
  

 

Innkalling til årlig møte i Nittedal IL Tennisgruppa 

 

Det kalles med dette inn til årlig møte i Nittedal IL Tennisgruppa, onsdag 

2. Mars 2022, kl 2000.  

Møtet avholdes i Nittedal IL Klubbhus, 2. etasje 

 
Til behandling foreligger følgende saker:  
 
Årsrapport for 2021 – rapporten følger etter denne siden 
Regnskap for 2021 og budsjett 2022  
Årsavgift og baneleie for 2021 – styrets innstilling er vedlagt 
Valg av styre - valgkomiteens innstilling under  

Eventuelle andre saker - styret må få andre saker medlemmene ønsker behandlet 

tilsendt minimum en uke før det årlige møtet   
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1.   TENNISGRUPPAS STYRE   

   

Styret i Tennisgruppa i 2021 har bestått av:   

Leder og økonomiansvarlig: Knut Aasrud 

Sportslig leder: Thomas Solberg 

Anleggsansvarlig Knut Ellingsæter 

Padelansvarlig Rune Brunborg 

Medlem: Emilie Dalelid 

Medlem: Christine Blom 

Medlem: Arthur van Rheenen 

              

Vararepresentanter       Lene Murer, Erik Ruud og Lars Jansen   

I 2021 utvidet styret anleggskomiteen, anleggsansvarlig er Knut Ellingsæter hjulpet av Erik Ruud, Lars Jansen og 

Bård Robarth. Anlegget krever jevnlig tilsyn og vedlikehold, ytterligere styrking av anleggskomiteen er ønskelig.  

I 2021 ble det avholdt 8 styremøter i tillegg til det årlige møtet 3. Mars 2021.  

  

 

2.   ÅRSBERETNING FRA STYRET   

   

Styret er fornøyd med aktiviteten som drives i anlegget, kursaktiviteten har fortsatt, og har økt i omfang, utleie 

av hallen går bedre enn tidligere, med utleide timer eller kurs i hele kjernetiden ettermiddag og kveld. Mot 

slutten av året opplevde vi en økning i aktiviteten også i helgene. I Mai kunne vi starte utesesongen, etter en 

ganske omfattende vårdugnad, med behov for ganske mye arbeid på utebanene. Høstflom i 2020 hadde satt 

sine spor. Sesongen 2021 hadde mye aktivitet og mange spillere på anlegget. Nytt låsesystem og bedret 

informasjon til spillerne ble også innført på våren.  

Online bookingsystemet som lar alle reservere ledige timer i hallen og på padelbanen fungerer tilfredsstillende, 

og omlegging av betalingsrutinene har gitt en svært positiv effekt.  

Den siste tidens høye strømpriser medfører økte utgifter, og vedvarende høye priser, som noen spår, vil øke 

driftskostnadene våre betydelig. 



  

Aktiviteten i tennisgruppa har økt jevnt de siste årene, med generelt økt tennisinteresse i Nittedal og en økt 

kursaktivitet, to årlige tenniscamper og mer utleie i hallen. Styret så at det løpende arbeidsomfanget ble så 

omfattende at vi valgte å engasjere Thomas Solberg som daglig leder i en 20% stilling. Våre egne, yngre 

trenerkrefter, sammen med Thomas Solberg, utgjør nå et trenerteam som tar hånd om all kursvirksomheten 

vår. Knut Eirik Bartnes tar nå bare privattimer hos oss. Arbeidet er viktig for rekruttering av nye medlemmer og 

for utvikling av ferdigheter hos mange av dem som har spilt en stund. Kursvirksomheten fortsetter, med økt 

interesse, spesielt blant voksne nybegynnere. Sommeren 2021 gjennomførte vi, som tidligere år, tenniscamp 

både i begynnelsen og slutten av skoleferien, med svært god deltakelse. Vi planlegger tilsvarende også 

sommeren 2022. Tenniscampene og kursvirksomheten er viktige bidrag til økonomien i klubben. 

 

Padelbanen ble åpnet samtidig med tennisbanene, etter iherdig innsats for å få alt på plass. Padelinteressen i 

Nittedal er økende, men det tok tid både å gjøre tilbudet kjent, å få spillere og utstyr på plass og å få aktiviteten 

opp. Mer om dette under punktet Sportslig aktivitet.  

I forbindelse med uteanlegget er Tennisgruppa avhengig av dugnadsinnsats både vår, sommer og høst. 

Grusbaner krever mye jobb for å være gode å spille på. Våre baner er fortsatt blant de beste i østlandsområdet, 

men mye spill medfører behov for mer vedlikehold. Etter å ha registrert et gledelig høyt oppmøte på 

vårdugnaden i 2020, gikk deltakelsen litt ned i 2021. Ambisjonen er fortsatt å ha det beste underlaget for spill 

ute, for å få det til er vi avhengige av fortsatt engasjement og deltakelse på dugnadene.    

Anlegget vårt ligger lavt og nær Nitelva, noe som gjør det flomutsatt. Oktober 2021 fikk vi igjen en langvarig og 

intens nedbørsperiode, og både Nitelva og grunnvannet steg kraftig. Igjen fikk vi vann inn i hallen, det stod ca 

15 cm vann over gulvet, og denne gangen fikk vi skader på anlegget. Hallen selv er en stålkonstruksjon som 

tåler dette godt, men garderober og fellesarealer er tradisjonelt bygd  

i tre og må tørkes grundig opp etter denne type hendelser. Flommen sammenfalt med  

bygningsarbeider hvor vinduene mot utebanen skulle skiftes, og det har til tider vært kaotisk i hallen etterpå.   

Generelt er behovet for vedlikehold økende, gjentatte oversvømmelser har utsatt deler av reisverket for 

fuktighet, så ytterligere arbeid med ytterveggen mot utebanene kreves. Likeledes er det elektriske anlegget 

utdatert og vi må oppgradere lys og sikringsskap. Flere av disse oppgavene er av en slik art at vi må leie inn 

hjelp til jobben. Styret ønsker derfor å fortsette med en langsiktig plan for å bygge opp egenkapitalen, både for 

å kunne få disse oppgavene gjort og for å kunne være økonomisk rustet til å håndtere eventuelle akutte skader. 

Arbeidet med renovering av fellesarealene startet i 2021, men måtte settes på pause etter flommen i Oktober. 

Med flomskadene ble det også klart at renoveringen blir noe mer omfattende, arbeidet ble gjenopptatt i Januar 

2022.  

   

3.   SPORTSLIG AKTIVITET   

 

 TENNIS  

Kurs for barn og voksne skulle startet mandag 4. januar 2021 men pga covid-19 ble det utsatt til 1 mars (barn) 

og 12. april (voksne) 90 barn i alderen 6-15 år deltok + 30 voksne.  

Vi arrangerte to sommercamper, 21.-25. juni og 9.-13. august. 62 deltagere i juni og 32 i august er ny rekord for 

NIL Tennis sommercamp som hadde 7 deltagere i 2019.  



  

  

           2019  2021  

Kurs høsten 2021 startet mandag 23. august med rekorddeltagelse. 100 barn i alderen 6-16 år og 40 voksne var 

klar for å svinge racketen på Bjertnestangen.  

Alle turneringer første halvdel av 2021 ble avlyst pga smittesituasjonen men Hardhausen ble gjennomført for 

13. gang i slutten av juli med 40 herrer og 7 damer påmeldt. Fra NIL Tennis deltok Thomas Solberg, Stein 

Trangsrud, Andreas Bergrud og Erik Gabrielsen. Gabrielsen kom til kvalfinalen, men ingen NIL spillere klarte å 

kvalifisere seg for hovedturneringen.  

Det ble også arrangert en UTR-turnering 5.-7. november innendørs. Jostein Raknes fra NIL Tennis gikk helt til 

semifinalen i sin turneringsdebut.  

NIL Tennis damer ble etablert og fikk flott omtale i Varingen. De spilte i 2. div 

der de ble nr 2 etter et knepent 3-4 tap for Holmen Tennis. På laget spilte: 

Selma Murer, Christine Blom, Stine Gulbrandsen, Vilte Tautkute, Emilie Dalelid, 

Anne Kristiansen og Irene Torkildsen.  

NIL Tennis herrer spilte i 3. div og ble nr 5 etter å ha blitt nr 3 i 2019 (i 2020 ble 

alle kamper avlyst). En skuffende sesong der det også var svært vanskelig å få 

spillere til å delta på kamper. På laget spilte: Marius Landen, Svein Are Lapstun, Thomas Solberg, Rune Olsen, 

Erik  Gabrielsen, Stein Trangsrud, Geir Svere, Jostein Raknes, Kristian Alver og Ole-Jørgen Svendsen  

Veteranlaget som også spilte i 3. div ble nr 2 noe som var en bra prestasjon. På laget spilte: Thomas Solberg, 

Geir Svere, Ole-Jørgen Svendsen, Arthur van Rheenen, Halvard Klevmark, Knut Aasrud og Rune Brunborg.  

Klubbmesterskapet innendørs ble avlyst pga covid 19, utendørs ble også avlyst da alle lagkamper ble spilt i 

august/september og klubbens turneringsledelse hadde nok med å komme seg gjennom det.  

 

 

PADEL 

Banen ble tatt i bruk i slutten av april som et gratis tilbud for klubbens medlemmer og andre støttespillere. Lite 

markedsføring, lite kunnskap og minimalt med utstyr i omløp resulterte i at det var svært få som spilte. Offisiell 

åpning var lørdag 15. mai, men det var fortsatt liten interesse for padel. Grep ble tatt og i juni arrangerte vi en 

gratis internturnering for medlemmer. Vi hadde også to padelkvelder for damer, der også noen fikk prøve 

tennis.   



  

I juli ble Nittedal padel-liga lansert, som trolig er Norges største i sitt format. Det resulterte i at banene ble 

brukt mer og stadig flere fikk øynene opp for padel.  

Lys på banen ble montert i slutten av august og flere høstkvelder med stor padelaktivitet i flomlyset på 

Bjertnestangen ble resultatet. Banen ble stengt i slutten av november.  

 

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. Skissen ser dere på neste side.  

Merk at dette er et overordnet målbilde som vi vil jobbe mot over tid, og tempoet i prosessen vil avhenge av 

hvor mye dugnadsinnsats vi kan legge inn, hva klubbens økonomiske situasjon tillater og hvor mye 

prosjektledertid vi i styret klarer å stille opp med. Endringer kan det også bli.   

I forbindelse med at vi satte i gang utskifting av vinduene mot utebanene ble det klart at det var råteskader i 

reisverket. Dette sammen med flommen gjorde det nødvendig med ytterligere tiltak, og styret besluttet å 

forsere planen i 2021, blant annet ved å anvende deler av forsikringsoppgjøret til å gjøre mer enn vi normalt 

ville klare. Det vi ser for oss i år er å få på plass et helt nytt kjøkken og vaskerom, i tillegg til nye vegger inne i 

fellesarealer og bedre lys. En nødvendig oppgradering av deler av det elektriske anlegget vil også gjennomføres. 

Hva mer vi klarer vil avgjøres av faktorene nevnt over.  

 



  

  



  

5.   REGNSKAP 2021 OG FORSLAG TIL BUDSJETT 2022   

I budsjettet for 2022 legges til grunn inntekter og utgifter fra 2021 for de fleste postene under inntekt og drift. 

Inntektene påvirkes fortsatt av Koronarestriksjoner og den ekstraordinære støtten vi mottok. Noe av dette 

påvirker 2022 direkte, både kostnader og inntekter.   

I tillegg er det på kostnadssiden lagt inn en større renovering av fellesarealene enn vi forutså for et år siden. Vi 

må også hente inn ekstern ekspertise for å vurdere hvilke ytterligere flomsikringstiltak vi kan gjennomføre. 

Resultatet er at vi vil gå med et driftsmessig underskudd i 2022, og bruke noe av egenkapitalen vår. 

Tennisgruppas finansielle stilling vil allikevel være meget god. Egenkapitalen i Tennisgruppa er ved utgangen av 

2021 på rett over 2 MNOK. 

Detaljene kan sees i tabellen under.   

   

Konto  Kontonavn  Budsjett 

2021  

Regnskap 

2021  

Budsjett 

2022  

3121  Egne sponsorinntekter           

3120  Sponsorinntekter via NIL  74 000  Beløp 

kommer  
74 000  

3400  Offentlige tilskudd     162 698  10 000  

3440  Andre tilskudd        10 000  

3450  NIF LAM     43 641  40 000  

3460  NIF MVA kompensasjon  30 000  55 845  120 000  

3605  Leieinntekter fast eiendom   120 000  136 480     

3606  Leieinntekter tennishall        160 000  

3607  Online booking, tennis og 

padel  
      225 000  

3620  Annen leieinntekt   75 000  91 801     

3900  Annen driftsrelatert inntekt     47     

3910  Årsavgift Tennis        180 000  

3911  Årsavgift Padel           

3912  Kursinntekter        450 000  

3913  Tenniscamper        100 000  

3920  Medlemskontingent  200 000  182 400     

3950  Inntekter egne 

arrangement   
450 000  761 783  200 000  

3990  Annen inntekt   140 000  141 100     

   Totale inntekter  1 089 000  1 575 795  1 569 000  

               



  

4100  Innkjøp utstyr og rekvisita  100 000  128 148  50 000  

4410  Utdanning og kurs        40 000  

4510  Utbetaling til 

næringsdrivende  
100 000  146 500  200 000  

5000  Lønnskostnader  150 000  180 180  250 000  

6320  Renovasjon, vann og avløp  20 000  23 398  28 000  

6340  Lys og varme  120 000  132 380  190 000  

6360  Renhold   3 000  4 943  10 000  

6540  Inventar        26 000  

6600  Rep og vedlikehold bygg  280 000  373 428  600 000  

6610   Flomsikring        20 000  

6620  Rep og vedlikehold 

anlegg/utstyr  
30 000  26 452  10 000  

6621  Snømåking og strøing        10 000  

6630  Drift/vedlikehold av 

uteanlegget  
      80 000  

6640  Elektro        60 000  

7340  Kostnader egne 

arrangement  
20 000  10 715  15 000  

7400  Medlemskontingenter  22 000  22 040  25 000  

7420  Gaver og premier  5 000     2 000  

7500  Forsikringspremie  90 000  174 986  100 000  

7510  Egenandel forsikring        15 000  

7600  Lisensavgift og royalties  3 000  2 634  13 000  

7650  Påmeldingsavgifter  20 000  8 750  20 000  

7670  Trenings og annet utstyr  20 000  29 959  10 000  

7770  Bank og kortgebyr  1 000  3 728  5 000  

7790  Diverse kostnader  5 000  1 084  5 000  

7830  Tap på fordringer        5 000  

   Totale kostnader  989 000  1 269 325  1 789 000  

   Driftsresultat  100 000  306 470  -220 000  

  

 

 

 



  

Styrets innstilling til årsavgift og priser for baneleie 2022 

Årsvagift voksen i tennisgruppa   1400,- (inklusive 1 time padel)  

Årsvagift familie i tennisgruppa   1900,- (inklusive 2 timer padel) 

Pris leie av tennisbane innendørs er 220,- (60 min), 310,- (90 min) og 400,- (120 min)  

For ikke medlemmer er det 300,- (60 min) 450,- (90 min) 600,- (120 min)  

Etter første seseong med Padel, basert på tilbakemelding fra spillerne,  har vi valgt å innføre en egen 

årsavgift for Padel. Årsavgiften inkluderer en blokk med timer i tillegg til redusert timeleie, og gir ikke 

tilgang til tennisbanene.  

Årsavgift for padel (ikke tilgang til tennis) koster 1900,- og inkluderer 10 timer 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 innstilling 

 

 

Valgkomiteen forslår følgende styre:  

Styreleder: Knut Aasrud (for et nytt år)  

Styremedlem sport; Jostein Raknes (for 2 år) 

Knut Ellingsæter (ikke på valg) 

Emilie Hagelsteen Dalelid (ikke på valg)) 

Torill Stokkebekk  (Ny for 2 år) 

Vara, alle for et år:  

Erik Ruud (anlegg) 

Rune Brunborg (sport) 

 

Valgkomite: John Høgseth og Bjarne Nyhagen 

 

Valgkomiteen 

8. februar 2022 kl 1103.  

Bjarne Nyhagen 

 


