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Årsmelding for tennisåret 2022 

Styret har bestått av; 

Halvor Persson – leder + klubbkontakt mot kommunen og teknisk drift hall 

Rune Braanaas Abrahamsen – Nestleder + anlegg + sport 

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 

Ingvild Martini – Matchi + Rubic 

 

Anne Kathrine Duns og Betina Langlo Jevne har inneværende år vært varamedlemmer. Betina ble 

fritatt fra sitt verv høsten 2022, grunnet flytting til Oslo. 

Knut Ivar Rønning og Vidar Hanssen har innehatt vervene som klubbens kontrollkomite. 

Kjell Joar Løkken og Jan Fredrik Kise har verv som klubbens valgkomite.  

 

 

 



Styret har opprettholdt en møtehyppighet med ca. 6 ukers mellomrom gjennom hele året, som har 

ført til 9 gjennomførte møter. Styrets hovedfokus er fortsatt på utvikling, rekruttering og generell 

drift. Vi jobber hardt mot 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. 

Vi får gode tilbakemeldinger fra både forbund og region med tanke på hastigheten vi utvikler 

klubben. Under tennisåret 2022 var Lillehammer igjen på kartet som arrangør av turneringer. Vi 

gjennomføre regionale samlinger, turnering for U11 og U14, turnering for veteraner og ikke minst var 

vi sammen med Olympiaparken arrangør av Davis Cup i Håkons Hall.  

 

 

Under finner dere litt informasjon om øvrige saker som ofte står på agendaen; 

 Tennishallen  

Hallen er fortsatt i behov for en del vedlikehold, men hovedutfordringen knyttet til 

vannlekkasjer har vært mindre enn foregående år.  

Vi opplever at renholdet fungerer tilfredsstillende, men vurderer å øke vask til 2 ganger pr. 

uke. 

Vi har fått noen tilbakemeldinger på at det er mye støv på banene, selv om vi i 2022 har hatt 

2 støvsugere gående.  På slutten av 2022 viste det seg at speiltapen som ligger mellom 

banene ikke lenger stoppet våre robotstøvsugere, så dette kan være noe av årsaken. Alle 

tapelengder er nå byttet. Vi har etter hvert fått gode rutiner for påsettelse av støvsugerne. 

Sveinung Jørgensen og Peder Granseth stod i bresjen for å friske opp betongveggen med ny 

maling sommeren 2022. Det ble meget bra. 

 

 



 

 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 la i 2022 nye linjer på alle utebanene. Linjene fungerte svært godt gjennom hele 

utesesongen og det blir spennende å se om de blir like fine til kommende utesesong.  

Styret har vedtatt å pusse opp skråningen ned mot bane 1 og 2 og bak bane 3 og 4. Vi 

kommer til å innhente fagfolk til å gjennomføre dette. 

 

 Trenere 

Arantxa M Andrady har vært klubbens hovedtrener i hele 2022. Sammen med seg har hun 

hatt Nicholas Uribarri som hjelpetrener og avlaster. Nicholas gjør også en strålende jobb og 

er nå fast engasjert av klubben på minimum 20 timer pr. uke. I tillegg vil han bistå Arantxa 

noe i det administrative arbeidet. Det vil si at ambisjonen vår fra fjorårets årsmelding om 2 

fulltidsansatte trenere nærmer seg en realitet. Klubben følger aktivitetsnivået nøye, slik at vi 

til enhver tid skal ha kapasitet til å ta imot nye tennisspillere. 

 

 

 Sponsorarbeid 

Etter at vi startet med sponsorarbeidet for noen år tilbake, er det gledelig å se at de aller 

fleste samarbeidspartnerne våre velger å fornye sine avtaler. Det jobbes jevnt og godt med 

arbeidet. For den observante spiller, kan man se at det er litt, men ikke mye endring på 

skiltene som henger i hallen.  

 

 Sosiale medier og hjemmesider 

Klubbens hjemmeside oppdateres jevnlig med relevant informasjon for klubbens 

medlemmer og potensielle nye medlemmer. Nyhetssaker legges i hovedsak i sosiale medier. 

 

 Økonomi 

Klubbens økonomi er stabil, og vi har en solid egenkapital og likviditet. 

Årsresultatet for 2022 viser et overskudd på 203.329. Dette skyldes i hovedsak at vi har 

mottatt gode tilskudd knyttet til investeringen i linjer samt strømstøtte fra staten, samtidig 

som våre strømkostnader er på et moderat nivå grunnet gode strømavtaler via Lillehammer 

Kommune (fastpris). 

 

 

 Sportslig aktivitet 

Klubben har nå en gruppe med aktive ungdommer/juniorer. Flere har tatt steget inn i 

turneringsverdenen og de hevder seg svært godt og vi kan vel si at flere av de presterer på 

høyt nasjonalt nivå. 

 

Klubbens damelag kom på 2. plass i sin avdeling i 3. divisjon i 2022, og skal spille i 3. divisjon 

også i 2023.  



På herresiden stilte vi i 2022 med to lag. Et lag i 3. divisjon og et lag i 5. divisjon. Vårt 

førstelag gjorde en god sesong og beholder plassen i den landsdekkende 3.divisjonen. Herrer 

2 skal spille i regional 5 divisjon også i 2023 selv om de stod for mange gode prestasjoner 

gjennom sesongen.  

 

Klubbens veteranspillere hevder seg godt på nasjonalt nivå. Rune Braanaas Abrahamsen fikk 

bronsemedalje under NM veteran innendørs i Herre single 50+. Sammen med doublemakker 

Halvor Persson ble det sølvmedalje i Herrer double 50+. Anne Christina Müller fikk 

bronsemedalje i klassen Damer single 50+ i samme NM.  

 

 Kursaktivitet 

Klubben har stor kursaktivitet. Totalt 120 barn, juniorer og seniorer har deltatt på kurs 

gjennom 2022. Vi arrangerte også camper for barn i vinterferie, sommerferie, høstferie med 

svært god deltagelse. 

 

• Medlemstall 

Klubbens medlemstall er fortsatt økende, og vi var 330 medlemmer pr. 31.12.2022 

 

 

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 Heidi Hagmann Aunaas, som nå har valgt å gå ut av styret. Heidi har 
gjennom en årrekke sittet i styret og bidratt stort i gjenreisningen av klubben vår.  

 

 

For styret i LLTK 
 

 
Halvor 

Persson 

Leder 

 

 


