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STYRETS AnssrRETNrNG 2021

1. Organisasjon
Styret i 2021:
Alexander Ballamy
Knut Gran
H&kon Randar
Tonje K. Bjorndahl
Frank Anders Haugli
P51Thalmann
Kjerstin Aune
Andreas Gravdahl
Terje Clausen

Reyisorer:
Aksel Haraldsen
Rolf Leversen

leder
nestleder

styremedlem
styremedlem
styremedlen.r
styremedlem
styremedlern
varamedlem
varamedlem

Valgkomit6:
Margrethe Ulving
Aksel Haraldsen
Terje Larsen
Pil Didrik Andersen
Tom-Erik Baglo

ieder

varamedlem

2. Administrasjon

Det har vaerl avholdt fem ordinere styremoter i dette tret foruten et betydelig antall moter
etter behov med deler av styret og andre deltakere, b&de i forbindelse med tennishallen,
hovedtrener, vedrorende sportslig virksomhet og spesielt situasjonen rundt Covid-19 og
nedstengin g av idrettsaktiviteter.

De viktigste sakene som har vert behandlet:

a. Dritt av klubben i forbindelse med Covid-19 restriks.joner.

a. Opplolging av Virksomhetsplan for TTK

b. Trenersiden inkl. tennisskole og sonrmerskole m.m.

c. Organisering av <lugnadsarbeidet pi uteanleggene og tennishailen.

d. Videreutvikling ar. kltrbbens anlegg, heruncler modernisering av uteanlegg og utvidelse
av tennishall.

e. Fordeling av hall-tirner til instruksjon/tennisskole, fast timer og timer for generell
booking



3" Drift av anlegg

Klutrbhus og grusbaner

Vi kom godt i gang med dugnadsarbeidet i april rndned og pga br.a vrer og godt
pigangsmot klarle vi og fi tir en rekordtidrig ipning av anlegget pi rorvirod som
Spnet 10 april. Messa ble ipnet 25 april. I 202i valgte styret"o"g reic inn uistana rra
Mjondalen Tennisklubb for d sette i stand banene. Det medforle en sterk recluserr
behov lor egeninnsats/dugnadsinnsats noe som ga mindre arbei<lsbelastning pi
styremedlemmer og baneansvarlige.. Hardcoufibanen har statt ipen gjennom hele
vintersesongen..

Grusbanene pd rolvsrod har holdt god stand gjen,om utesesongen, mens banene pi
Messa var vesentlig bedre enn tidligere sesonger... De a,tomatiske ,anningsanleggenepi begge anlegg har blitt brukt i utstrakt g.u,l g.,r.,orn here sesongel, selv om vi
hadde uttbrdringer med vanningsanlegget pa rotvsrocr i begynn.t.J'uu sesongen.
Bruk av vanningsanlegget krever dog fysisk tilstecrevarels! for konfigurasj.n og
oppsett, si vi vil i 2022 vurdere smart et smart vanningssystem for a .fr.ktiuir"..
vaming av anleggene.

Klubbhuset pi MesseomrAdet er prsset opp ny,tt utvendig tak. utvendig maling og
muggbefe,gt gulvbelegg er fiernet for reparasjo, ,este 6i. Dette er geir,omfort pi
dugnad. Jan Gjennundse, har sponset rrr me<l de flcste innkjopene ieregnet til ca
30 000. Arets regnskap er kun beiastet med kr 6 200.

Tennishallen

2021 var tross den svarl krevende situasjonen rundt Covid-19 et svcr-t godt drifts6r fbrTe,,ishalle,. vi har hatt meget godt beiegg pa bane,e i hele periodJn, og spesielt i
hostsemesteret har vi merket at kapasiteten noi*". seg maks grenset.

Nir det kommer til vedlikehold, sfl har det blitt vasket og kostet pi dugnad, uto,er
hssten har vi f6tt flere til-i vare med pi dette dugnadsarbeiclet. T.nnisbrli., slites myepi tennisdekket som medfbrer at det legger seg mye filt i hallen. r)etre mi kostes bort
regelmessig fbr 6 sikre et rent og godt innemiljo. Klubbens styre har fett opp ruti,er pt
gjemomforing av kosting, ryclding og ryddingi hallen.

Oppvarmingsanlegget fungerer i henholcl til forventning.

Utvidelse av Tennishallen

Som et ledd i 6 utvikle klubben videre s6 ser klubbens styre av belegget av hallen er
hoyere e,n tidlige'e antatt noe som er et hyggelig l-aktum. Dett" f"reil",log med seg at
det er begrenset med tilgang til innebanen. ,p.ii.lt i ukedagene. Hallkomiteen er i
sluttfasen med 6 kjore prosessen med Tonsbery Kommune for i utvide av hallen med
en ytterligere bane og klubbhusfasiiiteter inkludert kjokken, vann og sanitaranregg. ipraksis betyr dene at man folger den opprinnelige planen soir ble presentert
kornmunen i forbindelse med fase 1 av hallpiosjektet. prosjektets fremdrfft r.rar pga en



4. Daglig drift

Den daglige dritten av virksomheten. herunder kursvirksornheten, har f'ungert
tilfredsstillende gjennom aret. Dct cr n6 en tyderig og klart bedre struktur rundt
kursoppleggene.

Klubben har holdt driften av klubben i gang gjennom store deler av aret , med unntakav en periode i januar da vi stengte pga c.vid-situasjo,en. vi har gjenn.m hcle
perioden hatt hoy.fokus p6 6 ha anleggene oppe og aktiviteten i gang si rangt det har
latt seg gjore. Fokus har vcfi pi 6 forge ulre snitt"ue,arregle.,"ug medrernmene harvrrt flinke til i folge disse gjennorn hele iret.

Thomas llanstad har i rollen sonr hovedtrener og spoftslig gjort en svrer1 god jobb
med organiserr trening og det er stor tilvekst og lite fi.atntt blanldeltakeme.

5. Sportslige resultater og klubbarrangement

omiattende dialog med kommunen sonr eier grunnen blitt noe utsatt men m61et er at.
en utvidelse av haller.r skal sti klar ila 2022.

Stor kursaktivitet:

vi avsluttet 2020 med cirka I55 kr-rrstimer per uke og ca 110 deltakere r organiser-t
tren i ng.

Trenderi har fortsatt i staften av 2022 og virker 6 ha stabiiisert seg p6 ca. i10
kursdeltakere og vi har passert I 60 kurstinrei per uke.

Klarer vi i holde oss pe dette niviet, er dette omtrent maksimalt av det vi kan klare i
forhold til bruk av hallen, n6r ogsh tast timer og ovrige mediemmer skal fi mgligheten
til i drive egenrrening.

M- har fortsatt Fredager som en aktiv dag, hvor ,,drop tn,, tilbud tbr relativt
nybegyn,ere voksne er i gang igien i pivente av 6 kunne starte opp flere faste kurs.

Totalt sett ser totalen pi de ulike niviene ni slik ut at vi har spillere pfl alle nivier og
kan tilby kurs ril alle, men mangler et tilbud til sFo barn og alle de som onsker 6 tre,e
mer samt tlere voksne_

M hipcr i starte opp defte nir trener kapasitet 
'g 

banekapasitet tilsier det.

Generelt si vil poiicyen tii klubben vrere 5 stadig rekluttere nye deltakere. men detrllcr vikrigsre er a ha konrinuitet p6 de spilreme ,n* hu, srik ar dc blir i systenie, i;;
og far mnligheten til i utvikie seg videre. A ha for mye sirkulasjon av spillere er det
mange klubber som sliter en del rned og er aldri gunstig.



Modellen pi Tennisskolen og for fr-erntiden som er skissert i virksornhetsplanen og
som vi har et sterkt onske om i stadig utv'ikle gjor nA at viktigheten av i opprettholcle
reklutteringen av spesielt de minste barna blir ekstra viktig. Da kan klubben lcgge ct
mye bedre grunnlag for potensielt i fi frem bedre og mer skolerte tennisspillere og
dermed ogs6 fi flere hjelpetrener-kandidater om noen 6r. Hjelpetrenere vil naturlig nok
forsvinne etter fullibrt videregiende med tanke pi videre utdanning og karriere etc.
Men de vil komn.re tilbake dersom vi har tatt godt vare pa de senere.

vi har gledelig ved utgangen av 2021 hatt ennd et dr med bra kontinuitet p6
trenersidelr borlsett fra at Johanna Lehner reiste tilbake til Tyskiand. Har ogs6 blitt
giennomfofi et TSAK kurs i egen regi hvor Thornas H var kursansvarlig, Til sarnmen
var det 8 deltakere. Flere av disse er ni godt i gang med i ha faste grupper og bra t
flerc i bakhind. Det vil vere et viktig punkt for fremtiden i jobbe med en kontiluerlig
utr idelsc ar kornpetanse.

Sommerskoler/tenniscamp

Fordelt pi de 2 sommerskolene i uke 25 og 32 samt intensiv kurs i uke 33 si hadrje vi
henholdsvis 59 og 36 og 10 deltakere. Totalt antall cleltakere var dermecl I05 pi de 3
ukene. Flere deltok bede i uke 25 og uke 32.

Ny rekord i antallet totelt i 2021 og har god rro pi det salrmc i 2022 om ikke flere.

Divisjonstennis

Grunnet pandelnien si ble sesongen giennomlort i en meget intensiv serie hvor alle
kampene ble gjerrnomfort pi "2.siden av ferien',

Vi hadde ett darnelag og 2 henelag til start.

Damelaget gjorde det meget bra og etter 5 ha vunnet innledende gruppe s6 ble clet et
jevnt og noe surt tap i opprykksfinalen mot sin "erkefiende"sandef ord etter 6 ha sl6tt
samme lag i det innledende. Men bra innsatsl

llerrelager.re spilte som de siste par teilende sesongene i samme divisjon og pulje og i
ett Ar hvor de nonr.ralt ville hatr gode sjanser til opprykk mitte noye seg mecl en noe
skuffende 3.plass i gruppen. Med tidvis store skadeproblerner pi sentrale spillere sii
var nok dette det beste man kunne h6pet pi. Flere nye spiliere fikk sjansen pi 2.lagel
og man brukte dette som trening til 6 "restarte" lloe og ogsi for i fi de 2 iagene i 2
fbrskjellige divisjoner i kommende sesong.

Begge lagene gleder seg til ny sesong og hiper pa noe bedring i "skaciesituasjonen,,
kan i si fail bli veldig goy rned tanke p[ opprykk i 6r..



Klubbmesterskapet ble arrangert 13-15 August. Dessyerre ble det ikke awiklet etinnendrrs mesterskap grunnet pandemien.

Antall deltakere totalt var 60 stk.

Resultater klubbmesterskap l3-15 August 2021:

Single mosjon herrer:

1. Tore Larsen
2. Terje Larsen

Apen klasse single damer:

1. Margrethe Utving
2. Ragni F'unner

.A.pen klasse single under 14 flr:

1. Emeli Ssrvik Hansen
2. Nojus Lapenas

Double mosjon herrer:

1. Gsran Jacobsson/Terje Larsen
2. Petter Kristiansen/Arne Olav Bsrseth

Apen klasse senior:

1. Trygve Berg
2. Alexander Ba[amy

Apen klasse'double damer:

1. Tonje Bjorndahl/Ragni Funner
2. Lene Haugstulen/Olga Rogulina

Apen klasse double senior:

1. Trygve Berg/Tom Erik Baglo
2. Ted\4kane /JohannaLehner

Mixed double senior:

1. Johanna Lehner/petter Kristiansen
2. Terje Johnsen/Ttine Bratland



6. Regnskap/okoromi

Regnskapet viser et overskudcl pakr 407 164. Dete er kr 3g5 664 betlre enn
budsjettert resultat. Arsresurtatet i 2020 var ti1 sammenligning kr 52g g62.
Vi har en samler bankbeholdning pd kr 2 004 555, en taigsikiig gteta pa
kr 3 229 000 og en egenkapilal pi kr 2 301 172 pr. : I . t2.i0Z I .

Ir.rntektstapet pi grunn av pandemien er beregnet til ca 170 000 i tapte hallinntekter,

Regnskapsforer

Regnskapet har i 6r vanlr fqrt av styrcmedlcm Hikon Randar

Medlemstall

Antall medlemmer:

Antall registrert

Ar Fra slutte
t Totalt
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betalend

2021 76 58 353 487 18 13 518
2020 52 73 299 424 13 5 442

Tonsberg, 17.03.2022
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