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Årsmelding for tennisåret 2020
Styret har bestått av;
-

Halvor Persson, Leder

-

Heidi Hagmann Aunaas, Økonomi

-

Rune Braanaas Abrahamsen, Uteanlegg

-

Morten Alver, Økonomi, kurs, sport og marked

-

Fredrik Alver, Kurs, sport og marked

-

Jan Tore Selvik, Klubbansvarlig – kontaktpunkt mot kommunen og teknisk drift og
hallansvarlig.

-

Bendik Ulshagen Øye, Hjemmesider, sosiale medier og bistand marked

-

Silja Heggen, medansvar hall og vedlikehold

-

Marte Winquist ba om fritak fra styrevervet, grunnet flytting og varamedlem Silja
Heggen har dermed fungert som fullverdig medlem av styret.

Valgkomiteen har bestått av;
-

Kjell Joar Løkken

-

Jan Fredrik Kise

Styremøter er gjennomført ca. 1. gang pr. måned gjennom hele året. Møtene har i hovedsak
blitt gjennomført i klubbens lokaler, men teams-møter har naturlig nok også blitt tatt i bruk i
2020.
Styret har i tennisåret 2020 hovedsakelig jobbet med følgende saker;
Oppgradering av lysanlegg
o Hallen fikk i sommer ny og moderne LED-belysning. Det ble lagt ned et
stort arbeide rundt dette med innhenting av priser, kvalitetssikring av
lyskvalitet og alternative leverandører. Tilbakemeldingene fra brukerne er
svært gode. Lysanlegget ble finansiert gjennom midler fra Sparebank1
Gudbrandsdal og av klubbens egne midler, samt av sponsorat fra GK
Elektro som i realiteten medførte gratis montasjetimer for arbeidet
Tennishallen
o Vi opplever utfordringer med vannlekkasjer i hallen i forbindelse med vått
og fuktig vær. Dette gjelder i hovedsak den østlige siden av bane 3, samt
fra taket ved trappenedgangen. Vi jobber med saken, men sitter
dessverre ikke på noen fasit på hva som er hovedproblemet. Styret jobber
videre med løsninger for dette.
o Mot slutten av 2020 ble det etablert en touchtennisbane nede i det ene
bomberommet. Dekket er tilsvarende det vi har på våre øvrige baner. Vi
håper og tror dette vil bli et artig supplement for våre medlemmer.
o Vi installerte vareautomat i hallen høsten 2020. Automaten blir hyppig
benyttet og tilbyr baller, enkelt tennisutstyr, drikke og snacks.
Matchi
o Klubben innførte høsten 2019 bookingsystemet Matchi i tennishallen. Fra
sommeren 2020 ble det også innført for utebanene. Det har vært lite

utfordringer knyttet til administrasjonen av dette, selv om det utvilsomt gjøres
mye arbeid for at systemet til enhver tid skal fungere optimalt. Matchi gav
klubben ca. 300.000,- i inntekter fra strøtimer i 2020. Blant annet drevet av høy
aktivitet fra hyttefolket i regionen, men også av en generell stor økning i vår
medlemsmasse og interessen for å spille tennis.
Uteanlegg
o Sommeren 2020 ble det nedlagt en stor innsats med ny trapp ned til banen,
saging av trær, luking og legging av duk under tribunen på Centercourt’n,
samt at de fleste plankene på tribunen ble snudd. Det gjenstår noe arbeid
rundt dette som vil bli prioritert på vårdugnaden. Skråningene ble også
ryddet i sommer (med gravemaskin), men krever nok en ny runde de også.
Her trengs det nye planter/busker.
o Det er en ambisjon å få satt opp en ute-bod kommende sommer med plass
til treningsutstyr til kursaktivitet og noe bane-utstyr.
o Det er også en ambisjon å få skrapet vekk løs maling på tennishallens
vestside så den ikke fremstår så stygg
o Vi er i dialog med et firma for å rette opp det vestlige gjerdet på bane nr.2
o Klubbens utebaner er aldrende, men takket være god dugnadsinnsats
fremstår banene som relativt bra. Styret gjør fortløpende vurderinger
knyttet til utbedringer.
o

I høst ble vannrør og dyser blåst rene med innleid trykkluftkompressor. Vi
krysser fingrene for at vanningsanlegget overlever den kalde vinteren.

Trenere
o Klubben ansatte Arantxa M. Andrady i 100% stilling fra 1.august 2020. Det har
vært en ubetinget suksess. Arantxa får svært gode tilbakemeldinger fra
kursdeltagere og gjør en strålende jobb. I tillegg til Arantxa har Christoffer
Børresen 8-10 kurstimer pr. uke, samt at vi har hjelpetrenere med på SFO
tennis og camper. I tillegg har klubben flere som stepper inn som vikarer ved
behov.
Sponsorarbeid
o Det er nedlagt en betydelig jobb med å skaffe klubben
samarbeidspartnere/sponsorer. Pr. i dag er det signert avtaler for ca. 170.000, kroner for kalenderåret 2021.
Økonomi
o Resultatregnskapet for 2020 viser en omsetning på 2.023’ (inkl. tilskudd og
refusjoner) og et resultat på 152’, selv etter investeringer i nytt lysanlegg på 573’ og
avdrag banedekke på 94’. De gode resultatene skyldes gode sponsorinntekter og en
stor vekst i inntekter utleie av hallen som følge av Matchi.
o LLTK har en bokført egenkapital på 799’ .Klubbens økonomi og likviditet er god.
o Medlemstallet pr. 31.12.2020 var på 250 stk. og viser en bra økning fra fjoråret på
142 medlemmer. Antall kurs og kursdeltakere har steget kraftig i 2020, noe som
gjenspeiler den generelle veksten i klubben og ikke minst ansettelsen av ny trener. .
o Budsjett for 2021 viser en omsetning på 2.239’ og et resultat på 13’
o Regnskapet og budsjett vil blir nærmere presentert på årsmøtet og følger vedlagt til
årsmeldingen

Hjemmesider og profil i sosiale medier
o Klubbens hjemmesider er oppgradert med en helt ny plattform som gjør at

den fremstår betydelig mer brukervennlig og det jobbes med utbedring av
løsning for mobil. Det var en relativt omfattende jobb og få flyttet relevant
gammelt stoff over på ny plattform. Det ble tatt mange nye bilder, som gjør
at hjemmesidene nå fremstår som svært bra etter vår oppfatting.
Sportslig aktivitet.
o Klubben hadde sommeren 2020, 4 juniorer som deltok i tennisforbundets
turneringsprogram. Det er nesten 20 år siden klubben sist hadde representanter i
slike turneringer.
o Grunnet Korona ble årets NM for lag dessverre ikke gjennomført. For sommeren
2021 er klubben påmeldt med ett damelag og to herrelag. Damelaget skal i
sommer spille i 2.divisjon, mens herrene spiller i 3. og 4.divisjon.
o Flere av våre ivrige veteranspillere fortsetter å hevde seg på både regionalt og
nasjonalt nivå.
o Årets klubbmesterskap ble gjennomført med bravur. Stor takk til Kjetil Veen
som stilte med pommes frites til alle fra HOFF. Det ble spilt round robin for de
yngste og ordinært tablå for senior. Årets klubbmestre for seniorer ble Anne
Christina Müller og Christoffer Børresen.
o Klubben takket ja til å arrangere NC U-16 for jenter i november 2020, men
arrangementet måtte avlyses grunnet Korona. Styret har ambisjon om å
arrangere turneringer i nær fremtid.
Kursaktivitet
o For tiden har klubben 29 kurstimer (inkludert to SFO kurs med til sammen
rundt 30 deltagere) pluss 3 kurstimer med divisjonstrening. Av dette er 20
av kurstimene på barne- og juniornivå og omfatter ca. 100 barn og unge
(inkl. SFO). Flere av deltakerne spiller flere timer pr. uke. Vi har 9 grupper
med voksne på kurs, som utgjør ca. 30 personer.
o Kursaktivitet for voksne har dessverre blitt satt på vent i starten av 2021,
grunnet koronasituasjonen, men vi håper at voksenkurs også kan starte opp
igjen så snart som mulig.
o Høsten 2020 innførte vi en SFO ordning, der vi henter barn fra byens
barneskoler. Totalt ca. 30 barn har deltatt, og vi har stor etterspørsel – som
vi pt ikke klarer å dekke pga. kapasitet. Arantxa har hatt hovedansvaret for
SFO, og , Aurora Andberg, Hulda Berg Gabrielsen, Brage Børresen Eritsvær,
Henning Reiss Semb og Bendik Ulshagen Øye har bidratt som instruktører.
o Klubbens trenerteam med Arantxa og Christopher tilbyr også privattimer og
vi opplever god etterspørsel også på dette.
Styret drifter etter klubbens årshjul.

Takker årets styre for et strålende engasjement og gjennomføring av tennisåret
som har gått. Det har vært en glede å lede et styre med så stort engasjement for
tennisklubben vår.

For styret i LLTK

Halvor
Persson Leder

