
                  

WWW.KOLBOTNTENNIS.NET                           KTK
  Side 1 av 21 

                               ÅRSBERETNING 2021 
 

KOLBOTN TENNISKLUBB (KTK) 
 

 

 
                      Bilde fra klubbens sommerskole i 2021 

 
Styret i Kolbotn Tennisklubb har i 2021 bestått av:  
 
Stig Kjønstad   Leder  
Einar Granlien  Nestformann, boble/ute-anlegg + hall-prosjektet  
Dag Kristensen Styremedlem, hovedtrener barn/voksne  
Svein Kolden  Styremedlem, marketing, web/data og medlemshåndtering 
Ane Svartberg  Styremedlem, prosjekter + tennistrener tennis-skolen 
Geir Kronkvist  Styremedlem, lønn & økonomi  
Leif Wedøe  Styremedlem, hall-komiteen  

 

Videre har følgende bidratt i styrearbeidet: 
 
Sonia Almeida  Økonomirapportering  
Anne Mofossbakke  Lønnsrapportering  
Gunnar Fagerli  Revisor  
 

Videre har våre «komite-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 gode 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 2021 - og referater er arkivert og tilgjengelig fra møtene. 
Videre har styret deltatt i flere aktiviteter og møter med bl.a. Norges tennisforbund, Kolbotn 
Idrettslag (KIL), Nordre Follo kommune, ulike aktuelle leverandører til hall-prosjektet m.fl.     
 
I likhet med de fleste sportsorganisasjoner - og i samfunnet forøvrig, ble også 2021 et 
«annerledes år» for Kolbotn Tennisklubb (KTK).  Fra medio mars 2020 ble vi alle preget av 
«Corona-viruset» - hvor vi mer eller mindre måtte innstille tennisaktiviteter både inne i bobla 
og på utebanene. Dette fortsatte inn i 2021 med ulike grader av «Corona-restriksjoner». 
Derfor har «Corona-situasjonen» også preget 2021 både mht. tennissporten - og klubbens  
sportslige og sosiale aktiviteter. Sentrale og regionale/lokale tennis-turneringer inkl. lagspill 
ble stort sett kansellert. Riktig nok ble det arrangert enkelte tennisaktiviteter og turneringer 
om sommeren og tidlig høst, da Corona-situasjonen i kommunen tillot det. Nå ser det 
heldigvis bedre ut mht. Corona-situasjonen – og vi ser fram til at 2022 blir mer et «normalt 
tennis-år»  
 
Vi har i 2021 tillatt tennisaktiviteter i henhold til myndighetene og Tennisforbundets 
(NIF/NTF) regler og anbefalinger - og ikke minst de lokale Corona-restriksjoner i kommunen. 
Våre medlemmer har akseptert «pandemi-situasjonen» - og har etterlevd restriksjonene på 
en god måte. De fleste medlemmer har fått «spille noe tennis» båe ute - og inne, og 
tilbakemeldingene til våre trenere og styret har vært forståelse-full overfor situasjonen.  
Tennisskolen og treningene for barn ute på anlegget - og inne i bobla har stort sett gått etter 
plan, mens voksne har hatt det noe strengere mht. restriksjoner.   
 
Kolbotn Tennisklubb (KTK) har fortsatt som målsetting 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 2021. Vi var pr. 31/12-

http://www.kolbotntennis.net/
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2021 hele 295 medlemmer. Det er en økning på 30 medlemmer i forhold til 2021. Vi viser til 
mer info om medlemsutviklingen i «kapitel 2».  
 
Vedr. sportslige aktiviteter ble det som nevnt få turneringer og lite lag-tennis i 2021. Men vi 
har deltatt i noe lagtennis med herrelag - og veteranlag for både damer og herrer.  
 
Videre var det som nevnt bedring i Corona-situasjonen på sommeren. Til tross for 
restriksjonene fikk vi da 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 2021 - 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 2021 - og spilte 4 lagkamper før det ble 
Corona-restriksjoner og stopp.  Se mer sportslig info i «kapitel 3» 
 
Videre har vi i løpet av 2021 ivaretatt klubbens eiendeler og oppgaver med å forbedre og 
forvalte 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 2021 lagt ny dreneringsgrøft, nytt dekke ved grunnlinja på 
bane 1 og 2 - og vi startet med å skifte ut vårt «rustne og gamle gjerde».  
  
Vår tennis-boble blir ikke «yngre». Medlemmene har på dugnad satt den opp i starten av 
september, spilt tennisinnendørs i vinterhalvåret - og tatt den ned igjen hele «34x2 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 2019/2020.  Det var nødvendig 
etter så mange års bruk. Vi har også tettet igjen mulige lekkasjer av snø/vann utenfra inn i 
bobla og fyrhuset. 
 
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 2021 til fortsatt planlegging av 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 2022 - og starte byggeprosessen høsten 2022. Vi har 
engasjert ingeniør-selskapet «ProPlan» som vår «profesjonelle partner» i plan- og 
byggeprosessen. Som tidligere nevnt har vi signert en god samarbeidsavtale med «COOP 
Øst» som hovedsponsor til KIL og oss vedr. hallen.. Se mer info om hall-prosjektet i 
kapitel 5 i årsrapporten 

http://www.kolbotntennis.net/
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Økonomisk har 2021 vært et bra år for klubben. Regnskapet for 2021 viser driftsinntekter 
på kr 2.122.591, dvs. 22% over fjorårets inntekter på kr. 1.658.943. Dette skyldes bl.a. flere 
deltagere på tenniskolen/sommerskolen, flere nye medlemmer, økte leieinntekter på våre 
anlegg og eksterne sponsorer/tilskudd. Mao. ble inntektene i liten grad påvirket av Corona-
tiden, samtidig som vi fikk et lite tilskudd knyttet til tap av stevneinntekter og drop-in.  
 
Videre har kostnadene i 2021 økt til kr. 1.753.854, dvs. 32% over fjorårets kostnader på kr. 
1.191.961. Kostnadsøkningen skyldes bl.a. økte lønninger til våre trenere vedr. økte 
aktiviteter på tennisskolen/SFO, økte strømutgifter mm. Kostnadene til oppvarming av bobla 
ble på samme nivå som i 2020, mens vi normalt ville ligget høyere i et normalt år. Videre har 
vi tatt inn utgiftene (og inntektene) til hall-prosjektet for 2021, de utgiftene ble ført separat i 
2018, 2019 og 2020. 
 
Mao. lander vi på et positivt resultat på kr 368.868 for 2021 mot et resultat på kr. 467.112 i 
2020, dvs. en nedgang på 27%. Til tross for at kostnadene økte mer enn inntektene, ser vi 
2021-resultatet som et meget positivt resultat bl.a. for å bygge egenkapital til hall-prosjektet. 
 
Mer info om regnskapet i pkt. 6.1. 
 
Vedr. balansen har den blitt langt bedre i løpet av 2021 i takt med resultatene, men enda 
mer pga. innskudd av sponsormidler og lånekapital fra medlemmer til hall-prosjektet. Ser vi 
på våre 5 konti er det en forbedring av total saldo på kr. 2.768.848 - og til sammen har vi pr. 
31/12-2021 en saldo på kr. 4.535.093. Mer info i pkt. 6.2. 
 
Vi viser også til den positive revisjonsrapporten for vår håndtering av klubbens økonomi-
forhold for regnskapsåret 2021, se pkt. 6.3   
 
Videre har vi vedlagt et «foreløpig budsjett» for 2022 som vi etter hvert ønsker å se to-delt. 
Den ene delen handler om det normale driftsbudsjettet knyttet til våre tennisaktiviteter på lik 
linje med tidligere år. Den andre delen handler om hall-prosjektet - som vi vil håndtere 
separat i budsjett og resultatoppfølging når vi kommer i gang med selve byggeprosjektet.  Vi 
vil komme tilbake med separat budsjett for hall-prosjektet når den tid kommer. Se forslag til 
budsjett 2021 i pkt. 6.4. 
 
Videre viser vi til vår utsendelse av invitasjon til generalforsamling/årsmøte - og 
medlemmenes mulighet til å komme med forslag til KTKs generalforsamling, ref. pkt. 7 i 
årsberetningen. 
 
Vedr. valg på nytt styre i KTK for 2022 og frem til neste generalforsamling - har hele styret i 
utgangspunktet sagt «Ja» til gjenvalg. Vi har sett det som viktig bl.a. for kontinuitet i hall-
prosjektet. Samtidig er det fritt fram for medlemmene å foreslå endringer i styret og nye 
styremedlemmer, ref. pkt. 8 i årsrapporten. 
 
Avslutningsvis nevner vi også at våre rutiner og dataverktøy har blitt forbedret i løpet av 
2021. «Spond» er en app. vi nå benytter for informasjonsutveksling, bl.a. til medlemmene, 
deltagere på tennisskolen, turneringsinfo og øvrige arrangementer mm. Videre benytter vi 
Spond til medlemshåndtering og betalinger mm.  Vårt «bookings-system» fungerer bedre 
enn tidligere - både til booking på utebanene og i bobla. Videre benytter vi Visma Accounting 
til regnskap og lønnsrutinene. Vi ser også på muligheten til å få innarbeidet et «års-hjul» 
for bedre planlegging og styring av våre aktiviteter og oppgaver.   

 

http://www.kolbotntennis.net/
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2. Medlemmer  
 
Det var pr. 31/12-2021 registrert 295 medlemmer totalt i klubben, mens vi i 2020 var 265 
medlemmer, mao. en økning på 30 medlemmer, bra. Her er oversikten og utviklingen i antall 
medlemmer fra 2015 til 2021. 
 

År Junior Senior Sum 

2015 149 83 232 

2016 151 82 233 

2017 136 72 208 

2018 152 85 237 

2019 145 100 245 

2020 152 113 265 

2021 161 134 295 

 
Herunder en mer detaljert oversikt for 2021 sammenlignet med 2020. Til info er SFO-
deltagere i vår- og høstsemesteret som tidligere inkludert i junior 6-11 år.  
Det er totalt en økning på 30 medlemmer, og 34 om vi holder passive medlemmer utenfor. 
På juniorsiden er det økning med 9 medlemmer, til tross for at det var mindre SFO-deltagere 
i 2021 bl.a. ut fra Corona-situasjonen. Det er samme antall studentmedlemskap. Videre er 
det en økning på 22 seniormedlemmer, mens antallet pensjonister økte med 2.  
Antallet «familiemedlemskap» hadde også en økning i forhold til 2020. Det er noe usikkerhet 
om alle i familien registreres som medlemmer, så vi tar et forbehold om alle medlemstall er 
helt riktige. Vi gratulerer til Ingar Undrum som ble ny æresmedlem i 2021 pga. stort 
engasjement og jobb-innsats for klubben over mange år. 
 

Gruppe 2021 2020 Diff 

Junior 161 152 9 

Student 7 7 0 

Senior 106 84 22 

Pensjonist  15 13 2 

Delsum 1 289 256 33 

Æresmedlemmer 3 2 1 

Delsum 2 292 258 34 

Passive 3 7 -4 

Total 295 265 30 

 
Her er medlems-oversikten (delsum 1) mht. gutter/menn og jenter/damer i henhold til alder. 
Til info er det 26 flere gutter/menn og 7 flere jente/damer mer i 2021 enn det var i 2020.   
 

År 0-5  06-12 13-17 18-25 over 26 SUM 

Jenter/Damer - antall 0 37 17 2 36 92 

Gutter/Menn - antall 0 78 29 5 85 197 

SUM   115 46 7 121 289 

 
 

*Æresmedlemmer i KTK er 

Kjell Brevik, Arne Vangsnes 
og Ingar Undrum 

http://www.kolbotntennis.net/
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Vi har i 2021 ikke endret vår medlemskontingent - og har heller ikke planer om det for 
2022. Se våre web-sider www.kolbotntennis.net mht. detaljer om prisene.   
 
For medlemshåndteringen Svein/Stig 
 

 
3.  Sportslige rapporter  
 
Vedr. sportslige aktiviteter ble det som nevnt få turneringer og lite lag-tennis i 2021 pga. 
Corona-restriksjonene. Men på sommeren var det mindre restriksjoner - slik at tennisskolen 
gikk nærmest som planlagt. Vi fikk også arrangert «tennis sommer-skole»,  en sosial 
doubleturnering og vårt klubbmesterskap mm. Videre hadde vi et «stigespill» som ble 
populært slik at medlemmene ble aktivisert og kunne møte nye spillere mm.   
Vi nevner også våre medlemmer Charlotte Andersen, Filippa Vale Frogner og Jon William 
Karlstad. De er helt i toppskiktet i Norge i sine klasser, men de har også spilt få turneringer i 
år.  Lykke til for våre medlemmer som vil prøve seg i konkurranser også. 
 

3.1 Rapport fra Tennisskolen 2021  

Året 2021 var preget av korona viruset i kommunen. Spesielt fikk Tennisskolen føle dette i 
starten av 2021 og slutten av 2021, da det ble stengt/delvis stengt i enkelte uker.  
Men vi fikk muligheten til å gjennomføre de planlagte kursene for både 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. 150 elever, hvorav ca. 30 voksne. 
 
SFO-tennis er et tilbud til barneskolene i Oppegård/Nordre Follo kommune. Følgende skoler 
har deltatt, Vassbonn, Kolbotn, Sofiemyr og Tårnåsen. Vi har pga. Corona ikke hatt 
anledning til å gjennomføre kurs på Sofiemyr og Tårnåsen skole høsten 2021. De aller 
ivrigste fra nevnte skoler har da deltatt på kurs i bobla. Antall SFO-barn var ca. 25 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. 
 
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.  

På høsten ble det i regi av Norges Tennisforbund arrangert  
regionale «Tennis-Kids- turneringer». Turneringene er basert 
på bruk av ulike typer tennisballer ut fra ulike ferdigheter; dvs. 
Røde, Orange, Grønne og Gule (ROGY- turneringer). Disse 
sosiale barneturneringer har vært populære blant våre tennis-
skole elever og flere har deltatt i turneringer på Nesodden, 
Moss, Mysen, Soon, Ljan, Ski og Kolbotn.  

Vi har i 2021 kjøpt treningsutstyr for ca. kr. 50.000 til 
tennisskolen for utlån av racketer/utstyr og forbedring av våre 
treningsaktiviteter.   

 

http://www.kolbotntennis.net/
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Herunder et bilde av glade deltagere fra en av ukene på sommerskolen.  
 

  

Videre viser vi til tenniskolens aktiviteter for barn og voksne i bobla på høst/vinter- som stort 
sett gikk etter plan – helt fram til juleavslutningen. Juleavslutningen ble også dette året også 
preget av korona viruset, dvs. ikke en felles avslutning, men en markering for hver gruppe 
den siste uken før jul.  

Herunder «en gruppe» av barn fra tennisskolen før juleavslutningen i bobla  

 

 

Vi takker til våre trenere på tennisskolen i 2021, dvs. Dag Kristensen (hovedtrener), Magnus 
Høyeraal, John Ivar Bye, Elise Rehn Bakken, Trond Ole Moldvær, Anders Wedøe, og 
Marius Kristensen  

 
For Tennisskolen v/Dag Kristensen, hovedtrener 

 

 

 

 

http://www.kolbotntennis.net/
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3.2 Turneringskomiteen 2021  
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Før finalen i double i klubbmesterskapet; Leif og Albert Wedøe, Trond Ole Moldvær og Baard W. Andersen 
 

For turneringskomiteen Trond Ole Moldvær 
 

 
 

3.3 Lagtennis 2021  
 
3.3.1 Herrelaget 

 
 

 
For herrelaget,  Trond Ole Moldvær 
 
 

http://www.kolbotntennis.net/
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3.3.2 Veteran damer 
 
Det har vært lite aktivitet av kamper på grunn av koronarestriksjoner, så det ble ikke satt opp 
seriekamper utendørs i 2021.  Etter hvert som samfunnet har åpnet opp igjen, kunne vi 
begynne å spille seriekamper.  I lagserien for veteran damer inne, spiller vi i pulje 2 og har 
spilt 2 kamper i 2021 med følgende resultat: 
 

Kolbotn TK Holmenkollen 1 07.11.2021 Resultat 8-4 

Kolbotn TK Njård 1 05.12.2021 Resultat 10-2 

  
Vi har igjen å møte Stabekk 2, Eiksmarka 2, Drammen TK og Asker 1.   
Håper vi klarer å prestere like bra i de kommende kamper.  De som har vært med å spille er: 
Peggy B. Torbergsen (Kaptein), Mette Degerstrøm, Åse Kristensen, Cecilie Høyeraal og Ina 
Albrigtsen. 

  
Hilsen lagleder veteran damer, Åse Kristensen  
 
 
3.3.3 Veteran herrer 
 
Sesongens lagkamper i 2021 for herre-veteranene ble noe redusert - som så mye annet i 
2021.  Det ble bare spilt 3 lagkamper ute i 2 divisjon avd B. Vi kom midt i feltet og rykket 
derfor hverken opp eller ned.   
Lagånden var som vanlig god og det var 8 spillere som deltok på laget, dvs. Bård, Svein, 
Leif, Mikael, Paul, Einar, Tomas og Jørgen.  
 
Hilsen lagleder veteran herrer; Jørgen C. Hauge  
 
 
 

4. Baner og anlegg   
 
Vi viser her til vårt ute-anlegg med 4 grusbaner, klubbhuset, treningsutstyrs-boden, trapp og 
gjerder, 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 duk, tepper, lys, strøm, oppvarming og utstyr + 
fyrhuset med de tekniske installasjoner og styresystemer mm. 
 
4.1 Uteanlegget 2021 
 
Anlegget: 
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 
kommer egen innkalling på dette ved påsketider. 
 

http://www.kolbotntennis.net/
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Det ble lagt nytt dekke rundt grunnlinja bane 1 og 2 mot sør og det er laget dreneringsgrøft.  
Ikke «helt i boks» enda men vi tar ei økt til våren og det er bestilt 3T med grus. 
 
Det er iverksatt installasjon av nytt gjerde rundt bane 1 og 2 da det var rusta opp. 
Installasjon rett før jul 2021. Iherdig innsats er lagt ned og 400 trillebårer med stein og grus 
ble fjernet som har rast ned fra skrenten siden banene ble etablert. 
 
Ellers er normalt vedlikehold av linjer gjort. Linjene på bane 3 ble lagt ned med «Fein sag» 
som er den eneste metoden som fungerer på den knallharde banen. Banene holdt seg bra 
denne sesongen grunnet lite regn. 
 
Anlegget trenger mer vedlikehold fremover, men det meste fixer vi selv på dugnad.  
 
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 2022 for å bedre situasjonen. 
 
Klubbhuset: 
Klubbhuset er blitt vasket, men det er mange som ikke bryr seg om å ta av seg skoene. Det 
er også noen som bruker kjøkkenet uten å rydde etter seg, det må de bli flinkere på. Det er 
gjort forsøk på en mer koselig atmosfære med kjøleboks osv, det har fungert men kan bli 
bedre. Tror det kan være lurt å ha en person som er ansvarlig for klubbhuset, særlig i 
sommersesongen slik at vi kan ha det hyggelig. Det er for øvrig kjøpt inn stoler til verandaen 
og et kombinert utebord med stoler til plassen under grana.  
 
MVH 
Einar Granlien 
 
 

 
 
Her et bilde fra arbeidet med å rive ned gammelt gjerde mm. og klargjøre for nytt gjerde.   
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4.2  Tennisbobla 2021 
 
Teknisk: 
Bobla kom opp som tidligere år. Det er byttet lamper i alle lyskasterne og alt fungerer som 
det skal. Et knust glass i en av lampene er byttet. Ingen problemer med fyren og vi kan nå 
gjøre vedlikehold av brenneren selv, ref. null utgifter til selskapet «Jarotech» i 2021 mot ca. 
kr. 50.000 i 2020. 
 
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 av fyr og skifte av viftereimer.    
 
Økonomi: 
Alle har betalt for sine timer før utløpet av 2021/2022. Online booking av strøtimer går nå 
svært bra og pengene kommer godt med. 
 
Det føres spesifikt internt regnskap for bobla, og det viser et overskudd for 2021. 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.  
 
2021-2022 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 2022. 
  

 
 
Her et bilde fra dugnaden for å ta ned bobla og klargjøre for utesesongen.  
 
For boblekomiteen Einar Granlien 

http://www.kolbotntennis.net/
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5. Ny tennishall - hallprosjektet  

 

Kolbotn, 10. desember, 2021 

Årsberetning Hallkomiteen 2021 

Dette var året vi fikk det siste store gjennomslaget: kommunalgaranti gikk igjennom i 

kommunestyret i mars mnd.  I månedene før hadde vi en grundig prosess med forklaringer 

og dokumentasjon med administrasjon kommunen på budsjetter, tilbud, avtaler. Nordre Follo 

Kommune (NFK) gjorde en solid jobb med å få innsikt, all dokumentasjon og forstå hver en 

liten detalj i vårt prosjekt. Det var en god og konstruktiv gjennomgang. Vi forvalter nå mye 

tillit, ved at vi har fått tomt og kommunalgaranti på hele 40 millioner kroner.  

Vi har også snakket mye med politisk ledelse, gått igjennom prosjektet og svart på spørsmål. 

Artig at de fleste kjente godt til dette.  

En viktig milepæl var forhåndskonferansen med NFK i mai. Her var vi 15 personer på teams.  

NFK var godt representert på alle fagområder, KIL med sin arkitekt og oss med vår 

konsulentpartner «ProPlan». 

Det er mye som skal avklares før vi sender en 2 trinns rammesøknad; 1 - for iverksetting av 

grunnarbeider, 2 - for alt over, dvs. vann og avløp, energi/varme, tomtedeling, rekkefølge i 

byggeprosessen med Kolbotn Idrettslag (KIL), brannsikring av hallen og opparbeiding av 

utendørsarealet. Det siste er vi sammen med KIL om å søke for å få kommunen til å ta 

ansvaret og regninga for dette.  

Vi har nå fått adresse for hallen, Kongeveien 70, 1412 Sofiemyr. Et steg til på veien til mål. 

Vi må først få på plass tomtedeling, bekreftelse fra kommunen på at vi kan ha atkomst på 

NFK sin tomt.  

Parallelt med dette har vi forhandlinger med oppdaterte priser da det har vært inflasjon 

under corona, vi går vi opp detajlene i kontrakten med leverandør, slik at vi har en god nok 

buffer gitt de økte materialprisene. Vi ønsker jo å bygge ferdig også 2. etg når vi først er i 

gang.  

Vi har jobbet nitidig med både KIL og NFK. En del endringer underveis fra KIL påvirker oss 

og har tidvis vært arbeidskrevende. Vi er utholdende, løser sak etter sak med 

detaljprosjektering og håper på oppstart med «pæling» like etter sommerferien og oppstart 

over grunn høsten 2022. Følg med på våre Facebook sider, for fortløpende oppdateringer. 

Vi vil gjerne presentere status pr. dato mht. hall-prosjektet og planene for medlemmene på 
årsmøtet.  
  
Fra hallkomitéen, dvs. Leif Wedøe, Einar Granlien, Roald Albrigtsen, Trond Ole Moldvær.   
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HER ER TENNISKLUBBEN NÅ: Tennisboblen er overmoden for utskifting.  
  

  
Slik kan den nye hallen bli: Med den nye firebaners tennishall plassert på Sofiemyr; dvs. et 
fullverdig, helårstennistilbud for barn og unge.  
 

http://www.kolbotntennis.net/
https://img.gfx.no/2366/2366691/0.jpg
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6. Økonomi  
 
6.1 Regnskap for 2021 
 

 
    
Se mer detaljer til regnskapet på neste side  

http://www.kolbotntennis.net/
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Herunder er en mer detaljert oversikt over inntektene og kostnadene i 2021 med differanser i 
forhold til regnskap 2020 - og med avvik i kroner og avvik i prosent.  
 

Inntekter Res 2021  Res 2020  Diff kr Diff % 

Treningsavgifter 894,700 707,628 187,072 20.9 % 

Leieinntekter bobla 376,883 331,209 45,674 12.1 % 

Leieinntekter uteanlegg 31,408 19,443 11,965 38.1 % 

Sponsorinntekter 108,429 68,133 40,296 37.2 % 

Kiosksalg 0 3,469 -3,469 0.0 % 

Stevneinntekter   3,727 17,947 -14,220 -381.5 % 

Offentlige tilskudd 310,784 236,149 74,635 24.0 % 

Medlemskontingent 351,660 274,965 76,695 21.8 % 

Inntekter hall-prosjektet 45,000 n.a     

Sum driftsinntekter 2,122,591 1,658,943 463,648 21.8 % 

Kostnader         

Treningsutstyr 61,515 50,024 11,491 18.7 % 

Innkjøp varer til arrangement 3,055 3,768 -713 -23.3 % 

Lønn, ansatte trenere 86,350 74,083 12,267 14.2 % 

Feriepenger 8,900 7,774 1,126 12.7 % 

Renovasjon,vann, avløp 14,651 17,978 -3,327 0.0 % 

Fyringsutgifter 196,743 201,336 -4,593 -2.3 % 

Strømutgifter 73,299 54,860 18,439 25.2 % 

Forvaltning anlegg 210,695 206,151 4,544 2.2 % 

Lønn, innleide trenere 562,118 427,575 134,543 23.9 % 

Kontorrekvisita  1,807 652 1,155 63.9 % 

Datakostnad/web mm 6,986 13,368 -6,382 -91.4 % 

Møter & kurs 24,461 11,109 13,352 54.6 % 

Reklame mm. 2,132 2,885   0.0 % 

Kontorkostnad  1,425 1,240 185 13.0 % 

Premier/gaver  n.a 251     

Kontingenter krets/forbund 68,645 55,813 12,832 18.7 % 

Startkontingenter 13,300 4,810 8,490 63.8 % 

Forsikring 36,599 34,871 1,728 4.7 % 

Bank & gebyrer 39,826 23,413 16,413 41.2 % 

Kostnader hallprosjektet  341,342 n.a     

Sum driftskostnader 1,753,854 1,191,961 561,893 32.0 % 

Driftsresultat  368,738 466,982 -98,244 -26.6 % 

Finansinntekter 200 130 70 35.0 % 

Årsresultat 368,938 467,112 -98,174 -26.6 % 
 
 

Vi har ikke kommentert enkeltpostene i regnskapet, men hører fra dere om spørsmål og 
synspunkter.     
 

http://www.kolbotntennis.net/
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6.2 Eiendeler & balanse   

 
 

 

Kommentar til balanserapporten; 
 
Vår balanse har blitt bedre i løpet av 2021 bl.a. inkludert resultatet på kr. 368.938.  Videre 
har vi økt saldoen på vår hallkonto, herover benevnt «Kontanter» med kr. 740.628 vedr. 
innbetalinger fra medlemmer knyttet til hall-prosjektet. Videre ble sponsorbidragene fra 
COOP/KIL satt inn på våre sponsorkonti i februar 2021. Mao har vi hatt en god utvikling av 
balansen i 2021.  

http://www.kolbotntennis.net/
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6.3  Revisjonsberetning for 2021  
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6.4 Forslag til «Budsjett 2021» 
 

Inntekter Res 2021  Budsjett 2022 Diff kr Diff % 

Treningsavgifter 894,700 900,000 5,300 0.6 % 

Leieinntekter bobla 376,883 400,000 23,117 6.1 % 

Leieinntekter uteanlegg 31,408 32,000 592 1.9 % 

Sponsorinntekter 108,429 70,000 -38,429 -35.4 % 

Kiosksalg 0 5,000 5,000   

Stevneinntekter   3,727 15,000 11,273 302.5 % 

Offentlige tilskudd 310,784 250,000 -60,784 -19.6 % 

Medlemskontingent 351,660 380,000 28,340 8.1 % 

Inntekter hall-prosjektet n.a n.a     

Sum driftsinntekter 2,077,591 2,052,000 -25,591 -1.2 % 

Kostnader         

Treningsutstyr 61,515 65,000 3,485 5.7 % 

Innkjøp varer til arrangement 3,055 4,000 945 30.9 % 

Lønn, ansatte trenere 86,350 90,000 3,650 4.2 % 

Feriepenger 8,900 9,000 100 1.1 % 

Renovasjon,vann, avløp 14,651 15,000 349 0.0 % 

Fyringsutgifter 196,743 400,000 203,257 103.3 % 

Strømutgifter 73,299 100,000 26,701 36.4 % 

Forvaltning anlegg 210,695 250,000 39,305 18.7 % 

Lønn, innleide trenere 562,118 580,000 17,882 3.2 % 

Kontorrekvisita  1,807 1,800 -7 -0.4 % 

Datakostnad/web mm 6,986 8,000 1,014 14.5 % 

Møter & kurs 24,461 20,000 -4,461 -18.2 % 

Reklame mm. 2,132 1,000 -1,132 0.0 % 

Kontorkostnad  1,425 1,500 75 5.3 % 

Premier/gaver  n.a 1,000 1,000   

Kontingenter krets/forbund 68,645 70,000 1,355 2.0 % 

Startkontingenter 13,300 15,000 1,700 12.8 % 

Forsikring 36,599 38,000 1,401 3.8 % 

Bank & gebyrer 39,826 40,000 174 0.4 % 

Kostnader hallprosjektet  n.a n.a n.a n.a 

Sum driftskostnader 1,412,507 1,709,300 296,793 21.0 % 

Driftsresultat  665,084 342,700 -322,384 -48.5 % 

Finansinntekter 200 300 100 50.0 % 

Årsresultat 665,284 343,000 -322,284 -48.4 % 

 
Kommentar: Som nevnt innledningsvis ønsker vi å jobbe med 2 budsjetter i 2022. Det ene 
budsjettet er som vist herunder knyttet til våre «normale tennisaktiviteter» og sammenlignes 
med resultatet fra 2021 (excl. inntekter og kostnader vedr. hallprosjektet). Videre vil vi ha et 
budsjett for hall-prosjektet som vi vil komme tilbake til når vi har fått endelig klarsignal for 
byggestart.   
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Våre inntekter for 2022 er samlet budsjettert på samme nivå som 2021, hvor de normale 
tennisinntekter øker litt - men at offentlige tilskudd reduseres. Våre kostnader for 2022 øker 
noe - og spesielt knyttet til oppvarming og strøm til bobla. 
 
Fortsatt lander vi på et godt resultat på kr. 343.000,- men det er usikre faktorer som kan 
prege aktivitetene og økonomien. Se detaljene knyttet til budsjetteringen på de ulike 
inntekts- og kostnadsposter. 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Innkommende forslag til generalforsamlingen   
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9. Valg av styre for 2022 -> generalforsamling mars 2023 
 

                                                                                                                                                                                                     
Følgende er på valg/ikke på valg ved årsmøtet   
 
Styreleder       Stig Kjønstad      På valg -> leder 
Styremedlem  Svein Kolden     På valg -> Medlemmer + Data/Web/Marketing 
Styremedlem  Geir Kronkvist     Ikke på valg -> økonomi og lønn mm. 
Styremedlem  Ane Svartberg.      På valg -> prosjekter mm 
Styremedlem  Einar Granlien.         Ikke på valg -> ansvar boble & anlegg + hallkomiteen 
Styremedlem  Dag Kristensen.       På valg -> hovedtrener  
Styremedlem  Leif Wedøe     Ikke på valg -> hall-komiteen 
 
Hele styret har sagt «Ja» til gjenvalg. Vi ser det bl.a. viktig for kontinuiteten mht. hall-
prosjektet. Samtidig er styret og styremedlemmene åpen for forslag til nye 
styremedlemmer og endringer i styret. 
. 
Forøvrig til årsmøtet,  
Sonia Almeida avslutter økonomi-rapporteringen, Geir Kronkvist overtar økonomisjef. 
Gunnar Fagerli fortsetter som revisor.   
Anne Mofossbakke avslutter lønnsrapportering, Geir Kronkvist har overtatt medio 2021. 
Stor takk for innsatsen for klubben til Sonia og Anne - og også til Gunnar som 
fortsetter. 
 
Komiteene- og tillitsmenn i komiteene herunder velges ikke av generalforsamlingen - 
men organiserer seg selv. Endringer av personer rapporteres til styret fortløpende.   
 
Turneringskomiteen  
Leder Trond Ole Moldvær, Gunnar Dahlquist, Vegard Holmefjord         
  
Boblehall-komiteen  
Leder Gunnar Dahlquist, Einar Granlien, Elisabeth Rollem Storløkken, Ingar Undrum, Stein 
Grøtting, Harald Granmark, Lars Erik Hjelseth. 
  
Uteanlegg inkl. baner og klubbhus mm. 
Leder Einar Granlien, Dag Kristensen, Gunnar Dahlquist, Ingar Undrum, Jan Palm  
 
Hallkomite 
Leder Einar Granlien, Leif Wedøe, Roald Albrigtsen, Trond Ole Moldvær  
 
Hovedtrener: Dag Kristensen   
 
Oppmenn divisjonslagene 
Herrer 1: Trond Ole Moldvær  
Veteran damer: Åse Kristensen 
Veteran herrer: Jørgen C. Hauge 

 
Valgkomite  
Leder Kjell Brevik 
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