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Årsberetning fra Styret for 2019
Klubbens virksomhet omfatter aktivitet som idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund.
Virksomheten er lokalisert i Tromsø.
Styret i Tromsø Tennisklubb ble valgt på årsmøtet 25.mars 2019:








Styreleder: Vigdis Amundsen (ikke på valg)
Styremedlem: Terje Augdal (ikke på valg, nestleder)
Styremedlem Eva Sparrman
Styremedlem: Ådne Danielsen (ikke på valg)
Styremedlem: Tor Ivar Hanstad
Varamedlem: Lasse Andreassen
Varemedlem: Tove Hals Bjelland

Varamedlemmene har vært invitert på alle styremøter, og deltatt i samme omfang som ordinære
styremedlemmer.
Styret har i perioden siden valget avholdt åtte formelle styremøter og før valget ble det avholdt to
styremøter. I alt har 37 saker blitt behandlet. I tillegg har det vært avholdt diverse møter for
diskusjoner. Styret har også vært gjennomført en workshop om klubbens utfordringer i regi av Aslak
Paulsen fra Norges Tennisforbund. Her deltok styremedlemmene samt klubbens sportsjef Andre
Jacobsen, samt trenerne Filip Tajsic og Jamie Morice Jones. Det har også blitt gjennomført
medarbeidersamtaler med klubbens sportsjef og trenere.
Hovedområder for styrets arbeid for 2019.
Det blåser en Casper Ruud-medvind over Tennis-Norge. Når Ruud vant sin og Norges første ATPtittel så ble blant annet analyseansvarlig i Norges tennisforbund Øivind Sørvald intervjuet i NRK
radio om sportens status i Norge. Han trakk da frem den gode anleggsutviklingen i Norge. Ekstra
hyggelig var det at han nevnte arbeidet som gjøres i Tromsø som et eksempel. Mulighetene er store.
Samtidig er det, som det vil fremgå av beretningen under, mye arbeid som ligger bak både
anleggsutviklingen og sportsutviklingen av klubben. Det er også fremdeles betydelige drifts- og
utviklingsoppgaver som det må arbeides videre med.
Renoveringsarbeidet
Gjennom året har mye innsats blitt lagt i renoveringsarbeidet. Finansiering og kommunal garanti
kom på plass høsten 2018. I løpet av 2018 ble nytt lyssystem for squashbaner og fellesareal, samt
nytt brannvarslingssystem installert. I 2019 ble selve hoveddelen av renoveringen gjennomført. Det
ble montert nytt lysanlegg på tennisbanene først. Det viste seg å være noe lyssvakt, men etter
justeringer fra installatør ble dette bedre. Neste trinn i prosessen var legging av nytt banedekke og
montering av nye seil/ballfangere bak banene og nye skillenett mellom banene. Det ble gjennomført
forarbeider og avrettinger på dugnad. I juli ble anlegget stengt og nytt banedekke kunne legges. Det
tredje større arbeidet var koblet til nytt varme- og ventilasjonssystem. Det rådet her usikkerhet om
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valg av løsninger. For å kunne få refusjoner fra ENOVA, måtte klubben satse på en kombinasjon av
nytt sentralanlegg og installasjon av varmepumper. Dette viste seg å være dyre og usikre løsninger
(blant annet ved montering av flere varmepumper som krever gjennomgang gjennom hallens
yttervegger). Styret valgte derfor å gå for en enklere løsning, med å renovere det eksisterende
anlegget. Så langt ser dette ut til å fungere godt. Det må dog vurderes/evalueres fremover med tanke
på kostnader til drift. Videre er det åpnet en mulighet for at Tennishallen kan hente spillvarme fra
kommunens ishall. Dette kan være en mer fremtidsrettet løsning og den bør på sikt vurderes
nærmere.
I forarbeidene og i gjennomføringen til alle disse elementene i renoveringen ble det lagt ned stor
dugnadsinnsats fra mange medlemmer. En takk til alle. Vi vil spesielt trekke frem den store innsatsen
til Dag Roti og Ørjan Svingen.
Vi har nå en hall med både spilleflater og lysforhold som vi kan være stolte av. Samtidig har vi klart
å gjennomføre renoveringen godt innenfor de budsjetterte kostnadsrammene.
Faktureringsrutiner
Klubben har hatt i flere år utfordringer med faktureringsrutiner for kursavgifter og medlemsavgift,
samt medlemsregisteret. Betydelige utestående fordringer har derfor måttet avskrives fordi det har
vært vanskelig å dokumentere reell deltakelse på kurs og andre aktiviteter. Nye rutiner ble etablert i
2018 og i løpet av 2019 har dette nå kommet bedre på plass.
Medlemsutvikling
Medlemstallet pr 31.12. 2018, som var registrert i Min Idrett var 257. Av disse er 157 personer over
50 år, mens 41 er under 18 og bare 16 under 12. Med tanke på de store investeringene som klubben
nå er i ferd med å gjøre, er det en fordeling som årberetningen for 2018 fremhevet og som det må
gjøres noe med. Det går på balansen mellom rekruttrering, sportslig satsning og tennis som
rekreasjonsaktivitet. Det går også på balansen mellom unge og ikke fullt så unge medlemmer, men
slik aldersfordelingen er i dag, gir det rom for ettertanke.
Medlemstall per januar 2019
0-5 år
6-12 år
Kvinner
Menn
Totalt


0
0
0

7
9
16

13-19 år

20-25 år

6
29
35

6
32
38

2014
277

2015
292

26 år og
eldre*
67
101
168

Totalt

2016
182*

2017
235

86
171
257

Av disse er 130 over 60 år.

Medlemsutvikling
2011
237


2012
252

2013
230

Den store nedgangen skyldes at medlemmene ble oppfordret til å registrere seg selv i Min Idrett.
Derav ble det feil med selve registreringene.

Sist registrerte oversikt høsten 2019 viste ca 300 medlemmer. Det skyldes oppdaterte medlemslister
samt at det har kommet til flerre nye medlemmer. Denne utviklingen er gledelig
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For å bøte på utfordringene som over er skissert så har styret i samarbeid med sportsjef og trenere
forsøkt å finne ut av hvordan banene og særlig ledig banetid kan brukes til å styrke
rekrutteringsarbeidet, særlig blant de yngre aldersgruppene. Dette arbeidet vil være viktig å
videreutvikle i 2020, samt evaluere. Det blir særlig viktig å finne ut av hvordan ledig kapasitet skal
kunne økes, særlig på tennisbanene men også for squashbanene. Styret, sportsjef, trenene og nytilsatt
administrator vil arbeide videre med dette i 2020.
Bookingsystemet
Matchi, som bookingssystem, fungerer bra. Det er lagt inn muligheter for også bestilling av strenging
av racketer i systemet. Det er fremdeles en utfordring at både tennisbaner og squashbaner tas i bruk
av personer som ikke har booket dem. Siden vi har valgt å ikke ha en permanent
vaktmester/oppsynstjeneste i hallen så vil dette fra tid til annen skje. Styret har derfor valgt å gå for
en løsning der Matchi-systemet kobles til booking av baner på en slik måte at man må ha en unik
engangskode for å komme inn i hallen (utenom åpningstidene). Systemet er også koblet til lys på
banene. På denne måten vil det bli vanskeligere å ta seg inn i hallen uten at baner er booket og betalt
for. Løsningen er rimelig og den vil tjenes inn ved at inntektene for salg av banetid økes. Ordningen
må dog evalueres etter en viss tid.
Nye leietakere
Tromsø Klatreklubb har vært en sikker og viktig inntektskilde for tennisklubben, men de flyttet ut
høsten 2019. Styret arbeidet gjennom hele 2019 med å finne ut av hvordan inntektsbortfallet og det
frigjorte arealet kunne brukes. Flere ideer ble spilt inn og det ble også sett på om klubben selv kunne
nyttiggjøre seg hele eller deler av dette arealet. Ulike løsninger har blitt vurdert, men styret har
vurdert det dithen at klubben er avhengig av leieinntekter for å kunne drive anlegget i balanse. Styret
har derfor arbeidet med å få inn nye leietakere. Siden det er snakk om et idrettsanlegg så må leietaker
være underlagt idrettens lover. Det har derfor vært begrenset med interessenter.
Dagens frigjorte areal er ikke hensiktsmessig for direkte utleie siden arealet som klatreklubben brukte
stort sett er et råbygg og uten etasjeskille. Så arealet må bygges om og tilpasses ny leietaker. Dette
arbeidet har styret jobbet med og vi nærmer oss nå i forkant av årsmøtet for 2020 en mulig løsning som
kan sikre klubben stabil utleie og stabile inntekter i minst en 10-årsperiode fremover. Dette arbeidet vil
detaljeres utover våren 2020 og målsettingen er å ha ombygging og areal utleid tidlig høsten 2020. Dette
koster en del, men siden hovedrenoveringen av hallen ble rimeligere enn budsjettert, så har vi anledning
til å omdisponere restmidlene fra renoveringen til tilpasning av utleiearealet. Det betyr at vi ikke vil ha et
for stort lånebehov for å få bygd om utleiearealet. I forbindelse med ombyggingen vil det også muligens
bli gjort mindre justeringer av tribunearealet. Det er mulig at noe av arealet kan bygges om til
kontor/møteareal. Dette er fremdeles på utredningsstadiet.

Ansattesendringer
I årsmeldingen for 2018 ble ansatte-situasjonen både på den sportslige og administrative siden
gjennomgått. Situasjonen ved at både daglig leder og hovedtrener sluttet betydde betydelig
merarbeid for styrets medlemmer og andre medlemmer i klubben. Styreleder ble blant annet satt inn
som arbeidende styreleder for 2019. Styret har vært innforstått med at en slik ordning over tid ikke
har vært bærekraftig. Det ble derfor våren 2019 igangsatt arbeid med å få utlyst inntil en 50% stilling
for administrativt arbeid. Etter andre gangs utlysning høsten 2019 har vi nå fått tilsatt en person i
50% stilling fra 1.desember 2019 av. Dette avlaster styret og styret ser derfor mer optimistisk på
både driften og utviklingen av klubben fremover.
Klubben har også arbeidet med å få på plass en form for vaktmesterordning. I styresak 8/19 ble det
vedtatt at klubben skulle få en avtale om vaktmestertjenester. Denne avtalen er ennå ikke effektuert.
Det må arbeides videre med en slik ordning med tanke på behov.
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Drift og vedlikehold
Det har som over nevnt vært diskutert vaktmester-, vedlikeholds-, og små renoveringstjenester for
klubben. Klubben har foreløpig søkt hjelp til enkeltoppdrag som for eksempel ombyggingen av
kontor/skrankeområdet. Dette er ennå ikke helt ferdigstilt, men lite arbeid gjenstår. Det er en
målsetting at dette arbeidet skal sluttføres så snart som mulig. Mindre løpende reparasjonsarbeider
har også blitt gjennomført, for eksempel utskifting av fliser og toalett på damegarderoben. Også
reperasjon av squashbaner har blitt gjennomført på dugnad.
Taket på hallen har tidvis måttet måkes. Dette har vært gjennomført på dugnad. Mange medlemmer
er flinke til å stille opp, men flere kan bidra.
Ny grafisk profil og logo

Høsten 2019 ble det tatt initiativ til å få fornye klubbens logo. Oppdraget ble gitt til elever på vg3
Medier og kommunikasjonslinjen ved Breivang vgs. Etter en presentasjon av elevens arbeid i
desember, arbeides det videre med to forslag. Planen er at logoen også skal kunne utsmykkes på
tennishallens yttervegger. Dagens logo og øvrige merking av hallen på ytteriden må endres. Styret
har satt ned en liten arbeidsgruppe bestående av Eva, Trond, Thomas og André.
Jubileum 2021
Arbeidet med klubbens 100-års jubileum i 2021 er i gang. Det er satt ned en komite der Trond Brede
Andersen leder arbeidet. Etter hvert som oppgaver tar til vil medlemmer bes om å bidra til
forberedelsene. Se også fjorårets årsmelding.
Det sportslige
Trenerteamet i dag består av sportsjef André Jacobsen, trenerne Jamie Morice Jones, Filip Tajsic og
hjelpetrener Martin Nohr. Teamet er godt balansert og har bred kompetanse som klubben nyter godt
av.
Casper Ruud effekten merkes! I 2019 har det vært hele ca. 45 voksne på ventelisten for å komme inn
på kurs. 23 personer har vært på introduksjonskurs og 19 personer valgte å melde seg inn som
medlemmer og delta videre på kurs. I desember var det fortsatt ca. 25 personer på ventelisten som
klubben ikke hadde kapasitet til å ta inn. I forberedelsen til våren 2020 ble det frigjort timer for at
resterende på ventelisten kunne få plass, dette gjorde at noen abonnement timer måtte flyttes.
Det nye konseptet for introduksjonskursene vises å være effektiv og har et formål med å legge til
rette for at nye til sporten skal kjenne god mestring og være inspirerende til å fortsette på kurs. Hvis
deltageren ikke ønsker å gå videre med kurs, har de uansett fått en forståelse for sporten, slik at de
kan fortsette å spille på egenhånd. Kurset varer over en helg, totalt 6 timer.

Utfordringen i 2019 for trenerteamet har vært manglende handlingsrom og tydelige rammer på hva
som er forventningene og hvilken retning klubben skal gå. Ved overgangen til 2020 har styret
kommet med en ny styringsform for trenerteamet, noe som gjør at teamet har fått større
handlingsrom og teamet er fornøyd med det. Fortsatt mangler det klarere retning på hvilken vei
klubben ønsker å videre utvikle seg mot.
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Klubben har gitt signaler om at man ønsker en større satsning på barn som har medført at
baneprogrammet må omorganiseres. Voksne, som har muligheten, må trene senere på dagen for å gi
rom for yngre barn som kun kan trene mellom kl. 17:00-19:00.
Det ble etablert en turneringskomité som påtok seg ansvaret for gjennomføringen av Arktisk lys –
junior og senior samt Arktisk lys for veteraner. Det var to vellykkede turneringer og etter
arrangementene ble det gjennomført et evalueringsmøte for å gjøre justeringer til neste gang. En
særlig stor takk til turneringskomiteen som består av Helene, Siv, Thale, Markus, André, Trond og
Thomas.
Det jobbes med å få et tilbud for veteraner på dagtid. Foreløpig er det et dropin tilbud på tirsdager
med påfølgende sosialt samvær over en kopp kaffe. Det er etablert en komite Veteraner-på-dagtid
som skal være med å utvikle aktiviteten for denne gruppen medlemmer. Komiteens leder er Inger Eli
og øvrige medlemmer er Roger, Helge, Kari S, Kari T. og Erik.

I februar 2019 ble det opprettet organiserte treninger for dame- og herrelaget som deltar i den
nasjonale divisjonsserien. Dette gjør at klubbens beste spillere får et bedre tilbud og kan trene
sammen som et lag for å gjøre det bedre i divisjonskampene. Det ble også lagt til rette for at
deltagerne skulle få mer matchtrening utenfor treningene.

I alt har det vært en positiv utvikling i klubben og den generelle aktiviteten har gått opp. Her er en
oversikt over hva som har skjedd:
-

-

Klubben har opprettet sponsoravtale med AVIS bilutleie Tromsø til klubbens juniorer,
midlene går til sosiale samlinger, reisestøtte til turneringer og støtte av treningsavgift til unge
og lovende spillere med større ambisjoner
Oppstart av studenttennis på dagtid (torsdager 14:00-16:00)
Implementering av pensum og premieringssystemer for tennisskolen (6-12år)
Gjennomført 3 introkurs for voksne (helgekurs).
Gjennomført 3 introkurs for barn, ca. 25 deltagere. 17 barn gikk videre på kurs, 3 barn venter
på plass.
Rekrutterings tiltak igangsatt mot barn, som Ta-med-en-venn på trening og arbeid ut mot
barneskoler
Gjennomført Arktisk Lys - Senior og junior, deltagere 40 (november)
Gjennomført Arktisk Lys – Veteraner, deltagere 36 (november)
Gjennomført Klubbmesterskap, 48 deltagere (mars)
Gjennomført ca. 8 sosiale turneringer for forskjellige klasser innenfor barn og ungdom.

Antall deltagere på kurs:
Rødt
Oransje Grønt
Ungdom Konkurranse
6-9år
9-12år
12-15år 13-19år gr. under 19år
15
8
5
15
6

Voksen

Damelag

Herrelag Totalt:

62

8

16

135
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Det er flere som spiller tennis og presset for å få booket baner øker, dette medfører at klubben må
optimalisere baneprogrammet og få utnyttet alle spilletidene i løpet av dagen. Tilbud som
studenttennis, veteraner på dagtid og helgearrangementer blir viktigere for optimaliseringen.
Identiteten for Tromsø tennisklubb kommer til å bli viktigere å definere ettersom klubben stadig er i
vekst. På vegne av trenerteamet ønsker vi at styret inviterer til en workshop for å diskutere dette
temaet.
Sist men ikke minst må det nevnes at de spillerne i klubben som vil utvikle seg som spillere har hatt
solid fremgang i løpet av 2019. God utvikling og fine sportslige resultater legges merke til. Klubben
vil forsøke å støtte best mulig opp de av våre utøvere som vil legge ned ekstra innsats for å utvikle
seg som tennisspillere.

Rapport fra utebanene 2019
Klubben har to utebaner. De ligger i sentrum i Petersborggata 32 (bak Kongsbakken vgs)
Det er gratis for medlemmer å spille på utebanene. Det er også et klubbhus med garderobe.
Sesongen varer normalt 4 måneder. Fra slutten av mai til slutten av september.
Godt belegg og gode baner å spille på er oppsummeringen også i år. Og igjen godt oppmøte på
dugnaden! Det er bra! Men godt oppmøte på selve dugnadsdagen er en ting, det som er like viktig er
at noen tar seg av den nødvendige valsingen og vanningen i dagene etterpå slik at dekket får festet
seg. Det er tidkrevende og tungt! For å lette dette arbeidet bør klubben vurdere innkjøp av motorisert
valse! Eller to handvalser. Ut over sommeren er det også andre arbeidsoppgaver som gressklipping
og fjerning av søppel. Hvem skal ta seg av dette?
En gledelig tendens kan registreres: De som spiller på banene har blitt flinkere til å ta vare på dem!
Selve banene er gode å spille på og holder bra standard. Men resten av anlegget trenger
oppgradering. I år fikk vi tettet noe av hullene i gjerdene. Et nytt gjerde ble også satt opp mellom
banene og naboeiendommen mot vest. Det ble også gjort tiltak for å hindre begroing,
Det virker som om utebanene fungerer godt som en rekruteringsarena.
Banene har vært i bruk nesten hver dag. Belegget er på 26 % gjennom sesongen. Det har vært gjort
870 bookinger av våre medlemmer, og 82 bookinger av ikke medlemmer. Personer som ikke er
medlemmer må betaler kr.150 pr time, og dette har skapt en inntekt på kr.12.300,Utgifter til grus, strøm og utstyr ligger på ca. kr.20.000,Det ble ikke gjennomført en klubbturnering på utebanene i år. Det var et savn.
Avtalen med Remiks om henting av rask etter dugnaden fungerer fortsatt fint.

Utfordringer fremover
Klubben har utviklet seg godt på flere områder. Samtidig er det flere oppgaver som klubbens nye
styre må arbeide videre med.


Det må arbeides med fordeling av ansvarområder mellom styremedlemmene. Det må
forventes at styret må påta seg oppgaver som går på arbeidsgiverrollen og den mer
operative driften av klubben. Dette gjelder særlig i en situasjon der klubben ikke har daglig
leder
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Arbeidet med renoveringen og ombygging for nye leietakere må følges opp. Dagens styre
har hatt tett oppfølging med renoveringen så langt og mye er gjort, men særlig
ombyggingen vil kreve oppfølging i 2020. Også videre arbeid med kontorfasiliteter inngår
her
Vaktmestertjenester må følges opp
Sportslig profil og trenersituasjonen må følges opp
Regnskapsrutiner må følges videre opp. Her har dagens styre arbeidet med å få oversikt
samt etablert bedre rutiner for fakturering. Dette må kvalitetssikres videre
2020 vil bli et økonomisk utfordende år grunnet tap av leieinntekter og utgifter til
ombygging for nye leietakere. Økonomien må følges opp og det må arbeides særlig med å få
inn nye leietakere. Inntekter på tennissiden og squashsiden må det også arbeides videre
med. Det går særlig på å få utnyttet banekapasiteten bedre. Utnytting av tennisbanene må
skje i tett samarbeid med klubbens trenere

Økonomi (resultatregnskap med balanse)
Se egen sak
Revisors beretning1
Ikke klar

Budsjett 2020
Se egen sak.

Styret Tromsø Tennisklubb
Terje Augdal (kons. styreleder) Eva Sparrmann, Tor Ivar Hanstad
Lasse Andreassen, Tove Bjelland, Ådne Danielsen

1
Klubben må ha revisor uansett, men klubber med en omsetning på over kr 5 000 000,- må ha en profesjonell
registrert/statsautorisert revisor.

8

