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                               ÅRSBERETNING 2020 
 

KOLBOTN TENNISKLUBB (KTK) 
 
 
 

 
 Bilde av enkelte deltagere og trenere på klubbens sommerskole i 2020 
 
 

Styret i Kolbotn Tennisklubb har i 2020 bestått av:  
 

Stig Kjønstad   Leder  
Einar Granlien  Nestformann, leder boble/ute-anlegg  
Dag Kristensen Styremedlem, hovedtrener barn/voksne  
Svein Kolden  Styremedlem, leder marketing, web og medlemshåndtering 
Ane Svartberg  Styremedlem, leder prosjekter + tennistrener tennis-skolen 
Andreas Andersen Styremedlem, trener tennis-skolen 
Leif Wedøe  Styremedlem, leder hall-komiteen  

 

Videre har følgende bidratt i styrearbeidet: 
 

Sonia Almeida  Økonomirapportering  
Anne Mofossbakke  Lønnsrapportering  
Gunnar Fagerli  Revisor  
 

Videre har våre «komitee-deltagere» bidratt med sine oppgaver, dvs. 
 
- Hallkomiteen 

- Boble-komiteen 

- Ute-anleggskomiteen 

- Turneringskomiteen  

 
Styret vil takke alle som frivillig bidrar til at Kolbotn tennisklubb utvikler seg 
positivt med sportslige og sosiale resultater - og at klubbens anlegg forbedres 
og forvaltes på en god måte.   

http://www.kolbotntennis.net/
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1. Styrets overordnede årsberetning  
 
Styret har hatt 10 styremøter i 2020 - og agenda/referater er arkivert og tilgjengelig fra 
møtene. Videre har det vært flere møter sammen med «hall-komiteen» og KIL m.fl. knyttet til 
«hall-prosjektet».   
 
I likhet med de fleste sportsorganisasjoner - og i samfunnet forøvrig, ble 2020 et 
«annerledes år» enn det som var planlagt. Fra medio mars 2020 ble vi alle preget av 
«Corona-viruset (COVID 19)» - hvor vi mer eller mindre måtte innstille tennisaktiviteter både 
inne i bobla og deretter på utebanene. Bobla ble stort sett stengt fra 13/3 - og til den ble tatt 
ned i starten av mai måned. På utebanene var det åpent i store perioder i vår/sommer/høst, 
men med «Corona-restriksjoner».  Videre kom «den andre smittebølge» med «røde Corona-
restriksjoner» i november - og vi måtte stenge bobla for voksne, men i mindre grad for 
barn/juniorer. Medlemmer utenfor vår kommune dvs. Nordre Follo, hadde tidvis ikke 
anledning til å spille i bobla.  
 
Vi nevner også at vi - nå i mars 2021, fortsatt har tøffe «Corona-restriksjoner» i samfunnet 
og sportslig. I går kom det igjen melding fra myndighetene som gjør at vi må stenge bobla, 
og stoppe tennisaktivitetene der i perioden 16/3-11/4-2021. Mao. vil 2021 bli et usikkert år 
mht. planlagte tennisaktiviteter og budsjett mm.   
 
«Corona-situasjonen» preget som nevnt året 2020 både mht. tennissporten - og øvrige 
sportslige og sosiale aktiviteter. Sentrale og regionale/lokale tennis-turneringer inkl. lagspill 
ble stort sett kansellert fra mars og ut året. Riktig nok ble det arrangert enkelte 
tennisaktiviteter og turneringer om sommeren og tidlig høst, da Corona-situasjonen i 
kommunen tillot det.  
 
Vi har i 2020 tillatt tennisaktiviteter i henhold til myndighetene og Tennisforbundets 
(NIF/NTF) regler og anbefalinger - og ikke minst de lokale Corona-restriksjoner i kommunen. 

http://www.kolbotntennis.net/
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Våre medlemmer har akseptert denne spesielle pandemi-situasjonen i år - og etterlevd 
restriksjonene på en god måte. De fleste medlemmer har fått «spille noe tennis», og vi 
registrerer også at nye medlemmer har kommet til klubben. Tennisskolen og treningene for 
barn ute og inne i bobla har stort sett gått etter plan, mens voksne - og medlemmer utenfor 
kommunen har hatt det strengere. Vi hadde i høst et tilfelle av karantene i et ungdoms-parti 
på tennisskolen, og det håndterte vi «etter boka» på en god måte. 
 
Løfter vi oss over Corona-situasjonen er vår målsetting fortsatt å være en «breddeklubb» 
hvor medlemmer i alle aldre og med ulike ferdigheter er like velkommen i klubben. Derfor er 
det hyggelig å registrere at vi har blitt flere medlemmer i KTK i løpet av 2020. Vi var pr. 
31/12-2020 hele 265 medlemmer. Det er en økning på 20 medlemmer i forhold til 2019. Vi 
viser til mer info om medlemsutviklingen i «kapitel 2».  
 
Vedr. sportslige aktiviteter ble det som nevnt få turneringer og lite lag-tennis i 2020. Men 
før Corona-tiden startet i mars 2020 deltok vi med veteranlag for både damer og herrer i 
Norges tennisforbunds vinterserie 2019/2020. Disse lagkampene og seriespillet ble avviklet i 
henhold til terminlisten fram til mars 2020, men ble da stoppet.  
 
Videre arrangerte vi i slutten av februar 2020 en regional turnering for barn i vår tennisboble; 
dvs. før Corona-perioden. Her deltok vel 40 barn i en vellykket sosial tennisturnering - og 
med foreldre «ringside» i bobla. De mest ivrige fra tennisskolen har også deltatt i andre 
barne-turneringer i vår tennisregion når det var tillatt.   
 
Videre var det bedring i Corona-situasjonen i sommer. Til tross for restriksjonene fikk vi  
arrangert noen planlagte aktiviteter i den «åpne sommerperioden». Vi fikk gjennomført vårt 
tilbud om «tennis sommerskole» for barn i ukene 26, 27 og 33. Faktisk hadde vi rekord-
deltagelse på sommerskolen i 2020 - med hele 80 barn fordelt over de tre ukene. En stor 
honnør til våre dyktige og sosiale trenere i den sammenheng. 
 
Videre arrangerte vi i slutten av juni en «sosial doubleturnering» for voksne medlemmer, 
med en «forsiktig grilling» etterpå.  
 
Klubbmesterskapet ble også arrangert som planlagt i helgen 4-6 september med god 
deltagelse.  
 
Ellers ble det i løpet av den «Corona-frie» delen av sommeren etablert en «provisorisk lag-
serie» som kompensasjon for den normale lagtennisen for herrer, damer og veteraner. Vi 
stilte med et herrelag i denne sommerserien i 2020 - og spilte 4 lagkamper før det ble 
Corona-restriksjoner igjen.   
 
Se mer sportslig info i «kapitel 3» 
 
Videre har vi i løpet av 2020 ivaretatt klubbens eiendeler og oppgaver med å forvalte og 
forbedre våre anlegg; dvs. ute-anlegget, klubbhuset, bobla, vårt utstyr mm. Vi nevner først 
anlegget og utebanene. Banene må vedlikeholdes jevnlig i sommerhalvåret for at de skal 
være i god stand for medlemmene. Likedan er det med klubbhus, gjerder, vanningsanlegg 
osv. Utover vedlikehold fikk vi i 2020 også skiftet ut trappa fra klubbhuset og ned til banene.  
  
Vår tennis-boble blir ikke «yngre». Medlemmene har sammen satt den opp i starten av 
september, spilt tennisinnendørs i vinterhalvåret - og tatt den ned igjen hele «33x2 ganger» 
siden den ble anskaffet i 1987. Bobla har fungert bra i høst/vinter etter at det 
tekniske/elektriske anlegget mm. ble skikkelig oppgradert i 2018/2019.  Det var nødvendig 

http://www.kolbotntennis.net/
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etter så mange års bruk. Dessverre har vi hatt enkelte lekkasjer av snø/vann utenfra inn i 
bobla og fyrhuset nå i vinter, noe vi må se på i sommer. 
 
Vi takker anlegg- og boblekomiteen for at de står på for å tilby våre medlemmer fine 
utebaner og et helårlig tennistilbud med bobla. Se mer info om anlegg/boble i kapitel 4.       

Vedr. «tennishall-prosjektet» har vi brukt 2020 til å planlegge tennis-hallen. Dette ut fra 
kommunestyre-vedtaket fra juni 2018 om å bygge hallen på grusbanen inntil kunstgresset på 
Sofiemyr. Vi har samarbeidet med KIL Fotball om «felles anleggs-planer». Den dialogen 
pågår fortsatt - og det tar noe ekstra tid når det er flere som skal bygge sammen. Videre har 
vi hatt flere møter med mulige leverandører av anlegget/hallen, og samtidig hatt kontinuerlig 
dialog med Nordre Follo kommune om våre planer. Med ny «Nordre Follo»-kommune tar 
den kommunale prosess også litt ekstra tid. Men vi håper å lande vår kommunale søknad 
våren 2021 - og starte byggeprosessen høsten 2021. Vi har engasjert ingeniør-selskapet 
«ProPlan» som vår «profesjonelle partner» i plan- og byggeprosessen. Som tidligere nevnt 
signerte vi i høst en super samarbeidsavtale med «COOP Øst» som hovedsponsor til KIL og 
oss vedr. hallen. Vi viser til reportasje og bilder i Østlandets Blad og Oppegård avis fra 
signeringen 29.okt, se under. Det var en viktig avtale for å få på plass kravet til vår 15% 
egenkapital knyttet til den kommunale garanti for lånet vi trenger for å bygge hallen. Se mer 
info om hall-prosjektet i kapitel 5 i årsrapporten 

 

Økonomisk har 2020 vært et bra år for klubben, til tross for mer- eller mindre Corona-tider i 
løpet av året. Regnskapet for 2020 viser driftsinntekter på kr 1.658.943, dvs. ca. 20% over 
fjorårets inntekter på kr. 1.372.837. Dette skyldes bl.a. flere deltagere på 
tenniskolen/sommerskolen, flere nye medlemmer og økte leieinntekter på våre anlegg. Mao. 
ble inntektene i liten grad påvirket av Corona-tiden. Dette kan skyldes at betalingsforfall for 
de største inntektene skjedde før medio mars i 2020 - og vi hadde positive aktiviteter i  
sommer . Videre hadde vi større inntekter på «drop-in» timer bl.a. fordi de «store» lag-
idrettene m.fl. var mer stengt.  
 
Videre er kostnadene redusert til kr. 1.191.962 i 2020, dvs. ca. 12% under fjorårets 
kostnader på kr. 1.359.921. Kostnadsreduksjonen skyldes stort sett mindre fyringsutgifter 
vedr. oppvarming av i bobla i 2020, et avvik på kr. 223.057 i forhold til 2019. Dette har 
selvsagt en sammenheng med noe mindre oppvarming i perioder når bobla var stengt i 

Her bilde etter signeringen 
av samarbeidsavtalen med 
COOP Øst. Bjørn Erik Lie 
fra KIL, Roar Steingrimsen 
fra COOP Øst og Stig 
Kjønstad fra KTK  

 

 

http://www.kolbotntennis.net/
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2020, men også fordi vi i desember 2019 utnyttet et pristilbud mht. kjøp og betaling av 
oppvarming for 1. halvår 2020. 
 
Mao. lander vi på et positivt resultat på kr 467.112 i 2020 mot et resultat på kr. 13.053 i 
2019.  Om vi ser tilbake på 2018 var det et negativt resultat på -143.000, så det har vært en 
god utvikling om man «kun ser på tallene». Men sett over en tre års periode er resultatene 
«mer like». 
 
Vi nevner igjen at regnskapet er det «operative driftsregnskapet» for klubben, regnskapet 
knyttet til hall-prosjektet ikke med her. Men det har vært lite kostnader knyttet til hall-
prosjektet i 2020, kun en faktura fra ProPlan på 9.500 (inkl. mva). Mer info om regnskapet i 
pkt. 6.1. 
 
Vedr. balansen har den blitt bedre i løpet av 2020 i takt med resultatene. Ser vi på våre 5 
konti er det en forbedring av total saldo på kr. 820.605 - og til sammen har vi pr. 31/12-2010 
en saldo på kr.1.766.245.  Samtidig har vi en samlet «langsiktig gjeld» knyttet til innskudd og 
lån vedr. hallprosjektet på kr. 965.625. Mer info i pkt. 6.2. 
 
Vi viser også til den positive revisjonsrapporten for vår håndtering av klubbens økonomi-
forhold for regnskapsåret 2020, se pkt. 6.3   
 
Avslutningsvis nevner vi igjen usikkerheten med sportslige planer og budsjett for 2021. Som 
kjent er situasjonen ved inngangen til 2021 forskjellig fra inngangen til 2020. Nå er vi fra 
årets start i en «tredje bølge av Corona-situasjon» med økende smitte og dertil restriksjoner 
og avstengninger. Med den usikkerheten for 2021 har vi budsjettert forsiktig, men lander på 
et positivt resultat på kr. 153.450 om situasjonen forbedrer seg utover i året. Se forslag til 
budsjett 2021 i pkt. 6.4. 
 
   
 

 
 

Her er SFO-
gruppen fra Vass-
bonn barneskole 
klar for tennis-
time. For 
anledningen 
avbildet i vår nye 
«dugnads- trapp» 
fra klubbhuset og 
ned til banene. 

 

 

http://www.kolbotntennis.net/
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2. Medlemmer  
 
I KTK var det pr. 31/12-2020 registrert 265 medlemmer totalt, mens vi i 2019 var 245 
medlemmer, mao. en økning på 20 medlemmer. Her er oversikten og utviklingen i antall 
medlemmer fra 2012 til 2020. 
 

År Junior Senior Sum 

2012 127 67 194 

2013 158 64 212 

2014 164 84 248 

2015 149 83 232 

2016 151 82 233 

2017 136 72 208 

2018 152 85 237 

2019 145 100 245 

2020 152 113 265 

 
Herunder en mer detaljert oversikt for 2020 sammenlignet med 2019. Til info er SFO-
deltagere i vår- og høstsemesteret som tidligere inkludert i junior 6-11 år. Det er en økning 
på 17 medlemmer om vi holder passive medlemmer utenfor. På juniorsiden er det økning 
med 7 medlemmer, selv om det var mindre SFO-deltagere i høst bl.a. ut fra Corona-
situasjonen. Det er en økning på 7 studentmedlemskap, bra. Videre er det en økning på 3 
seniormedlemmer, mens antallet pensjonister var som i fjor. Antallet familiemedlemskap 
hadde en liten økning i forhold til 2019. Det er noe usikkerhet om alle i familien registreres 
som medlemmer, så vi tar et forbehold om alle medlemstall er helt riktige. 
.           

Gruppe 2020 2019 Diff 

Junior  152 145 7 

Student 7 0 7 

Senior 84 81 3 

Pensjonist  13 13 0 

Delsum 1 256 239 17 

Æresmedlemmer* 2 2 0  

Delsum 2 258 241 17 

Passive 7 4 3 

Total   265 245 20 

 
Her er medlems-oversikten (delsum 1) mht. gutter/menn og jenter/damer i henhold til alder. 
Til info er det 6 flere gutter/menn og 11 flere jente/damer mer i 2020 enn det var i 2019.   
 

År   0-5 år   6-11 år  12-19 år Over 20 år  SUM 

Jenter/Damer- Antall 0 34 15 36 85 

Gutter/Menn  -  Antall 0 75 28 68 171 

SUM  0 109 43 104 256 

*Æresmedlemmer i KTK 
er Kjell Brevik - og Arne 
Vangsnes 

http://www.kolbotntennis.net/
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Vi har i 2020 ikke endret vår medlemskontingent - og har heller ikke planer om det for 2021.  
Se våre web-sider www.kolbotntennis.no mht. detaljer om prisene.   
 
Vi ønsker selvsagt flere medlemmer i alle kategorier - og spesielt flere familiemedlemskap.  
Det å se familien sammen på tennisbanen er alltid moro - og i takt med «Corona-tiden», selv 
om vi ønsker den avsluttet snarest.  Vi hører gjerne fra medlemmene om ideer til rekruttering 
og sosiale tiltak.      
 
 

3.  Sportslige rapporter  
 
Vedr. sportslige aktiviteter ble det som nevnt få turneringer og lite lag-tennis i 2020. Men 
inngangen til 2020 dvs. før Corona-tiden, var «sportslig god». Våre medlemmer deltok i 
enkelte turneringer og lagspill før «Corona-tiden» startet i mars. 
 
Videre var det mindre Corona-restriksjoner på sommeren, slik at tennisskolen gikk som 
planlagt - og vi fikk arrangert både «tennis sommer-skole», sosial doubleturnering og 
klubbmesterskap mm.   
 

3.1 Rapport fra Tennisskolen 2020  

Året 2020 var preget av korona viruset i kommunen. Spesielt fikk Tennisskolen føle dette i 
mars og november måned da vi var stengt/delvis stengt i lengre perioder. 
Men vi har hatt muligheten til å gjennomføre de planlagte kursene for både SFO-barn, barn, 
ungdom og voksne. Fokuset vårt har vært å lære deltagerne «basis ferdigheter», føle 
mestring og glede ved å spille tennis, samt stort fokus på trivsel. 
Totalt antall deltakere på Tennisskolen har vært ca. 135 elever, hvor CA 25 voksne. 
Særlig kurs for voksne har blitt veldig populært seneste året. 
 
I uke 26, 27 og 33 fikk vi gjennomført Sommerskolen, hvor det denne gang var 
rekorddeltakelse, ca. 80 barn /ungdom. De tre ukene ble gjennomført med flere tennisøkter 
daglig - kombinert med lek og moro - og været var fint. 

«Tennis-Kids/Team Tennisskolen» har fått erfare de strenge korona reglene, og mange 
barneturneringer har vært avlyst. KTK arrangerte en «green turnering» i februar/mars måned 
med mange deltakere fra klubben hvor alle fikk prøvd seg på kamper - og med gode 
resultater. Dette tiltaket vil vi fortsatt ha stort fokus på, hvor Andreas Anderssen er med i en 
regional pool som vil gjennomføre denne type turneringer med Røde, Orange, Grønne og 
Gule («ROGY») baller ut fra ulike ferdigheter. 
 
De aller ivrigste blant våre deltagere på Tennisskolen, bl.a. Charlotte Anderssen, Athina og 
Kiara Fredenfeldt, Balder Jonsson Bakkerud, Johanne Jæger og Y-vy Ngu har deltatt på 
ROGY-turneringer på Nesodden, Moss, Mysen og Furuseth med gode resultater. 
Årets største bragd stod Charlotte Anderssen for ved at hun vant «Porsche Cup» (NM 10 år) 
både i single og double! Og Charlotte har enda 1 år igjen i samme klasse. Vi følger spent 
med på hennes utvikling. 
 
SFO tennis er et tilbud til barneskolene i Oppegård/Nordre Follo kommune. Følgende skoler 
har deltatt, Vassbonn, Kolbotn, Sofiemyr og Tårnåsen. Vi har pga. trener-kapasitet ikke hatt 
anledning til å gjennomføre kurs på Sofiemyr og Tårnåsen skole høsten 2020. De aller 
ivrigste fra nevnte skoler har da startet på kurs i bobla. Antall SFO barn har vært ca. 25 

http://www.kolbotntennis.net/
http://www.kolbotntennis.no/
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elever på våren - og ca. 20 på høsten (ref. Corona). Spesielt en stor takk til Ingar Undrum og 
hans pensjonist-gjeng som hver tirsdag har hentet barn på Kolbotn skole og fulgt dem på en 
sikker måte til bobla. 
 
Juleavslutningen dette året ble også preget av korona viruset, dvs. ikke en felles avslutning, 
men en markering for hver gruppe den siste uken før jul. 

Vi har i 2020 kjøpt inn - og fornyet treningsutstyr for ca. kr. 50.000 til tennisskolen for utlån 
av racketer/utstyr og forbedring av våre treningsaktiviteter.   

Takk til våre trenere i 2020, dvs.: 
Dag Kristensen, Andreas Anderssen (ansvar Tennis Kids), Magnus Høyeraal, John Ivar Bye, 
Filippa Vale Frogner, Elise Rehn Bakken, Anders Wedøe og Ane Svartberg. 
 
For Tennisskolen v/Dag Kristensen, hovedtrener 

  
 
 

 

Vi i KTK følger 
«Tenniskids»- 
programmet 
fra Norges 
Tennisforbund, 
bl.a. ROGY-
turneringer. 
Herunder våre 
deltagere i 
«Orange Tour» 
på Nesodden  

 

 

http://www.kolbotntennis.net/
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3.2 Turneringskomiteen 2020  

Turneringskomiteen for 2020 har bestått av: 
Gunnar Dahlquist, Vegard Holmefjord og Trond Ole Moldvær 
 
I 2020 ble det kun arrangert klubbmesterskap. Dame og herreturneringen vi hadde planlagt i 
mai lot seg ikke gjennomføre på grunn av Corona. 
 
Klubbmesterskapet ble avholdt 04.09-06.09.2020. Deltagelsen var bra og arrangementet 
vellykket. Sosial tennis med påfølgende grilling på lørdag kveld hadde god deltagelse.  
 
Andreas Grasmo Johansen ble klubbmester etter en jevn finale hvor han vant 2/6, 6/3, 6/4 
mot Sigbjørn Grini.  
 
Resultatene for klubbmesterskapet 2020 ble følgende:  
 
Jenter 10 år: 
1. Charlotte Anderssen 
2. Johanne Sælbak Jæger 
3. Y-Vy Ngu 
 
Damer:  
1. Peggy Bye Torbergsen 
2. Ina Albrigtsen 
 
Gutter 10 år:  
1. Arman Sharma 
2. Luca Ikim Skog 
3. David Fossli 
 
Gutter 12 år:  
1. Balder Johnson Bakkerud 
2. Adam Hellevik 
3. Theodor Sævareid 
 
Gutter 14 år:  
1. Arthur Sævareid 
2. Alexandru Molduvan 
3. Marius Bjørhei 
 
Gutter 18 år: 
1. Alexander Noreng 
2. Alexandru Molduvan 
 
Herrer A: 
1. Andreas Grasmo Johansen 
2. Sigbjørn Grini 
3. Leif Wedøe og Paul Misic 
 
Herrer B:  
1. Robert Nystad 
2. Rune Petersen 
3. Benjamin Langli 

 

 
 
 

 

Her er finalistene i «Herrer klasse A» 
Andreas og Sigbjørn  

 

 

 

http://www.kolbotntennis.net/
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Herrer veteran 45+ 
1. Baard Winther Andersen 
2. Svein Kolden 
3. Jørgen Hauge og John Ivar Bye 
 
Herrer Superveteran 65+:  
1. Stig Kjønstad 
2. Gunnar Fagerli 
 
Herrer Double:  
1. Jan Palm og Paul Misic 
2. Baard Winther Andersen og Trond Ole Moldvær 
3. Leif Wedøe/Albert Wedøe og Mette Degerstrøm/William Engelstad. 
 
Mer detaljerte resultat kan du se på våre hjemmesider eller ntf.tournamentsoftware.com. 
 
Sett av tid til klubbmesterskapet i 2021 som blir arrangert 3-5 september. 
 
Planlagte turneringer 2021: 
 
03.09-05.09   : Klubbmesterskap. 
28.05-30.05   : UTR Gold og UTR Bronze. 
11.06-13.06   : Veteranturnering alle klasser. 
 
For turneringskomiteen Trond Ole Moldvær 
 
 
3.3 Lagtennis 2020  
 
3.3.1 Herrelaget 

 
Herrelaget spilte i 2020 ingen divisjonskamper på grunn av Corona-situasjonen. Vi var 
derimot med i den provisoriske sommercupen som ble arrangert av tennisforbundet. Vi vant 
3 av 4 kamper og ble med dette nr 2 i vår gruppe.   
 
Følgende spillere representerte  
herrelagets førstelag:  
 
Andreas Grasmo Johansen 
Sigbjørn Grini 
Vegard Fjeldheim 
Jan Birger Palm 
Leif Wedøe 
Baard Winther Andersen 
Einar Granlien 
Svein Kolden 
Paul Misic 
 
Lagleder Herrer 1 - Trond Ole Moldvær 

 
Her 1. laget mot Grefsen TK,  
Vegard, Leif, Svein og Jan  

 

 

http://www.kolbotntennis.net/
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Tidligere har vi også deltatt med et Herrer-2 lag, stort sett med våre junior-spillere. Det ble 
ingen lag-serie for Herrer-2 laget i 2020. Vi får vurdere interessen for flere lag etter «Corona-
tiden». 
 
3.3.2 Veteran damer 
 
Det har ikke blitt gjennomført lagserie eller andre turneringer for oss i 2020 på grunn av 
korona. Men vi fikk «nesten gjennomført» lagserie veteran inne 2019-20.  Vi landet på nest 
siste plass (7) med kun 3 poeng, samme som Holmenkollen.  Eiksmarka 1 er på topp.  Dette 
er de beste veteranlagene som er i denne divisjonen og derfor en tøff gruppe. Vi kommer til 
rykke ned sammen med Holmenkollen til pulje 2 i år.  Vi håper vi i løpet av 2021 får mulighet 
til å spille flere lagkamper og turneringer. 
  
Resultatoversikt damer lagserie veteran inne 2019-2020 
 

1. Eiksmarka 1        poeng 11 
2. Stabekk 1            poeng 10 
3. OTK 1                  poeng  9 
4. Ullern 1                poeng  8 
5. Nordstrand           poeng  7 
6. VBTK 1                poeng  5 
7. Kolbotn                 poeng 3 
8. Holmenkollen       poeng 3 

 
 
De som spiller på veteranlaget er: Peggy Bye Torbergsen, Mette Degerstrøm, Åse 
Kristensen, Ina Albrigtsen og Cecilie Høyeraal. 
 
Lagleder veteran damer, Åse Kristensen  
 
3.3.3 Veteran herrer 
 
Det er et godt veteranmiljø i klubben - noe som gir resultater sportslig også.  
I lagserien inne 2019-2020 havna vi på 5 plass i 2. divisjon når den ble avsluttet i mars.  
Så vi holdt plassen.  
Vi er 10 spillere som roterer og alt fungerer bra, alle spiller og koser seg med tennis. 
 
Resultatoversikt herrer lagserie veteran inne 2019-2020 
 
1 Ullern 1 
2 Nordstrand 
3 Nordberg 
4 VBTK 1 
5 Kolbotn 
6 Son 
7 Lørenskog 
  
Lagleder veteran herrer; Einar Granlien 
 
 
Avslutningsvis sportslig, nevner vi våre medlemmer Filippa Vale Frogner og Jon William 
Karlstad. De er helt i toppskiktet i Norge i sine juniorklasser, men de har også spilt få 
turneringer i år.  Lykke til for våre medlemmer som vil prøve seg i konkurranser også. 
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4. Baner og anlegg   
 
Vi viser her til våre 4 grusbaner, klubbhuset, trapp og gjerder, vannforsyning og 
vanningsanlegg, valser og koster, dommerkrakker, benker mm. Vi nevner også minitennis-
banene og ballveggen utenfor selve anlegget - som vi oppruster årlig og benytter til lek og 
trening for de yngste. Trær og gress/plen utenfor anlegget er også med i vårt anlegg.  
 
Videre viser vi til bobla i vinterhalvåret - med tepper, lys, strøm, oppvarming og utstyr + 
fyrhuset med de tekniske installasjoner og styresystemer mm. 
 
Til info leier vi tennis-anleggsområdet av «Selveierforeningen» - og «Sundt eiendom». 
Tomtegrensa deres går ca. midt mellom våre 4 baner. Dessverre er vi ikke ansvarlig for 
kjøreveien ned til anlegget, men skal prøve å få tettet noen hull igjen ….        
 
4.1 Uteanlegget 2020 
 
Det har blitt gjort en del med banene, mer enn normalt grunnet korona situasjonen. 
Vårdugnaden med valsing startet svært tidlig, og banene ble derfor klare tidligere enn 

normalt      . 

 
Det er vært å merke seg at alle kan delta med valsing på vårparten og ellers i året! 
 
Det er laget nytt fundament for nettstolpe på bane 2, da det gamle ble presset opp av telen. 
Da det ble noe ekstra ledig tid på vårparten, ble det laget ny trapp fra klubbhuset og ned til 
banene. Den gamle trappa var råtten og farlig å bruke. 
 
Sent på høsten ble det gjort en dugnad for å legge ny grus på bane 1 fra serve-linje og 
bakover. Tykkelsen på grusen der var nærmest null på de verste stedene. Dette tiltaket 
fordrer iherdig valsing til våren. 
 
Ellers normalt vedlikehold av linjer er gjort. Noen linjer på bane 3 er fjernet som da må 
legges ned til våren igjen. 
 
Anlegget trenger mer vedlikehold fremover, men pga. hall osv. har vi besluttet å bruke minst 
mulig på dette for å sikre at finansieringen av hallen er best mulig. 
 
Når den nye hallen kommer opp fordrer det at vi må gjøre en del tiltak på anlegget som 
gjerder og fjerning av gammelt fyrhus mm. Dette får vi komme tilbake til, men viktig å huske 
på. 
 
Banene trenger drenering for at det ikke skal graves dype groper av vann som renner over 
banene. Dette ser vi på og gjør noen forsøk på våren 2021 for å bedre situasjonen. 
 
Klubbhuset inkl. garderobene benyttes av barn på tennisskolen og spillere. Det er viktig at 
det ser rent og bra ut både for våre medlemmer og gjester/lag på besøk. Vi har også i 2020 
hatt lekkasje fra taket - som ble fikset. Problemet med pappen på taket er at den er festet 
med spiker som nå «kommer opp». Håper det blir en stund til neste lekkasje.  
Det er ønskelig at vask av klubbhuset mm blir bedre organisert av en «foreldregruppe».  
 
Vi sees til valsing og baneklargjøringen i april 2021 
 
For anleggskomiteen Einar Granlien 

http://www.kolbotntennis.net/
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4.2  Tennisbobla 2020 
 
Teknisk: 
Det nye styresystemet har fungert som det skal i 2020 - dvs. uten problemer. Lampene er  
byttet i alle lyskasterne, det har gitt bedre lys - og fungerer stabilt. Det har vært enkelte 
problemer med fyren, oftest er det «sot» som er problemet. Da har vi bestilt service fra 
«Jarotech». Nå har vi funnet ut hvordan vi gjør dette vedlikeholdet selv - noe som sparer oss 
for service-utgifter. 
 
Drift vedlikehold og vaktordning 
Driften av bobla går bra, støvsuging blir gjort mer eller mindre iht. oppsatt liste. 
Vaktordningen fungerer som den skal og utføres på rundgang blant boblekomiteens 
medlemmer på ukebasis. Det er utført nødvendig vedlikehold. Det har som nevnt kommet  
vann inn bak i bobla ved store temperatursvingninger og snø utenfor. Dette skyldes de 
«hull» vi har i ringmuren – og vi må se på det til sommeren.    
 
Økonomi: 
Nesten alle har betalt for sine timer før utløpet av 2020. Vi har hatt noen nedstenging av 
bobla pga. Corona. Men generelt god booking av timene - og økt salg av «drop-in» timer i 
2020, ca. 50.000 i ekstra inntekter. Også lavere kostnader til oppvarming som følge av 
innkjøp i desember 2019 til bruk i første halvår 2020 og Corona-situasjonen. 
Det føres spesifikt internt regnskap for bobla, og det viser et overskudd for 2020. Dette 
regnskapet inkluderer en del «interne inntekter/kostnader» bl.a. tennisskolens bruk av halltid 
mm. Derfor viser vi til klubbens regnskap hvor interne overføringer er eliminert.    
 
Administrasjon: 
Boblekomiteen har avholdt 4 møter under året - mest for planlegging av dugnadene knyttet 
til å få bobla opp på våren - og ta den ned på høsten.  
 
2020-2021 sesongen 
Vi håper jo at det blir ny hall, men bobla holder nok en siste sesong ser det ut til. 
 
Vi takker for medlemmenes deltagelse i dugnadsinnsatsen knyttet til å ta bobla opp og ned - 
og sees i den sammenheng også i 2021. 
 
For boblekomiteen Einar Granlien 
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5. Ny tennishall- hallprosjektet  
 
Hallprosjektet har hatt fin fremdrift gjennom 2020. Vi legger sten på sten og har nådd mange 
viktige milepæler gjennom året. 
  
Viktigste milepæler er: 

 
· KIL kom på banene igjen og vi ble enige om å fortsette samarbeidet i 1. kvartal 2020. 

KIL fortalte at de ville bytte arkitekt før jul 2020, og ny arkitekt har endret noe på KILs 

planer mht. bygget. Endringer i KILs planer påvirker oss både arbeidsmessig mht. 

endringer i infrastruktur, grunnarbeid, bygg og økonomisk.    

 
· Vi har lagt ned et betydelig arbeide i å forhandle, forenkle og av avklare pristilbud på 

grunnarbeider og hall for å komme ned til budsjettert pris. Det betyr at vi i første 

omgang ikke får bygget ferdig 2. etg. Når vi får igjennom kommunal-garanti vil vi ta et 

dugnadsløft for å få inn midler for å få ferdigstilt 2. etg sammen med bygging av 

hallen. Det vil koste ca. 1,5 mill kr. 

 
· Dette har vært et omfattende arbeide, og har også omfattet pris på overvann, el, 

vann og avløp - med tilknytningsavgifter til kommunen og Elvia. 

 

· Tidenes sponsoravtale for en norsk tennisklubb med avtalen med Coop Øst i 

oktober. Denne avtalen har gjort at vi kom i mål på ansvarlig driftskapital. 

 

· Finansieringen kom på plass i november 2020 med en ansvarlig egenkapital på 

4,760 mill kroner. Dette skyldes at flere medlemmer har bidratt med betydelige beløp 

som ansvarlig kapital. 

 

· Spillemiddelsøknad er sent til Nordre Follo kommune. 

 
I det vi kom i mål med finanseringen og investeringsbudsjettet startet vi umiddelbart dialogen 
med administrasjonen i Nordre Follo kommune for å komme i gang med skriving av saken 
for å utløse kommunalgarantien. Dette har pågått fra november mnd, og vi antar det kommer 
opp som beslutningssak i kommunestyret i mars mnd 2021. 
 
Vi vil gjerne presentere status pr. dato mht. hall-prosjektet og planene for medlemmene på 
årsmøtet.  
  
Vi håper på byggestart i 2021. 
  
For hall-komiteen Einar, Roald, Trond Ole og Leif (leder). 
 

 
Vedlagt litt bilder vedr. hall-prosjektet på de neste sider  
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PLASSERING: Tennishallen (grått bygg på illustrasjonen) skal bygges øst for den 
eksisterende kunstgressbanen. Sør for den kan du også se den nye kunstgressbanen som 
skal bygges på Tømtebanen. 
 
 

  
HER ER TENNISKLUBBEN NÅ: Tennisboblen er overmoden for utskifting.  
  

http://www.kolbotntennis.net/
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Slik kan den nye hallen bli: Med den nye firebaners tennishall plassert på Sofiemyr, i 
umiddelbar nærhet til to barnehager, barneskole, ungdomsskole og videregående skole, vil 
den lokale tennisklubben kunne tilby et svært bredt spekter av et fullverdig, 
helårstennistilbud for barn og unge.  
 

 

 
 
 
 

Her et bilde fra 
signeringen av 
sponsoravtalen 
med COOP Øst.  
Hallkomiteen med 
Leif Wedøe, Einar 
Granlien og Roald 
Albrigtsen, så 
direktør «COOP 
Øst» Roar 
Steingrimsen og 
leder KTK Stig 
Kjønstad 
 

http://www.kolbotntennis.net/
https://img.gfx.no/2366/2366693/2.jpg


                  

WWW.KOLBOTNTENNIS.NET                           KTK
  Side 17 av 25 

6. Økonomi  
 
6.1 Regnskap for 2020 
 
   

 
* Som nevnt innledningsvis er «hall-prosjektet» ikke med i dette «operative regnskapet». 
  
Se kommentarer til regnskapet på neste side  
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Kommentarer til regnskap for 2020 versus 2019 - og budsjett 2020. 
 
Herunder en mer detaljert oversikt over inntektene og kostnadene i 2020 med differanser i 
forhold til regnskap 2019 og budsjett 2020 - og med avvik i kroner og avvik i prosent.  
Dette for sammenligning og evaluering av de ulike postene - og for bedre grunnlag til å 
budsjettere for 2021. 
 

Kolbotn Tennisklubb 2020       

Inntekter Res 2020  Res 2019 Diff kr. Diff % Budsjett 2020  Diff kr. Diff % 

Treningsavgifter 707,628 539,253 168,375 31.2 % 560,000 147,628 26.4 % 

Leieinntekter bobla 331,209 281,900 49,309 17.5 % 290,000 41,209 14.2 % 

Leieinntekter uteanlegg 19,443 13,658 5,785 42.4 % 15,000 4,443 29.6 % 

Sponsorinntekter 68,133 59,649 8,484 14.2 % 65,000 3,133 4.8 % 

Kiosksalg 3,469   3,469     3,469   

Stevneinntekter   17,947 9,486 8,461 89.2 % 10,000 7,947 79.5 % 

Offentlige tilskudd 236,149 246,691 -10,542 -4.3 % 250,000 -13,851 -5.5 % 

Medlemskontingent 274,965 222,200 52,765 23.7 % 240,000 34,965 14.6 % 

Sum driftsinntekter 1,658,943 1,372,837 286,106 20.8 % 1,430,000 228,943 16.0 % 

Kostnader               

Treningsutstyr 50,024 41,437 8,587 20.7 % 50,000 24 0.0 % 

Innkjøp varer til arrangement 3,768 0 3,768     3,768   

Lønn, ansatte trenere 74,083 96,002 -21,919 -22.8 % 105,000 -30,917 -29.4 % 

Feriepenger/Arbgiv. 7,774 9,360 -1,586 -16.9 % 10,000 -2,226 -22.3 % 

Renovasjon,vann, avløp 17,978 8,859 9,119 102.9 % 9,900 8,078 81.6 % 

Fyringsutgifter 201,336 424,393 -223,057 -52.6 % 250,000 -48,664 -19.5 % 

Strømutgifter 54,860 95,405 -40,545 -42.5 % 96,000 -41,140 -42.9 % 

Forvaltning anlegg 206,151 149,918 56,233 37.5 % 220,000 -13,849 -6.3 % 

Lønn, innleide trenere 427,575 373,050 54,525 14.6 % 420,000 7,575 1.8 % 

Kontorrekvisita  652 1,185 -533     652   

Datakostnad/web mm 13,368 27,843 -14,475 -52.0 % 28,000 -14,632 -52.3 % 

Møter & kurs 11,109 12,695 -1,586 -12.5 % 13,000 -1,891 -14.5 % 

Reklame mm. 2,885 782 2,103 268.9 % 800 2,085 260.6 % 

Kontorkostnad  1,240 1,967 -727 -37.0 % 1,300 -60 -4.6 % 

Premier/gaver  251 1,759 -1,508 -85.7 % 2,000 -1,749 -87.5 % 

Kontingenter krets/forbund 55,813 66,325 -10,512 -15.8 % 65,000 -9,187 -14.1 % 

Startkontingenter 4,810 8,305 -3,495 -42.1 % 10,000 -5,190 -51.9 % 

Forsikring 34,871 33,434 1,437 4.3 % 34,000 871 2.6 % 

Bank & gebyrer 23,413 9,170 14,243 155.3 % 10,000 13,413 134.1 % 

Sum driftskostnader 1,191,961 1,359,921 -167,960 -12.4 % 1,325,000 
-

133,039 -10.0 % 

Driftsresultat  466,982 12,916 454,066 3515.5 % 105,000 361,982 344.7 % 

Finansinntekter 130 138 -8 -5.8 % 150 -20 -13.3 % 

Årsresultat 467,112 13,054 454,058 3478.3 % 105,150 361,962 344.2 % 

 
 

 

http://www.kolbotntennis.net/


                  

WWW.KOLBOTNTENNIS.NET                           KTK
  Side 19 av 25 

Kommentarer til enkeltposter   
 
Regnskapet for 2020 viser en økning av inntekter på kr 1.658.943, dvs. ca. 20% over 
fjorårets inntekter på kr. 1.372.837- og 16% over budsjettert for 2020. Dette skyldes bl.a. 
flere deltagere på tenniskolen/sommerskolen (31%), flere nye medlemmer (24%), og økte 
leieinntekter i bobla/våre anlegg (sum 19%). Mao. ble inntektene ikke påvirket negativt i 
Corona-tiden, bl.a. fordi vi gikk inn i 2020 uten Corona. Betalingsforfall for de største 
inntektene skjedde før medio mars i 2020 - og vi hadde positive aktiviteter i sommer Videre 
hadde vi større inntekter på «drop-in» timer bl.a. fordi de «store» lag-idrettene m.fl. var mer 
stengt. Så en meget positiv inntektsøkning i 2020. 
 
Videre er kostnadene redusert til kr. 1.191.962 i 2020, dvs. ca. 12% under fjorårets 
kostnader på kr. 1.359.921 og 10% mindre enn budsjettert. Kostnadsreduksjonen skyldes 
stort sett mindre fyringsutgifter vedr. oppvarming av i bobla i 2020, et avvik på kr. 223.057 i 
forhold til 2019. Vi hadde noe mindre oppvarming i perioder når bobla var stengt i 2020, men 
også fordi vi i desember 2019 utnyttet et pristilbud mht. kjøp og betaling av oppvarming for 1. 
halvår 2020. Vi har også belastet fyringsutgiftene i 2020 med 125.000 ekstra som er betalt 
for oppvarming i jan/febr 2021.  
 
Strømutgiftene til bobla og klubbhuset i 2020 er også tilsvarende lavere (-43%), men mest 
pga. lavere strømpriser (-43%).  
 
Videre har vi som nevnt kjøpt inn mer treningsutstyr (21%) enn i 2019, men i tråd med 
økningen av inntektene på tenniskurs mm. - og budsjett. Det samme gjelder økningen i 
utgifter til «forvaltning anlegg» i forhold til 2019 (38%), men som er litt mindre enn 
budsjettert.  
 

Honorar til «ansatte trenere» inkl. ferie mm og lønn til «eksterne trenere» med eget selskap 
hører sammen i de totale lønnsutgifter til trenerne. Til sammen lander disse kostnader litt 
over fjorårets kostnader (6,5%), men under budsjettert (-4,8%). Denne honorarkostanden er 
langt mindre enn inntektsøkningen vedr. tennisskolen mm - men må også sees i 
sammenheng med kansellerte timer som følge av Corona-periodene. Mao. kan det forventes 
at lønningene øker i 2021 pga. tapte timer fra tennisskolen i 2020 overføres til 2021. 
   

Lønnskostnader Res 2020 Res 2019 Diff kr Diff % Bud 2020  Diff kr Diff % 

Lønn, ansatte trenere 74,083 96,002 -21,919 -22.8 % 105,000 -30,917 -29.4 % 

Feriepenger/Arbgiv. 7,774 9,360 -1,586 -16.9 % 10,000 -2,226 -22.3 % 

Lønn, innleide trenere 427,575 373,050 54,525 14.6 % 420,000 7,575 1.8 % 

Delsum 509,432 478,412 31,020 6.5 % 535,000 -25,568 -4.8 % 
  
Vi har holdt datakostnadene nede (-52%) pga. økt egenkompetanse og lavere 
lisenskostnader. Bankutgiftene har økt med tilsvarende beløp pga.flere banktjenester (Vipps, 
Spond, Giro mm.). Videre har spilleavgifter og kontingenter til krets og Norges tennisforbund 
blitt noe lavere pga. Corona-kanselleringer.De øvrige kostnadene er som forvenet i forhold til 
2019 og budsjettert. 
 
Mao. lander vi på et positivt resultat på kr 467.112 i 2020 mot et resultat på kr. 13.053 i 
2019.  Om vi ser tilbake på 2018 var det et negativt resultat på -143.000, så det har vært en 
god utvikling om man «kun ser på tallene». Men sett over en tre års periode er resultatene 
«mer like». 
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6.2 Eiendeler & balanse   
 

 
 

 
Kommentar til balanserapporten på neste side 
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Vår balanse har den blitt bedre i løpet av 2020 bl.a. i takt med resultatene og innbetalinger 
fra medlemmer knyttet til hall-prosjektet. Ser vi på våre 5 konti er det en forbedring av total 
saldo på kr. 820.605 - og til sammen har vi pr. 31/12-2010 en saldo på kr.1.766.245.   
 
Videre overfører vi årets resultat på 467.112 til økt egenkapital. Vi har overført kr. 400.000 
av overskuddet i 2020 til vår «spesifikke hall-konto» for å vise økt egenkapital i forbindelse 
med hallprosjektet. Videre har vi også overført 39.000 fra vår «Visual funding»-konto til 
hallkontoen. I tillegg har vi fått innbetalt 350.000 fra medlemmer til hallkontoen i 2020. 
Mao. var saldo på hallkontoen pr. 31/12-2020 på 1.365.696..   
 
Det betyr at vi pr. 31/12-2020 hadde en samlet «langsiktig gjeld» knyttet til innskudd og lån 
vedr. hallprosjektet på kr. 965.625, opp fra 586.121 pr. 31/12-2019. 
 
Mao har vi hatt en god utvikling av balansen i 2020.  
 
Til info ble sponsorbidragene fra COOP/KIL satt inn på våre sponsorkonti i februar 2021. Vi 
hadde også ytterligere innbetalinger fra medlemmer nå i 2021 for å få egenkapitalen på 
plass til hall-prosjektet. Ref. rapporten fra hallkomiteen.  
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6.3  Revisjonsberetning for 2020  
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6.4 Forslag til «Budsjett 2021» 
 

I motsetning til 2020 starter 2021 i en «fortsatt Corona-periode». Den første Corona-
perioden startet som kjent medio mars i 2020, og da var medlemskontingenter, 
treningsavgifter og halleieinntekter mm. i stor grad innbetalt for 2020. For 2021 er vi mer 
usikre på disse inntekter, og vi har allerede merket at flere avventer medlemskap og 
påmelding til tenniskurs mm. Derfor har vi redusert inntekts-postene med ca. 10% i forhold til 
2020.  Videre er budsjettet basert på at våre tennisaktiviteter for barn og voksne kan 
fortsette som normalt fra 2Q 2021. Totale inntekter er da budsjettert til kr. 1.494.000 
 
Kostnadene i budsjettet for 2021 er høyere enn i 2020 - og henger sammen med økte 
tennisaktiviteter i 2021 enn i 2020.  Vi har videre oppjustert fyringsutgifter i bobla til mer 
normalt nivå. Fortsatt lander vi på et godt resultat på kr. 153.450, men det er som nevnt en 
del usikre faktorer. Se detaljene knyttet til budsjetteringen på de ulike inntekts- og 
kostnadsposter herunder. 
 
Til info er ikke «ny hall» med i dette budsjettet - det er et separat budsjett med referanse til 
infoen om hallprosjektet.  
  

Kolbotn Tennisklubb - budget 2021    

Inntekter Res 2020 Budsjett 2021  Diff kr. Diff % 

Treningsavgifter 707,628 640,000 -67,628 -9.6 % 

Leieinntekter bobla 331,209 300,000 -31,209 -9.4 % 

Leieinntekter uteanlegg 19,443 20,000 557 2.9 % 

Sponsorinntekter 68,133 50,000 -18,133 -26.6 % 

Kiosksalg 3,469 4,000 531 15.3 % 

Stevneinntekter   17,947 20,000 2,053 11.4 % 

Offentlige tilskudd 236,149 200,000 -36,149 -15.3 % 

Medlemskontingent 274,965 260,000 -14,965 -5.4 % 

Sum driftsinntekter 1,658,943 1,494,000 -164,943 -9.9 % 

Kostnader         

Treningsutstyr 50,024 50,000 -24 0.0 % 

Innkjøp varer til arrangement 3,768 4,000 232 6.2 % 

Lønn, ansatte trenere 74,083 80,000 5,917 8.0 % 

Feriepenger/Arbgiv. 7,774 8,000 226 2.9 % 

Renovasjon,vann, avløp mv. 17,978 20,000 2,022 11.2 % 

Fyringsutgifter 201,336 300,000 98,664 49.0 % 

Strømutgifter 54,860 55,000 140 0.3 % 

Forvaltning anlegg 206,151 210,000 3,849 1.9 % 

Lønn, innleide trenere 427,575 450,000 22,425 5.2 % 

Kontorrekvisita  652 700 48 7.4 % 

Datakostnad/web mm 13,368 15,000 1,632 12.2 % 

Møter & kurs 11,109 12,000 891 8.0 % 

Reklame mm. 2,885 3,000 115 4.0 % 

Kontorkostnad  1,240 1,000 -240 -19.4 % 

Premier/gaver  251 2,000 1,749 697.4 % 

Kontingenter krets/forbund 55,813 60,000 4,187 7.5 % 
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Startkontingenter 4,810 10,000 5,190 107.9 % 

Forsikring 34,871 35,000 129 0.4 % 

Bank & gebyrer 23,413 25,000 1,587 6.8 % 

Sum driftskostnader 1,191,961 1,340,700 148,739 12.5 % 

Driftsresultat  466,982 153,300 -313,682 -67.2 % 

Finansinntekter 130 150 20 15.4 % 

Årsresultat 467,112 153,450 -313,662 -67.1 % 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 

 
8. Innkommende forslag til generalforsamlingen   
 
Det er kommet inn 2 forslag - begge fra styret.  
 
1. Styret ber igjen om generalforsamlingens aksept på å fortsette og realisere hall-

prosjektet. Dette er positivt vedtatt i tidligere årsmøter bl.a. 2018, men nå foreligger det 
mer konkrete planer - og mulig oppstart av bygging i 2. halvår 2021.. 

 
2. Styret foreslår at Ingar Undrum utnevnes som æresmedlem av klubben KTK. Dette er 

basert på hans frivillige innsats som leder og deltager i å fornye og forvalte klubbens 
anlegg både sommer og vinter i mange år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kolbotntennis.net/


                  

WWW.KOLBOTNTENNIS.NET                           KTK
  Side 25 av 25 

 
9. Valg av styre for 2020/2021  
 

                                                                                                                                                                                                          
Følgende er på valg/ikke på valg ved årsmøte for 2020   
 
Styreleder       Stig Kjønstad      På valg -> ok gjenvalg 
Styremedlem  Svein Kolden     Ikke på valg -> Medlemmer + Web/Marketing 
Styremedlem  Andreas Andersen     På valg -> ønsker ikke gjenvalg 
Styremedlem  Ane Svartberg.      Ikke på valg -> prosjekter mm 
Styremedlem  Einar Granlien.         På valg -> ok gjenvalg, ansvar boble & anlegg 
Styremedlem  Dag Kristensen.       Ikke på valg -> hovedtrener  
Styremedlem  Leif Wedøe     Ikke på valg -> leder hall-komiteen 
 
Forslag til nytt styremedlem etter Andreas Andersen er Geir Kronkvist. 
 
Takk til Andreas for innsatsen i styret. 
 
Forøvrig til årsmøtet,  
Sonia Almeida fortsetter å håndtere økonomi-rapporteringen. 
Gunnar Fagerli fortsetter som revisor.   
Anne Mofossbakke har håndtert lønnsrapportering i mange år, ønsker avløsning i 2021  
 
Komiteene- og tillitsmenn i komiteene herunder velges ikke av generalforsamlingen - men 
organiserer seg selv. Endringer av personer rapporteres til styret fortløpende.   
 
Turneringskomiteen og klubbmesterskap; 
Leder Trond Ole Moldvær, Gunnar Dahlquist, Vegard Holmefjord         
  
Boblehall-komiteen  
Leder Gunnar Dahlquist, Einar Granlien, Elisabeth Rollem Storløkken, Ingar Undrum, Stein 
Grøtting, Per Persson, Lars Erik Hjelseth. 
  
Uteanlegg inkl. baner og klubbhus mm. 
Leder Einar Granlien, Dag Kristensen, Gunnar Dahlquist, Ingar Undrum, Magnus Høyeraal  
 
Hallkomite 
Leder Leif Wedøe, Roald Albrigtsen, Einar Granlien, Trond Ole Moldvær  
 
 Oppmenn divisjonslagene 
 Herrer 1: Trond Ole Moldvær  
 Veteran herrer: Einar Granlien 
 Veteran damer: Åse Kristensen 
 

Valgkomite  
Leder Kjell Brevik  
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