ÅRSMELDING

2021

Årsmelding for tennisåret 2021
Styret har bestått av;
Halvor Persson – leder
Rune Braanaas Abrahamsen – Nestleder + anlegg
Heidi Hagmann Aunaas – Hall + bistand Rubic og økonomi
Morten Alver – Økonomi + sport + kurs
Fredrik Alver – Marked + sport + kurs
Bendik Ulshagen Øye – Hjemmesider + sosiale medier + bistand marked - Ungdomsansvarlig
Kjetil Veen – Rubic + økonomi + kurs
Jan Tore Selvik – Klubbkontakt mot kommune og teknisk drift hall.
Jan Tore Selvik sa fra seg sitt verv pr. desember 2021.

Anne Kathrine Duns og Silja Heggen har inneværende år vært varamedlemmer
Knut Ivar Rønning og Vidar Hansen har verv som klubbens kontrollkomite.
Kjell Joar Løkken og Jan Fredrik Kise har verv som klubbens valgkomite.

Klubbens styre har hatt jevnlige møter gjennom hele året med en hyppighet på ca. 6 uker mellom
hvert møte. Styret har stort fokus på utvikling og drift. Vi ønsker å være en klubb for alle aldre og alle
nivåer.
Styrets varamedlemmer og kontrollkomite har vært invitert til alle møter. Kontrollkomiteen har stort
sett vært representert på alle møter, til stor nytte for styret.
Høsten 2021 gjennomføre styret en strategisamling der vi så nærmere på hvor vi ønsker å være om
noen år, samt hvordan vi skal komme oss dit. Samlingen ble ledet av Sveinung Jørgensen som velvillig
bidro med sin kunnskap og sørget for at det ble en svært konstruktiv dag.
Under finner dere litt informasjon om øvrige saker som ofte står på agendaen;
Tennishallen
Tennishallen er en gjenganger ifbm. klubbens møter. Den fungerer etter vår oppfatning nå
bra, selv om vi er klar over at den over tid har betydelige oppgraderingsbehov.
Det har vært hærverk ved 3 anledninger, hvorav ett av dem ble meldt til politiet. Knust rute i
klubbrommet, knust rute ved inngangsdør og tyveri av en Apple TV er hva vi har kunnet
registrere. Vi har en mistanke knyttet til at de knuste rutene er pøbelstreker fra elever ved
Nordre Ål skole og er i dialog med dem.
Det ble i 2021 innført ukentlig vask av klubbrom og gangareal. Dette synes vi har gitt et løft
og er vedtatt videreført.
Klubben har vedtatt å kjøpe inn ytterligere 1 robotstøvsuger, slik at vi har 2 stk. som kan
settes på om nettene. Vi ser at i perioder er det behov for dette.
Matchi
Matchi fungerer etter vår mening svært godt. Vi erfarer at det er svært lite nedetid på
systemet, selv om det fra tid til annen kan være oppdateringer på systemet som gir noen
feilmeldinger.

Uteanlegg
Vi mener vi har en god standard på vårt uteanlegg, men også her nærmer det seg tid for
oppgraderinger. Styret har bestemt at vi kommende vår/sommer starter utskifting av linjer
på utebanene.
Sommeren 2021 ble det satt opp nytt gjerde ved bane 2, og det ble satt opp en utebod til
oppbevaring av baller og annet kursmateriell. Det ble lagt ned en skikkelig dugnadsinnsats,
godt ledet av Rune Braanaas Abrahamsen.
Trenere
Arantxa M Andrady har vært klubbens hovedtrener i hele 2021 og vi kan med glede meddele
at hennes kontrakt er forlenget til 30.juni 2023 i første omgang. Dette tilsvarer hennes
midlertidige oppholdstillatelse. I tillegg til Arantxa har Christoffer Børresen hatt ca. 10 timer
pr. uke. Nils Eidtmann og Nicholas Uribarri har vært vikarer og ekstrahjelp i perioder. Vi er nå
i dialog med Nicholas rundt et økt engasjement, i første omgang frem til sommeren 2022.

Gjennom styreåret har vi hatt stadige vurderinger om utvidelse av vårt trenerteam. Klubben
og kursaktiviteten er i vekst og vi opplever økt forespørsel på private timer med trener. Det
er med bakgrunn i dette satt av ekstra midler til å øke kapasiteten første halvår, mens
ambisjonen er å ha 2 fulltidsansatte trenere fra ca. 1.august 2022.
Sponsorarbeid
Klubben har gjennom de siste årene skaffet mange samarbeidspartnere. Vi har gjennom
2021 reforhandlet mange av avtalene. Veldig positivt at de aller fleste samarbeidspartnerne
ønsker å bli med videre, og flere av dem har økt sitt engasjement i klubben. Vi ønsker å
fortsette arbeidet med å knytte til oss sponsorer og samarbeidspartnere, og ikke minst
aktivere deres ansatte slik at de begynner å spille tennis hos oss.
Sosiale medier og hjemmesider
Klubben fikk i 2021 nye hjemmesider. Tilbakemeldingene er at sidene fremstår som fine og
informative. NTF har bedt om å få bruke våre hjemmesider som eksempel ovenfor andre
klubber i Norge. Klubben har ambisjon om være synlige i sosiale medier og bruker både
Facebook og Instagram relativt aktivt.
Økonomi
Klubbens økonomi er stabil, og vi har en solid egenkapital og likviditet.
Årsresultatet for 2021 viser et underskudd på 112.704. Det er verdt å merke seg at vi dette
året har fortsatt å gjøre vesentlige investeringer, blant annet er siste avdrag fra nytt
banedekke belastet 2021 (93’), i tillegg til en oppgradering av det elektriske anlegget (også
noe utover budsjettert), nytt gjerde på én utebane og etablering av minitennisbane i
kjelleren. I tillegg ble inntektene fra voksenkurs redusert noe på grunn av covid-19
nedstengning. Strømkostnadene ble også vesentlig høyere enn budsjettert, og vi har lagt til
grunn en økning på ytterligere 50% i budsjettet for 2022.
Hjertestarter
Som mange nå sikkert har sett har klubben fått på plass en hjertestarter, som er montert ute
på veggen ved inngangspartiet. Hjertestarteren er en gave fra Ida Eides minnefond etter
søknad om tildeling. Det var en forutsetning at hjertestarteren skulle monteres utendørs.
Sportslig aktivitet
Klubben har nå en gruppe med aktive ungdommer/juniorer. Flere har tatt steget inn i
turneringsverdenen og de hevder seg svært godt.
Klubbens damelag leverte en flott sesong, men tapte opprykks-kampen knepent for Njård i
siste runde og skal kommende år spille i 3.divisjon.
På herresiden stilte vi i 2021 med to lag. Et lag i 3. divisjon og et lag i 4. divisjon. Vårt
førstelag vant sin pulje og rykker opp. Grunnet endring i divisjonssystemet med færre lag i de
øverste divisjonene blir de fortsatt værende i 3. divisjon. Klubbens herrelag i 4 divisjon ble nr.
3 og skal kommende år spille i 5. divisjon.
Klubbens veteranspillere hevder seg godt på nasjonalt nivå. Anne Christina Müller vant sølv
både under NM utendørs og det utsatte NM innendørs i klassen damer +50. Under det

utsatte innendørs NM ble det også sølv til Halvor Persson i herrer +55 og NM sølv til Rune
Braanaas Abrahamsen og Halvor Persson i herrer double +50.
Klubben hadde planlagt for en landsturnering U11 år i romjulen, men denne måtte dessverre
avlyses grunnet Corona. Klubben skal arrangere en veteranturnering i april 2022.
Kursaktivitet
Klubben har stor kursaktivitet, men har i perioder måttet avlyse kurs for voksne grunnet
korona.

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.
En ekstra takk til Jan Tore Selvik, som nå har valgt å gå ut av styret. Han har gjennom en
årrekke vært en solid bidragsyter til det vi har fått til.
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