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Styret har følgende årsberetning for 2017:
1. Styrets beretning
Styret har hatt 10 styremøter i 2017 - og referater er tilgjengelig fra møtene.
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 forvalte og forbedre våre anlegg; dvs. ute-anlegget, klubbhuset, bobla og vårt utstyr
mm. Økonomisk er vi igjen i tråd med budsjett - og vi har et lite positivt overskudd for 2017.
Dette etter et negativt resultat i 2016, som medførte at vi aksjonerte med å redusere
treningsutgifter og avsluttet leie av «ABOX fjellhall» fra 2. halvår 2017. Rapporten inneholder
også informasjon om «tennishall-prosjektet» med Oppegård kommune som medspiller.
Dessverre har det ikke skjedd mye nytt i 2017 mht. vårt ønske om en ny tennishall, men vi er
fortsatt optimistiske.
Bildet som preger forsiden av Årsrapporten for 2017 viser vårt uteanlegg med 4
grusbaner – og med barneaktiviteter på banene. Om vinteren har vi en boble over 2 av
banene, og da legger vi ut tepper over grusen. Videre har vi et klubbhus, en utstyrsbod, et
fyrhus til bobla og barnetennisbaner + treningsutstyr mm. tilknyttet anlegget
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.
I 2017 har vi også gjennomført ulike marketing- og rekrutteringsaktiviteter. Vi deltok på
«Eventyrfestivalen» med tennisinfo og moro for barn/voksne ved Kolben. Videre har vi 2
ganger i 2017 invitert til «Åpen dag» på ute-anlegget, hvor alle i kommunen er velkomne til å
prøve tennis sammen med våre trenere. Vi har også arrangert sosiale turneringer med «nabo
tennisklubber». Dette har vært positive aktiviteter og har bidratt til at flere får prøvd tennis og gjerne blir ivrige på tennis.
Til tross for våre tiltak har vi dessverre en liten nedgang i antall betalte medlemmer i 2017 i
forhold til 2016, både vedr. juniorer og seniormedlemmer. Samtidig er det moro å se at det er
flere SFO-barn som har spilt tennis hos oss i 2017. Vi håper også at familiemedlemskap og
flere åpne tenniskurs skal øke interessen og medlemsmassen i 2018.
Se mer info om betalte medlemmer og medlemsutviklingen i «punkt 3.1».
Vedr. det sportslige for 2017 er vi fortsatt en «breddeklubb» som uttrykt i vår målsetting. Vi
har medlemmer som starter med å spille tennis fra 5-6 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». Mao. 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.
De fleste av våre juniorer er tilknyttet Tennisskolen. Tennisskolen og juniortreningene
foregår nå i vår egen boble i vintersesongen; og selvsagt på vårt tennisanlegg i
sommersesongen. Tennisskolen har i 3 år leid tid hos ABOX sportssenter, men avsluttet
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dette leieforholdet etter vintersesongen 2017. Vi fant det da også riktig å skifte hovedtrener
etter Øyvind Fayes treårs engasjement. Vår egen trenerkapasitet Magnus Høyeraal tok da
over som hovedtrener for Tennisskolen. Magnus har sammen med trenerteamet økt
interessen for tennisskolen - og har også fått flere voksne med i tennisskolen. Hos både
juniorer og voksne er det ulikt ambisjonsnivå - hvor noen trener 1 time uken, mens andre
trener flere ganger i uken. Det er plass til alle.
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.
Nytt fra 2017 er at vi også har fått i gang en gruppe på 8 elever fra Sofiemyr barneskole. Vi
har hatt ønsker om å utvide dette tilbudet til andre barneskoler i kommunen, men har hatt
problemer med å få dette til pga. krav/kostnad til transport, sikkerhet osv.
Vi har også satset på å få flere autoriserte og dyktige tennistrenere i klubben. Dette for selv
å ta ansvar for tennisskolen og våre trenings- og opplæringsaktiviteter. Det er nå flere jenter
og gutter som har tatt aktivitetslederkurs; og vi har trenere med både trener-1 og trener-2
kurs i klubben. Det lover bra mht. videre skolering av oss alle framover uten ekstern hjelp.
Se mer info om Tennisskolen i «punkt 3.2».
Videre ønsker vi også at våre beste junior- og seniorspillere deltar i individuelle tennisturneringer. Det kan være lokalt, regionalt eller også på landsbasis i Norges-mesterskap
osv. Det er kanskje feil å nevne enkeltspillere, men vi velger likevel å nevne våre mest
fremgangsrike spillere i 2017. Vi har Charlotte Anderssen som allerede som 4 åring startet å
spille sosiale turneringer, først Red Tour og siden Orange Tour. I fjor gjorde hun det meget
godt som 6 åring i konkurranser og spill mot større jenter i U10. Vi har også andre jenter og
gutter fra vår tennisskole som deltar i de sosiale barneturneringene i Folloregionen mm. I
2017 ble vi tatt opp i «Team Tennisskolen» slik at våre barn og unge kan spille sosiale
turneringer i hele Oslo-regionen. I november stilte vi lag for første gang i «OrangeTour» som
er en lagturnering for de under 12 år.
Videre har vi medlemmer på juniornivå som hevder seg i større turneringer og NM i sine
klasser. Her nevner vi Filippa Vale Frogner, Jon William Karlstad, Anders Wedøe og Albert
Wedøe. Videre har vi herrespillerne Torstein Jystad og Sigbjørn Grini som holder høyt
seniornivå - og turnerer blant de beste norske herrespillere. Vi har også veteranspillere som
hevder seg i sine respektive dame- og herre veteranklasser.
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.
Se mer info fra turneringskomiteen i «punkt 3.3».
Utover de 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 deltok i ute-sesongen 2017 med to herrelag.
Førstelaget hadde en meget god sesong og vant faktisk sin avdeling i 3. divisjon - og
rykker opp i 2. divisjon nå i 2018. Det blir spennende å følge med videre her. Andrelaget
ble nr. 2 i sin avdeling i 4. divisjon - også bra det, men fortsetter da i 4. divisjon. Vårt damelag
i veteranklassen ble nr. 3 i sin «Divisjon 2 for Oslo/Akershus veteraner» og herrelaget i
veteranklassen ble nr. 3 i sin «Divisjon 4». Til info er det 7 divisjoner i veteran, så vi hevder
oss relativt bra. Mer info om våre turneringer og lagtennisen finner du senere i rapporten.
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Se mer info om «lagtennisen» i «punkt 3.4».
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 medlemmene
og gjester kan trives med 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.
Vi ønsker å ha velpreparerte baner ute på sommeren - og et pent anlegg med gjerder,
materiell 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 lørdag 28/4. Banekomiteen viser gjerne andre
medlemmer hvordan godt banevedlikehold utføres. Vi ønsker også å bidra til å oppgradere
«barnetennisanlegget» utenfor tennisbanene i 2017,
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 lettere å holde rent. Kjøkkenet gjennomgikk en total
renovering med ny innredning, oppvaskmaskin og frisk maling på vegger og tak. Videre har
vi i år utbedret taket mht lekkasje.
I 2016 fikk vi som planlagt kjøpt en lagringsbod. Den inneholder nå treningsutstyr mm - og
frigjør rom/garderober i klubbhuset. Mao er klubbhuset mer representativt for gjester mm.
Se mer info om forvaltning av anlegget i «punkt 3.5».
Vår «kjære tennisboble» fortsatt en vesentlig del av vårt tennisanlegg, og gjør at vi alle kan
spille tennis på Kolbotn også på vinters tid. Som nevnt begynner bobla å bli gammel. Den er
nå 31 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 31 år har det vært over 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. Det
ble utført en omfattende dugnadsinnsats i sommer mht. skifte av «varmeveksler» i fyrhuset
som bl.a medførte at taket på fyrhuset måtte tas av og monteres på plass igjen. Dugnadene
med «bobla-opp» og «bobla-ned» er fortsatt viktig for oss, og vi nevner allerede her at bobla
skal ned lørdag 28/4. Vi har bestemt at bobla skal opp også i sesongen 2018/2019, men
samtidig ser vi på andre tennisalternativer for vår inne-tennis. Videre er det moro å se at
bobla balanserer økonomisk for 2017, bl.a. fordi vi «tok hjem» tennisskolen, våre kveldstimer
er attraktive og det kjøpes «strøtimer» på ledige tider i bobla og spesielt i helgene.
Vi viser til mer info og rapporten fra boblekomiteen i pkt. 3.6
Et alternativ 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 siden den tid; prosjektet «Crossover» har utviklet seg og etter hvert blitt
«mer enn» en tennishall. Det snakkes nå om en ny stor idrettshall i kommunen, som i tillegg
skal erstatte Sofiemyrhallen. Det er også tillagt flytting av en skole i planene osv. – Mao. det
har blitt et prosjekt med mer innhold og politikk langt utover vårt ønske om en ny tennishall.
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Sammenkoblingen Oppegård kommune og Ski kommune gjør det enda mer komplekst. Våre
representanter i «hallkomiteen» har gjort en bra jobb med prosjektet, men her blir fortsatt noe
politikk og budsjett-dialog før de endelige planer blir besluttet. Vi håper på avklaringer her i
starten av 2018, alternativt må vi etablere et eget prosjekt i privat regi.
Se mer info om hallprosjektet i «punkt 3.7».
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. Vi har i 2017 oppgradert og oppdatert vår hjemmeside i tråd med krav til «ny
versjon/ny teknologi» - og vi takker Philip/Svein 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 2017, bra.
Vi har i 2017 ikke endret vår medlemskontingent, men for 2018 innfører vi familiemedlemskap; som riktig nok skal godkjennes av generalforsamlingen på årsmøtet.
Her oversikt mht. medlems-kontingent for 2018;
Kategori
Alder
Senior
Junior
(0-18 år)
Familie
Student
(19-25 år)
Pensjonist
Passive

2018
2200
500
3000
1500
1700
200

På hjemmesiden kan du også finne info om vår nye innkjøpsavtale med CBA Sport. Her
inviteres våre medlemmer til å kjøpe tennisutstyr til godt rabatterte priser.
Økonomi
Regnskapet for 2017 viser inntekter på kr 1.186.657. Det er 184.351 lavere enn i 2016 og
skyldes i hovedsak lavere treningsinntekter. Samtidig har vi redusert kostnadene med
254.985, som bl.a. skyldes lavere utgifter til ekstern trener (-217.884) og ABOX halleie
(-112.800). Dette i tråd med aksjonsplan etter 2016 om å «ta hjem» tennisskolen til bobla og redusere trenerkostnadene ved bruk av «egne trenere». Mao balanserer økonomien for
2017 - og vi lander på et positivt resultat på 11.875 kr. mot et budsjett på 10.000 kr (!) - og
langt bedre enn fjorårets underskudd på -58.357 kr.
Ser vi videre på regnskapet for 2017 (se detaljer i kapitel 4) er det også flere positive
forhold. Bobleinntektene har økt vesentlig basert på leieinntekter, tennisskolen og salg av
«strøtimer» - og bobleregnskapet balanserer.
Vedr. kostnadene er det noen «store tall» i regnskapet. Olje, fyringsutgifter er redusert, men
skyldes at «neste fylling» kommer tidlig i Januar. Vi har økt utgiftene til anlegget bl.a. knyttet
til reparasjoner av anlegget (gjerde mm) og bobla (varmeveksler).
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Vedr. balansen har den også blitt bedre i løpet av 2017. Vi startet med sum eiendeler pr. 1/12017 på kr. 335.671, mens vi ved årsslutt 2017 hadde netto kr. 353.528 etter fradrag av
kortsiktig gjeld. Mao. er sum eiendeler og gjeld økt med kr. 17.856 i løpet av 2017.
Forslag til Budsjett for 2018 (se detaljer i kapitel 5) er basert på erfaringene fra 2017 - og
viser et overskudd på 29.000 kr. Dette overskuddet ønsker vi benyttet til delfinansiering av ny
hall.

Mer detaljerte innlegg til styrets årsberetning 2017
3.1 Medlemmer
For 2017 har vi dessverre hatt en nedgang i antall medlemmer totalt (-25). På juniorsiden er
det nedgang (-16), mens det for SFO har vært flere (+3), mao en nedgang på 13 totalt.
For seniorer er det også nedgang (-11), mens pensjonister og studenter er uforandret. Vi var
i 2017 totalt 208 betalende medlemmer, se detaljer herunder.
År
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Junior
127
158
164
149
151
136

Senior
67
64
84
83
82
72

Sum
194
212
248
232
233
208

Her en mer detaljert oversikt for 2017 sammenlignet med tallene for 2016:
Gruppe
Junior
Senior
Pensjonist
Student
Delsum
SFO
Total1
Æresmedlemm
er
Total 2
Passiv
Total 3

2017
78
53
7
4
142
58
200

2016
96
64
7
4
171
55
226

4
204
4
208

5
231
2
233

Diff
-18
-11
0
0
-29
3
-26
-1
-27
2
-25

Her også medlems-oversikten (Total 1) mht. gutter/menn og jenter /damer i henhold til alder.
Gutter/Menn - år
Antall
Jenter/Damer - år
Antall
SUM

0-5
0
0-5
0
0

6-11
58
6-11
26
84

12-19
33
12-19
19
52

20-25
3
20-25
1
4
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Vi ønsker selvsagt flere medlemmer i alle kategorier - og det er en målsetting for 2018. Det
ser bra ut så langt i 2018; bl.a. fordi det er flere barn og voksne på tennisskolen; se oversikt
herunder.

3.2 Tennisskolen og sportslig rapport
Ref. tidligere omtale av tennisskolen og her detaljer fra hovedtrener
Tennisskolen har spillere på ulik alder og med ulike kvaliteter og interesser. Noen vil helst
spille kamper og prestere - mens andre er mer opptatt av å delta og være sosial. Det skal
være plass til alle. KTK fortsetter derfor 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 bl.a. ved innføring av
innlæring «et slag av gangen»-prinsippet. Dette innebærer at vi har fokus på enkelt-slag hver
måned - og gjerne med video-opptak. Det har blitt brukt mye video i treningen i år.
Tennis-skolen har nå foregått på våre utebaner og i bobla, etter at vi avsluttet hos ABOX.
Etter trenerskiftet i mai 2017 var det naturlig at noen fulgte tidligere hovedtrener til en annen
klubb. Det er en årsak til at antall barn i Tennisskolen gikk ned høsten 2017. Men det har blitt
rekruttert nye via «prøve-tennistimer» og god feedback fra deltagerne til venner.
Deltagere på tennisskolen pr. Mai 2017 - og Des 2017
Barn
Voksne
Totalt

Mai 2017
71 (jenter 28, gutter 47)
4
75

Desember 2017
54 (jenter 15, gutter 39)
18
72

SFO-deltagere fra Kolbotn, Vassbonn, Greverud og Sofiemyr barneskoler i 2017
SFO - barneskole
Kolbotn
Vassbonn
Greverud
Sofiemyr
Sum

2016
25
18
12
0
55

2017
27
12
12
7
58

Det har blitt arrangert mange voksenkurs i 2017 bl.a. fast voksentrening hver uke (tirsdag til
lørdag) med 18 deltagere. Gledelig at mange av dem har ønsket å trene fast hver uke – og
flere har meldt seg inn i klubben..
Flere har tatt TSAK (Tennisskole Assistens kurs) høsten 2017.
Årets trenere:
Andreas Anderssen, Philip Gilb, Markus Haugen, Markus Nord, Filippa Vale Frogner, Elise
Rehn Bakken, Magnus Høyeraal (nå hovedtrener) - og Øyvind Faye til Mai 2017.
Åpne dager på anlegget/tennisbanene
Våre «åpne dager» var 10. Juni og 19/20-august i 2017.
Stikkord er Introduksjon, enkle øvelser, oppfordret foreldre å komme sammen med barna.
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Vi hadde minitennis og vanlig tennis med trener på hver bane.
Serve-måling og videofilming av eget spill. I tillegg ble det cardiotennis (kaloribrenning) for
voksne. Markedsføring - facebook + nettsider + klubbhuset
ca 45 deltagere
Tennis sommerskole i uke 26 og i uke 33
Det ble lagt opp til en god blanding av samspill, teknisk-, taktisk- og fysisk trening, lek og
morsomme konkurranser. Målet var at det skulle være gøy, at alle ut fra eget nivå skulle få
kjenne mestring og utfordring. På tennisleiren var vi opptatt av at nye og gamle spillere skal
bygge gode relasjoner til hverandre. Alle skulle trives.
43 deltagere
Eventyrfestivalen
Lørdag 23. sept hadde vi stand på eventyrfestivalen. Opplegget var Mininett hvor alle kunne
spille og konkurranse om hvor mange tennisballer det var i “kurven”. Andreas, Charlotte,
Philip og Ane var på stand.
Stor fart hele dagen og 60 stk som var med i konkurransen.
Vinnere vant bl.a tennistimer m/trener
Høstleir
Det ble arrangert høstleir i uke 40
Det ble mye tennis-spill og mange gøyale leker. Blant annet ble det avholdt Kolbotn
Tennisklubb’s egen “Mesternes Mester”.
10 deltagere
JULEAVSLUTNING TENNISSKOLEN
Juleavslutning ble avholdt 22. Des
Ingredienser var juletennis, julegløgg, pepperkaker, konkurranse, julepremier og julemusikk
ca 25 deltagere
Til info har klubben også fått positiv presseomtale i 2017, det er moro. Se bilder fra
Oppegård avis bak i rapporten.
For Sportslig rapport: Svein Kolden og Magnus Høyeraal

3.3 Turneringskomiteen
Turneringskomiteen for 2017 har bestått av: Gunnar Dahlquist, Henrik Telle, Per-Magnus
Thompson og Trond Ole Moldvær (formann)
I 2017 arrangerte vi 1 seniorturnering (klasse A + klasse C) i tillegg til klubbmesterskapet.
Turnering A og C senior herrer og damer, single og double
26-28.5.2017 ble det arrangert turnering i klasse A og C senior. Arrangementet var vellykket,
med god deltagelse fra egen klubb. Klasse A ble vunnet av Karl Henrik Bredvold fra
Nordstrand. Han vant overbevisende. I finalen vant han hele 6/2-6/1. Han gav fra seg kun 5
game i hele turneringen. Våre spillere gjorde det ikke så bra i klasse A, men i klasse C ble
det en ren KTK finale. Det ble en jevn kamp mellom Einar Granlien og Baard Winther
Andersen. Baard vant til slutt 6/4-7/6. I double fikk vi også en vinner fra KTK. Sigbjørn Grini
vant sammen med Gisle Elgsaas Vade fra Vestre Bærum Tennisklubb. De slo finalistene i
klasse C som spilte sammen. Resultatet ble 6/2-6/2. Det var også hyggelig at det i år ble

Kolbotn tennisklubb

Side 8 av 27

arrangert dameklasse i A, dessverre uten spillere fra KTK. Dameklassen ble vunnet av
Karolina Anna Slabikowska fra Drammen Tennisklubb.
Vi har også for 2018 fått innvilget vår søknad om å arrangere en ranking turnering A og C for
damer og herrer. I år vil denne turneringen bli arrangert 25-27 mai. 2018
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.
Klubbmesterskap
Klubbmesterskapet ble avholdt 1-3.9.2017. Deltagelsen var bra og arrangementet vellykket,
men vi ønsker enda flere spillere. Satser på at flere juniorer blir med i 2018.
Torstein Jystad ble klubbmester etter seier over Sigbjørn Grini. Det ble hele 6/0 i første sett. I
andre sett ble det jevnere, men Torstein vant også det 7/6.
Se bildet av Torstein og Sigbjørn herunder etter finalen.
Resultatene for klubbmesterskapet 2017 ble følgende:
Jenter 14 år:
1. Elise Rehn Bakken
2. Emma Høyeraal Leen
3. Charlotte Anderssen
Herrer A:
1. Torstein Jystad
2. Sigbjørn Grini
3. Vegard Holmefjord og Rune Kjønstad.
Herrer Veteran:
1. Leif Wedøe
2. Baard Winther Andersen
3. Einar Granlien og Stig Kjønstad
Herrer Double:
1. Vegard Holmefjord og Leif Wedøe.
2. Andreas Cameron og Albert Wedøe.
3. Rune Kjønstad/Henrik Telle og Øyvind Grini/Sigbjørn Grini.
Sett av tid til klubbmesterskapet i 2018 som blir arrangert 31.8-2.9.
For mer detaljerte resultat kan du se de på vår hjemmeside eller
ntf.tournamentsoftware.com.
Økonomi
Totalt gikk turneringskomiteen i 2017 med et overskudd på 5.554 kr.
Turneringer 2017:
25-27.5
: Damer og herrer A og C.
31.8-2.9
: Klubbmesterskap.
I tillegg ble det juniorturneringer i regi av Follo og juniorgruppen.
For turneringskomiteen: Trond Ole Moldvær
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3.4 Divisjons-tennisen / lagkamper
3.4.1 VETERAN DAMER «PULJE 2»
Kolbotn Tennisklubb hadde et dame veteranlag i divisjonsserien i tennis for 2017 i utendørs- og inne-sesongen. Vi kom på en hederlig 3 plass i pulje 2. Vi er fortsatt for få spillere som
spiller kamper og er sårbare når spillere blir skadet. Men det ser bedre ut for 2018.
I sesongen 2017 var følgende damer med på laget:
SPILLERE 2017
Mette Degerstrøm
Åse Kristensen
Cecilie Høyeraal Leen
Peggy Bye Torbergsen
Angela Nygaard
For veteran damer, Åse Kristensen, lagleder

3.4.2 Herrelagene sesongen 2017
Herrer KTK-1
Førstelaget KTK-1 spilte over all forventning i 2017 og rykket opp fra 3 til 2 divisjon. Alle
gjorde en meget god innsats. Sigbjørn Grini gjorde en utrolig jobb og vant alle sine kamper
både i singel og double som ener. Rune Kjønstad jobbet godt og vant mange jevne kamper. I
2018 vil vi spille i 2 divisjon. Der er det 3 av 8 lag som rykker ned. Målet blir å holde seg. Det
kan bli tøft mot lag som Nordstrand 1 osv., men med Torstein Jystad tilbake på lager håper vi
at det lar seg gjøre.
Følgende spillere representerte herrelagets førstelag i kampene i 2017:
Sigbjørn Grini
Vegard Holmefjord
Leif Wedøe
Rune Kjønstad
Per-Magnus Thompson
Andreas Cameron
Albert Wedøe
Baard Winther Anderssen
For Herrer 1, Trond Ole Moldvær, lagleder
KTK 2 - herrelag sesongen 2017
Laget spilte i 4. divisjon og kom på 2.plass etter mange fine kamper, nesten opprykk.
Stammen i laget var ungguttene Andreas Cameron og Albert Wedøe, mens veteranene fylte
på med det som har vært tilgjengelig av mannskap før hver kamp. Noen ganger var det
utfordrende å få tak i spiller til kampene. Med bedre mannskap nå i 2018 fortsetter vi med
KTK 2 og regner med at det blir enklere å få tak i spillere.
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Deltagere på KTK-2 lagkampene i 2017-sesongen:
Leif Wedøe
Albert Wedøe
Andreas Cameron
Svein Kolden
Nils Gunnar Dahlquist
Jørgen Hauge
Baard Winther Andersen
Einar Granlien
Stig Kjønstad
For herrer 2, Leif Wedøe, lagleder

3.4.4 Veteran herrer 2017
Vi er nå 8-10 veteraner som spiller jevnlig og som deltar i lagspillet og noen turneringer når
det passer sånn.
KTK Veteran herrer hadde en god sesong i 2017. Laget kom på 3. plass i uteserien i 4.
divisjon (7 divisjoner) - og på 2. plass i vinter i «Pulje/Divisjon 3»
På vårparten 2017 ble det også gjennomført en treningsleir i «Vence (Côte d’Azur)» i
forbindelse med tennisturneringen Monaco Masters. Treningsleiren gjentas i 2018.
Følgende spillere har vært aktive spillere i sesongen ute og inne i 2017: Bård Winther
Andersen, Einar Granlien, Jørgen Hauge, Gunnar Dahlquist, Svein Kolden, Stig Kjønstad,
Tomas Damborg, Stein Grøtting og Kjell Brevik.
Vi har hatt noen skader (Dag K og Trond Ole M), men har også fått inn nye spillere til 2018.
For veteran herrer; Kjell Brevik, lagleder

3.5 Bane og anleggskomiteen
I 2017 ble det lagt ned mye arbeid med å oppgradere anlegget og områdene rundt anlegget.
For å starte «rundt anlegget» er det hogget mye trær og ryddet på en god måte. Det er bl.a.
kjørt på mer jord på plenen på utsiden av gjerdet. Det begynner nå å bli en flott plen i forhold
til granskogen der tidligere.
Vi hadde et uhell med skogfellingen som førte til at gjerdet mot slalåmbakken på bane 3
måtte repareres. Men det hjørnet har det lenge vært et problem - og nå er det helt topp.
Videre har vi hatt en lekkasje inne i klubbhuset, som nå er ordnet ved å sveise på et stykke
på taket, hvor noen spikerslag hadde løsnet. Nå er alt ok.
Grusbanene trenger en del jobbing gjennom sommeren. Det er spesielt den første store
dugnaden på våren som er viktig å gjennomføre meget bra, her legger man grunnlaget for
resten av sesongen.
Vi tenkte at vi skulle montere en kraftigere vannslange på bane 3 og 4. Vi har også gravd
ned et dreneringsrør på bane 1 for å teste om vi fikk avledet vannet bort fra banen under
store mengder regn. Det har fungert tilfredsstillende, mulig at vi i 2018 legger flere rør.
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I 2 år nå har vi hatt en «banemann» som har jobbet på anlegget om sommeren. Det har
fungert bra, da har vi fått gjennomført planer som ellers er vanskelig å få satt ut på dugnad.
Vi vil vurdere behovet for dette for sommeren 2018, et alternativ er å satse på en tydeligere
kalender mht. dugnader.
Minitennisbanene har blitt " pusset opp " med ny asfalt og nye linjer.
Dugnadsånden kan bli enda bedre. Vi har sendt mange mailer mht dugnad. Heldigvis er det
4-5 personer som man alltid kan stole på.
For bane/anleggs-komiteen v/Dag Kristensen

3.6 Boble-komiteen
Årsberetning vedr Bobla 2017
Teknisk:
Som kjent ble varmeveksleren byttet i sommer. Men det var en svært vanskelig jobb som tok
mye tid og energi fra boblekomiteens medlemmer. Det var langt mere komplisert enn
forutsatt så takket være at det kom en presisjons kran på 40T så gikk det på et vis. Vifte hus
og vifter ble vasket så 30 år med oppsamlet støv ble fjernet. Like før jul gikk dessverre den
ene vifta dukken men ny er på plass, og kan byttes ved behov men det blir forhåpentlig vis
gjort vår/sommer 2018. Ellers har det vært feil med temperatur sensorer hvor det er lagt opp
nye kabler. Vi sliter litt med fyren som er overhalt 2 ganger det er et resultat av at det er lite
luft som sirkulerer noe som i sin tur medfører overoppheting. Instrukser er gitt til flere slik at
den kan resettes når den slår ut.
Drift og vaktordning
Driften av bobla går bra, støvsuging blir gjort ihht. oppsatt liste. Vaktordningen fungerer som
den skal og utføres på rundgang blant boblekomiteens medlemmer på ukebasis.
Økonomi:
Alle har betalt for sine timer før utløpet av 2017, men slik det ser ut vil inntekter og utgifter gå
i balanse. Online booking av strøtimer går som forventet og er et godt tilbud til KTK's
medlemmer.
Inntekter:
Faste timer:
Strøtimer:
Omkostninger og renter:
Sum:
Utgifter
Strøm:
Vedlikehold:
Fyring:
Forsikring:
Sum:
Overskuddet er

322.000,101.209,0
423.209 (327.764 i 2016)
16.000,140.000,210.000 (i 2016 240.000,-)
11.000,377.000 (2016 var 314.036,78 Det er en ny varme veksler som
utgjør forskjellen)
46.209 (mot 13300 i overskudd for 2016)
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Til info ble det betalt en fyrings-regning i starten av januar 2018 som «balanserer
overskuddet». Boblesesongen er som kjent delt med høst i 2017 og vinter for 2018.
Administrasjon:
Boblekomiteen har avholdt 4 møter under året mest for planlegging av bobla opp og ned.
Det er positivt at tennis skolen nå er tilbake men en evaluering av timer og antall på banene
må til slik at det ikke er flere timer som står ubrukt som andre kunne ha benyttet. Ny leder for
bobla er Gunnar Dahlquist fra mars 2018.
For boblekomiteen v/Einar Granlien

3.7 Ny tennishall
Rapport fra hallkomitèn
Som referert i årsrapporten for 2016 var det utstrakt møtevirksomhet knyttet til vårt ønske og
behov for en ny tennishall. Hallkomitèen har fortsatt jobben gjennom idrettsrådet i 2017. Det
har vært tett dialog, og ikke minst støtte for Sofiemyr Crossover 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/all-idrett, turn, bryting og 4 tennisbaner.
I løpet av 2017 har som nevnt «crossover» prosjektet vokst i innhold og omfang – og i den
politiske prosessen er det dukket opp nye planer og nye budsjetter. Vi er kjent med at
Sofemyrhallen skal erstattes av ny «storhall» og skoler skal flyttes mm. Den kommende
kommune-sammenslåingen Kolbotn og Ski skaper også lengre kommunale behandlingstider.
Det er gjort 2 vesentlige kommunestyrevedtak i 2017.
1)

I mars - vedtak om å regulere inn alle funksjonene i Crossover, implisitt også
tennishall i den nye flerbrukshall.

2) I november vedtak om at kommunestyret er instilt på å gi KTK en kommunal
bankgaranti på inntil 40 mill kroner. Krav er egenkapital på 15% av beløpet eks mva.
Mao 4 mill i ek.
Videre har tidligere beslutning om at kommunen skal skaffe oss tomt til ny tennishall.
Med signerte avtaler om forskuddsstøtte og EK har klubben nær 2 mill kr. Vi har søkt ulike
støtteordninger og stiftelser om støtte til prosjektet på inntil 1 mill kr. Resten må komme fra
forskuddsbetalte timer fra medlemmene.
Se forøvrig dokumentasjon fra kommunale møter og vedtak bak i årsrapporten.
For KTK hallkomitee Leif Wedøe & Roald Albrigtsen
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4. Økonomi
4.1 Se vedlagt foreløpig regnskap 2017
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4.2 Eiendeler & balanse
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4.3 Differenser i regnskap 2017 sammenlignet med 2016
Herunder en oversikt over inntektene og kostnadene i 2017 med differenser i reelt beløp og prosent.
Dette for enklere sammenligning og evaluering av de ulike postene – og for bedre grunnlag til å
budsjettere for 2018.
Inntekter
Treningsavgifter
Leieinntekter bobla
Leieinntekter uteanlegg
Sponsorinntekter

Res
2017
546
209
346
853

608 533
327 559

5 559

8 957

Offentlige tilskudd

175 644

201 309

Medlemskontingent

172 500
1 186
657

202 500
1 371
008

Treningsutstyr
Lønn ansatte/egne trenere
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift

33
158
19
10

38 304
130 596
0
0

Hall-leie Abox
Renovasjon,vann, avløp mv.
Olje, fyringsutgifter

98 600
5 360
210 986

Stevneinntekter mv

Sum driftsinntekter
Kostnader

Strømutgifter
Festeavgift
selveierforeningen

367
423
7
34

Res
2016

464
939
073
274

56 600

22 150

Dif
beløp Dif %
-240
-39,6
987
%
95 650 29,2 %
7 346
12 703 57,3 %
-37,9
-3 398
%
-12,7
-25 665
%
-14,8
-30 000
%
-184 -13,4
351
%

-12,6
-4 840
%
28 343 21,7 %
19 073
10 274
-112
-53,4
211 400
800
%
3 667
1 693 46,2 %
233 168 -22 182 -9,5 %
-11,0
63 605
-7 005
%

607

590

17

1 400

238

1 162

228 530

155 714

220 566

438 450

Datakostnad/web mm
Møter & kurs
Annen kontorkostnad

22 720
6 961
1 100

37 719
5 601
1 874

Kontingenter krets/forbund

48 375

57 266

5 100
2 231

1 800
0

Driftsmatrialer bl.a til bobla
Forvaltning
baner/klubbhus/anlegg
Lønn, eksterne
trenerhonorar

Startkontingenter
Gaver
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2,9 %
488,2
%

72 816 46,8 %
-217
-49,7
884
%
-39,8
-14 999
%
1 360 24,3 %
-774
-15,5
-8 891
%
183,3
3 300
%
2 231
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Forsikring
Bank & gebyrer
Sum driftskostnader
Driftsresultat

31 849
12 114
1 174
912
11 744

37 149
-5 300
12 752
-638
1 429
-254
897
985
-58 889 70 633

Finansinntekter
Årsresultat

131
11 875

532
-401
-58 357 70 232

-5,0 %
-21,3
%
-75,4
%

Se kommentarer til regnskapet og balansen under punktet om «Økonomi» i styrets
beretning.

4.4 Revisjonsberetning for 2017
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5. Forslag til Budsjett 2018
Budsjettet er basert på at våre tennisaktiviteter for barn og voksne forsetter stort sett som i
2017. Videre at våre anlegg og eiendeler har en forventet utvikling. Som nevnt tidligere er vår
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tennisboble 32 år- og moden for utskifting. Her avventer vi den kommunale dialog vedr. hallprosjektet, men har holdt ny hall utenfor budsjett.
Mao. ønsker vi fortsatt rekruttering og økte driftsinntekter (+3,3%) - og god kontroll på
kostnadene (+2,0%); og budsjetterer med et resultat på kr. 29.000,-. Dette under forutsetning
om offentlige tilskudd som tidligere og ingen uforutsette hendelser inntreffer.

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

Res
2017
367 546
423 209
7 346
34 853
5 559
175 644
172 500
1 186
657

Budsj
2018
400 000
400 000
7 500
30 000
10 000
180 000
200 000
1 227
500

33
158
19
10
98
5
210
56

40
210
20
11

464
939
073
274
600
360
986
600

000
000
000
000
0
6 000
340 000
60 000

Dif %
8,1 %
-5,8 %
2,1 %
-16,2 %
44,4 %
2,4 %
13,8 %
3,3 %
16,3
24,3
4,6
6,6

%
%
%
%

10,7 %
37,9 %
5,7 %

607
1 400

650
1 500

6,6 %
6,7 %

228 530

200 000

-14,3 %

220
22
6
1
48
5
2
31
12
1

566
160 000
720
30 000
961
11 000
100
2 000
375
50 000
100
6 000
231
2 500
849
35 000
114
13 000
174
912 1 198 650
11 744
28 850
131
150
11 875
29 000
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-37,9
24,3
36,7
45,0
3,3
15,0
10,8
9,0
6,8

%
%
%
%
%
%
%
%
%

2,0 %
59,3 %
12,7 %
59,1 %
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6. Innkommende forslag
1. Etablere familiemedlemskap i KTK a kr 3000 - for familiemedlemmer som bor
på samme adresse.
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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
Styremedlem

Stig Kjønstad
Svein Kolden
Andreas Andersen
Ane Svartberg.
Einar Granlien.
Philip Gilb.
Dag Kristensen.
Magnus Høyeraal
Torstein Jystad

På valg -> ok gjenvalg
Ikke på valg -> tar over Web og marketing
Ikke på valg -> tar over som hovedtrener/junior
På valg -> ok gjenvalg, prosjekter
Ikke på valg -> hovedansvar boble, event. ny hall
På valg -> utgår, erstattes av Torstein Jystad
På valg -> ok gjenvalg, ansvar anlegget ute
På valg -> utgår, erstattes av Andreas Andersen
Ny, tar over som sportslig ansvarlig

Revisor

Knut Håkon Nilsen

På valg -> ok gjenvalg

Komiteene- og tillitsmenn herunder er ikke på valg på årsmøtet - men organiserer seg selv.
Endringer av tillitsmenn rapportere styret fortløpende.
Turneringskomiteen og klubbmesterskap;
Leder Trond Ole Moldvær, Per Magnus Thompson, Gunnar Dahlquist, Henrik Telle.
Boblehall-komiteen
Leder Gunnar Dahlquist, Einar Granlien, Elisabeth Rollem Storløkken, Ingar Undrum, Stein
Grøtting
Uteanlegg inkl. utebaner og klubbhus mm.
Leder Dag Kristensen, Einar Granlien, Gunnar Dahlquist, Kjell Brevik, Magnus Høyeraal
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
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8. Vedlegg m/ enkelte bilder fra våre aktiviteter
«Fra Follo-turnering» for barn i 2017

Det ble en veldig fin debut for Sondre og Oskar sammen med Charlotte på Nesodden i
lagspillet Orange Tour i november. De møtte sterk motstand fra store gutter fra Nordberg i
den første timen. Deretter møtte de gode jenter fra BSTK, og vant faktisk 4 av 5 kamper, og
spesielt doublematchen var imponerende med 6-2 på 20 min der Charlotte og Sondre spilte
ut sine motstandere med smasher, volleyer og ikke minst blanding av stoppballer og
passeringer, herunder alle deltagerne..

.. og her Charlotte, yngst og «best av
alle»…

«Her deltagere fra ett parti av «barn/foreldre tennis-moro» i bobla
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Her fra åpen dag (Oppegård avis)

Og her er Charlotte fra reportasjen i Oppegård avis…
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9. Vedlegg fra hallkomiteen; Dokumentasjon vedr. kommunale møter om
hallprosjektet
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 27.03.2017 pkt 3, funksjonene som ligger i
idrettens prosjekt «Crossover» skal prosjekteres inn:
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Referat
Møte mellom Kolbotn tennisklubb og ordfører
Dato og sted:

Ordførerens kontor - Rådhuset

Tema:
Referent:

Forventningsavklaring kommunalgaranti – ny tennishall
Camilla Kullberg

Til stede:

Leif Wedøe
Roald Albrigtsen

Fra kommunen:
Thomas Sjøvold

Bakgrunn og innledning:
Leif Wedøe og Roald Albrigtsen har utarbeidet utkast for kommunalgaranti. Bakgrunn for
møtet er at de ønsker å sikre en samstemmighet og forventningsavklaring for
kommunalgarantien knyttet til deres prosjekt. De ønsker et lån for finansiering til bygging av
en ny tennishall i Oppegård kommune. De ønsker et samarbeid med «The Well» spa på
disse planene, men de mener at de ikke er avhengig av dette for å finansiere en ny
tennishall.
-

Per dags dato er dette status:
Vært på en befaring ved Sofiemyr idrettshall ovenfor «The Well», og venter på
kostnadsoverslag.
Samarbeidsdialog med brytegruppen i Kolbotn Idrettslag. Tomten er interessant for
brytegruppa. Bryting må ha ekstraareal og da må bygget bli større. Tennisgruppa behøver
minimum 4 baner totalt.
Hallen er prosjektert til 35 millioner bruttokostnad.
Spurt om lån på 40 millioner fra Kommunalbanken i lånegaranti. De har 2 millioner i
egenkapital.
Utbygger har per i dag 7 % egenkapital, men de ser som løsning å selge navnet – f.eks. til
«The Well».
Konklusjon:

Kolbotn tennisklubb

Side 26 av 27

Ordfører mener at Oppegård kommune ikke bør ta særlig risiko i prosjektet og mener at det
derfor bør stilles krav om minst 15 % egenkapital. Videre er det viktig å se fremtidig tomt i et
helhetlig perspektiv i forhold til ny skole eller idrettshall. Tennisklubben oppfordres til å
etablere en god dialog med både Idrettsrådet og KIL. Det er ønskelig at første vedtak fattes
allerede i desember 2017.
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