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1. Tennisgruppas styre 
 

Styret i Tennisgruppa i 2020 har bestått av: 

Leder:   Knut Aasrud 

Medlem:   Arthur van Rheenen 

Medlem:  Thomas Solberg 

Medlem:  Christine Blom 

Medlem:  Emilie Dalelid 

Medlem   Lars Jansen 

Vararepresentanter Irene Torkildsen, Erik Ruud og Kristian Alver 

 

Tennisgruppa har hatt kontinuitet på alle plasser i styret i 2020, og har fokusert på å fortsette 

arbeidet med å øke aktiviteten på tennisanlegget og utvikling/vedlikehold av anlegget.  

 

I 2020 utvidet styret anleggskomiteen, anleggsansvarlig er Lars Jansen hjulpet av Erik Ruud og Bård 

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

ønskelig. 

 

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. Det er fortsatt potensiale for økt aktivitet i helgene. Alt dette ble selvfølgelig 

satt på vent da pandemien traff Norge i Mars. I April kunne vi derimot starte utesesongen, med 

rekordtidlig vårdugnad i påsken og med åpning av banene allerede 19. April. En mild vinter med lite 

snø, en tørr og varm vår og mange spillesugne medlemmer som tilbragte påsken hjemme gjorde 

dette mulig. Den rekordtidlige åpningen gjorde utendørssesongen 2020 til en meget god sesong med 

masse aktivitet og mange spillere på anlegget. Uten at vi har registrerte tall på det, mener vi at 

sesongen er den med flest besøk noensinne. Til tider var det noe ventetid på tidlig ettermiddag, men 

store utfordringer med køer var det ikke så vidt styret kjenner til. 
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Prosjektet med etablering av Padeltennisbane ble gjennomført i 2020, dog med store forsinkelser 

som følge av COVID-19 restriksjonene. Både leveranse av banen og ikke minst monteringen av den 

tok vesentlig lenger tid enn det som var planlagt. Banen stod ferdig rett før snøen kom, med unntak 

av elektrikerarbeidet som må tas til våren. Det gjenstår litt dugnadsarbeid, montering av dører, samt 

å jobbe sand ned i kunstgresset. 

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

høst. Grusbaner krever mye jobb for å bli gode å spille på, og også i 2020 ble banene våre vurdert til å 

være blant de aller beste i Osloområdet. Mye av dette skyldes det underlaget som er bygget opp 

gjennom mange år, men etter mye spill sist sommer er det behov for påfyll av mer grus på flere av 

banene i år. Etter å ha registrert et gledelig høyt oppmøte på siste vårdugnad, håper vi mange av 

medlemmene vil hjelpe til med denne oppgaven til våren. Ambisjonen er fortsatt å ha de beste 

underlaget for spill ute.  

Anlegget ligger lavt og nær Nitelva, noe som gjør det flomutsatt. Høsten 2020 hadde vi to situasjoner 

hvor vannet trengte igjennom flomvollen, og i et av tilfellene fikk vi også vann inn i hallen, men 

heldigvis unngikk vi større skader på anlegget. Disse situasjonene belaster enkelte nøkkelpersoner i 

styret tungt, og vi må få flere med på en beredskap knyttet til fremtidige flomsituasjoner. Det er også 

behov for vedlikehold på flomvollen, det er flere steder hvor vannet trenger igjennom, noe som 

selvsagt gjør situasjonen verre.  

Generelt er behovet for vedlikehold økende, noen av oppgavene er av en slik art at vi må leie inn 

hjelp til jobben. Styret jobber derfor 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. På kort/mellomlang sikt er det planlagt opprusting av fellesområdene i hallen, 

inklusive utskifting av vinduer mot utebanene og styrking av flomvollen. 

Styret har rekruttert egne, yngre krefter som trenere, sammen med Thomas Solberg utgjør de nå et 

trenerteam som tar hånd om det meste av kursvirksomheten vår. I tillegg har vi fått Knut Eirik 

Bartnes tilbake en dag i uka. Dette er viktig for rekruttering av nye medlemmer og for utvikling av 

ferdigheter hos mange av dem som har spilt en stund. Kursvirksomheten har vært sterkt påvirket av 

Koronasituasjonen, og vi har ikke kunnet kjøre kursene slik vi hadde planlagt. Dette fortsetter i 2021. 

Vi håper allikevel at det fortsatt er en underliggende interesse, og at vi kan komme tilbake til tidligere 

nivå. Sommeren 2020 gjennomførte vi tenniscamp både i begynnelsen og slutten av skoleferien, noe 

som var svært populært og vi fikk gode tilbakemeldinger på aktiviteten. Vi planlegger et tilsvarende 

opplegg også sommeren 2021, og håper smittesituasjonen tillater det. Tenniscampene og 

kursvirksomheten er viktige bidrag til økonomien i klubben. Med de begrensningene som er lagt på 

oss av helsemyndighetene har vi søkt om og fått kompensasjon for avbruddene både vår og høst. 

Den utbetalte kompensasjonen er også en bidragsyter til det hode økonomiske resultatet i 2020, 

men mye av den stoppede kursaktiviteten blir gjennomført nå.    

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

hvert fall i første omgang utvides til å gjelde booking av Padelbanen også. Vi vil fortsette å jobbe med 

forenkling av fakturering og bruk av Vipps. 
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3. Sportslig aktivitet 
 

Planen var å arrangere fire turneringer i 2020 (3 innendørs og Hardhausen utendørs) Pga corona ble 
to av turneringene avlyst, mens Hardhausen ble gjennomført, om enn noe amputert. 
 
Divisjonstennis så sitt «lys» i 2019 og sportskomiteen hadde stor tro på en videre vekst i 2020, planen 
var 5-6 runder, men kun to ble arrangert pga covid 19 
 
Klubbmesterskapet innendørs (februar) og utendørs (august) ble gjennomført etter planen. 
Klubbmester innendørs ble Rune Olsen og Selma Murer og utendørs Thomas Solberg og Vilte 
Tautkute. 
I double vant Thomas Solberg/Andreas Bergrud og mix-double Thomas Solberg/Anne Kristiansen. 
 
Alle lagkamper utendørs ble avlyst i 2020  
Det ble spilt noen få lagkamper innendørs. 
På laget spilte: Marius Landen, Thomas Solberg, Erik Gabrielsen, Geir Svere, Arthur van Rheenen og 
Jon Dagfinn Høgseth 
 
I 2021 håper vi på flere lagkamper. Tre herrelag og et damelag er påmeldt. 
 
Til tross for en svært amputert sesong vant klubbens spillere hele fire turneringer i fjor: 
 
Thomas Solberg vant Bronze-klassen for herrer 12. januar (Hasle) 
Erik Gabrielsen vant Bronze-klassen for herrer 26. januar (Nittedal) 
Thomas Solberg vant Bronze-klassen for herrer 2. februar (Furuset) 
Thomas Solberg vant Bronze-klassen for herrer 21. juni (Skedsmo) 
 
På UTR rankingen ved fjorårets slutt er Svein Are Lapstun best med en UTR på 8,74 (nr 121 i Norge) 
Tett fulgt av Marius Landen UTR 8,22 (nr 162) og Thomas Solberg UTR 7,45 (nr 218) 
 

 

4. Økonomi  
 

Den økte aktiviteten i anlegget fortsetter å styrke gruppas økonomi. Kursvirksomhet og sommer 
camper sammen med økt antall medlemmer er viktige bidragsytere. Vi har på tross av periodevis 
nedstengning i dette Koronaåret klart å skape betydelig bedre resultater. At vi fikk kompensert 
inntektsbortfall gjennom Kulturdepartementets støtteordning har faktisk bidratt til forbedret 
økonomisk resultat. Det betyr at vi kan ta med oss et resultat på (540 000) som kan legges til 
egenkapitalen. Det er viktig å ta med at disse midlene vil måtte brukes i forbindelse med vedlikehold 
av anlegget, som beskrevet tidligere. 
Bruken av bookingsystemet for løstimer fortsetter å øke. Vi vil bruke det til å håndtere booking av 
Padelbanen også. Adgangssystemet vil bli oppgradert  i 2021, planen er å skifte låser og gå over til 
kodelåser på alle dører, og også på utendørsanlegget. 
Etableringen av Padelbanen er så godt som klar, og med støtten vi fikk fra Sparebankstiftelsen DNB 
og spillemidlene vi fikk etterpå ser det ut som om vi klarer å realisere banen innenfor de planene vi 
la. Det gjenstår utgifter til elektriker, ellers er alt klart, og kalkylen har holdt. 
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Styret har søkt Sparebankstiftelsen DNB om støtte til minitennisbaner og ballvegg. Hvis vi får midler 
vil vi gå i gang med prosjektet til sommeren. Dette er et åpent anlegg rettet mot barn og unge, vi vil 
derfor også søke om spillemidler.  

 

Priser for leie av banetimer i hallen og årsavgift for å spille på utebanene i 

2021: 
 

Årsavgift 2021: 

Familie  kr 1 900 

Voksen  kr 1 400 

Ungdom kr 900 

Leie av timer i hallen: 

Medlemmer av tennisgruppa  kr 200 pr time 

Ikke medlemmer  kr 300 pr time 

 

5. Planer for 2021 og framover 
 

Styret er godt i gang med planlegging av tilrettelegging for økt aktivitet på vårt flotte tennisanlegg. I 

tillegg til padebanen som åpnes til våren ses det på muligheten for å utvide anlegget med 

- Minitennisbaner 

- Ballvegg 

Både ballvegg og minitennisbaner er tenkt som et gratis tilbud for innbyggerne.  

Generelt er anlegget mye brukt, og det ønsker vi skal fortsette. Styret ser potensialet for enda større 

deltakelse i klubbmesterskapene, divisjonstennis og de turneringene som arrangeres.  

Vi ønsker å organisere to tennisleire denne sommeren: 

- Sommerleir I – samarbeid med NIL, juni  

- Sommerleir II – like før skolestart 

Anlegget trenger også vedlikehold, spesielt er det inneområdene utenfor hallen og flomsikringen som 

krever en innsats.  
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6. Regnskap 2020 og forslag til budsjett 2021 
I budsjettet for 2021 legges til grunn inntekter og utgifter fra 2020 for de fleste postene under 
inntekt og drift. Inntektene påvirkes dog av Koronarestriksjonene, så vel som den ekstraordinære 
støtten vi mottok. Noe av dette påvirker 2021 direkte, både kostnader og inntekter. Vi budsjetterer 
også med inntekter fra padelbanen til sommeren, uten noen erfaring forsøker vi å være forsiktige 
optimister. 
I tillegg er det på kostnadssiden lagt inn utskifting av deler av veggen og vinduene i hallen, samt noe 
oppgradering av innemiljøet. 
Se for øvrig tabellen under. 
 

 

 

Regnskap 2020 og budsjett 2021 - NIL  Tennisgruppa

Konto Regnskap 

2020

Budsjett 

2021

Egne sponsorinntekter 0

Sponsorinntekter via NIL 78 618 74 000

Offentlige tilskudd 137 823 0

Overskudd hovedlaget 74 000

Grasrotandel 10 153 0

NIF LAM 22 786 0

NIF MVA kompensasjon 38 595 30 000

Leieinntekter fast eiendom 187 530 120 000

Annen leieinntekt (padel) -1 500 75 000

Årsavgift 167 300 200 000

Inntekter eget arrangement (vipps) 70 184 100 000

Inntekter eget arrangement (kurs) 570 805 350 000

Annen inntekt 150 140 000

Treningsavgift NIL 35 002

Total inntekter 1 317 446 1 163 000

Innkjøp utstyr og rekvisita 144 596 100 000

Utbetaling til selvstendig næringsdrivende 128 450 100 000

Lønnskostnader 196 107 150 000

Renovasjon, vann og avløp 12 192 20 000

Lys og varme 97 164 120 000

Renhold 5 926 3 000

Rep og vedlikehold bygg 27 304 280 000

Rep og vedlikehold anlegg og utstyr 25 061 30 000

Kostnader egne arrangement 11 184 20 000

Medlemskontingenter 11 483 22 000

Påmeldingsavgifter serie og turneringer 5 150 20 000

Gaver og premier 750 5 000

Forsikringspremie 75 067 90 000

Lisensavgift og royalties 2 189 3 000

Trenings og annet utstyr 25 048 20 000

Bank og kortgebyr 2 104 1 000

Regnskapstjenester 15 000 0

Diverse kostnader 1 912 5 000

Tap på fordringer 3 800

Totale kostnader 790 487 989 000

Driftsresultat 526 959 174 000


