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2. Årsberetning  for  2018 
 
 Styret har i inneværende periode bestått av: 
  
 Leder:   Gunnar Harbo Salbu 
 Styremedlem:  Håkon Olai Lyche 
 Styremedlem:             Mark Rousseau 

Styremedlem:             Torkil Trygstad 
Styremedlem:             Rosie Lund 
 
 
  
Tennisgruppa har på sine styremøter i hovedsak håndtert løpende driftssaker knyttet 
til anlegg og interne aktiviteter. Vi har gjennomført kun et kurs i denne sesongen. Det 
var et barnekurs på våren med 9 deltagere. I tillegg har vi hatt en del privattimer. 
 

            For å prøve å få økt aktivitet, har vi i år hatt tilbud om gratis spill på ledig tid. Det vil si               
            når medlemmer ikke har booket bane, kurstid og når banene har vært utleid. Tanken   
            var først og fremst og få økt aktivitet, samt å få flere til å teste tennis. I så måte var  
            vårt eksperiment vellykket. Aktivitetene på banene har aldri vært så høy som i år vil vi    
            mene. Det vi trodde ville skje, var at når noen kom for å spille gratis, og ble møtt av   
            opptatte baner, så ville mange melde seg inn for å kunne booke baner. Og at mange  
            av medlemmene fra i fjor ville beholde medlemskapet for å kunne booke. Ingen av  
           disse hypotesene slo til. Nesten ingen meldte seg inn, og nesten ingen beholdt  
           medlemskapet fra i fjor. Dette har drastisk redusert våre inntekter, men forbruket har  
           vært lavt, så vi har beholdt vår egenkapital på omtrent det samme.  
 
          Med tanke på at koden inn til anlegget ble kjent for alle som ville, vurderte vi å la døren  
          stå åpen. Det har vært prøvd og da kommer barn inn, ikke av vond vilje, men da har  
          nett blitt ødelagt og det har blitt spilt fotball som sliter veldig på banedekket. 

 
 
Hvis vi regner at familiemedlemsskap utgjør i snitt 4 medlemmer, kan vi registrere 
totalt ca. 20 medlemmer i tennisgruppen. Noe som er rekordlavt. 
 
Gunnar H. Salbu fra styret gjennomførte barnekurset og holdt privattimene. 

 
            Alle styresaker er for øvrig initiert av styrets medlemmer. 
 

Gunnar  H. Salbu har deltatt på hovedstyremøtene i år. 
 
Hvert styremedlem har sitt ansvarsområde. Vi har hatt følgende ”ansvarsfordeling” i 
2018: 
 
1. Informasjon/ PR/:                                      Ansvar: Gunnar/Håkon 
2. Anlegg /bookingsystem    Ansvar: Gunnar 
3. Økonomi :        Ansvar: Torkil 
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 4. Medlemmer/Sosiale/Arrangementer  Ansvar: Mark/Håkon/Rosie 
            5. Trenere/Utdannelse/Kurs     Ansvar: Gunnar 

MEDLEMSANTALL 

Tennisgruppa bestod pr 31/12-18 av 20 medlemmer.  
 

 
REKRUTTERING/KURS 

 
Som nevnt kun et barnekurs og i tillegg noen privattimer med voksne en til en. 
 
 
KLUBBENS ØKONOMI 

 
Økonomien i tennisgruppa er god. Likviditeten er meget god.  
 
Årets driftsresultat er kr 342! Overskuddet kom tross alt i pluss med kr. 2348.  
Egenkapitalen er kr 329 162.-, så å si uforandret fra i fjor. 
 
For øvrige detaljer vises til regnskapet for gruppa. Se senere i rapporten. 
 
Treningsavgift- tennis/RIL medlemskap var for 2018:     
Junior: Kr 400,-   Senior : Kr 1000,-       Familie : Kr 1200,-  
 

 
ANLEGG 

             
Ikke noe nytt har skjedd i år. Klubbens tennisanlegg er relativt bra. Imidlertid er 
tilstanden til bane 1 (kunstgressbanen) av en slik forfatning at den kun blir spilt på når 
de to andre banene er opptatt. Bane 2 og 3 trenger litt vedlikehold av linjene, og i 
tillegg må vi få reparert dekket som enkelte steder har fått noen ”hull”. Vi har vurdert 
om vi skal få lagt nytt dekke på bane 1. Imidlertid har vi lagt dette på is i påvente av 
om byggherrene kommer til å ”sponse” 3 stk padeltennisbaner der i stedet. Det vil i så 
fall bli et kjempeløft både for tennisen og padeltennis i Ril, men også for Kristiansand. 
Padeltennis er i sterk vekst flere steder, og i Norge er det bare et par byer som har 
slike anlegg for tiden, men også her er det i vekst. 

 
 
MÅLSETTING 
 
Hva vi gjør med anlegget og satsingen avhenger svært av hva vi får av anlegg fra 
utbygger, så inntil videre vil avvente hva som skjer på anleggsiden. For øvrig vil vi 
satse på flere kurs i år, og også flere privattimer. Ordningen fra i fjor med gratis spill 
på ledig tid vil vi videreføre til tross for at medlemstallet trolig ikke vil stige. Imidlertid 
tror vi at det vil stige på sikt. På initiativ fra hovedstyret vil vi kjøpe inn 6 racketer og 
baller til utlån til Ril sine øvrige  medlemmer slik at våre medlemmer i større grad vil få 
benyttet seg av gratis spill. 
 
 
Målet vårt for 2019 er å få enda flere til å spille tennis, samt å teste sporten. Vi ønsker 
at tennis Randesund skal være et lavterskel tilbud tilgjengelig for alle som ønsker. For 
å stimulere til dette vil vi ikke øke prisene på medlemskap for 2018. Som i fjor vil de 
som allerede er medlem i Ril i en annen idrett, få halv pris på seniormedlemskap. Og 
selvsagt får de også tilbud om gratis spill på ledig tid. I tillegg vil Ril medlemmer få 
tilbud å låne racketer og baller gratis.  
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3. Regnskap 2018  
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 For Randesund Idrettslag   

 Tennis   

 torsdag 28. mars 2019   

    

    

------------------------ ----------------------  -------------------- 

Gunnar Salbu Torkild Trygstad 

Rosie 

Lund   

    

    

------------------------ ----------------------   

Mark Rousseau Håkon Lyche   

 
 
 
 
 
 
4. Innkomne forslag 
 
Ingen innkomne forslag. 
 
 
 
 
 

5. Informasjon fra tennisgruppa 

 
Tennisgruppa legger ut aktuell informasjon på klubbens web-sider. Der har hver aktivitet hver 
sine områder å plassere sin informasjon på. I tillegg har vi også blitt mer og mer aktiv med 
vår facebookside. Her vil vi satse på å bli enda mer aktiv i 2019. 

 
Her finnes nå kontaktinformasjon på ansvarlige med telefonnr og e-post adresser. Her 
legges også ut info om kurs med påmeldingsskjema osv.   

 
Vi mener det nå er enkelt å finne aktuell informasjon om tennisgruppa og å komme i kontakt 
med styrets medlemmer. 

 
Bookingsystemet, Senserio, som vi har brukt til nå, er blitt lat ned. Øystein mener at vi kan 
bruke dataproduktet til Ril til dette. I skrivende stund venter vi på at Øystein skal sende oss 
en prøve på en ”modul” som vi kan teste ut. Om vi kan bruke dette eller må anskaffe et nytt, 
så må det være på plass allerede i medio april!  
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6. Fastsettelse av treningsavgift 2019 
 
Styret i tennisgruppa vil foreslå at vi beholder satsene fra i fjor.   
 
I år som i fjor vil vi med bakgrunn i tennisen sin begrensede økonomi søke om at vi betaler 
trimkontingent til RIL. Dette slik at vi kan bruke våre midler på å bygge opp en levedyktig 
tennisgruppe. Vi foreslår følgende satser som er uforandret fra i fjor: 
 
Familie kr. 1200.- Senior kr. 1000.- Junior kr. 400.-  
 
Unntaket som i fjor, blir at vi tilbyr RIL’s medlemmer halv pris for senior, altså kun kr 500.-! 
Og junior kr 300.-. Til sammenligning vil vi nevne at det I Bergen og Oslo koster over det for 
en time i prime time! 

 
 
 
 
 
7. Budsjett 2019 
 
Medlemsinntekter 
Treningsavgift/kurs og medlemsinntekter  25000 
Øvrige inntekter         5000 
Sum driftsinntekter      30000 
Sportslige utgifter  
Instruktør        10000 
Utstyr og materiell 
Racketer og baller til utlån       4200 
Baller og utstyr til kurs        5800 
Sum utstyr og materiell     10000 
Diverse utgifter       10000 
Sum driftskostnader      30000 
 
Sum Årsoverskudd              0 
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7. Valg  
Det ble ikke nedsatt egen valgkomite ved forrige årsmøte. 
 
For valg: 

Leder:   Gunnar H. Salbu        tar gjennvalg 
 Styremedlem:  Torkil Trygstad tar gjenvalg  
 Styremedlem:  Mark Rousseau   tar gjenvalg  
 Styremedlem:  Håkon Lyche              tar gjenvalg 
            Styremedlem:             Rosie Lund                tar gjenvalg 

 
 
 
 
Styret blir da som i fjor med tillegg av Eystein Ellingsen som trer inn i styret: 
 

Leder:             Gunnar H. Salbu 
Styremedlem:            Håkon Lyche  
Styremedlem:            Mark Rousseau    

 Styremedlem:            Torkil Trygstad 
Styremedlem:            Rosie Lund 
Styremedlem:            Eystein Ellingsen 

             
             
 
 
 


