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Styrets beretning 
 

2019 har vært et godt år for Heming Tennis. Aktivitetsnivået er svært høyt og interessen 
for å spille og trene mer tennis hele året er høy. De sportslige resultatene våre spillere 
har oppnådd er imponerende, samtidig som vi har en stor og voksende bredde. Det er 
stor pågang fra yngre spillere som vil inn i Heming Tennis, og yngre spillere som er 
medlemmer av klubben ønsker mye trening. 
Styret jobber aktivt med planer om nytt klubbhus. Bygging av padelbane og ny 
minitennisbane bak klubbhuset ble ferdigstilt i mai 2019. Det er god kontroll på 
økonomien i avdelingen.  
 
Nedenfor følger styrets beretning for 2019. 

 
Sport  
 
Tennisskole/juniortrening 
Vi har ca. 400 barn fra 5-18 år som deltar ukentlig i Tennisskolen/juniortreningen vår. 
Heming Tennis har Norges største Tennisskole, og vi er stolte av at vi har godt 
utdannede og profesjonelle trenere på alle nivåer.   
 
Vi er med på Tenniskids (tidligere Team Tennisskolen), Norges Tennisforbunds Play 
and Stay konsept for Tennisskolen (spill med røde, oransje og grønne baller). Ca. 30 
klubber er med og det arrangeres Mini Red Tour, Midi Orange Tour, Green Tour og 
Yellow Tour hver måned for spillere på rødt, oransje, grønt og gult nivå. Dette har vært 
en suksess med mer ca.250 barn pr. miniturnering, ca. 150 barn pr. miditurnering, ca. 60 
barn pr. Green Tour og ca. 30 barn på Yellow Tour. Ca. 150 Hemingbarn har deltatt på 
disse turneringene i løpet av året.  
 
Konkurransegrupper junior 
Resultatmessig har 2019 vært nok et godt år, med mange sterke prestasjoner.  
 
I 10 års klassen (09/10) har vi en stor og fin gjeng med gutter og jenter som har hevdet 
seg godt. I denne klassen rangeres ikke spillerne, men det er svært positivt å se at vi har 
så mange ivrige gutter og jenter.  
 
I 12 års klassen (07/08) er vi svært store, med ca. 40 turneringsspillere. Spesielt på 
jentesiden har vi stor bredde med ca. 25 jenter. Det har blitt mange turneringsseire på 
både guttene og jentene i løpet av 2019, og under Landsturneringen i Stavanger i april 
og på hjemmebane i august var det mange sterke resultater. Blant annet var det ren 
Hemingfinale i både gutter single og double. 
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Stor bredde i de yngste årsklassene. Dobbeltseier i Selvaag Cup på Ullern i april 2019. 
 
I u14 års klassen (05/06) har vi også en bred og sterk gjeng som hevder seg helt i 
Norgestoppen. Det ble seier i NM inne til Carina Syrtveit i single. 
 
Turneringsgruppen u16/u19 er en stor gruppe for alle de som satser og spiller 
turneringer fra 00 - 04. Også her har det vært mange sterke resultater, med Sarina 
Reinertsens NM tittel i NM innendørs senior som årets høydepunkt!  
 
Av våre juniorer ble følgende tatt ut til å representere Norge i mesterskap i 2019: 
EM lag junior (Winter Cup): Carina Syrtveit (u14) 
EM lag junior (Summer Cup). Carina Syrtveit og Emilia Korseth (u14) 
EM individuelt: Carina Syrtveit (u14), Sarina Reinertsen (u18) 
Nordisk Mesterskap u13: Emilia Korseth og Filip Glov Møller  
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Norges Tennisforbund har også startet opp med landslagstrening 2-3 ganger i uken for 
spillere i 13-16 års alderen. Heming hadde med tre spillere på denne treningen i 2019: 
Emilia Korseth (06), Carina Syrtveit (05) og Kristoffer Dalbak (04). Vår tidligere 
sportssjef Fredrik Lovén er landslagstrener og ansvarlig for treningen sammen med 
sportssjef i NTF Øivind Sørvald. Våre trenere Olof Gustafsson og Daniel Smith deltar en 
dag i uken på trening med landslagsspillerne på OTA. 
 
For elever på Midtstuen ungdomsskole (8.-10. trinn) har vi et tilbud om valgfag en dag i 
uken på slutten av skoledagen. Til sammen 50 elever deltar på dette, hvorav ca. 40 er 
fra Heming. Øvrige spillere er fra HTK, OTK og Njård.  
 
Vår trener Daniel Smith er ansatt av Persbråten Toppidrett (fra august 2019) med 
hovedansvar for tennissatsningen. I skoleåret 19/20 er det 8 elever på tennis, hvorav 
fem fra Heming. 
 
I november ble det en fin 2. plass i NM lag junior både for gutta (Mathias Langaard, 
Nikolai Pran, Kristoffer Dalbak) og jentene (Sarina Reinertsen, Emma Sørensen og 
Maren Nordklev). 
 

 
2. plass i NM lag junior til gutta 
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Senior 
Vi har hatt flere sterke seniorresultater i 2019, men det har i hovedsak vært våre eldre 
juniorer som har stått for disse. Simen Sunde Bratholm var nære ved å vinne NM senior 
utendørs i single, men fikk en flott 2. plass! I double ble det NM tittel i par med Singh 
Bhullar fra NTK. Sarina Reinertsen (02) har i 2019 vunnet flere GP titler, og avsluttet 
året med å vinne NM senior i single på Gjøvik! NM tittel innendørs ble det også til 
Markus Sørensen i double (i par med Ståhlbrand fra Furuset). 
 

 
NM lag 
Damelaget vårt rykket ned i 2018, og målet for 2019 var enkelt – opprykk! Det klarte de 
med glans etter suveren innsats av alle jentene på laget og enkel seier i samtlige 
lagkamper. Herrelaget var litt plaget med sykdom og skader, men klarte å holde seg i 
eliteserien. 2. laget for herrer holdt seg i 1. divisjon, mens 3. laget rykket ned til 2. 
divisjon. 
 

 
Opprykket er klart etter seier over Stavanger 2 på bortebane! 
 
 
Veteraner 
I tillegg til våre dyktige juniorer og seniorer har vi et stort veteranmiljø, både på dame- og 
herresiden. Det er hard kniving om plassene på lagene, og både i utendørs og 
innendørs NM ble det flere NM titler til Hemingveteraner. Tidligere har vi hatt flest 
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damespillere med i NM veteran, men tendensen de siste årene er at vi har fått i gang 
mange av de yngre veteranherrene også.  
 
Følgende Hemingveteraner vant NM titler i 2019: 
 
Innendørs 
HD 45: Thomas Bryhn/Marius Falster 
DD 50: Astrid Sunde 
DD 60/65: Tiril Baartvedt 
MD 55: Line Schjøth-Iversen 
MD 60: Kaia Engebretsen 
MD 60/65: Solveig Strømme 
Utendørs 
HS 35: Fredrick Haarr 
MD 35/40: Karin Hjelle Dalbak 
DD 50: Astrid Sunde 
MD 55: Astrid og Knut Sunde 
DD 60/65: Tiril Baartvedt 
 
 
Arrangement 
På arrangementssiden har vi vært aktive. Vi arrangerte flere turneringer for spillere i alle 
aldre, og turneringene bidro godt på inntektssiden. Vi har arrangert Norgescup u 14 og 
u16, u11 turnering, u12 race turnering. I august arrangerte vi både Porsche Cup u10 år 
og Landsturneringen u12 år. I tillegg har vi arrangert en rekke interne arrangement. 
 
Trenere 
Trenerstaben er stabil med få utskiftninger. I 2019 har vi hatt seks trenere ansatt på 
heltid: Fredrik Lovén (sportssjef frem til august 2019), Daniel Smith (fra august 2019) 
Olof Gustafsson, Vicki Saxegaard, David Nord og Henrik Drake. Anne Cathrine Valle 
(fra april 2019) har jobbet i 80 % stilling, Peter Broman har jobbet i 75 % stilling, 
Cristoffer Johansson i 65 % stilling og Joachim Frøberg i 50 % stilling, I tillegg har 
Nicolai Herlofson ca. 25-30 timer i uken, samt at vi har hatt ca. 10 timeansatte 
hjelpetrenere. Alle våre faste ansatte har deltatt på NTFs trenerkurs og 
videreutdanningskurs i løpet av året.  
 
Ny sportssjef 
Fredrik Lovén sluttet i august 2019 som sportssjef i Heming Tennis. Han har jobbet i 
Heming Tennis siden 2005 og har gjort en kjempeinnsats både som trener (2005-2016) 
og sportssjef (2016-2019). Han startet som landslagstrener i Norges Tennisforbund i 
august 2019. Øivind Alver ble i slutten av 2019 ansatt som ny sportssjef i Heming 
Tennis. På grunn av avslutning av arbeidsforhold i Ullern samt foreldrepermisjon, vil 
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Øivind starte i Heming Tennis 1. august 2020. Øivind har lang erfaring både som spiller 
og trener. De siste 8 årene har han jobbet i Ullern Tennisklubb som hovedtrener. 
 
 
Medlemmer 
Ved utgangen av 2019 hadde Heming Tennis følgende medlemsmasse. Tall fra 2018 i 
parentes: 
 
Seniorer                                  262 (260) 
Juniorer                                   375 (378) 
Formiddagsmedlemmer            26 (25) 
Passive                                      55 (56) 

Sum:                                       718 (719) 

 
Medlemstallet er relativt uforandret for både juniorer og seniorer i forhold til fjoråret. En 
liten nedgang i junior skyldes en opprydding i medlemskap. Vi har et tak på om lag 400 
juniorer på grunn av treningskapasitet som begrenses av antall baner vi har til 
disposisjon.  
 
 

Miljø 
 
Hovedoppgavene har vært å opprettholde de tradisjonsrike miljøskapende turneringene 
samt å drifte utekaféen.  
I tillegg har det vært et fokus på å etablere uformelle samlinger på og rundt 
tennisbanene der formålet er økt sosialt miljø på tvers av kjønn og aldersgrupper og 
trivsel generelt.  
 
Kaféen har vært åpen fra kl.15.00-19.00 mandag – torsdag, og det har i tillegg til 
foreldrevakter fra kl. 17.00-19.00, vært faste ungdomsvakter på hverdager fra 15.00-
17.00. Det ble solgt Tine produkter, toast, minipizza, vafler, is, kaffe, etc. Vi har fortsatt 
klippekortordningen, slik at barna kunne handle uten å ha med seg kontanter. Faktura 
ble sendt i etterkant. Styret mener utekafeen og tilbudet den representerer er viktig for 
klubben, og arbeidet med å forbedre tilbudet vil fortsette. 
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Anlegg 
 
Heming Tennis har som målsetning å ha et attraktivt anlegg for alle våre medlemmer 
hele året og vi har i vår handlingsplan fokus på følgende: 
 

 Hallen skal være et samlingspunkt for medlemmene i vintersesongen, med baner, 
garderober, kafé og shop i topp stand. Boblene skal være et supplement til 
banene i hallen, og skal også holdes i topp stand fra september- april. 

 Uteanlegget med 7 baner, 2 minitennisbaner, 1 padelbane og ballvegg skal være 
i topp stand i hele sommersesongen. Klubbens klubbhus skal vedlikeholdes og 
utnyttes til sosiale aktiviteter. 

 HT jobber med en utvikling av anlegget med hovedmålsetting om å utvide 
kapasiteten på anlegget  

 HT forvalter Heming ILs 22,5 % eierandel i Oslo Tennisarena AS. Anlegget vil bli 
benyttet aktivt for å sikre best mulig banekapasitet i løpet av høst, vinter- og 
vårsesongen. 

  
 
Heming 2020  
Styret har i 2019 fortsatt arbeidet med planlegging og gjennomføring av 
anleggsprosjektet – Heming Tennis 2020 (HT 2020).   
 
Padel- og minitennisbane bak bane 6 og bane 7 (ref. P2) ble ferdig i 2019 og inkludert i 
dette prosjektet ble dreneringen utbedret og generell oppgradering av området 
gjennomført. Erfaringen så langt er at begge banene brukes flittig av alle aldre. 
Padelbanen ser vi på som et veldig spennende nytt bidrag og samlingspunkt til våre 
medlemmer. Padel er blitt veldig populært og er en voksende idrett i Norge. 
 
Når det gjelder klubbhuset som ikke innfrir dagens behov har styret i 2019 jobbet med å 
bearbeide prosjektet på mange plan. Visjonen er å skape ett klubbhus og ett padel-
anlegg som er samlingssted for alle, er inkluderende og inviterende og har aktivitet hele 
året. De konkrete målsetningene for prosjektet er som følger: 

 Et moderne anlegg for en av Norges største tennisklubber 
 Samlingspunkt for alle årstider; både hverdager og turneringer 
 Nye garderobefasiliteter 
 Ny energiløsning 
 3 padelbaner 
 Alternativ bruk for padelbaner 

 
Forhåndskonferanse med kommunen er avholdt, prosjektering av løsninger, 
kostnadskalkyler, geometri, sambruk og driftsrelaterte utfordringer er parallelt knadd og 
jobbet med i løpet av året. Resultatet så langt er ett prosjekt som vil kunne oppfylle 
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visjonen og målsettinger som er satt for prosjektet. Det ble mot slutten av året også 
påstartet innsamling av gaver for å kunne finansiere deler av egenkapitalen og resultater 
per årsskifte var lovende for videre arbeid inn i 2020. 
 

 
Skisse av nytt klubbhus 

 
Informasjon 
 
Vi ønsker at hjemmesiden vår skal være en god informasjonsplattform for medlemmene, 
i kombinasjon med klubbens Facebookside (som har vært godt besøkt det siste året). 
De fleste turneringer og hendelser dekkes med både bilder og tekst og vi oppfordrer alle 
til å sende inn bilder. Høsten 2019 gjennomførte vi en medlemsundersøkelse der vi fikk 
tilbakemeldinger på flere områder som vi skal vektlegge i arbeidet i årene fremover. 
 

Daglig leder 
 
Etter 19 år som daglig leder i Tennisavdelingen og 29 år siden hennes første trenerjobb, 
har Karin Hjelle Dalbak valgt å akseptere et jobbtilbud fra Aktiv mot Kreft med oppstart 
1. april 2020. IL Heming og Heming Tennis vil med dette miste en svært verdsatt 
medarbeider som ikke bare har vært sentral i utviklingen av Heming Tennis og våre 
tennisspillere, men også bidratt sterkt i utviklingen av idrettslaget som helhet. Som 
fortsatt aktivt Heming-medlem har hun sagt seg villig til å være kandidat til styret i 
Heming Tennis på årsmøtet, og vi ser frem til å kunne nyte godt av hennes erfaring og 
kunnskap også i fremtiden. 
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Karin har hatt tid til spillere, foreldre, frivillige og kolleger, og har spredd entusiasme og 
idrettsglede fra morgen til kveld! Hun har også bidratt overfor tennis-Norge, i samarbeid 
med kommunen, på Oslo Tennisarena og vært en viktig ressurs i Hemings egen 
anleggsutvikling på Gråkammen og med Nye Heminghallen. 

Vi takker Karin for alle årene med fulltidsengasjementet som ble en livsstil, og ønsker 
lykke til videre! 

Administrasjon 
 
Styret har i samarbeid med IL Heming hatt en gjennomgang av fremtidig organisasjon 
av Tennisavdelingen. Med ny sportssjef i Øivind Alver som starter i august 2020 og litt 
justeringer i arbeidsoppgaver har vi kommet frem til at vi ønsket å erstatte Karin med en 
ny administrativ leder i 80 % stilling. Oppstart for ny administrativ leder vil være 1. april 
2020. I tillegg vil Anne Cathrine Valle, som i dag jobber som trener i avdelingen, overta 
en del av de administrative oppgavene som er knyttet til trening/sport. Oppstart med ny 
struktur i administrasjonen blir 1. april. 

Økonomi 
 
Heming Tennis viser et negativt resultat på kr. 20 056. Avdelingen hadde egenkapital på 
ca. 2,4 millioner ved utløpet av 2019.  
 
Styret mener at årsregnskapet for 2019 gir et rettvisende bilde av Heming Tennis 
eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Årsregnskapet er satt opp under 
forutsetning av fortsatt drift og det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er 
til stede. 
 
Styret mener at arbeidsmiljøet i avdelingen er tilfredsstillende. Heming Tennis forurenser 
ikke det ytre miljø. 
 

Styret 
 
I perioden 2019 har det vært avholdt 7 ordinære styremøter. 
Sportssjef Fredrik Lovén (til og med august) og Daglig leder Karin Hjelle Dalbak har 
deltatt på styremøtene  
 
Styret har i perioden januar – april bestått av: 
Ola Wessel-Aas/leder  
Frederik Møller 



 
 

 
 

11 
 

Caroline Størmer-Nilsen 
Alisdair Munro 
Henrik Holst Skalmerud 
Jørgen Ulvness  
Anders Brustad-Nilsen (observatør) 
 
 
Styret har i perioden mai – desember bestått av: 
Ola Wessel-Aas/leder  
Frederik Møller 
Caroline Størmer-Nilsen 
Alisdair Munro 
Henrik Holst Skalmerud 
Jørgen Ulvness  
Anders Brustad-Nilsen  
 

Avslutning 
 
Styret takker alle ansatte, unge og eldre medlemmer, tillitsvalgte og frivillige medhjelpere 
for god innsats i 2019.  En spesiell takk til våre samarbeidspartnere Obligo, SEB, 
Porsche Center Oslo og Lenovo. Vi vil også takke for innbetaling av gaver og bidrag fra 
flere av medlemmene, selskaper og stiftelser som har sørget for at vi har kunnet 
gjennomføre og planlegge for nye delprosjekter i Heming Tennis 2020 prosjektet. 
 
 

Oslo, 4. mars 2020 
Styret i Heming Tennis 

 
 

 
Ola Wessel-Aas        Frederik Møller     Jørgen Pleym Ulvness 
 (sign)                                                    (sign)  (sign) 
 
 
 
 
Alisdair Munro                                        Henrik Skalmerud  Caroline Størmer-Nilsen   
(sign)                                                   (sign) (sign) 
 

 
 

Anders Brustad-Nilsen 
(sign) 
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Regnskap 2019/Budsjett 2020 

 

 
 
 
 

Heming tennis Note Budsjett 2020 Resultat 2019 Resultat 2018 Resultat2017 Resultat2016 Resultat2015
Driftsinntekter
Årskontingenter, innm. Avg 1 1 150 000 1 101 100 1 120 275 1 216 515 1 154 515 958 000
Sum treningsavgifter 2 6 395 000 6 235 613 5 993 150 5 618 725 4 854 224 4 528 270
Leieinntekter 3 2 300 000 2 603 681 2 924 447 2 693 300 2 103 498 2 049 180
Salgsinntekter 48 500 87 338 70 554 36 331 68 386 90 677
Stevneinntekter 4 476 000 642 071 648 535 606 831 659 270 473 772
Sponsorinntekter 5 350 000 384 250 208 333 104 167 123 000 230 500
Mva-kompensasjon 650 000 641 279 615 206 508 597 493 361 609 084
Egenandeler 800 000 821 097 840 004 552 059 559 897 458 046
Annen inntekt 6 345 000 560 567 839 456 165 088 160 760 151 420
Sum driftsinntekter 12 514 500 13 076 996 13 259 960 11 501 613 10 176 911 9 548 950
Driftskostnader
Lønn og sosiale kostnader
Lønn administrasjon 7 -907 400 -899 476 -868 832 -838 460 -724 571 -781 293
Lønn trenere 8 -4 522 000 -4 621 299 -4 404 440 -4 325 815 -3 392 231 -3 027 046
Feriepenger -585 332 -586 657 -557 918 -469 528 -443 068 -343 635
Arbeidsgiveravgift -709 145 -726 770 -691 272 -645 092 -532 186 -525 848
Sosiale kostnader -175 600 -223 122 -104 072 -13 906 -135 991 -165 172
Sum personlakostander -6 899 477 -7 057 324 -6 626 534 -6 292 801 -5 228 047 -4 842 994
Andre kostnader
Leie hall og baner 9 -2 325 000 -2 659 996 -3 484 992 -2 692 181 -2 202 950 -2 242 795
Driftskostnader anlegg -1 059 500 -1 061 096 -1 076 670 -933 001 -698 793 -540 601
Reparasjon og vedlikehold -240 000 -336 920 -423 692 -279 254 -108 759 -216 879
Administrative kostnader 10 -466 200 -599 099 -374 548 -374 403 -239 637 -219 359
Stevnekostnader -145 000 -229 285 -239 423 -186 405 -290 101 -138 294
Treningskostnader -140 000 -99 212 -113 572 -166 136 -227 289 -175 423
Deltakerkostnader, lagkamper, NM 11 -320 000 -393 559 -348 532 -294 920 -89 749 -117 110
Andre deltakerkostnader -800 000 -826 788 -904 777 -581 061 -723 014 -572 284
Kafé Gråkamveien -24 000 -13 049 -20 864 -19 284 -35 494 -122 423
Tap på fordringer -20000 -33 380 0 -33 950 -17 180 11 510
Sum driftskostnader -5 539 700 -6 252 384 -6 987 070 -5 560 595 -4 632 966 -4 333 658
Sum kostnader -12 439 177 -13 309 708 -13 613 604 -11 853 396 -9 861 013 -9 176 652
Driftsresultat 75 323 -232 712 -353 644 -351 783 315 898 372 298
Finansposter
Finansinntekter 120 000 212 655 155 119 113 550 5 571 9 174
Finanskostnader -208 -3 710
Netto finansinntekter 120 000 212 655 154 911 113 550 5 571 5 464
Årsresultat 195 323 -20 056 -198 733 -238 233 321 469 377 762
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NOTER 
 
1. Årskontingenter og innmeldingsavgifter 
Disse fordeler seg som følger: 

 Årskontingenter:   1 048 000  (1 120 275) 
 Innmeldingsavgifter:       53 100      (30 600) 

 
2. Treningsavgifter 
Treningsavgiftene fordeler seg som følger: 

 Treningsavgifter inne:  4 506 160 (4 325 370)  
 Treningsavgifter ute:     902 625 (   882 200)          
 Voksenkurs:       144 828       (78 000)       
 Sommerleirer:      335 550    (385 880)      
 Personlig trening:      346 450    (246 900)  

 
3. Leieinntekter 
I tallene fra 2018 og tidligere år ligger det inne internleie av boblene på ca. 7-800.000 kr. 
I 2019 bortfalt dette, slik at de reelle inntektene på baneleie har økt betraktelig til tross 
for at inntekten for 2019 er lavere enn 2018.      
 
4. Stevneinntekter 
I 2019 var vi aktive på arrangementssiden, med Landsturnering u12 og Porsche cup 
som våre viktigste turneringer. 
 
5. Sponsorinntekter 
Avdelingens sponsorer er Obligo, SEB og Oslo Porsche Center  
 
6. Annen inntekt 
Annen inntekt er knyttet til kommunale bidrag og tilskudd fra NTF 
 
7. Lønn administrasjon 
Lønn administrasjon utgjør daglig leder Karin Hjelle Dalbak og vaktmester Nikolaj Sjilov. 
Total godtgjørelse til daglig leder i 2019 var kr. 637 907.  
 
8. Lønn trenere 
Lønnsutgifter til trenere økte med 5 % i 2019 sammenliknet med 2018. Hovedårsaken er 
økt trenerstab samt bruk av selvstendig næringsdrivende (både til tennistrening og 
fystrening) som en følge av økt treningsaktivitet. 
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9. Leie hall og baner 
Våre kostnader knyttet til baneleie er omtrent de samme som tidligere år, men pga. 
bortfall av internleie i boblene (se note 3) ligger resultatet ca. 800.000 lavere enn i 2018. 
 
10. Administrative kostnader 
Økningen i administrative kostnader skyldes i hovedsak gebyrer fra Sporty 
(bookingsystemet) og Dibs (vår online betaling på hjemmesiden). 
 
11. Andre deltakerkostnader 
Dette er kostnader på diverse prosjekter som viderefaktureres til deltakerne. Må ses i 
sammenheng med inntektsposten egenandeler. 
 
12. Aksjer i Oslo Tennisarena  
Heming I.L. eier 22,5 % i Oslo Tennisarena.  
 
13. Prosjekt i arbeid 
Fra og med 2019 balanseføres anleggsprosjekter som går over flere år. Karakteristisk 
for disse prosjektene vil være at spillemidler, momskompensasjon og eventuelle tilskudd 
fra andre aktører enn det offentlige, vil bli utbetalt i ettertid slik at kostnader og refusjoner 
kan komme på ulike regnskapsår. Pågående prosjekter er nytt klubbhus, lys i gammel 
boble og padel - og minitennisanlegg. 
 
14. Mellomværende Hovedkassen 
Heming IL får inn en del av våre inntekter, blant annet alle online betalinger. IL overfører 
dem til oss hver måned. Pr. 31/12 utgjør mellomværende hovedkassen i hovedsak 
online betalinger i desember. Dette ble betalt til oss i januar 2020. 
 
15. Tilskudd fra Hovedkassen 
Tennisavdelingen fikk tilskudd på kr. 500.000 fra IL Heming i forbindelse med 
anleggsprossjektet. 
 
16. Leverandørgjeld 
I hovedsak er dette fakturaer gjeldende 2019 som hadde forfallsdato (og ble betalt) i 
januar 2020.  
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Balanse 2019

Eiendeler Noter 2019 2018 2017

Aksjer i Oslo tennisarena 12 180 000 180 000 180 000
Aksjer i Eksamensservice 1 1
Prosjekt i arbeid 13 1 857 533
Utestående fordringer 586 839 815 184 670 475
Mellomværende hovedkassen 14 276 728 1 608 022 985 100
Forskuddsbetalte kostnader 30 789
Avsetning tap fordringer -16 200 -20 000 -20 000
Bankbeholdning 770 226 276 457 1 713 653
Sum omløpsmidler 3 655 126 2 890 453 3 529 228

Sum eiendeler 3 655 126 2 890 453 3 529 228

Egenkapital og gjeld 2019 2018 2017

Egenkapital
Fri egenkapital 1 878 536 1 918 533 338 186
Fond og avsetning med intern binding 18 350 18 350 18 350
Tilskudd fra Hovedkassen 15 500 000
Årets resultat -20 056 -39 997 1 580 346
Sum fonds og egenkapital 2 376 830 1 896 886 1 936 882

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 16 299 728 246 448 215 336
Feriepenger og arbeidsgiveravgift 586 657 557 918 535 731
Uopptjent inntekt 354 511 189 201 784 850
Avsetninger og forpliktelser 30 000
Annen kortsiktig gjeld 7 400 1 56 429
Sum kortsiktig gjeld 1 278 296 993 568 1 592 346

Sum egenkapital og gjeld 3 655 126 2 890 453 3 529 228


