra juni (se vedlegg
1: OK Møteprotokoll kommunestyret 20. juni 2016.pdf) gir faktisk grunnlag for å realisere
hele Crossover.
Vi - idretten - har arbeidet ut fra dette kommunestyrets vedtak om at ambisjonen er å bygge
hele Crossover.
Å bygge hele Crossover som et felles anlegg gir mer anlegg for hver krone
Å bygge hele Crossover som et felles anlegg gir mulighet for mer kostnadseffektiv drift
Å bygge hele Crossover som et felles anlegg gir helt unike muligheter for å gi et felles sosialt
og idrettslig arena på tvers av idretter og organisert/uorganisert aktivitet
Idretten mener et aksjeselskap er den beste eierskapsløsningen, der Oppegård Kommune
har majoritet og med idrett og private som medaksjonærer.
Idretten mener at med avsatte midler på 150 millioner kroner er det mulig å realisere hele
Sofiemyr Crossover, ikke bare 3 hallflater. For å få tilslutning til dette i kommunestyret må
Idretten bidra med finansiering. Oppegård Idrettsrådet har sagt at vi vil klare 15 mill kr og
sikter på å løse det gjennom sponsorer, gaver, egenkapital, lån eller andre måter. De tre
idrettslagene som er engasjert i saken vil fremme samme forslag til sine årsmøter for å ha
forankring i klubbene.
På bakgrunn av dette ber også Styret i Kolbotn Tennisklubb om årsmøtets tilslutning til å ta
opp lån på inntil kroner 10 millioner kroner for å finansiere sin naturlige andel av idrettens
finansiering av Sofiemyr Crossover. Jfr vedlagte orientering og fullmakt for låneopptak for
Sofiemyr Crossover. Vi ønsker å gå inn med et høyere beløp sett opp mot kostnad for å
bygge tennishallen, for å ivareta kravet om disposisjonsrett for hallen. Budsjettet for
tennishallen med 4 baner uten garderober vil være i størrelsesorden 33 mill kroner, inkl mva.
Hilsen KTK hallkomitee Leif Wedøe & Roald Albrigtsen

4. Økonomi
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4.1 Regnskap 2016
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4.2 Balanse
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4.1 Regnskap 2016 sammenlignet med 2015

Inntekter
Treningsavgifter
Leieinntekter bobla
Sponsorinntekter
Stevneinntekter mv
Offentlige tilskudd
Medlemskontingent
Sum driftsinntekter
Kostnader
Treningsutstyr
Innkjøp for videresalg
Lønn ansatte/egne trenere
Hall-leie ABOX
Renovasjon, vann, avløp mv.
Olje, fyringsutgifter
Strømutgifter
Festeavgift selveierforeningen
Div. driftsmatriell
Forvaltning
baner/klubbhus/anlegg
Idrettsfaglig bistand bl.a. hall
Lønn, eksterne trenerhonorar
Datakostnad/web mm
Møter & kurs
Annen kontorkostnad
Kontingenter krets/forbund
Startkontingenter
Gaver
Forsikring
Bank & gebyrer
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter
Årsresultat

Res 2016
608 533
327 559
22 150
8 957
201 309
202 500
1 371 008

Res. 2015
736 447
206 625
22 835
18 123
118 509
115 900
1 218 439

Diff
-127 914
120 934
-685
-9 166
82 800
86 600
152 569

Diff %
-17,4 %
58,5 %
-3,0 %
-50,6 %
69,9 %
74,7 %
12,5 %

38 304

-36 808
-1 104
-8 718
92 600
43 089
-65 471
18 550
45
238

-49,0 %

130 596
211 400
3 667
233 168
63 605
590
238

75 112
1 104
139 314
118 800
-39 422
298 639
45 055
545
0

155 714
0
438 450
37 719
5 601
1 874
57 266
1 800
0
37 149
12 752
1 429 897
-58 889
532
-58 357

68 540
39 553
312 912
23 283
3 934
135
56 250
0
609
64 713
17 958
1 227 016
-8 577
1 820
-6 757

87 174
-39 553
125 538
14 436
1 667
1 739
1 016
1 800
-609
-27 564
-5 206
202 881
-50 312
-1 288
-51 600

Kolbotn tennisklubb

-6,3 %
77,9 %
-109,3 %
-21,9 %
41,2 %
8,3 %

127,2 %
-100,0 %
40,1 %
62,0 %
42,4 %
1288,1 %
1,8 %

-42,6 %
-29,0 %
16,5 %
586,6 %
-70,8 %
763,7 %
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4.3 Revisjonsberetning for 2016

Kolbotn tennisklubb

Side 21 av 25

5. Forslag til Budsjett 2017
Resultat 2016 /Resultat 2015 +

Budsjett-forslag 2017

Inntekter
Treningsavgifter
Leieinntekter bobla
Sponsorinntekter
Stevneinntekter mv
Offentlige tilskudd
Medlemskontingent
Sum driftsinntekter
Kostnader
Treningsutstyr
Innkjøp for videresalg
Lønn ansatte/egne trenere
Hall-leie ABOX
Renovasjon, vann, avløp mv.
Olje, fyringsutgifter
Strømutgifter
Festeavgift selveierforeningen
Div driftsmatriell bl.a bobla
Forvaltning baner/klubbhus/anlegg
Idrettsfaglig bistand bl.a. hall
Lønn, eksterne trenerhonorar
Datakostnad/web mm
Møter & kurs
Annen kontorkostnad
Kontingenter krets/forbund
Startkontingenter
Gaver
Forsikring
Bank & gebyrer
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter
Årsresultat

Res 2016 Res. 2015
Diff
Budsj 2017
608 533
736 447 -127 914
650 000
327 559
206 625 120 934
350 000
22 150
22 835
-685
22 000
8 957
18 123
-9 166
10 000
201 309
118 509
82 800
200 000
202 500
115 900
86 600
205 000
1 371 008 1 218 439 152 569
1 437 000
38 304
130 596
211 400
3 667
233 168
63 605
590
238
155 714
0
438 450
37 719
5 601
1 874
57 266
1 800
0
37 149
12 752
1 429 897
-58 889
532
-58 357

75 112
1 104
139 314
118 800
-39 422
298 639
45 055
545
0
68 540
39 553
312 912
23 283
3 934
135
56 250
0
609
64 713
17 958
1 227 016
-8 577
1 820
-6 757

Kolbotn tennisklubb

-36 808
-1 104
-8 718
92 600
43 089
-65 471
18 550
45
238
87 174
-39 553
125 538
14 436
1 667
1 739
1 016
1 800
-609
-27 564
-5 206
202 881
-50 312
-1 288
-51 600

40 000
180 000
135 000
4 000
322 000
65 000
650
90 000
100 000
0
333 000
38 000
6 000
2 000
60 000
2 000
38 000
13 000
1 428 650
8 350
1 650
10 000
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6. Innkommende forslag
1. Gi styret fullmakt til å fortsette Crossoverdialogen og gå inn med kapital i et
aksjeselskap for å realisere Sofiemyr Crossover -> se vedlagt informasjon
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7. Valg av styret og revisor for 2017/2018

Følgende er på valg/ikke på valg ved årsmøte for 2017
Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Økonomisjef
Revisor

Stig Kjønstad
Sigbjørn Grini
Hege Breivik
Ane Svartberg.
Einar Granlien.
Philip Gilb.
Dag Kristensen.
Svend Evensen.
Elisabeth Storløkken
Knut Håkon Nilsen

2017 på valg -> ok gjenvalg
2017 på valg -> ønsker å gå ut, forslag Svein Kolden
2017 på valg -> ønsker å gå ut, forslag Andreas Andersen
2018 ikke på valg
2017 på valg -> ok gjenvalg
2018 ikke på valg
2018 ikke på valg
2017 på valg -> vurderer ut, forslag Magnus Høyeraal
2018 ikke på valg
2017 på valg -> ok gjenvalg

Komiteene- og tillitmenn herunder er ikke på valg på årsmøtet - men organiserer seg selv.
Endringer av tillitsmenn rapportere styret fortløpende.
Senior turneringskomiteen og klubbmesterskap;
Leder Trond Ole Moldvær, Per Magnus Thompson, Gunnar Dahlquist, Henrik Telle.
Junior turneringskomitè juniorturnering og Follo Tour:
Leder Åsgeir Nord, Sigbjørn Grini, Tor Gilb
Junior/tennisskolen foreldrekomiteen:
Hege Breivik, Thor Gilb (Turnering), Åsgeir Nord (Turneringsansvarlig)
Boblehall-komiteen
Leder Einar Granlien, Elisabeth Rollem Storløkken, Ingar Undrum.
Bobla - vedlikeholdsteam
Einar Granlien, Per Franing, Lars Kristiansen, Stein Grøtting, Ingar Undrum, Kjell Brevik,
Gunnar Dahlquist, Elisabeth R Storløkken
Uteanlegg inkl. utebaner og klubbhus mm.
Leder Dag Kristensen, Einar Granlien,Gunnar Dahlquist, Kjell Brevik, Svend Evensen
Hallkomite (Crossover)
Leder Leif Wedøe, Roald Albrigtsen
Oppmenn divisjonslagene
Herrer 1: Trond Ole Moldvær
Herrer 2: Leif Wedøe
Veteran herrer: Kjell Brevik
Veteran damer: Åse Kristensen
Valgkomite
Leder Kjell Brevik
Åse Cameron
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«Tennislek» med barn og foreldre, fra juni 2016
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