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                               ÅRSBERETNING 2018 
 

KOLBOTN TENNISKLUBB (KTK) 
  

 
 
Styret i Kolbotn Tennisklubb har i perioden bestått av:  
 
Stig Kjønstad    Leder  
Einar Granlien    Styremedlem, leder boblekomiteen 
Dag Kristensen  Styremedlem, leder anlegg/ute-baner  
Svein Kolden   Styremedlem, leder marketing & web 
Ane Svartberg   Styremedlem, prosjekter 
Andreas Andersen  Styremedlem, hovedtrener junioravdelingen/tennis-skolen 
Torstein Jystad  Styremedlem, sportslig leder  
 
Videre har følgende bidratt i styrearbeidet: 
Elisabeth R. Storløkken  Økonomirapportering  
Anne Mofossbakke  Lønnsrapportering  
Knut Håkon Nilsen   Revisor  
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Styret har følgende årsberetning for 2018: 
 
1. Styrets beretning  

Styret har hatt 10 styremøter i 2018 - og agenda/referater er tilgjengelig fra møtene.   
 
Vi kan rapportere om et «tennis-år» mye i tråd med våre sportslige og sosiale ambisjoner, 
både på junior- og seniorsiden. Innledningsvis er det positivt at klubbens medlemstall i løpet 
av 2018 har økt med 30 medlemmer til 230 aktive medlemmer pr. 31/12-2018. Antall juniorer 
har økt med 18 - og seniorer har økt med 12. Det er gjerne flere årsaker til at vi blir flere 
medlemmer; bl.a. en aktiv tennisskole for barn og voksne, våre SFO-aktiviteter med 
barneskolene, innføringen av familiemedlemskap, et helårlig tennistilbud m.fl. Men vi ønsker 
gjerne å bli flere medlemmer - og ønsker alle velkommen.   
 
Videre har vi gode sportslige resultater å vise til - både blant juniorer og seniorer. Det gjelder 
i jente/dame-klassene og fo gutter/herrer. Flere juniorer deltar nå i tennis-turneringer- og det 
samme gjelder for seniorer.  Vi deltar også i seriespill med «KTK-lag». Vi beholdt plassen vår 
i 2.divisjon for NM-lag med herrelaget - og rykket opp til 3. divisjon med «Herre 2». Videre 
beholdt våre dame- og herrelag sine plasser i veteranserien. Vi er en «breddeklubb», men vi 
ønsker selvsagt å motivere til sportslig fremgang for våre medlemmer.    
 
Videre har vi ivaretatt klubbens oppgaver med å forvalte og forbedre våre anlegg; dvs. ute-
anlegget, klubbhuset, bobla, vårt utstyr mm. Vi nevner spesielt oppgraderingen av bobla, 
hvor vi i 2018 bl.a. har skiftet motor, vifte, styresystem og oppjustert det elektriske anlegget. 
Dette var nå nødvendig etter 32 års slitasje uten «større utskiftinger» - men også av 
sikkerhetsmessige hensyn. Prisen for denne oppjusteringen/investeringen landet på vel 
220.000 kr. - og påvirker det økonomiske resultatet litt mer enn det vi hadde budsjettert for. 
Men en stor honnør til boblekomiteen for planlegging og gjennomføring av denne 
oppgraderingen - inkl. et stort antall dugnadstimer. Så da har vi bobla i min. 2 år til om vi får 
dispensasjon for oljefyring etter 2020.  
 
Samtidig håper vi selvsagt å realisere «vårt tennishall-prosjekt» i løpet av de nærmeste 2 år.  
Etter planlegging - og kommunedialog over flere år ble 2018 et «milepælsår». Med 
kommunestyre-vedtaket i juni om «go» for ny tennishall på grusbanen inntil kunstgresset på 
Sofiemyr, så var plasseringen avklart. Da fikk også KIL Fotball sin avklaring gjennom vårt 
prosjekt for å flytte sin hovedarena for toppfotball kvinner til kunstgresset og benytte «vår 
hall». Mao kan samarbeidsprosjektet nå realiseres. Se bl.a. bildet på forsiden - og utførlig 
beskrivelse av hallplanene - og hall-prosjektet bak i årsrapporten. 
 
Vi har i 2018 ikke endret vår medlemskontingent, men innførte en mulighet for familie-
medlemskap. Det ble benyttet av 11 familier i 2018. Her oversikt mht. medlems-kontingent 
for 2018 - og styret ønsker å fortsette med samme kontingent for 2019.    
 
 

Kategori Alder 2019 

Senior   2200 

Junior  (0-18 år)  500 

Familie  3000 

Student  (19-25 år) 1500 

Pensjonist   1700 

Passive    200 
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Regnskapet for 2018 viser driftsinntekter på kr 1.264.545, mens fjorårets inntekter var kr 
1.186.657. Det er kr. 77.888 bedre enn 2017 og skyldes bl.a. høyere medlems- og 
treningsinntekter. Kostnadene har økt til kr. 1.410.214 mot kr. 1.174.913 for 2017. 
Kostnadsøkningen skyldes de nevnte kostnader/investeringer på kr. 220.000 knyttet til 
oppgradering av bobla (tatt over driften), økte kostnader til anleggsvedlikehold og økte 
trenerlønninger. Vi har også flere oljefyllinger til bobla i 2018 enn 2017, litt tilfeldig pga. 
datoer for fylling rundt årsskifte.  Mao. lander vi på et negativt resultat på kr 145.552,- for 
2018, et underskudd som vi tar fra våre oppsparte midler. Vårt budsjett for 2018 var -71.000; 
så vi bommer noe her.   
 
Vedr. balansen har den blitt bedre i løpet av 2018, men det skyldes at enkelte medlemmer 
har forskuddsbetalt leie i ny tennishall med kr. 626.086. Men tar vi bort dette «lån» er 
balansen stort sett redusert med det negative resultatet på kr. 145.552. Vi har da ikke 
«aktivert» noe av vår bobleinvestering.  
 
Se detaljer i vedlagte regnskap og balanse. Vi viser videre til en positiv rapport fra vår revisor 
knyttet til økonomisk redelighet og ryddig bilagshåndtering også for 2018 , bra. 
 
Videre viser vi til vårt budsjettforslag for 2019 lander, hvor vi nå vil forbedre resultatet 
vesentlig - og lander på ca. 46.000 i overskudd.  
 
Vi viser også til vårt forslag til valg av styremedlemmer - og revisor for 2019. I styret er det 
forslag på en utskifting - men ellers god kontinuitet. Videre er nå er forslag på ny revisor etter 
at siste års revisor takker av etter flere år.  
 
Videre viser vi til god bistand på lønn og økonomisiden - og fra våre komiteer knyttet til 
bobla, anlegget, hall og turneringer. 
 
Stor takk til dere alle for tennis-engasjement og innsats for klubben - det er deres frivilllige 
bistand som holder klubben igang.      
 
 
Herunder mer detaljerte beskrivelser av våre ulike aktiviteter hvor også våre 
tillitsvalgte har bidratt med årsrapporten.  
  
1. Medlemmer  
 
For 2018 har vi hatt en hyggelig økning i antall medlemmer. På juniorsiden er det økning 
med 18 medlemmer inkl. deltagere i våre SFO-aktiviteter og via familiemedlemskap. For 
seniorer er det også økning med 13 personer inkl. familiemedlemskap, så totalt er det en 
økning på 31 medlemmer. Vi var i 2018 totalt 239 medlemmer, se  detaljer herunder.    
 

År Junior Senior Sum 

2012 127 67 194 

2013 158 64 212 

2014 164 84 248 

2015 149 83 232 

2016 151 82 233 

2017 136 72 208 

2018 154 85 239 

 

http://www.kolbotntennis.no/


                  

WWW.KOLBOTNTENNIS.NO                           KTK  Side 4 av 27 

Her en mer detaljert oversikt for 2018-medlemmene sammenlignet med tallene for 2017. 
Familiemedlemskap er fordelt på aktive senior og juniorer. 
 

Gruppe 2018 2017 Diff 

Junior  154 136 18 

Senior 65 53 12 

Pensjonist  9 7 2 

Student 2 4 -2 

Delsum 1 230 200 30 

Æresmedlemmer 4 4   

Delsum 2 234 204 30 

Passiv 5 4 1 

Total   239 208 31 

 
Herunder er også medlems-oversikten gutter/menn og jenter /damer i henhold til alder. Til 
info er det 17 flere gutter/menn og 13 flere jenter /damer enn i 2017, så en god fordeling av 
de 30 nye medlemmer.   
 

Gutter/Menn - år  0-5   6-11  12-19  20-25   26 -> SUM 

Antall 0 31 65 2 58 156 

       

Jenter/Damer - år  0-5   6-11  12-19  20-25   26 ->   

Antall 1 21 36 0 16 74 

       

SUM  1 52 101 2 74 230 

 
Vi ønsker selvsagt flere medlemmer i alle kategorier - og det er en målsetting for 
rekrutterings-aktivitetene i 2019. Det ser bra ut så langt i 2019; bl.a. fordi det er flere barn og 
voksne på tennisskolen inkl. SFO-deltagere. Videre håper vi på flere familiemedlemskap.      
 
 
2.  Sportslig rapport  
 
2.1 Tennisskolen  
 
Vedr. det sportslige for 2018 er vi fortsatt en «breddeklubb» som uttrykt i vår målsetting. Vi 
har medlemmer som starter med å spille tennis fra 5-6 års alderen, deretter deltar de i SFO-
tennis i vårt samarbeid med barneskolene i Oppegård. De fortsetter gjerne som juniorer i mer 
organisert trening i vår Tennisskole - og senere som seniorer i klubben. Deretter danner de 
gjerne stammen blant våre «dame- og herreveteraner». Mao. vi ønsker å tilby tennis for alle 
barn og voksne - og på alle nivåer, dvs. fra nybegynnere til turnerings- og mosjonsspillere. 
Tennis er en unik sport i så måte. 
 
De fleste av våre juniorer er tilknyttet Tennisskolen. Tennisskolen og juniortreningene 
foregår nå i vår egen boble i vintersesongen; og selvsagt på vårt tennisanlegg i 
sommersesongen. Vår egen Andreas Anderssen er hovedtrener for Tennisskolen. Andreas 
har sammen med trenerteamet økt interessen for tennisskolen - og SFO-rekrutteringen. 
Videre har også fått flere voksne blitt med i tennisskolen. Hos både juniorer og voksne er det 
ulikt ambisjonsnivå - hvor noen trener 1 time uken, mens andre trener flere ganger i uken. 
Det er plass til alle. 

http://www.kolbotntennis.no/
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Vi nevner spesielt vårt tennistilbud til barneskolene i Oppegård kommune, SFO-tennis. SFO-
tennisen handler gjerne mer om «tennis- og ballek» med barna/deltagerne en gang i uken. 
Dette tilbudet gjelder i dag for barneskolene på Kolbotn, Vassbonn, Sofiemyr og Tårnåsen.  
Vi har hatt ønsker om å utvide dette tilbudet til andre barneskoler i kommunen, men har hatt 
problemer med å få dette til pga. kostnad knyttet til transport, sikkerhet osv.  
 
Vi har også satset på å få flere autoriserte og dyktige tennistrenere i klubben. Dette for selv 
å ta ansvar for tennisskolen og våre trenings- og opplæringsaktiviteter. Det er nå flere jenter 
og gutter som har tatt «aktivitetslederkurs»; og vi har trenere med Norges tennisforbunds  
trener-1 og trener-2 utdannelse i klubben. Det lover bra mht. videre skolering av oss alle 
framover uten ekstern hjelp.   Det videre arbeidet i Tennisskolen vil være ytterligere målrettet 
mot å skape enda bedre kvalitet i Tennisskolen - og gjerne med video-opptak.  Det har blitt 
brukt mye video i treningen i år, spesielt for de voksne. 
 
Herunder er en oversikt over SFO-deltagere fra Kolbotn, Vassbonn, Tårnåsen og Sofiemyr 
barneskoler for 2018. Dessverre ble SFO for Greverud barneskole uaktuelt i 2018 etter at 
tennisskolen ble flyttet fra «ABOX fjellhall» til tennisbobla. Men det er moro at Tårnåsen nå er 
med - og Sofiemyr øker på.  «Avstanden» mellom barneskolen og tennis-aktiviteten er en 
vesentlig faktor mht. deltagelse. Derfor er det bra at vi nå har SFO-aktiviteter både i bobla og 
Sofiemyrhallen. Vi takker også enkelte av våre «tennispensjonister» som følger barna trygt 
fra skolen til tennisbobla.  
 

SFO - barneskole 2018 2017 

Kolbotn 6 27 

Vassbonn 19 12 

Greverud 0 12 

Sofiemyr 25 7 

Tårnåsen 15 0 

Sum 65 58 
 
 
Tennis sommerskole i uke 26 og i uke 33 
Det ble lagt opp til en god blanding av samspill, teknisk-, taktisk- og fysisk trening, lek og 
morsomme konkurranser. Målet var at det skulle være gøy, at alle ut fra eget nivå skulle få 
kjenne mestring og utfordring. På tennisleiren var vi opptatt av at nye og gamle spillere skal 
bygge gode relasjoner til hverandre. Alle skulle trives. Til sammen 43 deltagere 
 
Høstleir 
Det ble arrangert høstleir i uke 40 
Det ble mye tennis-spill og mange gøyale leker. Blant annet ble det avholdt Kolbotn 
Tennisklubbs egen “Mesternes Mester”. 10 deltagere 
 
Juleavslutning Tennisskolen  
Juleavslutning ble avholdt 21. Des 2018 
Ingredienser var juletennis, julegløgg, pepperkaker, konkurranse, julepremier og julemusikk 
ca. 30 deltagere 
 
 
Individuelle turneringer junior/barn  
Videre ønsker vi at våre ivrigste spillere deltar i individuelle tennis-turneringer. Det kan være 
lokalt, regionalt eller også på landsbasis i Norges-mesterskap osv.  
 

http://www.kolbotntennis.no/
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Vi har i løpet av dette året fått en stor grunnstamme av barn fra 2. til 4. klasse som kan 
utvikle seg til gode konkurransespillere. Uansett har vi fått en god bredde med mange barn i 
årsklassene 2011, 2010 og 2009, 2008 og 2007. Vi er en del av det gode selskap i Team 
Tennisskolen, og i november hadde vi hele 12 deltakere med på Orange Tour. 
 
Maria Odewski og Charlotte Anderssen hevder seg i U10 i hele Osloregionen. Charlotte vant 
så si alle sine kamper etter sommerferien til tross for at hun har 3 år til i klassen. Sondre og 
Oskar Hauger, Elias Waaden og Alexandru Moldovan har også gjort bra resultater. 
 
Turneringskomiteen arrangerte igjen vårt klubbmesterskap med bra deltagelse i de fleste 
klasser. Spesielt hyggelig at hele 8 barn deltok i U10 med rød ball. Mesterskapet inneholdt 
både gode sportslige prestasjoner - og mye sosialt. 
 
Videre har vi medlemmer i KTK som hevder seg i større turneringer og NM i sine 
klasser. Her nevner vi Filippa Vale Frogner, Jon William Karlstad, Anders Wedøe og Albert 
Wedøe. Disse er også medlemmer i Nordstrand tennisklubb - og representerer den klubben i 
større turneringer.  
 
Trenere i 2018:  
Andreas Anderssen (hovedtrener), Dag Kristensen, Magnus Høyeraal, Philip Gilb, Markus 
Nord, Filippa Vale Frogner og Elise Rehn Bakken 
    
For Sportslig rapport fra junior/tennisskolen: Andreas Anderssen, hovedtrener 

 

 2.2 Turneringskomiteen 

Turneringskomiteen for 2018 har bestått av: Gunnar Dahlquist, Vegard Holmefjord, Per-
Magnus Thompson og Trond Ole Moldvær (formann)  
 
Turnering A og C senior herrer og damer, single og double 
25-26.5.2018 ble det arrangert turnering i klasse A og C senior. Arrangementet var vellykket, 
med god deltagelse fra egen klubb. Klasse A ble vunnet av Carl-Hermann Bjelke Grant fra 
Heming. Han vant med solide 6/1-6/3 i finalen. Han gav fra seg kun 6 geam i hele 
turneringen. Våre spillere gjorde det ikke så bra i klasse A, men i klasse C ble det en ren 
KTK finale. Vegard Holmefjord spilte seg opp i hele turneringen og slo Baard Winther 
Andersen i finalen med 6/2-6/2. I double fikk vi også en vinner fra KTK. Albert Wedøe vant 
sammen med vinneren i klasse A Carl-Hermann Bjelke Grant. De slo Sigbjørn Grini og 
Vegard Holmefjord begge fra KTK i finalen med 6/4-6/3. Dameklassen ble vunnet av Julia 
Beatrice Braathen fra Ullern.  
 
Vi har også for 2018 fått innvilget vår søknad om å arrangere en ranking turnering A og C for 
damer og herrer. I år vil denne turneringen bli arrangert 31.05-02.06. 
 
Vi oppfordrer alle fra klubben som ønsker å være med om å melde seg på tidlig. Det er 
mange fra andre klubber som avventer å melde seg på til de ser det er flere påmeldte. 
Melder vi oss på tidlig vil vi få med flere spillere fra andre klubber. Man melder på nettet ved 
å gå på siden: ntf.tournamentsoftware.com. 
 
Klubbmesterskap 
Klubbmesterskapet ble avholdt 31.08-2.9.2018. Deltagelsen var bra og arrangementet 
vellykket, men vi ønsker enda flere spillere. Satser på at flere juniorer og damer blir med i 
2019. Sigbjørn Grini ble klubbmester etter å ha vunnet finalen med sterke 6/1, 6/1 mot Leif 
Wedøe. Resultatene for klubbmesterskapet 2018 ble følgende:  

http://www.kolbotntennis.no/
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Gutter 12 år: 

1. Oskar Haugen 
2. Simon Hellevik 
3. Sondre Haugen og Halvor Kjærnes Schistad 

 
Gutter 18 år: 

1. Alexander Noreng 
2. Victor Kristensen 
3. Markus Nord 

 
Herrer A: 

1. Sigbjørn Grini  
2. Leif Wedøe 
3. Andreas Cameron og Torstein Clausen Jystad.  

 
Herrer Veteran 45+: 

1. Leif Wedøe 
2. Jørgen Hauge 
3. Stig Kjønstad og Einar Granlien 

 
Herrer Double:  

1. Baard Winther Andersen og Trond Ole Moldvær 
2. Einar Granlien og Paul Misic 
3. Leif Wedøe og Anders Wedøe  

 
Sett av tid til klubbmesterskapet i 2019 som blir arrangert 30.8-1.9. 
 
For mer detaljerte resultat kan du se de på våre hjemmesider eller 
«ntf.tournamentsoftware.com». 
 
Økonomi 
Totalt gikk turneringskomiteen i 2018 med et overskudd på 5.513 kr. 
 
Turneringer 2019: 
31.5-2.6      : Damer og herrer A og C. 
30.8-1.9      : Klubbmesterskap.  
 
 
2.3 Lagtennis  
 
 
a) Herrelagene   

«Herrer 1» rykket i 2017 opp i NM i 2 divisjon. Med kun 2 avdelinger i 2 divisjon og hele 3 av 
8 lag som rykker ned ble det en tøff kamp for å beholde plassen i 2 divisjon. Vi fikk forsterket 
laget i fjor med Torstein Jystad og Jan Palm. Etter mange gode og jevne kamper hvor vi i 
flere kamper hadde matchball som hadde ført til at vi klarte oss i 2 divisjon endte vi tilslutt på 
6 plass i vår avdeling med 8 poeng. Vi var dermed 3 sist i vår pulje og klare for nedrykk med 
minste mulige margin. I ettertid har det trykket seg 2 lag slik at vi heldigvis likevel fikk 
beholde plassen i 2 divisjon. 
Følgende spillere representerte herrelagets førstelag:  
Torstein Clausen Jystad, Sigbjørn Grini, Jan Birger Palm, Vegard Holmefjord, Leif Wedøe og 
Albert Wedøe   Lagleder for «Herre 1»; Trond Ole Moldvær 
 

http://www.kolbotntennis.no/
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«Herrer 2» spilte i 4. divisjon i en avdeling med klubber fra Østlandet/Østfold. Laget spilte 
gode kamper og vant stort sett alle matcher, selv om enkelte var med liten margin. Laget 
vant avdelingen og rykker opp fra 4 divisjon til 3 divisjon for 2019. 
På «Herrer 2» spilte følgende i en eller flere lagkamper; Leif Wedøe, Rune Kjønstad, 
Andreas Cameron, Bård Winther Andersen, Einar Granlien, Gunnar Dahlqvist, Svein Kolden 
og Stig Kjønstad.  Lagleder for «Herre 2»; Leif Wedøe 
 
b) Veteran-lagene 

Veteran damer 
 
Damelaget til KTK spilte i «Avdeling/pulje 2» i 2018 i divisjonsserien i tennis for 2018 i både 
utendørs- - og inne-sesongen. Vi kom på en hederlig 3 plass i pulje 2. Vi er fortsatt for få 
spillere som spiller kamper og er sårbare når spillere blir skadet. Men det ser bedre ut for 
2019. I sesongen 2018 var følgende damer med på laget: 
 
Mette Degerstrøm, Åse Kristensen, Cecilie Høyeraal Leen, Peggy Bye Torbergsen og  
Angela Nygaard   For veteran damer, lagleder Åse Kristensen 

 
Veteran Herrer 
Det er et godt veteranmiljø på Kolbotn noe som gir resultater sportslig også. Vi er ca. 10 
mann som spiller aktivt hver uke både inne og ute. 
  
Utesesongen 2018 
Vi vant pulje 4 så da blir det pulje 3 fra våren 2019, da blir det tøffere motstand og sikkert 
mange morsomme kamper 
  
Innesesongen 2017-2018 
Der gjorde vi det også bra, noe som medførte 2. plass i pulje to og opprykk til 1. pulje det var 
jo bra jobba av alle som var med. 
 
Disse har spilt en eller flere lagkamper; Bård Winther Andersen, Einar Granlien, Jørgen 
Hauge, Gunnar Dahlquist, Svein Kolden, Tomas Damborg, Stig Kjønstad Stein Grøtting og 
Kjell Brevik. 
 
Det bør også nevnes at det er mange veteraner som er med å holde klubben gående i daglig 
drift og vedlikehold noe alle får glede av. For veteran herrer; Kjell Brevik/Einar Granlien, 
lagledere 
 
Individuelle resultater senior   

Det har vært et godt år på turneringsfronten for Kolbotn. Både Sigbjørn Grini, Torstein 
Jystad, Albert Wedøe, Leif Wedøe, Jan Palm, Svein Kolden og Einar Granlien har deltatt i 
turneringer på vegne av klubben. Det har blitt konkurrert i både veteranturneringer, samt 
nasjonale seniorturneringer, inkludert NM. Torstein Jystad vant 3 «Senior A-turneringer» i 
utesesongen.  

Det har i forkant av lagkampsesongen vært arrangert interne treningskamper for alle 
klubbens konkurransespillere, med god oppslutning og høy kvalitet på spillerne. Det vil også i 
2019 blir arrangert slik treningskamper i begynnelsen av mai måned. I tillegg har det vært 
arrangert åpne dager for å styrke rekrutteringen, og motivere yngre og nye spillere til å etter 
hvert representere klubben i lagkamper. 
  
Mvh Torstein Jystad, sportslig leder  

http://www.kolbotntennis.no/
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Sportslige/sosiale prosjekter bl.a. for rekruttering  
 
Åpne dager på anlegget  
Vi hadde i 2018 2 åpne dager på anlegget/tennisbanene for «ikke-medlemmer» 
Våre «åpne dager» var 10. Juni og 19/20-august i 2018. Stikkord er introduksjon og 
instruksjon med enkle øvelser. Vi oppfordret foreldre å komme sammen med barna. Vi 
hadde minitennis og vanlig tennis med trener på hver bane. Serve-måling og videofilming av 
eget spill. I tillegg ble det cardiotennis (kaloribrenning) for voksne. Markedsføring - facebook 
+ nettsider + klubbhuset. Ca. 45 deltagere  
 
Eventyrfestivalen 
Lørdag 23. sept hadde vi stand på eventyrfestivalen. Opplegget var Mininett hvor alle kunne 
spille og konkurranse om hvor mange tennisballer det var i “kurven”. Andreas, Charlotte, 
Philip og Ane var på stand. Stor fart hele dagen og 60 stk som var med i konkurransen.  
Vinnere vant bl.a. tennistimer m/trener 
 
Ane Svartberg har koordinert disse prosjektaktiviteter for styret. 
 
 
3. Bane og anleggskomiteen 
 
I 2018 ble det lagt ned mye arbeid med å oppgradere anlegget og områdene rundt anlegget. 
For å starte «rundt anlegget» er det hogget mye trær og ryddet på en god måte. Det er bl.a. 
kjørt på mer jord på plenen på utsiden av gjerdet. Det begynner nå å bli en flott plen i forhold 
til granskogen der tidligere.  
 
Vi hadde et uhell med skogfellingen som førte til at gjerdet mot slalåmbakken på bane 3 
måtte repareres. Men det hjørnet har det lenge vært et problem - og nå er det helt topp.  
Videre har vi hatt en lekkasje inne i klubbhuset, som nå er ordnet ved å sveise på et stykke 
på taket, hvor noen spikerslag hadde løsnet. Nå er alt ok. 
 
Grusbanene trenger en del jobbing gjennom sommeren. Det er spesielt den første store 
dugnaden på våren som er viktig å gjennomføre meget bra, her legger man grunnlaget for 
resten av sesongen. Vi tenkte at vi skulle montere en kraftigere vannslange på bane 3 og 4. 
Vi har også gravd ned et dreneringsrør på bane 1 for å teste om vi fikk avledet vannet bort 
fra banen under store mengder regn. Det har fungert tilfredsstillende, mulig at vi i 2019 
legger flere rør. 
 
I 2 år nå har vi hatt en «banemann» som har jobbet på anlegget om sommeren. Det har 
fungert bra, da har vi fått gjennomført planer som ellers er vanskelig å få satt ut på dugnad.   
Vi vil vurdere behovet for dette for sommeren 2019, et alternativ er å satse på en tydeligere 
kalender mht. dugnader.  
 
Minitennisbanene har blitt "pusset opp" med ny asfalt og nye linjer.  
 
Dugnadsånden kan bli enda bedre. Vi har sendt mange mailer vedr. dugnad. Heldigvis er det 
noen «dugnadspersoner» som man alltid kan stole på. 
 
For bane/anleggs-komiteen v/Dag Kristensen 
 
Bane/anleggskomiteen er: Dag Kristensen, leder + Einar Granlien, Gunnar Dahlquist, Kjell 
Brevik, Magnus Høyeraal  
 
 

http://www.kolbotntennis.no/
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4. Tennisbobla 2018 
 
Her har det skjedd mye, etter at styret vedtok at vi oppgraderer ventilasjonsanlegget etter at 
vifta og styresystemet sa takk for seg i 2018. Oppgraderingen/Investeringen har kostet i 
størrelsesorden 220.000,- med smått og stort. De operative inntekter/utgifter i bobla er i 
balanse og belegget er bra. Tennis-skolen for barn og voksne er svært aktiv og har sine 
timer i bobla. Boblekomiteen fungerer som den skal selv om gjennomsnittsalderen er 
stigende men nye medlemmer er rekruttert etter hvert som noen må trekke seg ut. 
Mangeårig medlem Lars Kristensen gikk dessverre bort i 2018. Per Franing som har vært 
med fra starten har også avsluttet aktiv tjeneste i boble komiteen i året som har gått, takk for 
innsatsen i alle fall. 
 
Her en mer detaljert beskrivelse av jobben knyttet til oppjustering av bobla. 
  
Som kanskje noen husker så gikk vifta i stykker ved juletider 2017, men problemene stoppet 
ikke der. Litt utpå vinteren sluttet styresystemet å lystre, motoren fikk jordfeil og brenneren 
fikk «rusk i forgasseren» slik at fyringen ble særdeles ujevn, og til tider ingen fyring i det hele 
tatt. Det ble da besluttet å gjøre noen grep, men problemet var at det ikke er tilstrekkelig 
dokumentasjon på det gamle anlegget (30 år gammel) slik at styresystemet for lys og varme 
måtte re-designes for å få det til å fungere sammen med moderne utstyr. En plan ble da lagt 
for å gjøre de nødvendige utbedringene, men da det ikke var noen spesial firmaer som 
kunne ta på seg oppgaven til en fornuftig pris så vi oss nødt til å ta en del risikoen på egen 
kappa om vi tok sjansen på å re-designe uten nødvendig underlag på det gamle. Under 
arbeidene ble det avdekket at det har vært tilløp til brann i det ene styreskapet så det var på 
tide å gjøre noe om vi fortsatt skulle ha muligheter for inne spill i vintersesongen. Systemet er 
nå fult operativt og funksjons testet. 
  
Så hva er gjort: 
  
1.       Oljetanken ble tømt for 2000 l diesel olje hvorav 1000l var slam fra 30 års bruk (1000l 
ble gjenvunnet), et spesial firma sto for dette, pris ca. 11000,- 
2.       Motoren med jordfeil ble byttet til en ny pris ca. 12000,- 
3.       Vifta som gikk dukken (heldig for oss at det var to vifter på en aksling slik at vi hangla 
det gjennom forrige sesong, den gamle vifta kan beskues under bobla opp dugnaden), er nå 
erstattet av ny vifte pris ca. 25000,- 
4.       Styresystemet som sluttet å fungere er nå erstattet med et nytt og moderne system, 
instrumentering og kabler er erstattet med nytt, pris ca. 150.000,- 
5.       Det er også ryddet opp i elektrisk anlegg for å tilfredsstille dagens forskrifter, slitte og 
ikke fungerende komponenter og lys i fyrhuset er byttet, alle komponenter som ikke er i bruk 
er fjernet. El-anlegget det er nå godkjent elektrisk, pris 23000,- 
6.       Sum investering: kr. 221.000,- 
  
Det er gjort en iherdig innsats gjennom sommerhalvåret for å i hele tatt få opp bobla for 
denne vinter sesongen. 
-          graving for å komme til å rense tanken ca. 40 dugnadstimer 
-          installasjon av vifte og motor ca. 80 dugnadstimer 
-          tilrettelegging for el-arbeidene ca. 60 dugnadstimer 
  

Installasjon: 
Automasjon og elektroarbeidene er gjort autoriserte firmaer (Jarotec, MJ Elektro og Klippen 
Elektro) 

  

http://www.kolbotntennis.no/
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Anlegget er nå klart til bruk slik at alle store og små kan ha glede av tennis også om vinteren. 
Sikkerhetssystemet er sjekket ut og fungerer som det skal om strømmen skulle gå. 
Nødlysene vil vi ta en runde på når bobla kommer opp. 
  
For boblekomiteen v/Einar Granlien  
 
Boblekomiteen er: Gunnar Dahlquist, leder + Einar Granlien, Elisabeth Rollem Storløkken, 
Ingar Undrum, Stein Grøtting 
 
 
5. Ny tennishall  
 
Rapport fra hall-komitèen 

Med kommunestyrevedtaket i juni 2018 om å legge tennishallen på grusbanen inntil 
kunstgresset på Sofiemyr, så var den delen av hall-prosjektet på plass. Da fikk også KIL 
Fotball sin avklaring gjennom vårt prosjekt for å flytte sin hovedarena for toppfotball kvinner 
til kunstgresset og inn i vår hall. Samarbeidsprosjektet kunne nå realiseres.  

Hallkomiteen har nå fullt fokus på å skaffe egenkapitalen på 4,1 millioner kroner. Dette skal 
vi nå gjennom salg av forhåndsbetalte timer, bidrag fra stiftelser og sponsorer. Vi har 
kommet et godt stykke på vei med forhåndssalg av timer, og i tillegg har vi fått innvilget en 
støtte på kr 500 000 fra Sparebankstiftelsen DNB. Sponsormarkedet er tregt, og vi er 
avhengig av at kjernen i klubben bidrar for å nå målet.  

Vi har ventet med å «slippe» nyheten i media til Kolbotn Idrettslag også fikk sin 
kommunalgaranti på 20 millioner kroner i november. (Se artikkel 21. november, 2018) Deres 
ambisjon i prosjektet har vokst litt underveis, så vi var avhengig av at KIL kunne finansiere en 
større del av sitt prosjekt.  

Hallkomitèen har hatt høyt aktivitetsnivå gjennom året, periodevis med inntil 5 møter pr uke 
med Kolbotn Idrettslag, arkitekt og byggeleder, orienteringer og diskusjoner i klubben, de 9 
andre klubbene i området, flere funksjoner i kommune administrasjonen og media, 
informasjonsmøte i klubben og møter med en rekke potensielle sponsorer. 

Den nye tennishallen er budsjettert til 34 millioner kroner. Det er et fantastisk 
samarbeidsprosjekt mellom KIL fotball og Kolbotn tennisklubb. Etter å ha jobber sammen i ti 
år om å utarbeide en hall, og sørget for et godt samspill på anlegget mellom fotballspillere, 
tennisspillere, trenere, foreldre, publikum, SFO-aktiviteter og skoler. 

Samarbeidet mellom fotball og tennis er unikt i norsk sammenheng. Den nye tennishallen vil 
bety enormt for tennisinteresserte i kommunen, og anlegget vil fordoble vinterkapasiteten til 
tennisklubben. Vi forventer også å fordoble medlemsmassen fra dagens 250 til 500 utøvere i 
løpet av to år, basert på erfaring fra den nye tennishallen på Nesodden. 

I september mnd. var tegningen på plass. Komiteen jobbet tett med arkitekten om 
utformingen av den nye tennishallen, som skal bygges på en kommunal tomt i Sofiemyr 
idrettspark, rett ved den eksisterende kunstgressbanen.  

Hallen er lagt opp slik at du vil se mye aktivitet når du kommer inn. Når anlegget står klart, 
blir det fire tennisbaner og mye fellesarealer. Fotball- og tennisspillerne skal dele på 
fasilitetene som garderober, toaletter, tribuner, styrkerom, kiosk, kafé og møtelokaler for 
trenerne. Det blir en slags en mini-crossover med sosial mylderarena og en flott møteplass 

http://www.kolbotntennis.no/
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for folk på tvers av alder og interesser. Fotballgruppen vil ha sin hoveddel på nordsiden mot 
Sofiemyr stadion. Denne vil de finansiere, drifte og eie selv. (Se den ferdige tegningen.) 

PLASSERING: Tennishallen (grått bygg på illustrasjonen) skal bygges øst for den 
eksisterende kunstgressbanen. Sør for den kan du også se den nye kunstgressbanen som 
skal bygges på Tømtebanen.

«LIVSLANGT EKTESKAP" MELLOM FOTBALL OG TENNIS: Se hva som er planlagt i 
hallen. Skissene du ser her viser perspektiver og snitt på det unike samarbeidsprosjektet 
mellom fotball og tennis. 
 

http://www.kolbotntennis.no/
https://img.gfx.no/2366/2366721/image.jpg
https://img.gfx.no/2366/2366692/1.jpg


                  

WWW.KOLBOTNTENNIS.NO                           KTK  Side 13 av 27 

Dette er planlagt inne i hallen: Mot nord: KIL Fotball-garderober, møterom og wc/toalett. Mot 
vest: Fotballtribuner med overbygg mot kunstgresset. I midtseksjon mellom tennisbanene 
(fire totalt): 1. etage fra øst: Lys og trivelig velkomstsone, treningsrom, trenerrom og 
wc/garderober. 2. etasje: Fellesområde med kafe og myldresone, SFO-aktivitetsrom, 
møterom, spillerom, bordtennis, publikumstoaletter og utgang til fotballtribune. Her kan 
foreldre og publikum se fotball innefra.  
 
Ferdigstillelse: Sommeren 2020  
Hallen er tegnet ferdig. Prøveboring for grunnforhold skal gjennomføres i april. Umiddelbart 
etter at vi har avdekket grunnforholdene, skal vi innhente tilbud iht kravspesifikasjon på 
hallen. Når vi har fått inn tilbudene og forhandlet ferdig prisene, til fastpris, vet vi 
byggekostnaden. Da må finansieringen være på plass; egenkapitalen og kommunalgaranti. 
Oppegård Kommune gir kommunalgaranti når vi har egenkapital på konto.  
 
Reguleringsplanen for Sofiemyr idrettspark skal behandles politisk i juni 2019. Etterpå blir det 
en høringsprosess på seks uker. Planlagt oppstart for graving og anleggsarbeidene er 
september 2019, og anlegget kan stå klart sommeren 2020. 

 
SLIK BLIR DET INNE I HALLEN PÅ SOFIEMYR: Utformingen av tennishallen blir som hos 
Stabæk Tennisklubb. Bildet er tatt under befaringen. Raffaele Massa (vaktmester og trener), 
Harald Vaadal (daglig leder i KIL), Roald Albrigtsen (hallkomiteen i Kolbotn Tennisklubb), 
Rudiger Bertram (arkitekten i ProPlan) og Morten Roa (Oppegård Idrettsråd).  
 
Krav til egenkapital  
Oppegård kommune er villig til å innvilge kommunalgaranti på opptil 40 millioner kroner 
under forutsetning av at tennisklubben kan stille med 15 prosent egenkapital til prosjektet. 
Videre har klubben fått forhåndstilsagn om lånefinansiering gjennom Kommunalbanken til en 
lav rente (1,5 prosent) basert på avgitt kommunal garanti, og prosjektet er også spillemiddel-
berettiget gjennom tippemiddelordninger. Når anlegget er ferdig, vil tennisklubben sitte igjen 
med en gjeld på omtrent 12 millioner som skal nedbetales over 30 år. 
 

http://www.kolbotntennis.no/
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Lånegarantien forutsettes langsiktig sambruk med kommunen. Den nye tennishallen skal 
planlegges med et aktivitetsrom for SFO-barn, og det forutsettes at garderobene og tribunen 
kan brukes av skolene på dagtid mellom klokken 08:00 og 15:00. 

 
TETT SAMARBEID: I juni, august og september har komiteen jobbet tett med arkitekten for å 
få den optimale utformingen. På Bildet; Leif Wedøe, Morten Roa, Rudiger Bertram, Paal 
Gundersen, sammen med Harald Vaadal og Roald Albrigtsen. Brannkonsulenter og 
prosjektleder er også med.  
  
Det unike samspillet med KIL og fotballgarderober  
Realisering av dette prosjektet vil muliggjøre bygging av nye fotballgarderober slik at KIL vil 
få et fullverdig helårsfotballanlegg for sine 1050 medlemmer i fotballgruppen. De nye 
fotballgarderobene vil tilfredsstille krav til toppserien fra Norges Fotballforbund, som er viktig 
for KIL med tanke på at nåværende kunstgressbane på Sofiemyr blir en arena for toppserien 
når gressmatten blir skiftet.  
 
Det skal tilrettelegges for separate fotballgarderober i nordenden av hallen. I tillegg vil det 
være tilpasset bygging av sittetribuner for Sofiemyr kunstgressbane. Ny kunstgressbane, 
Tømtebanen, tennishall, Sofiemyr idrettspark.  
 
Hvordan har vi fått til dette? Boblekomitèen og hallkomitèen. 
Kolbotn Tennisklubb (KTK) har eksistert siden begynnelsen av 1970-tallet. Klubben har i 
mange år driftet eget tennisanlegg med fire utendørs grusbaner, eget klubbhus og 
tennisboble som settes opp over to av grusbanene for vinterbruk.  
 
Det er to faktorer som er årsaken til at vi nå er nær å sette spaden i jorda.  
(1) er boblekomitèen som har driftet og opprettholdt en solid drift og dugnadsånd med daglig 
tilsyn gjennom nå 32 år. Dette bygger tillit til at vi klarer å drifte anlegg, med god økonomi og 
vedlikehold/ettersyn. Politisk ledelse og administrasjon har selv sett og «opplevd» dette.  
(2) Hallkomiteen som har kommunisert og stått på det samme budskapet i 10 år, og som har 
skapt god innsikt og forståelse for at dette er et solid prosjekt som vil bidra til flott aktivitet og 

http://www.kolbotntennis.no/
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samvære for kommunens innbyggere. Budskapet overfor Oppegård Idrettsråd, 
«generasjoner» av kommune administrasjon og politisk ledelse.  
 
Vi har klart å holde et høyt aktivitetsnivå i bobla, selv om den er både uøkonomisk i drift, lite 
miljøvennlig (blir varmet opp av tung olje), har høyt støynivå, dårlig belysning og dårlig 
dekke.  

  
HER ER TENNISKLUBBEN NÅ: Tennisboblen er overmoden for utskifting.  
  

  

http://www.kolbotntennis.no/
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Slik vil den nye hallen bli: Med den nye firebaners tennishall plassert på Sofiemyr, i 
umiddelbar nærhet til to barnehager, barneskole, ungdomsskole og videregående skole, vil 
den lokale tennisklubben kunne tilby et svært bredt spekter av et fullverdig, helårstennistilbud 
for barn og unge.  
 

 
Leif Wedøe (Kolbotn Tennisklubb) med Karen Marie Sæther-Larsen (banksjef i DNB Ski) og 
Roald Albrigtsen (Kolbotn Tennisklubb).  
 
Sparebankstiftelsen DNB gir 500.000 kroner til den nye tennishallen  

 
JOBBET TETT MED PROSJEKTET: Komitemedlemmene Leif Wedøe (51) og Roald 
Albrigtsen (55) i Kolbotn Tennisklubb  
I begynnelsen av desember ringte DNB Follo til Kolbotn Tennisklubb og meddelte at de 
hadde tildelt kr 500.000 kroner til utstyr til den nye tennishallen. Dette er største bidraget så 

http://www.kolbotntennis.no/
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langt. Dette er også en milepæl i det store bidraget dette er. Vi er faktisk avhengig av flere 
slik bidrag og sponsorer for å få landet kravet til egenkapital. Hallkomitèen oppfordrer 
medlemmene til å se etter muligheter i lokalt næringsliv til å få sponsoravtaler. Vi ønsker å 
selge hallnavnet, navn på banene og reklameplakater.  
 
 
Tennisklubbene i området 
 
Hallkomiteen har hatt møte med 9 av tennisklubbene i området (se bildet). Artig å samles 
alle for en orientereing av prosjektet – men også en status på hvordan hver enkelt klubb har 
sitt daglige virke.  
 
Vi orienterte om prosjektet vårt og mulige samarbeidsmodeller, og avdekket interesse for 
forhåndsbetalte timer. Nordstrand tennisklubb driver stort og profesjonelt med 5 ansattte. Av 
øvrige er det kun Ljan som har egen boble og driver tennisskole med egen trener. Ulvøya 
har planer om boble. Øvrige har aktivitetsnivå på et minimum.  
 
Alle ser veldig positivt på vårt prosjekt og ser muligheter for samarbeide på drift, trenere og 
spillere når har hallen på plass. Da vil de også kunne trekke mot oss på vinterstid, og vi kan 
utvikle miljøene våre samlet. Nordstrant TK er eneste anlegg i området i dag, og det er 
fullbooket. 
 

  
 
Bildet: «Kjøkkenmøte» med 9 av klubbene i området. Ljan, Prinsdal, Ski, Nordstrad, Ulvøya, 
Abildsø, Bækkelagshøgda, Ås – og vi fra Kolbotn.  

For hallkomiteen; Leif Wedøe og Roald Albrigtsen  
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6. Økonomi  
 
6.1 Regnskap & resultater for 2018   
 

 
 

 

Se kommentarer til regnskapet for 2018 i forhold til budsjett for 2018 (pkt. 6.3) og under 
punktet om «Økonomi» i styrets beretning.  
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6.2 Eiendeler & balanse   
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6.3 Differenser i Regnskap 2018 sammenlignet med Budsjett 2018  
 
Herunder en oversikt over inntektene og kostnadene i 2018 med differenser i forhold til 
budsjett 2018 – og med avvik i kroner og avvik i prosent. Dette for sammenligning og 
evaluering av de ulike postene - og for bedre grunnlag til å budsjettere for 2019. 
 

 

Inntekter Res 2018 Bud 2018  Diff kr Diff % 

Treningsavgifter 382 710 400 000 -17 290 -4,3 % 

Leieinntekter bobla 365 344 400 000 -34 656 -8,7 % 

Leieinntekter uteanlegg 4 903 7 500 -2 597 -34,6 % 

Sponsorinntekter 74 684 30 000 44 684 148,9 % 

Stevneinntekter mv  4 373 10 000 -5 627 -56,3 % 

Offentlige tilskudd 225 928 180 000 45 928 25,5 % 

Medlemskontingent 206 600 200 000 6 600 3,3 % 

Sum driftsinntekter 1 264 542 1 227 500 37 042 3,0 % 

Kostnader         

Treningsutstyr 37 463 40 000 -2 537 -6,3 % 

Lønn ansatte/egne trenere 144 888 210 000 -65 112 -31,0 % 

Feriepenger 19 752 20 000 -248 -1,2 % 

Arbeidsgiveravgift 14 628 11 000 3 628 33,0 % 

Renovasjon,vann, avløp mv. 4 482 6 000 -1 518 -25,3 % 

Olje, fyringsutgifter 315 626 340 000 -24 374 -7,2 % 

Strømutgifter 63 794 60 000 3 794 6,3 % 

Festeavgift selveierforeningen 0 650 -650 -100,0 % 

Utgifter premier, aviser etc. 370 1 500 -1 130 -75,3 % 

Forvaltning baner/klubbhus/anlegg 366 166 300 000 66 166 22,1 % 

Lønn, eksterne trenerhonorar 295 406 160 000 135 406 84,6 % 

Datakostnad/web mm 20 106 30 000 -9 894 -33,0 % 

Møter & kurs 6 987 11 000 -4 013 -36,5 % 

Annen kontorkostnad 904 2 000 -1 096 -54,8 % 

Kontingenter krets/forbund 44 418 50 000 -5 582 -11,2 % 

Startkontingenter 32 498 6 000 26 498 441,6 % 

Gaver 1 323 2 500 -1 177 -47,1 % 

Forsikring 32 330 35 000 -2 670 -7,6 % 

Bank & gebyrer 9 070 13 000 -3 930 -30,2 % 

Sum driftskostnader 1 410 211 1 298 650 111 561 8,6 % 

Driftsresultat  -145 667 -71 150 -74 519 104,7 % 

Finansinntekter 115 150 -35 -23,3 % 

Årsresultat -145 552 -71 000 -74 554 105,0 % 
 

 

Se kommentarer til regnskapet og balansen under punktet om «Økonomi» i styrets 
beretning. 
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6.4  Revisjonsberetning for 2018  
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7. Forslag til Budsjett 2019 
 
Budsjettet er basert på at våre tennisaktiviteter for barn og voksne forsetter stort sett som i 
2018, men med en liten økning i antall og inntekter - og trenerlønninger i forhold til det. 
Videre at våre anlegg og eiendeler har en forventet forvaltning og vedlikehold, samt at 
kostnadene til bobla blir mer normal etter investeringene i 2018. Mao. ønsker vi fortsatt 
rekruttering og en forsiktig økning av driftsinntekter (+1,4%). Videre ønsker vi bedre kontroll 
på kostnadene og kostnadene reduseres her med ca. 170 knok. Mao. budsjetterer vi med et 
positivt resultat på 45.920 kr. Dette under forutsetning av at ingen uforutsette hendelser 
inntreffer. 
 
Til info er ikke «ny hall» med i dette budsjettet - det er et separat budsjett, ref. infoen om 
hallprosjektet.       
 

Inntekter Res 2018| Bud 2019  Diff kr Diff % 

Treningsavgifter 382 710 400 000 17 290 4,5 % 

Leieinntekter bobla 365 344 370 000 4 656 1,3 % 

Leieinntekter uteanlegg 4 903 7 500 2 597 53,0 % 

Sponsorinntekter 74 684 70 000 -4 684 -6,3 % 

Stevneinntekter mv  4 373 5 000 627 14,3 % 

Offentlige tilskudd 225 928 200 000 -25 928 -11,5 % 

Medlemskontingent 206 600 230 000 23 400 11,3 % 

Sum driftsinntekter 1 264 542 1 282 500 17 958 1,4 % 

Kostnader         

Treningsutstyr 37 463 40 000 2 537 6,8 % 

Lønn ansatte/egne trenere 144 888 130 000 -14 888 -10,3 % 

Feriepenger 19 752 18 000 -1 752 -8,9 % 

Arbeidsgiveravgift 14 628 13 000 -1 628   

Renovasjon,vann, avløp mv. 4 482 6 000 1 518 33,9 % 

Olje, fyringsutgifter 315 626 320 000 4 374 1,4 % 

Strømutgifter 63 794 65 000 1 206 1,9 % 

Festeavgift selveierforeningen 0 700 700   

Utgifter premier, aviser etc. 370 500 130 35,1 % 

Forvaltning baner/klubbhus/anlegg 366 166 200 000 -166 166 -45,4 % 

Lønn, eksterne trenerhonorar 295 406 290 000 -5 406 -1,8 % 

Datakostnad/web mm 20 106 22 000 1 894 9,4 % 

Møter & kurs 6 987 8 000 1 013 14,5 % 

Annen kontorkostnad 904 1 000 96 10,6 % 

Kontingenter krets/forbund 44 418 45 000 582 1,3 % 

Startkontingenter 32 498 30 000 -2 498 -7,7 % 

Gaver 1 323 2 500 1 177 89,0 % 

Forsikring 32 330 35 000 2 670 8,3 % 

Bank & gebyrer 9 070 10 000 930 10,3 % 

Sum driftskostnader 1 410 211 1 236 700 -173 511 -12,3 % 

Driftsresultat  -145 669 45 800 191 469 n.a. 

Finansinntekter 115 120 5 4,3 % 

Årsresultat -145 554 45 920 191 474 n.a. 
 

http://www.kolbotntennis.no/


                  

WWW.KOLBOTNTENNIS.NO                           KTK  Side 23 av 27 

 
8. Innkommende forslag   
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9. Valg av styret og revisor for 2019/2020  
 

                                                                                                                                                                                                          
Følgende er på valg/ikke på valg ved årsmøte for 2019   
 
Styreleder       Stig Kjønstad      På valg -> ok gjenvalg 
Styremedlem  Svein Kolden     Ikke på valg -> Sportslig leder + Web/Marketing 
Styremedlem  Andreas Andersen     Ikke på valg -> Hovedtrener/tennisskolen  

Styremedlem  Ane Svartberg.      På valg -> ok gjenvalg, prosjekter  
Styremedlem  Einar Granlien.         Ikke på valg -> hovedansvar boble 
Styremedlem  Dag Kristensen.       På valg -> ok gjenvalg, ansvar anlegget ute/klubbhus  
Styremedlem  Torstein Jystad      På valg, sportslig leder, ønsker ikke gjenvalg 
 
Forslag: Alexander Fredenfeldt           Nytt styremedlem (etter Torstein), leder juniorkomiteen 
   
 
Revisor           Knut Håkon Nilsen    På valg -> ønsker ikke gjenvalg 
Forslag:          Sonia Almeida      Ny revisor    
 
Komiteene- og tillitsmenn herunder er ikke på valg på årsmøtet - men organiserer seg selv. 
Endringer av tillitsmenn rapporteres styret fortløpende.   
 
Turneringskomiteen og klubbmesterskap; 
Leder Trond Ole Moldvær, Per Magnus Thompson, Gunnar Dahlquist, Henrik Telle.      
    
Boblehall-komiteen  
Leder Gunnar Dahlquist, Einar Granlien, Elisabeth Rollem Storløkken, Ingar Undrum, Stein 
Grøtting 
  
Uteanlegg inkl. utebaner og klubbhus mm. 
Leder Dag Kristensen, Einar Granlien, Gunnar Dahlquist, Kjell Brevik, Magnus Høyeraal  
 
Hallkomite 
Leder Leif Wedøe, Roald Albrigtsen  
 
 Oppmenn divisjonslagene 
 Herrer 1: Trond Ole Moldvær  
 Herrer 2: Leif Wedøe 
 Veteran herrer: Kjell Brevik/Einar Granlien 
 Veteran damer: Åse Kristensen 
 

Valgkomite  
Leder Kjell Brevik  
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10. Vedlegg m/ enkelte bilder fra våre aktiviteter  
 
 
Fra Nesøya «Red-tour turnering» for barn  

 
 

 
 
Herunder fra «Tennis-campen» på vårt anlegg før sommerferien  
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«Her fra Nesodden «Orange Tour»  

 
 
 
 
Herunder fra «SFO-tennis» med barneskolene 
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  Her fra «åpen dag» for alle på tennisanlegget 
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	Det unike samspillet med KIL og fotballgarderober
	Realisering av dette prosjektet vil muliggjøre bygging av nye fotballgarderober slik at KIL vil få et fullverdig helårsfotballanlegg for sine 1050 medlemmer i fotballgruppen. De nye fotballgarderobene vil tilfredsstille krav til toppserien fra Norges ...
	Det skal tilrettelegges for separate fotballgarderober i nordenden av hallen. I tillegg vil det være tilpasset bygging av sittetribuner for Sofiemyr kunstgressbane. Ny kunstgressbane, Tømtebanen, tennishall, Sofiemyr idrettspark.
	Hvordan har vi fått til dette? Boblekomitèen og hallkomitèen.
	Kolbotn Tennisklubb (KTK) har eksistert siden begynnelsen av 1970-tallet. Klubben har i mange år driftet eget tennisanlegg med fire utendørs grusbaner, eget klubbhus og tennisboble som settes opp over to av grusbanene for vinterbruk.
	Det er to faktorer som er årsaken til at vi nå er nær å sette spaden i jorda.
	(1) er boblekomitèen som har driftet og opprettholdt en solid drift og dugnadsånd med daglig tilsyn gjennom nå 32 år. Dette bygger tillit til at vi klarer å drifte anlegg, med god økonomi og vedlikehold/ettersyn. Politisk ledelse og administrasjon har...
	(2) Hallkomiteen som har kommunisert og stått på det samme budskapet i 10 år, og som har skapt god innsikt og forståelse for at dette er et solid prosjekt som vil bidra til flott aktivitet og samvære for kommunens innbyggere. Budskapet overfor Oppegår...
	Vi har klart å holde et høyt aktivitetsnivå i bobla, selv om den er både uøkonomisk i drift, lite miljøvennlig (blir varmet opp av tung olje), har høyt støynivå, dårlig belysning og dårlig dekke.
	HER ER TENNISKLUBBEN NÅ: Tennisboblen er overmoden for utskifting.
	Slik vil den nye hallen bli: Med den nye firebaners tennishall plassert på Sofiemyr, i umiddelbar nærhet til to barnehager, barneskole, ungdomsskole og videregående skole, vil den lokale tennisklubben kunne tilby et svært bredt spekter av et fullverdi...
	Leif Wedøe (Kolbotn Tennisklubb) med Karen Marie Sæther-Larsen (banksjef i DNB Ski) og Roald Albrigtsen (Kolbotn Tennisklubb).
	Sparebankstiftelsen DNB gir 500.000 kroner til den nye tennishallen
	JOBBET TETT MED PROSJEKTET: Komitemedlemmene Leif Wedøe (51) og Roald Albrigtsen (55) i Kolbotn Tennisklubb
	I begynnelsen av desember ringte DNB Follo til Kolbotn Tennisklubb og meddelte at de hadde tildelt kr 500.000 kroner til utstyr til den nye tennishallen. Dette er største bidraget så langt. Dette er også en milepæl i det store bidraget dette er. Vi er...
	Tennisklubbene i området
	Hallkomiteen har hatt møte med 9 av tennisklubbene i området (se bildet). Artig å samles alle for en orientereing av prosjektet – men også en status på hvordan hver enkelt klubb har sitt daglige virke.
	Vi orienterte om prosjektet vårt og mulige samarbeidsmodeller, og avdekket interesse for forhåndsbetalte timer. Nordstrand tennisklubb driver stort og profesjonelt med 5 ansattte. Av øvrige er det kun Ljan som har egen boble og driver tennisskole med ...
	Alle ser veldig positivt på vårt prosjekt og ser muligheter for samarbeide på drift, trenere og spillere når har hallen på plass. Da vil de også kunne trekke mot oss på vinterstid, og vi kan utvikle miljøene våre samlet. Nordstrant TK er eneste anlegg...
	Bildet: «Kjøkkenmøte» med 9 av klubbene i området. Ljan, Prinsdal, Ski, Nordstrad, Ulvøya, Abildsø, Bækkelagshøgda, Ås – og vi fra Kolbotn.
	For hallkomiteen; Leif Wedøe og Roald Albrigtsen



