
TØNSBERG TENNISKLUBB 

 

STYRETS ÅRSBERETNING 2020 

1.  Organisasjon 

Styret i 2020: 

Alexander Ballamy    leder 

Knut Gran      nestleder 

Håkon Randar      styremedlem 

Elin Ringdal                styremedlem    

Frank Anders Haugli     styremedlem 

Pål Thalmann          styremedlem  

Kjerstin Aune     styremedlem 

Laura Vinikaitiene     varamedlem 

Andreas Gravdahl     varamedlem 

Terje Clausen      varamedlem 

 

Revisorer: 

Aksel Haraldsen      

Rolf Leversen 

 

Valgkomité: 

Torill Aker 

Aksel Haraldsen          

Terje Larsen  

Pål Didrik Andersen 

Tom-Erik Baglo     

     

2.  Administrasjon  

Det har vært avholdt fem ordinære styremøter i dette året foruten et betydelig antall møter 

etter behov med deler av styret og andre deltakere, både i forbindelse med tennishallen, 

hovedtrener, vedrørende sportslig virksomhet og spesielt situasjonen rundt Covid-19 og 

nedstenging av idrettsaktiviteter.  

 

De viktigste sakene som har vært behandlet:  

a. Drift av klubben i forbindelse med Covid-19 restriksjoner. 

b. Oppfølging av Virksomhetsplan for TTK 

c. Trenersiden inkl. tennisskole og sommerskole m.m. 

d. Organisering av dugnadsarbeidet på uteanleggene og tennishallen. 

e. Videreutvikling av klubbens anlegg, herunder modernisering av uteanlegg og utvidelse 

av tennishall. 

f. Fordeling av hall-timer til instruksjon/tennisskole, fast timer og timer for generell 

booking 



 

  

3.   Drift av anlegg 

Klubbhus og grusbaner 

Vi kom godt i gang med dugnadsarbeidet i april måned. På grunn av nedstenging av 

anlegget fra 12.03 satte vi i gang dugnad på utebanene tidlig. Vi hadde god deltakelse 

på arbeidet, men har høstet noen erfaring fra organisering av disse som vi tar med oss i 

2021. Hardcourtbanen på Tolvsrød ble åpnet tidlig i april måned mens grusbanene på 

Tolvsrød ble åpnet i slutten av april mens banene på Messa ble åpnet i begynnelsen av 

mai.  

 

Grusbanene på Tolvsrød har holdt god stand gjennom utesesongen, mens vi har hatt 

utfordringer med linjene på alle baner Messa gjennom hele utesesongen. De automatiske 

vanningsanleggene på begge anlegg har blitt brukt i utstrakt grad gjennom hele 

sesongen. Det har blitt diskutert og besluttet tiltak for å forbedre denne situasjonen i 

2021. 

 

Klubbens har hatt en avtale med Terje Brantseter for å håndtere vedlikehold på 

anleggene. Klubbens styre besluttet og avslutte denne avtalen ved avtalens slutt i 2020. 

 

 

 Tennishallen 

2020 var tross den svært krevende situasjonen rundt Covid-19 et svært godt driftsår for  

Tennishallen. Vi har hatt meget godt belegg på banene, faktisk vesentlig bedre enn 2019. 

Vi har hatt utfordringer med litt lekkasje fra taket i hallen og det er en pågående sak med 

entreprenør som vi ikke har kommet noe vei med. Klubben vil se på forbedringstiltak i 

forbindelse av utvidelse av hallen.  Generelt så har det vært litt utfordringer med bruk 

av utesko inne som har medført mindre skader på dekket, samt utfordringer med at ikke 

alle rydder opp etter seg. 

Når det kommer til vedlikehold, så har det blitt vasket og kostet på dugnad, utover 

høsten har vi fått flere til å være med på dette dugnadsarbeidet. Tennisballer slites mye 

på tennisdekket som medfører at det legger seg mye filt i hallen. Dette må kostes bort 

regelmessig for å sikre et rent og godt innemiljø. 

Oppvarmingsanlegget fungerer i henhold til forventning.  

Utvidelse av Tennishallen 

Som et ledd i å utvikle klubben videre så ser klubbens styre av belegget av hallen er 

høyere enn tidligere antatt noe som er et hyggelig faktum. Dette fører dog med seg at 

det er begrenset med tilgang til innebanene spesielt i ukedagene. Hallkomiteen er i gang 

med å kjøre prosessen med Tønsberg Kommune for å utvide av hallen med en ytterligere 

bane og klubbhusfasiliteter inkludert kjøkken, vann og sanitæranlegg. I praksis betyr 

dette at man følger den opprinnelige planen som ble presentert kommunen i forbindelse 

med fase 1 av hallprosjektet. Prosjektets fremdrift har pga samfunnssituasjon blitt noe 

utsatt men målet er at. en utvidelse av hallen skal stå klar ila sommeren 2022 

 



Messehall B 

Klubben har sagt fra seg bruken av Messehall B, denne hallen holder ikke den standard 

vi ønsker og tilby våre kursdeltakere.  Derfor har vi heller fokusert på å utnytte 

Tennishallen enda mer, noe som medfører begrenset kapasitet på tennisskolen. 

 

4.  Daglig drift 

Den daglige driften av virksomheten, herunder kursvirksomheten, har fungert 

tilfredsstillende gjennom året.  Det er nå en tydelig og klart bedre struktur rundt 

kursoppleggene.  

 

Klubben har holdt driften av klubben i gang gjennom store deler av året , med unntak 

av perioden mellom 12.03 og 17.04 da alle idrettsaktivitet i Norge måtte stenge. Vi har 

gjennom hele perioden hatt høy fokus på å ha anleggene oppe og aktiviteten i gang så 

langt det har latt seg gjøre. Fokus har vært på å følge alle smittevernsregler, og 

medlemmene har vært flinke til å følge disse gjennom hele året. 

 

Thomas Hanstad som tidligere var engasjert som trener gjennom eget selskap ble fra 

01.07.2020 fast ansatt som Hovedtrener / Sportslig leder i klubben. Dette er vi som styret 

veldig fornøyd med, og håper dette vil medføre et fortsatt godt samarbeid i fremtiden. 

 

5.  Sportslige resultater og klubbarrangement 

Stor kursaktivitet: 

 

Stor kursaktivitet: 

 

Vi avsluttet 2020 med cirka 155 kurstimer per uke og ca 100 deltakere i organisert 

trening.  

Trenden har fortsatt i starten av 2021 og virker å ha stabilisert seg på ca. 100 

kursdeltakere og ca 160 timer per uke.  

Klarer vi å holde oss på dette nivået, er dette omtrent maksimalt av det vi kan klare i 

forhold til bruk av hallen, når også fast timer og øvrige medlemmer skal få muligheten 

til å drive egentrening. 

Vi har flere deltakere på Fredag enn tidligere og bruker ikke Lørdag til fast trening per 

nå. Det ble gjort endringer i timeoppsett og trenerkabal i starten av 2020 for å få 

muligheten til å kjøre alle deltakere i samme hall. Det må man kunne si har vært en 

viktig brikke å få på plass. 

Totalt sett ser totalen på de ulike nivåene nå slik ut at vi har spillere på alle nivåer og 

kan tilby kurs til alle, men mangler et tilbud til helt nybegynnere voksne. Vi ønsker også 

på sikt å komme i gang med SFO tennis igjen. Vi hadde en « drop in» gående på høsten, 

men denne er det ikke funnet plass til i starten av 2021.  



Vi håper å starte opp igjen dette på et passende tidspunkt snart igjen som passer med 

banebelegg, trenere og andre aktiviteter. Det har vært et klart ønske å ha egne interne 

turneringer i klubben for spesielt rød ,oransje og grønn. Vi ønsker også å ha generelt 

mer aktivitet i form av muligheter for å få kamp trening. Grunnet pandemien så har ikke 

det vært så enkelt å få til i 2020, men vi håper å komme i gang med dette fra Høst 2021. 

 

Generelt så vil policyen til klubben være å stadig rekruttere nye deltakere, men det aller 

viktigste er å ha kontinuitet på de spillerne man har slik at de blir i systemet lenge og 

får muligheten til å utvikle seg videre. Å ha for mye sirkulasjon av spillere er det mange 

klubber som sliter en del med og er aldri gunstig. 

 

  Modellen på Tenniskolen og for fremtiden som er skissert i virksomhetsplanen og som 

vi har et sterkt ønske om å stadig utvikle gjør nå at viktigheten av å opprettholde 

rekrutteringen av spesielt de minste barna blir ekstra viktig. Da kan klubben legge et 

mye bedre grunnlag for potensielt å få frem bedre og mer skolerte tennisspillere og 

dermed også få flere hjelpetrener-kandidater om noen år. Hjelpetrenere vil naturlig nok 

forsvinne etter fullført videregående med tanke på videre utdanning og karriere etc. Men 

de vil komme tilbake dersom vi har tatt godt vare på de senere. 

 Vi har gledelig ved utgangen av 2020 hatt et år med god kontinuitet på trenersiden. Noe   

vi er godt fornøyd med. 

Sommerskoler/tenniscamp 

Fordelt på de to sommerskolene i uke 26 og 33 så hadde vi henholdsvis 46 og 46 

deltakere. Totalt antall deltakere var dermed 92 på de 2 ukene. Flere deltok begge ukene. 

Godt fornøyd med antallet og har god tro på det samme i 2021. 

  

Divisjonstennis   

Grunnet pandemien så ble dessverre fjorårets divisjonstennis avlyst. Man håper å kunne 

gjennomføre det meste i 2021! 

Vi vil ha 2 herrelag og et damelag til start. 

Veteraner:   

Tønsberg Tennisklubb deltar i utendørs veteranserie som organiseres av klubbens 

medlem Lars Erik Arvesen. I 2020 ble veteranserien avlyst pga pandemien, 

Klubbmesterskapet ble arrangert 7-9 Februar og 19-21 Juni: 

Antall deltakere totalt var henholdsvis 59 inne og 49 ute. 

Vi var godt fornøyd med å ha lagt det til Juni. Vi var noe uheldig med været denne 

helgen, men helt klart noe man ønsker å fortsette med. Bedre lysforhold og også normalt 

sett noe varmere vær gjør det lettere gjennomførbart. 



 

Resultater klubbmesterskap innendørs 7-9 Februar: 

Damer senior single åpen klasse- 1: Alexandra Toneva. 2: Lene Haugstulen. 

Single mosjon herrer- 1: Pål Thalmann.  2: Didrik Wiig Andersen 

           Åpen klasse herrer og damer single- 1: Rune Hansen 2: Trygve Berg 

           Single mosjon damer- 1: Margrethe Ulving 2: Renate Rasmussen 

Mosjonsdouble herrer- 1: Terje Johnsen/Pål Thalmann 2: Arne Olav Børseth/Gøran 

Jacobsson. 

Åpen klasse herrer double- 1: Thomas Hanstad/Petter Kristiansen  2: Alexander 

Ballamy/Kristian Jenssen 

 

Mixed Double senior- 1: Thomas Hanstad/Lene Haugstulen 2: Petter 

Kristiansen/Johanna Lehner 

 

Åpen klasse double damer- 1: Alexandra Toneva/Elin Ringdal 2: Lene 

Haugstulen/Malin Klepperås. 

 

I Tillegg ble det spilt en «Midi klasse» oransje ball med 8 deltakere med konseptet «hot 

seat» Man spilte løpende korte kamper i 2 timer. 

 

 

Resultater klubbmesterskap utendørs 19-21 Juni: 

Single mosjon herrer: 1: Didrik Wiig Andersen 2: Tore Larsen 

Single mosjon damer: 1: Margrethe Ulving 2: Olga Rogulina 

Åpen klasse damer single: 1: Johanna Schmidt Johansen  2: Malin Klepperås. 

Åpen klasse under 12 år single( Grønn ball): 1: Emeli Sørvik Hansen 2: Nojus 

Lapenas. 

Åpen klasse senior single: 1: Trygve Berg 2: Eric Daniel. 

Double mosjon herrer: 1:Arne Olav Børseth/Petter Kristiansen 2: Jan Larsen/Tore 

Larsen. 

Åpen klasse double: 1: Trygve Berg/Ted Vikane 2: Jan Åge Bogen/Tom Erik Baglo 

Mixed double senior: 1:Tom Erik Baglo/Johanna Lehner 2: Trygve Berg/Tonje 

Bjørndahl 



Åpen Klasse double damer: 1: Malin Klepperås/Kjerstin Aune 2: Johanna 

Lehner/Johanna S Johansen. 

6.  Regnskap/økonomi  

Regnskapet viser et overskudd på kr 529 862. Dette er kr 274 862 bedre enn 

budsjettert resultat. Årsresultatet i 2019 var til sammenligning kr 416 622.  

Vi har en samlet bankbeholdning på kr 1 776 347, en langsiktig gjeld på  

kr 3 511 000 og en egenkapital på kr 1 771 310 pr. 31.12.2020. 

Regnskapsfører 

Regnskapet har i år vært ført av styremedlem Håkon Randar 

Medlemstall  

 

Antall medlemmer: 

Antall registrert (medlemstall/aktivitetstall) 

Fra   sluttet Totalt 

Alderstrinn 0-13 13-19 20 + sum sommer 
Før 

31.12 
 betalende 

Medlemmer 52 73 299 424 13 5 442 

 

Tønsberg, 25.05.2021 

                

 

Alexander Ballamy             Knut Gran                           Elin Ringdal 

sign                                     sign.                                   sign. 

 

Håkon Randar         Frank A. Haugli            Kjerstin Aune  Pål Thalmann 

sign.                         sign.               sign.   sign 

 


