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1.  TENNISGRUPPAS STYRE   

   

Styret i Tennisgruppa i 2021 har bestå? av:   

              

Vararepresentanter       Erik Ruud og Rune Brunborg   

I 2022 ble det avholdt 8 styremøter i Kllegg Kl det årlige møtet 2. Mars 2022.  

  

2.  ÅRSBERETNING FRA STYRET   

   

Styret er fornøyd med akKviteten som drives i anlegget, kursakKviteten har fortsa? i samme omfang som 
Kdligere, utleie av hallen går fortsa? bra, med utleide Kmer eller kurs i hele kjerneKden e?ermiddag og kveld. 
AkKviteten i helgene varierer en hel del, men i sum er den fortsa? vesentlig høyere enn før. Høsten 2022 ble det 
arrangert både en U12 turnering og en nivåbasert UTR turnering i hallen, noe som bidrar med vikKge inntekter 
Kl klubben og med akKvitet i hallen. I Mai kunne vi starte utesesongen, e?er enda en omfa?ende vårdugnad, 
med behov for mye arbeid på utebanene. Flommen i 2021 hadde sa? sine spor. For første gang så vi oss nødt Kl 
å leie inn hjelp med banene, og en del av grunnarbeidet ble uSørt av ivrige folk fra Mjøndalen Tennisklubb. 
Generelt er det en uSordring å få folk Kl å sKlle på dugnad, det er noen få som drar en svært stor del av lasset. 
Det som gjør det verdt det er at det også i sesongen 2022 var mye akKvitet og mange spillere på anlegget.  

Online bookingsystemet som lar alle reservere ledige Kmer i hallen og på padelbanen og fungerer 
KlfredssKllende, e?er noen uSordringer har vi også funnet fram Kl låseruKner som fungerer bra. 

Leder og 
økonomiansvarlig:

Knut Aasrud

Sportslig leder: Jostein Raknes

Anleggsansvarlig Knut Ellingsæter

Padelansvarlig Rune Brunborg

Medlem: Emilie Dalelid

Medlem: Torill Stokkebekk

 



De høye strømprisene og stadig høyere forsikringspremie resulterer i økte utgiZer, og det igjen gjør at vi må øke 
prisene noe på baneleie og årsavgiZ . Kommunen hever også prisen på vannet vi bruker, noe vi nok ikke har se? 
full effekt av enda. 

AkKviteten i tennisgruppa holder seg på et høyt nivå, med generelt økt tennisinteresse i Ni?edal og en økt 
kursakKvitet, to årlige tenniscamper og mer utleie i hallen. Engasjementet av Thomas Solberg som 
administraKvt ansvarlig har gi? god effekt, og vi klarer bedre å ivareta løpende oppgaver og respondere raskt på 
alle spørsmål som dukker opp. Våre egne, yngre trenerkreZer, sammen med Thomas Solberg, utgjør nå et 
trenerteam som tar hånd om all kursvirksomheten vår. Arbeidet er vikKg for rekru?ering av nye medlemmer og 
for utvikling av ferdigheter hos mange av dem som har spilt en stund. Kursvirksomheten fortse?er, med god 
interesse, spesielt blant voksne nybegynnere. Sommeren 2022 gjennomførte vi, som Kdligere år, tenniscamp 
både i begynnelsen og slu?en av skoleferien, med god deltakelse. Vi planlegger Klsvarende også sommeren 
2023.  

Tennisanlegget har eksistert i mange år, fakKsk feirer Tennisgruppa si? 50 års jubileum i 2023! Det har bli? 
mange år med slitasje og uSordringer med vann på avveie!  
I forbindelse med reparasjoner e?er flommen i 2021 ble det beslu?et å gjøre noen nødvendige oppgraderinger. 
De?e arbeidet har både ta? mye Kd, og også bli? mer omfa?ende enn ventet. Arbeidet har avdekket større 
uSordringer enn ventet, råte i reisverket og et utdatert elektrisk anlegg har vært noen av de Kngene som har 
gi? oss uSordringer. I disse dager legges siste hånd på verket, og vi vil ha et anlegg som fremstår som mer 
Klgjengelig og med bedre fasiliteter enn Kdligere. Det har kostet både i form av kroner og øre, og også høy 
belastning på mange i styret over ganske lang Kd.  

Grusbaner krever mye jobb for å være gode å spille på. Våre baner er fortsa? blant de beste i østlandsområdet, 
men mye spill og en flom i ny og ne medfører behov for mye vedlikehold. Ambisjonen er fortsa? å ha det beste 
underlaget for spill ute, for å få det Kl er vi avhengige av fortsa? engasjement og deltakelse på dugnadene.  Vi 
ser dog at vi fortsa? vil ha behov for noe hjelp utenfra.  

Styret ønsker derfor å fortse?e med en langsikKg plan for vedlikehold og også å se på Kltak som reduserer 
skadene ved flom. Å bygge opp egenkapitalen, både for å kunne få disse oppgavene gjort og for å kunne være 
økonomisk rustet Kl å håndtere eventuelle aku?e skader fortse?er å være vikKg. 2022 avslu?es med et lite 
underskudd grunnet alt vedlikehold vi har må?et gjøre, for 2023 budsje?erer vi med et lite overskudd, men ikke 
nok Kl å styrke egenkapitalen Klstrekkelig mye.  

   

3.  SPORTSLIG AKTIVITET   

 TENNIS  

Kurs for barn og voksne startet 3. januar med 150 deltagere.  
Vi arrangerte to sommercamper, 20.-24. juni og 15.-19. august, med henholdsvis 43 og 21 deltager. Vi er godt fornøyd 
med antall påmeldte og gjennomføringen selv om det totalt var 30 færre deltagere enn i 2021 på Klsvarende camper.  
Kurs høsten 2022 startet 22. august for barn og 5. september for voksne med 135 deltagere.  
Tennisgruppa har arrangert fem offisielle turneringer i 2022 Hardhausen utendørs og fire turneringer innendørs.  

 



Svært gledelig var det at tre Ni?edal-spillere deltok i U12 turneringen. 
Sanna Ansteensen, Nikoline Markovic Bjørnenak og Trym Fimland.  

Sanna Ansteensen deltok i Moss på en U12 turnering i juli. Første 
Ni?edal spiller under 18 år i en ekstern turnering på rundt 10 år.  Hun 
kom Kl semifinalen og ble nr 3  

I Hardhausen var det hele 9 Ni?edal spillere med, alle må?e gjennom 
kvalifisering men det var kun Thomas Solberg som kom inn i 
hovedtablået.  
I «bronse-klassen» var det også flere Ni?edal spillere med og finalen ble 
et rent Ni?edal oppgjør da Erik Gabrielsen vant 1-6, 7-6, 6-2 over 
Thomas Solberg.  
Double klassen ble også vunnet av Ni?edal med seier Kl Vilte Tautkute 
og Thomas Solberg.  

 

Klubbmestere innendørs ble Thomas Solberg og SKne Skaar Gulbrandsen. 
Double åpen klasse ble vunnet av SKne Skaar Gulbrandsen/Ida Mutonga Høe. 
Klubbmester U16 gu?er ble Colin van der Velde og i U16 jenter Lisa Mik 
Ellingsæter Murer. Klubbmester U14 åpen klasse ble Maria Rutle. 
Klubbmestere utendørs ble Thomas Solberg og Hasnija Sinkovic.  I 
dameklassen var det kun 2 påmeldte noe som var skuffende dårlig. Var alle 
klubbens kvinnelige medlemmer på ferie i 2 uker i slu?en av august? I 
klubbmesterskapet handler det ikke om å vinne men å delta. Husk det Kl årets 
klubbmesterskap.  

Double ble vunnet av Jostein Raknes og Nicolai Riise. Mens Knut Morten 
Aasrud og Radica Markovic Bjørnenak vant mix klassen.  

Ni?edal hadde tre lag i lagserien 2022 Herrelaget ble nr 5 i 4. 
div avd D Kvinner elite havnet på 2. plass i 3. div, avd C  
Herrer veteran ble nr 2 i 4. div og rykket opp Kl 3. divisjon. De 
som spilte veteranlaget opp en divisjon var: 
Marius Landen, Svein Are Lapstun, Thomas Solberg, Erik 
Gabrielsen, Stein Trangsrud, Jostein Raknes, Geir Svere, Trond 
Vidar Thomson og Carlo Diaz.  

Styret ønsker på sikt, gjerne allerede Kl høsten, å etablerer 
noen barnelag. U10, U12, U14, U16, for å få Kl det trengs noen 
engasjerte foreldre. Ta kontakt på mail: tennis@nittedalil.no 
hvis du ønsker å hjelpe Kl.  

 



Herrer og kvinner elite deltok også under NM innendørs oktober. Herrelagets resultater lar vi ligge, men kvinnelaget 
ble nr 5 e?er to seire og et tap.  

PADEL  

Styret bestemte foran 2022 sesongen å innføre en egen årsavgiZ 
(medlemskap) for padel. Medlem nr 1 ble MarKna Svensson.  

Banen åpnet 18. april, ca samme Kd som året før.  

Padel-ligaen startet i slu?en av mai med svært god deltagelse. 
Påmelding ble gjort via KlubbsKgen noe som fungerte brukbart men 
chat funksjonen var ikke opKmal og det blir trolig noen endringer Kl 
kommende sesong.  

I perioden 2.-11. 
september ble 
klubbmesterskap i 
padel arrangert for første gang, med ekstremt god deltagelse, 
spesielt i mix klassen var pågangen enorm.  

 
Klubbmestere ble:  
Jostein Raknes/Thomas Solberg (herrer)  
Karianne Sagberg/Siri Holm Solberg (damer) 
Radica Markovic Bjørnenak/Thomas Solberg (mix) 

 



4.  TENNISHALLEN  

Styret vedtok i 2021 en plan for renovering av fellesområdene i tennishallen. I den forbindelse utviklet vi en 
skisse for hvordan vi ønsker arealene skal bli. De?e var et overordnet målbilde, som vi ville jobbe mot over Kd, 
og tempoet i prosessen ville avhenge mange faktorer. Endringer kunne det også bli. E?er at det ble klart for oss 
at mange Kng må?e gjøres fordi det stod dårlig Kl og at vi fikk god dugnadshjelp spesielt Kl rivningsarbeidet, 
beslu?et vi oss for å realisere det aller meste nå.   

Mye av jobben som er gjort er rent vedlikehold og reparasjon, mens andre Kltak, slik som etablering av ny? 
kjøkken og oppgradering av det elektriske anlegget, er verdiøkende. De?e er derfor akKvert i balansen og vil 
skrives av over de neste årene. På denne måten har vi også begrenset underskuddet i 2022, og bevart 
egenkapitalen. Som dere ser fra skissen fra poråret, så er vi i dag meget nær det målbildet vi hadde, det 
gjenstår i hovedsak å oppgradere noe av interiøret. 

  

5.  REGNSKAP 2021 OG FORSLAG TIL BUDSJETT 2022   

I budsje?et for 2023 legges Kl grunn inntekter og utgiZer fra poråret for de fleste postene. Noe arbeid med 
hallen gjenstår, og utgiZsføres i sin helhet i 2023, det medfører at vi går med et meget forsikKg overskudd i 
2023. Som nevnt innledningsvis, i et normalår bør vi nok ha et li? større overskudd for å bygge nok egenkapital 
Kl å kunne takle fremKdige flomskader så vel som en li? høyere takt på vedlikeholdet.     

Tennisgruppas finansielle sKlling fortse?er å være meget god. Egenkapitalen i Tennisgruppa er ved utgangen av 
2022 på re? over 2 MNOK. 

Detaljene kan sees i tabellen under.   

 



 

Budsjett 2022 Regnskap 2022 Budsjett 2023

Sponsorinntekter via NIL 14 000 26 550 10 000
Offentlige tilskudd 10 000 16 333 5 000
Andre tilskudd 10 000 10 000
NIF LAM 40 000 34 285 40 000
NIF MVA kompensasjon 120 000 122 862 400 000
Leieinntekter tennishall 160 000 171 500 170 000
Online booking 225 000 254 862 220 000
Annen leieinntekt 5 000
Årsavgift Tennis 180 000 231 800 200 000
Årsavgift Padel 5 700 10 000
Kursinntekter 450 000 467 300 400 000
Tenniscamper 100 000 85 000 80 000
Inntekter egne arrangement 200 000 248 865 220 000
Annen inntekt 54 592 15 000
Totale inntekter 1 509 000 1 734 649 1 770 000

Innkjøp utstyr og rekvisita 50 000 91 046 80 000
Utdanning og kurs 40 000 20 000
Utbetaling til næringsdrivende 200 000 176 250 200 000
Lønnskostnader 250 000 222 516 250 000
Renovasjon, vann og avløp 28 000 16 911 25 000
Avskrivning på bygninger 44 870 50 000
Lys og varme 190 000 218 320 220 000
Renhold 10 000 8 015 10 000
Inventar 26 000 2 795 50 000
Rep og vedlikehold bygg 600 000 607 773 400 000
Flomsikring 20 000
Rep og vedlikehold anlegg/utstyr 10 000 7 815 10 000

Snømåking og strøing 10 000 2 295 10 000
Drift/vedlikehold av uteanlegget 80 000 74 653 80 000
Elektro 60 000 224 432 100 000
Kostnader egne arrangement 15 000 11 250 25 000
Medlemskontingenter 25 000 18 678 30 000
Gaver og premier 2 000 4 338 5 000
Forsikringspremie 100 000 8 423 105 000
Lisensavgift og royalties 13 000 3 079 5 000
Påmeldingsavgifter 15 000 11 200 15 000
Trenings og annet utstyr 10 000 27 096 20 000
Bank og kortgebyr 5 000 4 099 5 000
Diverse kostnader 5 000 1 900 3 000
Tap på fordringer 5 000 1 300 2 000
Totale kostnader 1 769 000 1 789 054 1 720 000

Driftsresultat -260 000 -54 405 50 000

 



Styrets inns*lling *l årsavgi0 og priser for baneleie 2023 
ÅrsavgiZ voksen i tennisgruppa   1500,-  
ÅrsavgiZ familie i tennisgruppa   1900,-  
Pris leie av tennisbane innendørs er 280,- (60 min), 400,- (90 min) og 500,- (120 min)  
For ikke medlemmer er det 400,- (60 min) 500,- (90 min) 600,- (120 min)  

E?er første seseong med Padel, basert på Klbakemelding fra spillerne,  har vi valgt å innføre en egen 
årsavgiZ for Padel. ÅrsavgiZen inkluderer en blokk med Kmer i Kllegg Kl redusert Kmeleie, og gir ikke 
Klgang Kl tennisbanene.  

ÅrsavgiZ for padel (ikke Klgang Kl tennis) koster 2000,- og inkluderer 10 Kmer baneleie  
Pris leie av padelbane for tennismedlemmer og padelmedlemmer 240,- (60 min), 440,- (120 min).  
Pris for ikke medlemmer 350,- (60 min), 600,- (120 min). 

 



Valgkomiteens inns*lling  

Valgkomiteen forslår følgende styre:  

Styreleder: Knut Aasrud (for et ny? år)  

Styremedlem; Jostein Raknes (ikke på valg)  

Styremedlem: Malin Katrine Skaar (ny for 2 år) 

 Styremedlem: Torill Stokkebekk (for 2 år) 

 Vara, alle for et år:  

 Erik Ruud 

Håkon Haarde  

Vilte Tautkute 

Sportsteam: Pål Ansteensen 

Valgkomite: John Høgseth og Bjarne Nyhagen 

Valgkomiteen 

5. februar 2023 

Bjarne Nyhagen 
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