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                               ÅRSBERETNING 2019 
 

KOLBOTN TENNISKLUBB (KTK) 
 

 

 
Bilde av deltagere og trenere på klubbens sommerskole i 2019 
 
 
Styret i Kolbotn Tennisklubb har i perioden bestått av:  
 
Stig Kjønstad    Leder  
Einar Granlien    Nestformann, leder boblekomiteen 
Dag Kristensen  Styremedlem, leder anlegg/ute-baner  
Svein Kolden   Styremedlem, leder marketing & web & medlemmer 
Ane Svartberg   Styremedlem, prosjekter 
Andreas Andersen  Styremedlem, hovedtrener junioravdelingen/tennis-skolen 
Alexander Fredenfeldt  Styremedlem, juniorkomiteen  
 
Videre har følgende bidratt i styrearbeidet: 
Elisabeth R. Storløkken  Økonomirapportering  
Anne Mofossbakke  Lønnsrapportering  
Sonia Almeida   Revisor  
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Styret har følgende årsberetning for 2019: 
 
1. Styrets beretning  

Styret har hatt 7 styremøter i 2019 - og agenda/referater er tilgjengelig fra møtene. Videre 
har styret hatt flere møter sammen med «hall-komiteen» knyttet til «hall-prosjektet».   
 
Vi kan rapportere om et «tennis-år» mye i tråd med våre sportslige og sosiale ambisjoner, 
både på junior- og seniorsiden. Som nevnt er vår målsetting å være en «breddeklubb». 
Derfor er det positivt at flere «familier» melder seg inn i klubben - og at foreldre og barn 
spiller sammen på uteanlegget på sommeren og i bobla på vinteren - med og uten 
instruksjon. Vi hadde 21 familiemedlemskap i 2019 mot 13 familier i 2018.  Klubbens 
medlemstall har økt med 8 medlemmer til 245 medlemmer pr. 31/12-2019, derav 145 
juniorer og 100 seniorer. Antall aktive medlemmer har økt med 11 medlemmer til 239 
medlemmer i 2019 mot 228 aktive medlemmer i 2018.  
 
Det er gjerne flere årsaker til at flere familier melder seg inn i klubben - og at flere seniorer og 
SFO-barn starter med tennis i klubben. Vi tilbyr som kjent nybegynnerkurs og har en aktiv 
tennisskole for barn og voksne. Videre har vi god kontakt med barneskolene i kommunen 
vedr. et SFO-tilbud til barna med trenere. Antall deltagere på våre SFO-tilbud har økt bra i 
2019. De mest aktive barn/juniorer/seniorer deltar noe i sosiale og individuelle turneringer. 
Videre spiller de «lagtennis» for klubben mot andre tennisklubber. Videre har vi et stabilt og 
godt veteranmiljø for damer og herrer.  
 
Videre har vi gode sportslige resultater å vise til - både blant barn/juniorer - og for de beste 
voksne. Flere juniorer deltar i lokale turneringer- og det samme gjelder for 
seniorer/veteraner. Faktisk ble vår veteranspiller Jørgen K. Hauge norgesmester i 60-
årsklassen i 2019 - moro med flere norgesmestere i klubben. Vi nevner også at våre 
medlemmer Filippa Vale Frogner og Jon William Karlstad gjør det meget godt i juniorklassen 
i norgesmesterskap og landsturneringer. Charlotte Andersen og Maria Odewski m.fl. har 
også gjort det meget bra i sosiale turneringer for barn. 
 
Videre har vi ivaretatt klubbens oppgaver med å forvalte og forbedre våre anlegg; dvs. ute-
anlegget, klubbhuset, bobla, vårt utstyr mm. Vi nevner først anlegget som vi vedlikeholder 
jevnlig i sommerhalvåret for at utebanene og klubbhus mm. skal være i god stand. Her takker 
vi for den dugnadsinnsats som enkelte medlemmer bidrar med.  
Bobla ble skikkelig oppgradert i 2018, vi skiftet motor, vifte, styresystem og oppjusterte det 
elektriske anlegget. Dette var nødvendig etter 32 års bruk - uten «større utskiftinger» - men 
også av sikkerhetsmessige hensyn. Dette var som sagt nødvendig og i år har bobla fungert 
meget bra. Vi takker boblekomiteen for at vi har bobla i fortsatt god stand - og at vi dermed 
kan tilby våre medlemmer et helårlig tennistilbud inntil vi får realisert vårt «tennishall-
prosjekt».      

Vedr. «tennishall-prosjektet» har vi brukt 2019 til å planlegge tennis-hallen basert på 
kommunestyre-vedtaket fra juni 2018 om å bygge hallen på grusbanen inntil kunstgresset på 
Sofiemyr. Vi har samarbeidet noe med KIL Fotball om «felles anleggs-planer» - og den 
dialogen pågår fortsatt. Videre har vi hatt flere møter med mulige total- og delleverandører av 
hallen, og samtidig hatt kontinuerlig dialog med Oppegård kommune om våre planer. Med ny 
«Nordre Follo»-kommune og nytt kommunestyre tar den kommunale prosess nå ekstra tid. 
Men vi håper vi kommer videre i løpet av 2020 – og kan realisere hallen i 2021. Som tidligere 
nevnt jobber vi også videre med å skaffe det siste av egenkapital og har også god dialog 
med mulige sponsorer.  

Se beskrivelse av hallplanene - og prosjektet bak i årsrapporten. 

http://www.kolbotntennis.no/
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Vi har i 2019 ikke endret vår medlemskontingent - og har heller ikke planer for det i 2020.  
Men vi ønsker å tilføre en innmeldingsavgift på 750 kr for bedre å holde på medlemmene.  
Se våre web-sider mht. detaljer om prisene.   
 
Vedr. oppfølging av treningsgrupper, betalinger for drop-in timer og kontingenter mm. har vi i 
løpet av 2019 erstattet «gamle Weborg» med «Spond» - oppdatert våre Web-sider. Stor takk 
til Svein Kolden for den jobben. 
 
Regnskapet for 2019 viser driftsinntekter på kr 1.372.837, mens fjorårets inntekter var kr 
1.264.545. Det er kr.108.292 bedre enn 2018 og skyldes bl.a. høyere medlems- og 
treningsinntekter. Videre er kostnadene redusert til kr. 1.359.921 mot 1.410.937 i 2018. 
Kostnadsreduksjonen skyldes bl.a. mindre vedlikehold og utskiftninger i bobla, ref. fjorårets 
200.000 knyttet til oppgradering av bobla. Samtidig tok vi i slutten av 2019 en ekstra kostnad 
på vel 100.000 til å fylle opp dieseltanken til oppvarming av bobla i 2020. 
 
Mao. lander vi på et positivt resultat på kr 13.053 mot et negativt resultat i 2019 på -146.392,- 
Vårt budsjett for 2019 var 45.800 - noe vi ligger litt etter. Regnskapet er det «operative 
driftsregnskapet» for klubben, regnskapet knyttet til hall-prosjektet ikke med her. 
 
Vedr. balansen har den blitt bedre i løpet av 2019. Balansen inkluderer at enkelte 
medlemmer har forskuddsbetalt leie i ny tennishall med kr. 626.086. Men 
kontantbeholdningen pr. 31.12.2019 har økt med vel 110 knok - og inkluderer det positive 
resultatet på kr. 13.053.  
 
For 2020 lander vårt forslag til budsjett på et bra positivt resultat, kr 105.000,-. Se detaljer i 
vedlagte regnskap, balanse og budsjettforslag. 
 
Styret vil takke til alle som frivillig bidrar til at Kolbotn tennisklubb utvikler seg positivt 
med sportslige og sosiale resultater - og at klubbens verdier og anlegg forvaltes på en 
god måte.   
 
Forøvrig viser vi til mer detaljerte beskrivelser av nevnte sportslige aktiviteter, prosjekter, 
anlegg og økonomi mm. på de neste sidene. 
   
Her et bilde av våre «unge spillere» som deltok i «Red-tour turnering» på Nesøya.  
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1. Medlemmer  
 
For 2019 har vi totalt 245 medlemmer registrert, mens vi i 2018 var 237 medlemmer, mao. 
en økning på 8 medlemmer totalt. Se oversikt og utviklingen i medlemsmassen fra 2012 til 
2019 herunder 
 

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 

 
Herunder en mer detaljert oversikt for 2019 sammenlignet med 2018. Til info er SFO-
deltagere inkludert i junior - og familiemedlemskap er fordelt på senior og junior etter hva vi 
har registrert. Det er en økning på 11 medlemmer om vi holder passive medlemmer utenfor. 
På juniorsiden er det nedgang med 9 medlemmer, mens det er en økning på 20 medlemmer 
på seniorsiden inkl. pensjonister. Dette kan gjerne skyldes at vi i 2019 har flere 
familiemedlemskap enn i 2018, det var 21 familier i 2019 mot 13 familier i 2018. Det er noe 
usikkerhet om alle i familien fanges opp og registreres som medlemmer.  
 

Gruppe 2019 2018 Diff 

Junior  145 154 -9 

Senior 81 65 16 

Pensjonist  13 9 4 

Delsum 1 239 228 11 

Æresmedlemmer 4 4   

Delsum 2 243 232 11 

Passiv 2 5 -3 

Total   245 237 8 

(Familier)  (21) (13) (8) 

 
Herunder er også medlems-oversikten (Delsum 1) mht. gutter/menn og jenter /damer i 
henhold til alder. Til info er det 10 flere gutter/menn og 1 jente/damer mer enn i 2018.   
 

Gutter/Menn - år   0-11  12-19  20 -> SUM 

Antall 70 29 66 165 

     

Jenter/Damer - år   6-11  12-19  20 ->   

Antall 31 15 28 74 

     

SUM  101 44 94 239 
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Vi ønsker selvsagt flere medlemmer i alle kategorier - og det er en målsetting for 
rekrutterings-aktivitetene i 2020. Det ser bra ut så langt, bl.a. fordi det er flere barn og voksne 
på tennisskolen inkl. SFO-deltagere. Videre håper vi på flere familiemedlemskap.      
 
 
2.  Sportslig rapport  
 
Vedr. det sportslige for 2019 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 SFO-
tennis 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. Vår egen Andreas Anderssen er hovedtrener for Tennisskolen. Andreas 
har sammen med trenerteamet økt interessen for tennisskolen - og SFO-rekrutteringen. 
Videre har også fått flere voksne blitt 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 spesielt vårt tennistilbud til barneskolene i Oppegård kommune, SFO-tennis. SFO-
tennisen handler gjerne mer om «tennis- og ball-lek» med barna/deltagerne en gang i uken. 
Dette tilbudet gjelder i dag for barneskolene på Kolbotn, Vassbonn, Sofiemyr og Tårnåsen.  
Vi har hatt ønsker om å utvide dette tilbudet til andre barneskoler i kommunen, men har hatt 
problemer med å få dette til pga. kostnad knyttet 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 Norges tennisforbunds 
trener-1 og trener-2 utdannelse i klubben. Det lover bra mht. videre skolering av oss alle 
framover uten ekstern hjelp.   Det videre arbeidet i Tennisskolen vil være ytterligere målrettet 
mot å skape enda bedre kvalitet i Tennisskolen - og gjerne med video-opptak.  Det har blitt 
brukt mye video i treningen i år, spesielt for de voksne. 
 
Herunder er en oversikt over SFO-deltagere fra Kolbotn, Vassbonn, Tårnåsen og Sofiemyr 
barneskoler for 2019. Avstanden mellom barneskolen og aktiviteten er en vesentlig faktor 
mht. deltagelse - og derfor bra at vi nå har SFO-aktiviteter både i bobla og Sofiemyrhallen. Vi 
takker også enkelte av våre «tennispensjonister» som følger barna trygt fra skolen til 
tennisbobla. I 2020 håper vi også å få med Østli skole   
 

SFO-barneskole Sum 2019 Sum 2018 Diff 

Kolbotn 13 6 7 

Vassbonn 32 19 13 

Sofiemyr 26 25 1 

Tårnåsen 18 15 3 

Sum 89 65 24 
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Vi har i løpet av 2019 videreutviklet en stor grunnstamme av barn fra 2. til 5. klasse som kan 
utvikle seg til gode konkurransespillere. Uansett har vi fått en god bredde med mange barn i 
årsklassene 2012, 2011, 2010 og 2009, 2008 og 2007. Vi er en del av det gode selskap i 
Tennis Kids som er en videreforedling av Team Tennisskolen, og vi har hatt flere lag med i 
både Orange Tour (7-11 år), og Green Tour (11-19 år) 
 
Maria Odewski og Charlotte Anderssen hevder seg i U10 i hele Osloregionen. Charlotte vant 
alle sine kamper under 2019 til tross for at hun har 2 år til i klassen. 
.  
Videre har vi medlemmer som hevder seg i større turneringer og NM i sine 
klasser. Her nevner vi igjen Filippa Vale Frogner og Jon William Karlstad som er helt i toppen 
i sine respektive aldersklasser. 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 bl.a. NM-
vinner Jørgen Hauge og sammen med Åse Kristensen ble det 2-plss i mixed double. 
  
Turneringskomiteen arrangerte igjen vårt klubbmesterskap med bra deltagelse i de fleste 
klasser. Spesielt hyggelig at over 10 barn deltok i U10 med «orange ball», og 4 gutter deltok i 
U12 med «grønn ball». 
 
Vi har lagt stor vekt på å coache egne trenere, og har innført «treningstime-mal» som sier 
hva hver tennistime skal inneholde. Elise Rehn Bakken deltok i regi av NTF på Trener 1 kurs, 
og Dag Kristensen på Trener 2 kurs. 
 
Våre trenere: 
Andreas Anderssen(hovedtrener), Dag Kristensen, Magnus Høyeraal, Markus Nord, Andreas 
Cameron, Filippa Vale Frogner, Elise Rehn Bakken, Anders Wedøe og John Ivar Bye. 
 
Åpne dager på anlegget/tennisbanene 
Vi har også i år hatt 2 «åpne dager» på anlegget fra 10:00-1400 på lørdager. 
Stikkord er Introduksjon, enkle øvelser, oppfordret foreldre å komme sammen med barna.  
Vi hadde minitennis og vanlig tennis med trener på hver bane. ca 35 deltagere tilsammen  
 
Tennis sommerskole i uke 26 og 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 læring samt få utfordringer på sitt nivå.. På tennisleiren var vi opptatt av 
at nye og gamle spillere skal bygge gode relasjoner til hverandre. Alle skulle trives. Uke 33 
var det nesten 50 deltakere innom.. 
 
Eventyrfestivalen 
Vi deltok også i 2019 med stand på eventyrfestivalen. Opplegget var med «Mininett» hvor 
alle kunne prøvespille. Her takker vi Sigbjørn og Ane som ledet opplegget sammen med 
enkelte juniorer. Dette for å promotere klubben og tennis - og det var stor fart hele dagen og 
mange barn som hadde det gøy..  
 
Juleavslutning tennisskolen  
Juleavslutning ble avholdt både 11. og 13. desember i bobla. 
Ingredienser var juletennis, pepperkaker, konkurranse, og julemusikk 
Det var ca 50 deltagere (voksne og barn), og dette var særdeles vellykket. 
 
For Sportslig rapport: Andreas Anderssen 
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Her Jørgen Hauge, årets norgesmester i 60-årsklassen.  

 

              Her barn fra vår «tennisskole»   
 
 
Herunder våre deltagere i «Orange Tour» på Nesodden  
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2.2 Turneringskomiteen 

 
Turneringskomiteen for 2019 har bestått av: Gunnar Dahlquist, Vegard Holmefjord, Per-
Magnus Thompson og Trond Ole Moldvær 
 
I 2019 arrangerte vi en seniorturnering i tillegg til klubbmesterskapet.  
 
Turnering A og C senior herrer og damer, single 
 
31.05-02.06 ble det arrangert turnering i klasse A og C senior. Arrangementet var vellykket 
med god deltagelse. Klasse A ble vunnet av Kolbotn-spiller Jon William Karlstad som nå 
spiller for Nordstrand. Det ble en jevn kamp i finalen mot Fredrik Mossige Foss fra Ullern. 
Jon William vant til slutt med 6/3-3/6-6/1. Seieren smakte godt for Jon William som har vært i 
en rekke finaler i det siste, men ikke vunnet før denne turneringen.  
C klassen var den største klassen med hele 18 deltagere. Kolbotn var godt representert med 
flere spillere. Klassen ble også vunnet av en spiller fra Kolbotn. Baard Winther Andersen 
spilte meget solid og vant klassen uten å avgi et eneste sett. Han fikk dermed revansje for 
finaletapet i fjor. I finalen vant Baard 6/4-7/5 mot Geir Kristian Aabøe fra Fagerheimen. 
Dameklassen ble vunnet av Anita Fossberg fra Fagerheimen med 6/4- 6/1 etter en fin kamp 
mot Malin Klepperås fra Nordberg. 
 
Vi har også for 2020 fått innvilget vår søknad om å arrangere en ranking turnering UTR Gold 
og UTR Bronze for damer og herrer. I år vil denne turneringen bli arrangert 29.05-31.05. 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 30.08-2.9.2019. Deltagelsen var bra og arrangementet 
vellykket, men vi ønsker enda flere spillere. Torstein Jystad ble klubbmester etter å ha 
vunnet finalen 6/3, 6/3 mot Sigbjørn Grini etter en velspilt kamp.  
 
Resultatene for klubbmesterskapet 2019 ble følgende:  
 
Jenter 10 år: 
1. Charlotte Anderssen 
2. Y-Vy Ngu 
3. Athina Fredenfeldt 
 
Gutter 10 år:  
1. Balder Jonsson Bakkerud 
2. Aleksander With Rimestad 
3. Syver H. Aukrust 
 
Gutter 12 år:  
1. Oskar S. Hauger 
2. Sondre S. Hauger 
3. Adam Hellevik 
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Gutter 14 år:  
1. Simon Hellevik 
2. Arthur Sævareid 
 
Gutter 18 år: 
1.Alexander Noreng 
2. Mataja Savic 
3. Benjamin Langli 
 
Herrer A (se Torstein og Sigbjørn på bilde -> 
m/turneringsansvarlig Trond Ole: 
1. Torstein Jystad 
2. Sigbjørn Grini 
3. Andreas Cameron og Vegard Holmefjord 
 
Herrer B:  
1. Robert Nystad 
2. Alexander Noreng 
3. Olav Hovstad 
 
Herrer Veteran 45+:                                                                 
1. Baard Winther Andersen                                                     
2. Jørgen Hauge 
3. Svein Kolden og Einar Granlien 
 
Herrer Superveteran 65+:  
1. Stig Kjønstad 
2. Gunnar Fagerli 
 
Herrer Double:  
1. Baard Winther Andersen og Trond Ole Moldvær 
2. Einar Granlien og Leif Wedøe 
3. Andreas Cameron/Vegard Holmefjord og Sigbjørn Grini/Øyvind Grini 
 
Mer detaljerte resultat kan du se på våre hjemmesider eller ntf.tournamentsoftware.com. 
Sett av tid til klubbmesterskapet i 2020 som blir arrangert 4-6 september. 
 
Turneringer 2020: 
29.05-31.05   : Damer og herrer UTR Gold og UTR Bronze. 
04.09-06.09   : Klubbmesterskap. 
I tillegg til dette vil det bli arrangert juniorturnering i regi av juniorgruppa. 
 
For turneringskomiteen Trond Ole Moldvær 
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2.3 Lagtennis 2019  
 
a) Herrelagene   

«Herrer 1» spilte i 2019 i 2 divisjon. Med kun 2 avdelinger i 2 divisjon og hele 3 av 8 lag som 
rykker ned ble det en tøff kamp for å beholde plassen i 2 divisjon. Vår beste spiller Torstein 
Jystad vant alle sine singelkamper, men vi klarte likevel ikke beholde plassen i 2 divisjon. 
Laget vårt var nære å få med seg flere poeng i mange kamper. Selv mot Trondheim borte 
var det jevnt. Vi tapte 4-2. Trondheim rykket opp og i og med at det var siste kamp var de 
avhengig av å slå oss for å rykke opp. Torstein er første spiller fra KTK som har vunnet alle 
sine kamper i 2 divisjon gjennom tidene. Spesielt imponerende siden han har spilt ener.  
 
Følgende spillere representerte herrelagets førstelag: Torstein Clausen Jystad, Sigbjørn 
Grini,Jan Birger Palm,Vegard Holmefjord, Leif Wedøe, Rune Kjønstad, Baard Winther 
Andersen, Andreas Cameron og Trond Ole Moldvær 
 
Lagleder for «Herre 1»; Trond Ole Moldvær 
 
«Herrer 2» spilte i 3. divisjon etter opprykk i fjor.  Det var et høyt nivå på avdelingen så vi 
klarte ikke å beholde plassen. Vi stilte med en god blanding unge og eldre spillere gjennom 
året. Det var viktig å slippe til yngre spillere til. Med 2. laget i 4. divisjon ligger det mer til rette 
for å la 2. laget være rekruttlag og la juniorspillere får prøve seg, utvikle spillet sitt og bli vant 
til det artige og sosiale divisjonsspillet. 
 
Lagleder for «Herre 2»; Leif Wedøe 
 
b) Veteran-lagene 

Veteran damer 

Dame veteran er med i uteserien i divisjon 2. Vi kom på en 4 plass av 8 lag og det 
var vi passe fornøyd med.   
I lagserien inne rykket vi opp fra pulje 2 til 1 i 2018/19.  Her møtte vi de beste lagene i 
veteran og tapte 4 kamper, vant 1 og uavgjort en.  Vi havnet på 6 plass av 7 lag.  
Vi skulle ønske at vi hadde flere spillere som kunne være med å spille kamper.  Vi er 
kun 5 spillere fra klubben + at vi har fått dispensasjon for å bruke 2 spillere fra andre 
klubber. 
  
Lagleder «veteran damer», Åse Kristensen 
 
Veteran Herrer 
Det er et godt veteranmiljø på Kolbotn noe som gir resultater sportslig også.  
Veteranlaget holdt seg i 2. divisjon ute ble da nummer 5 av 8 ute 
Vi holder oss fortsatt i 2. divisjon inne også  
Vi er 10 spillere som roterer og alt fungerer bra, alle spiller og koser seg med tennis. 
 
Lagleder veteran herrer; Einar Granlien 
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3. Bane og anleggskomiteen  
 
Det er blitt gjennomført flere dugnader i løpet av sommeren for å holde banene i best mulig 
stand. Alle banene trenger en etterlengtet oppgradering, utfordringen er å prioritere hva som 
er mest nødvendig å utføre. Vi valgte i år å grave ut et område bak grunnlinjen på bane 1, 
mot inngangspartiet, for å utjevne banen bedre på nevnte sted. Dette er en prosess som 
krever mye ressurser. Dessverre var det kun 2 personer som gjorde jobben, og vi håper at 
resultatet blir bra. Vi må nok erkjenne at dugnads interessen er dalende, noe som vi ser fra 
år til år, slik at krevende jobber må kombineres sammen med fagfolk. Håper at vi i 2020 kan 
sette av midler til å fortsette oppgraderingen. Starten på sommer sesongen ble gjennomført 
på en glimrende måte, ny grus ble lagt ut, valset og valset, slik at banene til slutt ble meget 
bra.  Ellers er det også en del jobb med å fikse på området rundt anlegget. Spesielt en stor 
takk til Ingar som jevnlig klipper gresset mm. på utsiden av gjerdet.  
 
Minitennisbanene har blitt " pusset opp " med ny asfalt og nye linjer.  
 
Klubbhuset har blitt vasket og søppel fjernet etter behov. Vi har også i år hatt lekkasje fra 
taket som er 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 mm blir 
organisert av en foreldregruppe for 2020. 
 
For banekomiteen Dag Kristensen 
 
 
4. Tennisbobla 2019 
 
Teknisk: 
Det nye styresystemet fungerte som det skulle uten noen problemer. Det er byttet lamper i 
alle lyskasterne som fungerer som de skal. Noen problemer med fyren har det vært men det 
er mest «sot» som er problemet. 
 
Drift vedlikehold og vaktordning 
Driften av bobla går bra, støvsuging blir gjort mer eller mindre iht. oppsatt vaktliste. 
Vaktordningen fungerer som den skal og utføres på rundgang blant boblekomiteens 
medlemmer på ukebasis. Det er utført nødvendig vedlikehold men det er lite mot hva som 
ble gjort i 2018. Da ble som kjent mye oppgradert, se bl.a. årsrapport for 2018. 
 
Økonomi: 
Nesten alle har betalt for sine timer før utløpet av 2019, det er utestående ca. 15000,-, men 
slik det ser ut vil inntekter og utgifter går i balanse. Online booking av strøtimer går nå svært 
bra etter at hjemmesiden ble oppdatert. Online booking for høsten 2019 innbringer ca. 
30.000. 
 
Det ble ved slutten av 2019 kjøpt inn mer diesel for bruk etter jul, slik at vi har mye diesel på 
lager ved årsslutt. Dette gjør økonomien enda bedre for 2020. Økonomirapporten for bobla 
er integrert i klubbens regnskap.  
 
Administrasjon: 
Boblekomiteen har avholdt 3 møter under året mest for planlegging av bobla opp og ned. 
 
2020-2021 sesongen 
Vi håper jo at det blir ny hall, men bobla holder nok en sesong til slik vi ser det. 
 
For boblekomiteen Einar Granlien 
 

http://www.kolbotntennis.no/
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5. Ny tennishall  

INFORMASJON TIL KTK'S MEDLEMMER OM HALL-PROSJEKTET 

Vi er nå inne i en spennende periode. Vi har jo av kommunen fått en tomt med flott 
beliggenhet. Men samtidig er det en meget dyr tomt å bygge på. Det er inntil 23 meter ned til 
fast grunn. Vi har hatt en rekke møter med aktuelle leverandører. Spesielt har det vært viktig 
å se på alternative løsninger for grunnen. Etter å ha hatt en rekke møter med aktuelle 
leverandører så venter vi nå spent på tilbudene som kommer inn. Vi har gjort flere 
forenklinger, trukket ut noe vi kan gjøre på dugnad, samt at 2. etg utsetter vi til vi har 
økonomi til ferdigstilling.  
 
Fokus nå er å få bygget opp med godt grunnarbeid. Dvs. at den kan brukes til tennis og 
garderobe – som tilfredsstiller krav til spillemidler og bruk for gym på dagtid av skoleelever. 
 
Veien frem til nå: 
Sept 2018 – Kolbotn Tennisklubb ferdig med tegninger til ny hall. 
Nov  2018 – Vedtak i Oppegård Kommunestyre vedr. innstilling om kommunal garanti 
Des  2018 – Sparebankstiftelsen DNB gir 500.000,- til tennishallen. 
Mai  2019 –  Kolbotn IL ferdig med tegninger på nytt klubbhus i nordenden og tribuner. 
Juni 2019 –  Vedtak i kommunestyret på tomt til tennishall på Sofiemyr, sammen med KIL. 
Juni 2019 –  Kravspesifikasjon og tilbuds-forespørsel sendes ut til totalentreprenører og 
utvalgte for eventuelle del-entrepriser. 
Sept 2019 – Tilbud kommet inn, priser fra leverandører sammenstilles. Avklaringer på tilbud 
mot kravspesifikasjon. 
Okt   2019 – Avklaringer, diskusjoner rundt innkommende tilbud. 
Okt   2019 – Oppegård Kommune sender ut nabovarsling på hallen.   
Nov - Des 2019 – Kolbotn Tennisklubb gjør avklaringer og forenklinger i diskusjon med 
aktuelle leverandører. Ber om oppdaterte tilbud som gjelder kun tennishallen. 
Jan - Mar 2020 - Sammenstilling og evaluering av oppdaterte tilbud fra leverandører. 
 
Før påske har vi oversikt over om vi kommer i mål opp mot budsjettert kostnad for bygget. 
Da sammenstiller vi tilbudene iht kravet for kommunalgaranti sammen med våre ansvarlige i 
kommunen.  
 

 
Her litt mer info fra fjorårets årsrapport vedr. hall-prosjektet  

Hallkomitèen har hatt høyt aktivitetsnivå gjennom året, periodevis med inntil 5 møter pr uke 
med Kolbotn Idrettslag, arkitekt og byggeleder, orienteringer og diskusjoner i klubben, de 9 
andre klubbene i området, flere funksjoner i kommune administrasjonen og media, 
informasjonsmøte i klubben og møter med en rekke potensielle sponsorer. 

Den nye tennishallen er budsjettert til 34 millioner kroner. Den nye tennishallen vil bety 
enormt for tennisinteresserte i kommunen, og anlegget vil fordoble vinterkapasiteten til 
tennisklubben.  

Vi forventer også å fordoble medlemsmassen fra dagens 250 til 500 utøvere i løpet av to år, 
basert på erfaring fra den nye tennishallen på Nesodden. 

http://www.kolbotntennis.no/
https://www.kolbotntennis.net/nyheter/informasjon-til-ktks-medlemmer-om-hall-prosjektet


                  

WWW.KOLBOTNTENNIS.NO                           KTK  Side 13 av 23 

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.no/
https://img.gfx.no/2366/2366721/image.jpg
https://img.gfx.no/2366/2366691/0.jpg
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Slik vil 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.  
 
 

 

For hallkomiteen; Leif Wedøe og Roald Albrigtsen  
 
 

http://www.kolbotntennis.no/
https://img.gfx.no/2366/2366693/2.jpg
https://img.gfx.no/2383/2383676/6.jpg


                  

WWW.KOLBOTNTENNIS.NO                           KTK  Side 15 av 23 

6. Økonomi  
 
6.1 Regnskap & resultater for 2019* 
  

 
 
 

* Som nevnt innledningsvis er «hall-prosjektet» ikke med i dette operative regnskapet.  
 
Kommentarer til regnskapet for 2019 i forhold til 2018 - og budsjett for 2019 (se pkt. 
6.3)   
 
 

http://www.kolbotntennis.no/
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6.2 Eiendeler & balanse   
 
 

 
 

 

Kommentar til balansen; 
 

• De 626 knok er som nevnt forskuddsbetalte timeleie i ny hall - og vi har regnet dette 

beløpet som langsiktig gjeld. 

• For øvrig er kontantbeholdningen totalt økt med 110 knok i løpet av 2019 - og inneholder 

også resultatet  på 13 knok.  

http://www.kolbotntennis.no/
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6.3 Kommentarer til Regnskap for 2019 versus 2018 – og budsjett. 
 
Herunder en oversikt over inntektene og kostnadene i 2019 med differenser i forhold til 
budsjett 2019 – 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 2020. 
 

Inntekter Res 2019 Res 2018 Diff kr Diff % Bud 2019  Diff kr Diff % 

Treningsavgifter 539 253 382 710 156 543 40,9 % 400 000 139 253 25,8 % 

Leieinntekter bobla 281 900 365 345 -83 445 -22,8 % 370 000 -88 100 -31,3 % 

Leieinntekter uteanlegg 13 658 4 903 8 755 178,6 % 7 500 6 158 45,1 % 

Sponsorinntekter 59 649 74 685 -15 036 -20,1 % 70 000 -10 351 -17,4 % 

Stevneinntekter mv  9 486 4 373 5 113 116,9 % 5 000 4 486 47,3 % 

Offentlige tilskudd 246 691 225 929 20 762 9,2 % 200 000 46 691 18,9 % 

Medlemskontingent 222 200 206 600 15 600 7,6 % 230 000 -7 800 -3,5 % 

Sum driftsinntekter 1 372 837 1 264 545 108 292 8,6 % 1 282 500 90 337 6,6 % 

Kostnader               

Treningsutstyr 41 437 37 464 3 973 10,6 % 40 000 1 437 3,5 % 

Lønn ansatte/egne trenere 96 002 144 888 -48 886 -33,7 % 130 000 -33 998 -35,4 % 

Feriepenger 9 360 19 752 -10 392 -52,6 % 18 000 -8 640 -92,3 % 

Arbeidsgiveravgift 0 14 628 -14 628 -100,0 % 13 000 -13 000   

Renovasjon, vann, avløp  8 859 4 483 4 376 97,6 % 6 000 2 859 32,3 % 

Diesel, fyringsutgifter 424 393 315 627 108 766 34,5 % 320 000 104 393 24,6 % 

Strømutgifter 95 405 63 794 31 611 49,6 % 65 000 30 405 31,9 % 

Forvaltning anlegg 149 918 366 166 -216 248 -59,1 % 200 000 -50 082 -33,4 % 

Lønn, eksterne trenerhonorar 373 050 295 407 77 643 26,3 % 290 000 83 050 22,3 % 

Datakostnad/web mm 27 843 20 106 7 737 38,5 % 22 000 5 843 21,0 % 

Møter & kurs 12 695 6 987 5 708 81,7 % 8 000 4 695 37,0 % 

Øreavrunding  782 723 59 8,2 %   782 100,0 % 

Annen kontorkostnad  1 185 904 281 31,1 % 1 000 185 15,6 % 

Kontingenter krets/forbund 66 325 44 418 21 907 49,3 % 45 000 21 325 32,2 % 

Startkontingenter 8 305 32 498 -24 193 -74,4 % 30 000 -21 695 -261,2 % 

Gaver & premier 1 759 1 693 66 3,9 % 2 500 -741 -42,1 % 

Forsikring 33 434 32 330 1 104 3,4 % 35 000 -1 566 -4,7 % 

Bank & gebyrer 9 170 9 070 100 1,1 % 10 000 -830 -9,1 % 

Sum driftskostnader 1 359 922 1 410 938 -51 016 -3,6 % 1 235 500 124 422 9,1 % 

Driftsresultat  12 915 -146 393 159 308  47 000 -34 085  

Finansinntekter 138 115 23 20,0 % 120 18 13,0 % 

Årsresultat 13 053 -146 278 159 331  47 120 -34 067  
 
 

Kommentarer til regnskapet,  
 

• Sum driftsinntekter har på overordnet nivå økt til vel 1.372 knok. Det er 8,6% bedre enn 

2018 - og også 6,6% over vårt budsjett for 2019, bra! 

• Sum kostnader har blitt redusert til ca. 1.360 knok, dvs. 3,6% lavere enn 2018, men 

9,1% over budsjett. Som nevnt kunne vi ha redusert kostnadene ca.100 knok, men har 

tatt ekstra fyringsutgifter i 2019 i stedet for i 2020, se kommentar herunder.   

• Resultatet for 2019 lander da på ca.13 knok, det er hele 159 knok bedre enn 2018, men 

34 knok lavere enn budsjett.  .      

http://www.kolbotntennis.no/
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Videre kommentarer til enkelte poster: 
 

• På inntektssiden ser vi gjerne på inntektene av treningsavgifter og leieinntekter i bobla 

samlet, da disse postene «henger sammen». Økt bruk av bobla til tennisskolen mm. øker 

treningsinntektene, men reduserer bobleleie. Mao. skulle vi gjort en tydelig intern 

avregning her, noe som ikke er gjort for 2019.  Derfor viser vi de to inntektene summert 

sammen som gir et riktig bilde av inntektene samlet.  Vi lander da på økte inntekter 

tilsammen på 821 knok, 9,8% over 2018 og 6,2% over budsjett, meget bra - se herunder. 

Inntekter Res 2019 Res 2018 Diff kr Diff % Bud 2019  Diff kr Diff % 

Treningsavgifter 539 253 382 710 156 543 40,9 % 400 000 139 253 25,8 % 

Leieinntekter bobla 281 900 365 345 -83 445 -22,8 % 370 000 -88 100 -31,3 % 

Delsum 821 153 748 055 73 098 9,8 % 770 000 51 153 6,2 % 
 

• Hyggelig også at leieinntekter av utebaner øker - og også stevneinntekter. 

• Medlemskontigenten er økt til vel 222 knok, opp 7,6% - bl.a. ut fra flere medlemmer og 

familiemedlemskap - men 3,5% under budsjett.  

• Sponsorinntekter er redusert, noe å ta tak i. Men oppveies av økte offentlige tilskudd 

(LAM-tilskudd, Spillemidler og Mva-refusjon mm.) 

• På kostnadssiden har kostnader til treningsutstyr økt i takt med flere deltagere på  

tennisskolen og SFO mm - og i tråd med budsjett.  

• Lønn 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 

mye likt på fjorårets kostnader, men litt mer enn budsjettert bl.a. pga flere SFO-deltagere, 

se herunder. Det var ingen ansatte trenere som kom over terskelen for arbeidsgivergift. 

Kostnader Res 2019 Res 2018 Diff kr Diff % Bud 2019  Diff kr Diff % 

Lønn ansatte/egne trenere 96 002 144 888 -48 886 -33,7 % 130 000 -33 998 -35,4 % 

Feriepenger/Arbgiv. 9 360 19 752 -10 392 -52,6 % 18 000 -8 640 -92,3 % 

Arbeidsgiveravgift 0 14 628 -14 628 -100,0 % 13 000 -13 000   

Honorar eksterne trenere 373 050 295 407 77 643 26,3 % 290 000 83 050 22,3 % 

Delsum 478 412 474 675 3 737 0,8 % 451 000 27 412 5,7 % 
 
  

• Som nevnt kjøpte vi inn diesel oppunder nyttår i stedet for å vente til tanken ble tom i 

starten av 2020. Dette kostet vel 100 knok - og forklarer fyringsutgiftene på 108 knok mer 

enn 2018 - og 104 knok mer enn budsjettert for 2019. Mao har vi diesel «på lager» og  

kan budsjettere mindre fyringsutgifter for 2020. Samtidig må vi trolig ta en ekstra kostnad 

knyttet til oppgradering til bio-energi. 

• Strømutgiftene har økt mer enn forventet, mens forvaltning av anlegget og spesielt bobla 

er blitt mindre kostnaskrevende i 2019 enn 2018 – da vi som nevnt oppgraderte bobla på 

flere områder.   

• Datakostnadene har økt mer enn budsjettert, men via «Spond» har vi nå et bedre system 

framover  

• Videre har kontingenter til krets og Norges tennisforbund økt relativt mye (49%), men 

samtidlig har startkontingentene  blitt redusert fra samme hold (-74%).  

• De øvrige kostnadene er som forvenet i forhold til 2018 og budsjettert. 

 

http://www.kolbotntennis.no/


                  

WWW.KOLBOTNTENNIS.NO                           KTK  Side 19 av 23 

6.4  Revisjonsberetning for 2019  

 
 
 
 

http://www.kolbotntennis.no/
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7. Forslag til Budsjett 2020 
 
Budsjettet er basert på at våre tennisaktiviteter for barn og voksne forsetter stort sett som i 
2019, men med en liten økning i inntektspostene. Totale inntekter øker da til 1.430 knok, dvs. 
4,2%.  
 
Kostnadene i budsjettet er lavere enn i 2019 - og reduseres 2,6 % mot kostnadene i 2019. 
Dette bl.a. fordi vi har tatt ekstra kostnader i 2019 til oppvarming av bobla i 2020.  
 
Dette medfører at vi budsjetterer med et resultat på kr. 105.000,-. 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, ref. infoen om 
hallprosjektet.       
 

Inntekter Res 2019 Budsjett 2020  Diff kr Diff % 

Treningsavgifter 539 253 560 000 20 747 3,8 % 

Leieinntekter bobla 281 900 290 000 8 100 2,9 % 

Leieinntekter uteanlegg 13 658 15 000 1 342 9,8 % 

Sponsorinntekter 59 649 65 000 5 351 9,0 % 

Stevneinntekter mv  9 486 10 000 514 5,4 % 

Offentlige tilskudd 246 691 250 000 3 309 1,3 % 

Medlemskontingent 222 200 240 000 17 800 8,0 % 

Sum driftsinntekter 1 372 837 1 430 000 57 163 4,2 % 

Kostnader         

Treningsutstyr 41 437 50 000 8 563 20,7 % 

Lønn ansatte/egne trenere 96 002 105 000 8 998 9,4 % 

Feriepenger/Arbgiv. 9 360 10 000 640 6,8 % 

Arbeidsgiveravgift 0   0   

Renovasjon,vann, avløp mv. 8 859 9 900 1 041 11,8 % 

Diesel, fyringsutgifter 424 393 250 000 -174 393 -41,1 % 

Strømutgifter 95 405 96 000 595 0,6 % 

Forvaltning anlegg 149 918 220 000 70 082 46,7 % 

Lønn, eksterne trenerhonorar 373 050 420 000 46 950 12,6 % 

Datakostnad/web mm 27 843 28 000 157 0,6 % 

Møter & kurs 12 695 13 000 305 2,4 % 

Øreavrunding  782 800 18 2,3 % 

Annen kontorkostnad  1 185 1 300 115 9,7 % 

Kontingenter krets/forbund 66 325 65 000 -1 325 -2,0 % 

Startkontingenter 8 305 10 000 1 695 20,4 % 

Gaver & premier 1 759 2 000 241 13,7 % 

Forsikring 33 434 34 000 566 1,7 % 

Bank & gebyrer 9 170 10 000 830 9,1 % 

Sum driftskostnader 1 359 922 1 325 000 -34 922 -2,6 % 

Driftsresultat  12 915 105 000 92 085 713,0 % 

Finansinntekter 138 150 12 8,7 % 

Årsresultat 13 053 105 150 92 097 705,6 % 
 
 

http://www.kolbotntennis.no/
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8. Innkommende forslag   
 
 
 
Det er kommet et forslag (fra Styret) – referert i styremøte 04.02.2020  
 
8.1 Styret foreslår at det innføres en «inn-meldingsavgift» på 750 kr for senior-medlemmer 
utover selve kontingenten.  Dette for å bevare medlemmer bedre enn nå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kolbotntennis.no/
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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 -> Sportslig leder + Web/Marketing 
Styremedlem  Andreas Andersen     Ikke på valg -> Hovedtrener/tennisskolen  

Styremedlem  Ane Svartberg.      På valg -> ok gjenvalg, prosjekter  
Styremedlem  Einar Granlien.         Ikke på valg -> hovedansvar boble 
Styremedlem  Dag Kristensen.       På valg -> ok gjenvalg, ansvar anlegget ute/klubbhus  
Styremedlem  Alexander Fredenfeldt  På valg, ønsker ikke gjenvalg 
 
Forslag til nytt styremedlem er Leif Wedøe (samt fortsatt leder hallkomiteen) 
 
Revisor for 2019 Sonia Almeida tar over økonomi-jobben etter Elisabeth Storløkken i 2020 
Det må diskuteres om vi trenger ny revisor, ref. ny ordning fra NIF   
 
Anne Mofossbakke fortsetter med lønnsrapportering  
 
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, Per Persson og Lars Erik Hjelseth. 
  
Uteanlegg inkl. utebaner og klubbhus mm. 
Leder Dag Kristensen, Einar Granlien, Gunnar Dahlquist, Kjell Brevik, Magnus Høyeraal  
 
Hallkomite 
Leder Leif Wedøe, Roald Albrigtsen, Einar Granlien  
 
 Oppmenn divisjonslagene 
 Herrer 1: Trond Ole Moldvær  
 Herrer 2: Leif Wedøe -> ønsker avløsning  
 Veteran herrer: Einar Granlien 
 Veteran damer: Åse Kristensen 
 

Valgkomite  
Leder Kjell Brevik  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.kolbotntennis.no/
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10. Avsluttende appell fra styret .  
 
Vi har plass til flere barn og voksne i klubben, ta kontakt via våre hjemmesider 
www.kolbotntennis.no .  
 
 
 

 
 
i Kolbotn tennisklubb basert på «Tenniskids»- programmet fra Norges Tennisforbund.  
 
 

 

http://www.kolbotntennis.no/
http://www.kolbotntennis.no/

