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VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I KOLBOTN TENNISKLUBB (KTK). 
 
 
Vi viser til tidligere invitasjon til alle medlemmer om Kolbotn tennisklubb’s generalforsamling 
og årsmøte torsdag den 31. mars 2016 kl. 19:00 i klubbhuset  
 
 
 
Forslag til agenda/saksliste: 
 
1. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å signere protokollen.  
 
2. Godkjenning av stemmeberettigede, innkallingen, saksliste og forretningsorden 

 
3. KTK’s årsberetning 2015 

 
4. Regnskap 2015 inkl. revisjonsberetning 

 
5. Budsjett 2016 

 
6. Innkomne forslag til behandling 
 

a) Godkjenning av ny «lovnorm» fra Norges Idrettslag 

b) Øke kontigent med 500 kr (ikke junior) øremerket forbedring av ute-anlegget 

c) Andre forslag? 

7. Valg av tillitsvalgte og revisor for 2016/2017 
 

8. Eventuelt  
 
 
 
Kolbotn 17. mars, 2016. 
 
 

KOLBOTN TENNISKLUBB 
Styret  
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    KOLBOTN TENNISKLUBB   -   ÅRSBERETNING 2015 
 

 
 

Styret i Kolbotn Tennisklubb har i perioden bestått av:  
 
Stig Kjønstad    Leder fra årsmøtet i Mai 2015 (etter Leif Wedøe) 
Einar Granlien    Styremedlem, boblekomiteen 
Anne Mofossbakke  Styremedlem, junioravdelingen/tennisskolen 
Henrik Telle   Styremedlem, registrering og nyhetsbrev 
Svend Evensen  Styremedlem, klubbhuset 
Dag Kristensen  Styremedlem, anlegg/baner  
Sigbjørn Grini   Sportslig leder + websidene 
Ane Svartberg   Prosjekt, tennisskolen, rekruttering 
Elisabeth R. Storløkken  Økonomiansvarlig 
 
Revisor: Knut Håkon Nilsen 
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Styret og komiteene har følgende årsberetning for 2015: 
 
 

1. Styrets generelle beretning  

Styret har hatt 9 styremøter i 2015 - og referater er tilgjengelig fra møtene.   
 
Herunder er styrets kortfattede oppsummering fra klubbens drift og aktiviteter i 2015. Videre 
har medlemmene i styret sine «hovedoppgaver» - og de ulike styre-representanter har 
rapportert fra sine respektive ansvarsområder. Videre har vår hovedtrener oppsummert året 
fra sitt ståsted - og laglederne for våre ulike tennislag har gitt sin input til årsrapporten. Takk 
for alle bidrag. 
 
Fra styrets side kan vi rapportere om et tennis-år mye i tråd med våre sportslige planer og 
aktiviteter.  Videre har administrasjon av klubben fungert bra - og økonomisk balanserer 
klubben med inntekter stort sett lik utgiftene. 
 
Tar vi det sportslige først, er vi en «breddeklubb» som uttrykt i vår målsetting. Vi har 
medlemmer som starter å spille tennis fra 4-5 års alderen, deretter deltar de i vår SFO-tennis 
i vårt samarbeid med barneskolene. De fortsetter gjerne som juniorer i mer organisert trening 
i vår tennis-skole - og enkelte fortsetter som seniorer i klubben - og etter hvert danner de 
gjerne stammen blant våre veteraner… Dette gjelder både jenter og gutter, som etter hvert 
blir damer og herrer - og etter hvert også «veteraner» - som det kalles når de passerer 
aldersgrensen på 45 år. Mao vi er en «breddeklubb» - vi ønsker å tilby tennis for alle barn og 
voksne -  og på alle nivåer, dvs. fra nybegynnere til turneringsspillere. Tennis er en unik sport 
i så måte. 
 
Bildet som preger forsiden illustrerer nevnte «bredde» i klubben. Det er fra avslutningen 
av tennisskolen før sommerferien 2015. Her er noen av tennisskolens gutter og jenter i ulik 
alder samlet sammen med enkelte voksne deltagere på tennisskolen. 
  
Videre deltar også våre beste junior- og seniorspillere jevnlig i individuelle 
tennisturneringer. Det kan være lokalt, regionalt eller også på landsbasis i Norges 
mesterskap osv.  Vi har flere juniorer - og også herrespillere + dame veteran/herre veteran 
som har hevdet seg meget godt regionalt - og også i NM i 2015. Det er selvsagt moro - vi 
trenger «enere» som satser mer enn andre og hever nivået.   
 
Turneringskomiteen arrangerte igjen vårt klubbmesterskap med bra deltagelse i de fleste 
klasser. Mesterskapet inneholdt både gode sportslige prestasjoner - og mye sosialt. 
Resultatene for de beste er nevnt senere i rapporten.  
 
Utover de mer individuelle turneringene er tennis også en lagsport, noe mange ikke er helt 
klar over. Lagtennisen er viktig for det sosiale miljøet i klubben - og selvsagt også for å 
konkurrere med andre tennisklubber. Kolbotn Tennis klubb har i sesongen 2015 hatt 1 
damelag i 2 divisjon - og et damer veteranlag også i 2 divisjon. Begge lag gjorde det bra - 
men uten å rykke opp eller ned.  På herresiden hadde vi 2 lag i utendørsserien, førstelaget i 
3. divisjon og andrelaget i 4. divisjon. Førstelaget var igjen nær ved å rykke opp (!)...mens 
andrelaget holdt plassen sin. Herre veteran spilte igjen stabilt og holdt sin plass i 3. 
divisjonen ute - og i 2. divisjonen inne.   
 
Mer info om våre turneringer og lagtennisen finner du senere i rapporten. 
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Nytt av året var at juniortennisen flyttet mesteparten av sine treninger fra vår boble til 
Greverud sportssenter/ABOX. Tidligere år har treningene foregått i bobla. Men som kjent 
begynner bobla å bli meget gammel...  Der kan det være både kaldt og fuktig på vinteren - og 
bobla har mangler som garderobe, toaletter, dusj  osv.  I 2015 ble det derfor besluttet å flytte 
tennisskolen til ABOX, og da med virkning fra høsten 2015. Vi har leid inntil 40 timer i uken 
av ABOX - og juniortennisen har nå sine treninger der. Dette fungerer bra - og det er 
selvsagt mer innbydende treningsforhold for både barn og voksne - og for våre trenere, som 
er på banene flere timer hver dag. Samtidlig medfører dette ekstra bane-leiekostnader hos 
ABOX, og tilsvarende mindre leietid og inntekter til vår boble. Det må vi ta hensyn til i 
budsjettet og prisene framover.  
  
Ser vi litt bak det sportslige så handler det å drive en tennisklubb om flere forhold. Vi må 
ivareta våre medlemmer med et godt tennistilbud - og helst øke medlemsmassen for å 
vokse som klubb. Klubben må ha gode tennisbaner og et bra tennis-anlegg for at 
medlemmer og gjester kan trives med sin tennis både på sommer og vinter. Videre må vi ha 
et «administrativt apparat» bak våre aktiviteter og anlegg - som sikrer at vi forvalter 
medlemmenes interesser og sikrer klubbens økonomi og eiendeler. 
 
Vi har nevnt det sportslige tilbudet til barn og unge som må finnes med dyktige trenere mm. 
Men for å sikre at dette fungerer bra administrativt har vi i de senere år ønsket en mer 
foreldrestyrt tennisskole. Det betyr at foreldre til barn i tennisskolen har etablert en 
foreldrekomite som i stor grad styrer og administrerer juniortennisens planer og aktiviteter 
sammen med hovedtrener. Det er mye som skal koordineres med mange barn involvert her 
bl.a treningstider, konkurranser & samlinger, innbetalinger, trenerlønninger, kjøringer, SFO-
barn, skolekontakt, tennisutstyr, politiattester for trenerne, info & web osv. Her ønsker nå 3 
av de 5 i foreldrekomiteen å tre av; dvs. Anne Mofossbakke, Milena Adam og Åse Cameron 
og overlate stafettpinnen til 3 andre tennisforeldre. Vi takker først Anne, Milena og Åse for 
deres engasjement for tennisskolen og meget god jobb. Nå gjenstår det å finne de nye 
foreldre som vil bidra for klubben og tennisbarna. Vi hører gjerne fra medlemmene her og 
takker for interesserte henvendelser - eller for gode forslag på navn. Ellers er det mer om 
juniortennisen i punkt 3.2 herunder 
 
Som nevnt er klubbens medlemmer vårt største aktivum. Vi må ivareta våre medlemmer 
med et godt tennistilbud for alle kategorier spillere - og helst øke medlemsmassen for å 
vokse som klubb.  Vi registrerte 234 medlemmer i klubben i 2015, en liten nedgang fra fra 
248 medlemmer i 2014, men noe over de 212 vi hadde i 2013. Vi liker ikke at antall 
medlemmer synker - og dette må vi ta tak i for 2016.Se forøvrig detaljer om våre 
medlemmer og medlemsutvikling i pkt. 3.1 herunder. 
 
Vår medlemskontingent har vært uendret i mange år, se under for 2015. Men for 2016 
foreslår vi å øke kontigenten med 500 kr, øremerket for oppgaver med våre utebaner og 
anlegg. Se forslag til ny medlemskontigent i tabellen herunder.  
 

Kategori Alder 2015 Tillegg 2016 

Senior   1700 500 2300 

Junior  (0-18 år)  500 0 500 

Student  (19-25 år) 1000 500 1500 

Pensjonist   1200 500 1700 

Passive    200 0 200 
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Medlemskapet gir bl.a: 

o Fri tilgang til klubbens grusbaner i hele utendørssesongen 
o Mulighet til å delta på tennisskolen både for barn og voksne. 
o Mulighet til å delta i klubbmesterskapet  
o Spesialpris på banereservasjon i bobla 

I 2016 vil vi videreføre ordningen med innbetaling via betalingsløsningen som er tilgjengelig 
på hjemmesidene. Vi ser at majoriteten av medlemmene brukte denne løsningen i 2015, bra. 
Betaling skal skje i 1. kvartal 2016.   
 
Vi ønsker selvsagt å ha velpreparerte baner ute på sommeren - og et pent anlegg med 
gjerder, matriell og utstyr mm. for å ivareta banene og anlegget. Standarden på banene 
varierer både ut fra vår egeninnsats/dugnader - og preges også av vær/uvær og tørke mm. 
Vi trenger en viss dugnadsånd fra våre medlemmer for at dette skal bli bra - og håper alle 
har forståelse for dette. Det er irriterende for banekomiteen å se at enkelte kommer for kun å 
spille på anlegget like etter at grusen er lagt, til tross for at de ser at banekomiteen jobber på 
med banene.  
 
Som før starter dugnadene på bane 1 og 2 midt i April 2016, mens bane 3 og 4 starter etter 
at bobla er tatt ned. Banekomiteen viser gjerne andre medlemmer hvordan godt 
banevedlikehold utføres. Se forøvrig info fra banekomiteen i pkt. 3.5. 
 
Klubbhuset er en vesentlig del av vårt tennisanlegg. Klubbhuset har de siste årene 
gjennomgått en viss oppgradering. I 2013 fikk klubbhuset nytt tak og huset ble malt i nye 
farger. Etter en frostskade på slutten av 2012 fikk vi i 2013 nye gulvbelegg i hele huset.  
Det nye gulvet gjør huset friskere og er lett å holde rent. Kjøkkenet gjennomgikk en total 
renovering med ny innredning, oppvaskmaskin og frisk maling på vegger og tak.   
Ytterligere oppgraderinger kommer etter hvert som økonomien tillater det. Videre inneholder 
klubbhuset vår hovedtrener Øyvind Faye’s tennisbutikk. Dette har medført at vi har litt dårlig 
med øvrig lagringsplass og har måtte benytte garderobene til diverse lagring. Nå i mai 2016 
har vi planer om å bygge en lagringsbod i tilknytning til klubbhuset. 
 
Ellers er vår kjære boble fortsatt en vesentlig del av vårt tennisanlegg, og gjør at vi alle kan 
spille tennis på anlegget også på vinters tid.  Som nevnt begynner bobla å bli gammel, den 
er vel nå 30 år - og preges av det. Duken er ikke helt hvit i taket lenger - og vi må lappe 
duken på enkelte plasser. Men i løpet av de nevnte 30 år har det vært ca. 60 dugnader for å 
få bobla opp – og ned hvor medlemmene stiller bra opp. Ellers sørger vår dyktige 
«boblekomite» for at bobla får daglig og ukentlig ettersyn - og nødvendig vedlikehold inkl. 
fyringsolje mm. Vi har bestemt at bobla skal opp også i sesongen 2017, men deretter får vi 
vurdere framdriften mht. andre tennisalternativer for oss på vinteren. Belegget i bobla gikk 
noe ned når juniortennisen ble flyttet til ABOX, men heldigvis er det mange som kjøper seg 
«strøtimer» på ledige tider i bobla og spesielt i helgene, fortsett gjerne med det. Vi takker for 
innsatsen til boblekomiteen og viser til mer info i pkt. 3.6  
  
Et av alternativene til vår boble er å bygge en ny tennishall. Det initiativet startet allerede i 
2014, og vi la planer og utarbeidet en hallskisse sammen med kommunen. Nå har nevnte 
diskusjoner pågått i hele 2015 - og det har nå blitt «mer enn» en tennishall. Det snakkes nå 
mer om en ny stor idrettshall i kommunen, et fellesprosjekt hvor KTK deltar sammen med 
Kolbotn idrettslag og Oppegård idrettslag om et såkalt «Crossover-anlegg» med flere idretter 
samlet på et sted. Våre representanter i «hallkomiteen» har gjort en bra jobb med prosjektet, 
men her blir det mye politikk og budsjettdialoger før de endelige planer blir lagt frem for 
beslutning. Vi snakker vel helst om 2018 mht. ferdigstillelse om prosjektet starter i 2016. 
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Videre ønsker vi å ha en levende og innholdsrik hjemmeside www.kolbotntennis.no  Der 
skal det finnes informasjon om tennisklubben, tenniskurs, booking av timer, arrangementer 
og nyheter. Et stort antall medlemmer betalte medlemsavgiften via betalingsløsningen. Dette 
gjør det mye enklere å håndtere økonomien. I tillegg ble tenniskurs, voksenkurs, 
arrangementer, SFO tennis og booking av enkelttimer betalt gjennom nettsidene. Kalenderen 
på hjemmesidene skal være oppdatert med alle aktiviteter. Videre fungerer hjemmesiden 
også mht. nyhetsbrev bl.a. om dugnader, banene, nøkkelkort, reminder til de som ikke har 
betalt, klubbmesterskap etc.  
 
 
Økonomisk situasjon 
 
Årsresultatet viser et lite underskudd på 6.757 kr. mot et budsjett på pluss 8000 kr. Det er et 
relativt lite avvik. Om det ikke var for en avsetning/skyldig feriepenger på 12.285 helt på 
slutten av året, hadde vi gått ca. 5.000 i pluss. Ser vi på balansen finner vi også at vi hadde 
387.695 kr på våre bankkonti ved starten av 2015 - og vi hadde 387.885 kr. pr. 31/12-2015. 
Det betyr 190 kr (!) i forskjell på våre konti, mao vi «balanser» økonomisk i 2015.  
 
Ser vi nærmere på tallene domineres inntektene av treningsavgifter og medlemsavgifter, 
mens kostnadene preges av lønn til våre trenere, olje til fyring av bobla og leie av 
innendørsbaner hos ABOX. Vi har også betalt forsikringene 2 ganger i 2015, da det ikke ble 
betalt i 2014. Idrettsfaglig bistand skyldes hjelp med prosjektering og tegning av ny 
tennishall.  
 
Ellers har vi 3 ulike resultatenheter/ansvarssteder i vår interne økonomidialog, klubben, 
bobla og junior/tennisskolen. Fordeling av ansvar knyttet til de som er tett på disse områdene  
har bidratt til bedre oversikt for hvert område, med dertil innkreving av inntekter. Dette er ikke 
helt rendyrket på konto ennå, da inntekter for klubben og tennisskolen kommer inn på 
samme konto. Bobla har gått helt og fult over på egen konto. Dette skal bli bedre i 2016. 
 
Til tross for at nettløsningen for innbetaling koster oss ca 23.000,- har styret valgt å fortsette 
med denne. Det gir en god registrering og rapporteringsløsning primært for tennisskolen.  
 
Videre fikk vi anskaffet Visma regnskapsprogram på slutten av 2015 takket være vår 
økonomisjef Elisabeth. Hun har videre lagt inn alle transaksjoner for 2015 i systemet - meget 
bra og stor takk. Så nå er det slutt på bruk av Microsoft Excel til regnskap i klubben, noe 
også vår revisor likte meget godt. Se for øvrig revisors beretning. 
 
Budsjett for 2016 er satt opp basert på tallene fra 2015 - og med et overskudd på 5.000 kr.  
Det må vi styre etter - og innebærer kostnadskontroll om ikke inntektene blir som forventet. 
Vedr. inntektene gjelder det å beholde - og få inn nye medlemmer, beholde - og rekruttere 
flere deltagere til tennisskolen (på de avtalte timene hos ABOX), beholde og selge flere timer 
i bobla, etablere SFO for flere skoler og øke antallet, sikre tilskudd av midler osv. 
 
På kostnadssiden handler det om å være nøktern og som nevnt styre kostnadene etter 
inntektene.    
 
Styret har videre foreslått å øke medlemskontigenten med 500 kr for 2016, men ikke for 
juniorer. Om forslaget går igjennom skal de ekstra pengene benyttes til å forbedre vårt 
tennisanlegg utendørs (baner, gjerder, klubbhusbod mm).    
 
 

http://www.kolbotntennis.no/
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Vedlegg til styrets årsberetning 2015 
  
 

3.1 Medlemmer  
 

Medlemmene er enhver klubb største aktivum - både for sportslig aktivitet og for drift av 
klubben. Vi er selvsagt opptatt av å beholde våre medlemmer - og helst øke 
medlemsmassen. Det skjer gjerne gjennom invitasjon til SFO-tennis via barneskolene - og til 
tennisskolen for barn og juniorer. Ofte kan den type rekruttering også få med seg foreldrene, 
og enkelte foreldre melder seg inn som nye medlemmer i klubben.   
 
For 2015 har vi hatt en liten nedgang i antall medlemmer totalt, spesielt på juniorsiden: men 
sett over noen flere år har vi etablert en rimelig stabil medlemsmasse rundt 240 medlemmer.    
 

År Junior Senior Sum 

2012 127 67 194 

2013 158 64 212 

2014 164 84 248 

2015 151 83 234 
 

 

Under følger en mer detaljert oversikt slik idrettsforbundet vil ha registreringen, dvs. pr 
aldersgruppe. Tallene viser fordelingen for 2015 med tallene for 2014 (i parentes): 
 

Alder Jenter/Kvinner Gutter/Menn Totalt 

     0-12 år   34  (40)  77   (58)  111  (98) 

   13-19 år 11  (11)  35   (42)    46  (53) 

   20-25 år    0    (0)    5   (13)     5   (13) 

over 25 år 17  (16)  55   (68)    73  (84) 

       Totalt  62  (67) 172 (181) 234 (248) 

 

Vi ser det er en økning blant de yngste (bl.a. SFO for 3 skoler), mens det er en nedgang på 
de øvrige alderstrinn.  Denne trenden må vi forsøke å snu – og det er som dere ser plass for 
flere jenter.   
 
 

3.2 Tennisskolen/Juniortennis 
 
   
3.2.1 Rapport fra tennisskolen 2015 v/ hovedtrener Øyvind Morris Faye  
 
 Det var ved nyttår registrert 78 spillere i tennis-skolen (27 jenter/damer og 51 

gutter/herrespillere) pluss noen få voksenkurs-deltakere i tillegg. I 2016 har antallet økt 
noe. Totalt representerte spillerne 119 bane-timer per uke (41 spillere med 2 eller 3 
ganger per uke) ved nyttår.  

 Tennisskolen har sin hovedplassering i Abox Multisportsenter på Greverud. I KTK’s boble 
har tennisskolen SFO Kolbotn og SFO Vassbonn i tillegg til en jentegruppe samt 
voksenkurs.  

 SFO Vassbonn skole har registrert 21 deltakere, Kolbotn skole 17 deltakere, Greverud 
skole 20 deltakere per desember 2015. Dette antallet er noe redusert ved starten av 
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2016, slik at nå er det ca. 40 spillere samlet fra alle tre skolene. Det ble etablert en ny 
gruppe med 5 spillere fra nyttår 2016 som er rekruttert fra SFO Greverud. Det jobbes 
videre i 2016 i f.t. etablering av SFO-tennis med Sofiemyrtoppen og Tårnåsen Skole  

 Klubben har i 2015 hatt spillere med deltakelse i Follo tennis Tour arrangert av klubbene: 
Nesodden TK, Drøbak TK, Ski TK, Ås TK samt Kolbotn TK. I tillegg deltok noen av våre 
spillere i turneringer på Furuset samt ved noen få tilfelle på juniorturneringer i Oslo. 
Klubben hadde også deltakere i Regionmesterskapet Østland Ø/Østland V i Oslo Tennis 
Anlegg i januar 2016  

 Det ble gjennomført aktivitetslederkurs med 10 deltakere: Tomas Adam, Victor 
Kristensen, Kristoffer Arisholm, Magnus Økstad, Alexander Noreng, Elias Van Der Meer, 
August Kjos, Benjamin Langlie, Markus Haugen og Markus Nord. Flere av dem har i 
ettertid jobbet som assistenttrenere i tennisskolen og på SFO-treningene.  

 Magnus Høyeraal ble utdannet som trener 1 i 2015; Philip Gilb tar samme utdannelse i 
1.kvartal 2016  

 Det ble arrangert tennis sommerskole/sommerleir uke 26, 27 og 33 med totalt 52 
deltakere  

 Søndag 6.desember ble det gjennomført konkurransedag for SFO-spillere fra alle tre 
skoler med 17 deltakere. Servering og medalje til alle deltakere.  

 Vi har hatt analysedager i OTA med Øivind Sørvald for noen av våre beste spillere i 
tennisskolen. Første gang i november 2015. Vi har hatt en oppfølgingssamling i mars 
2016. Dette vil bli ytterligere fulgt opp videre utover i 2016  

 Det planlegges spiller/foreldremøte i april 2016 som forberedelse til utendørssesongen 
2016. I forkant av dette vil det bli gjennomført trenermøte.  

 
Det gjenspeiler seg i tennisskolen at vi er, og vil være en breddeklubb med tennis for alle i 
tillegg til ytterligere satsning på de spillerne som er prestasjonsorientert. Viktige målsettinger 
for 2016 er enda større bredde på tennisskolen i tillegg til hyppigere og bredere deltakelse på 
turneringer; særlig Follo Tennis Tour og turneringer innen regionen.  
 
Kolbotn 04.mars 2016  
Øyvind Morris Faye  
Hovedtrener 
 
 
 

3.2.2 Øvrig rapport fra Junior-komiteen. 
 
Tennisskolen har 28 faste treningsgrupper, dvs. partier med fullt betalende medlemmer. I 
tillegg arrangeres subsidierte tenniskurs for barn i skolefritidsordningene ved Kolbotn, 
Vassbonn og Greverud skoler. Her spiller jenter og gutter sammen i klassetrinnene 1 – 4. 
klasse. Vi har fått gode tilbakemeldinger på tennisskolen og på SFO-gruppene. Stabile og 
økende deltakertall indikerer at deltakere og foreldre er fornøyde, og at spillerne gjerne 
fortsetter på tennisskolen. En betydelig andel av spillerne har deltatt ved tennisskolekurs i en 
årrekke. 
 
Hall- og banesituasjonen for tennisskolen 
Vinterstid foregår treningen til dels i klubbens boblehall ved Ingirekollen. Tennisbobla er nå 
meget slitt, noe som merkes godt på dekke, temperatursvingninger og manglende toalett- og 
garderobeforhold. Gitt situasjonen og problemer med å få trenere som er villige til å bruke 
boblehallen i den tilstanden den nå er i, til å ta jobb i bobla, har klubben som et prøveprosjekt 
leid timer for tennisskolen i Abox Multisportsenter på Greverud. Ulempen med trening her er, 
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foruten fuktig luft, at det ikke er godkjent areal rundt selve banene. Dermed kan banene ikke 
benyttes til å arrangere eksternt annonserte turneringer. I Abox kan imidlertid spillere og 
trenere tilbys garderobe og toalett, i tillegg til en stabil innetemperatur. 
Sommerstid tilbys alle juniorspillere fritt spill på uteanlegget ved Ingierkollen. Dette inngår i 
medlemsavgiften. En meget dyktig boble- og banekomite bidrar med mange hundre timer 
frivillig innsats for å klargjøre utebanene gjennom sommersesongen og holde boblehallen 
gående i vinterhalvåret. 
 
Arrangementer 
Klubben har en gruppe på 10-15 spillere som deltar i turneringer lokalt, i Folloregionen og i 
åpne turneringer i region øst eller på landsbasis.  Klubben arrangerer og oppfordrer til 
deltakelse ved Follo Tour, en serie turneringer som arrangeres av tennisklubbene i Soon, Ås, 
Ski, Drøbak, Nesodden og Kolbotn.  
Kolbotn tennisklubb arrangerte i 30. – 31. mai 2015 en Challenge turnering for spillere i 
klassene U12, U14. Bra deltaker-oppslutning fra østlandsområdet. Frivillige fra 
foreldrekomitéen og klubben stod for arrangementet. 
Klubbmesterskapet ble arrangert siste helg i august, med god deltakelse fra alle 
aldergrupper. I tillegg arrangeres interne turneringer og lekbaserte konkurranser på 
Tennisskolen gjennom hele året. Tennisskolen runder av året med sin faste 
sommeravslutning med tennis, lek og servering. I 2015 deltok ca 50 barn og voksne på 
arrangementet. 
Et fast innslag i tennisklubbens drift er sommerskolene med tilbud om tennis leir i 
begynnelsen og slutten av sommerferien. Arrangementene ledes av hovedtrener med hjelp 
av to assistenttrenere på hver leir.  Sommeren 2015 deltok til sammen 52 barn og unge på 
tennisleir i regi av KTK. Flere av detakerne fra sommerleirene trener nå fast klubben.  
 
Trenerteamet 
Klubbens hovedtrener er Øyvind Morris Faye, som leies inn til et fast antall timer pr uke. 
Faye har lang spiller- og trenererfaring, har vunnet en rekke nasjonale turneringer og 
Norgesmesterskap og har erfaring fra klubbutvikling gjennom Norges tennisforbund. 
Hovedtrener leder et team med assistenttrenere som alle er forpliktet til a ha minimum 
aktivitetslederkurs. Disse oppfordres også til å ta trener 1-kurs. Assistenttrenerne jobber 
enten sammen med hovedtrener eller har eget ansvar for grupper. Samtlige leverer 
politiattest. Assistenttrenerne  er rekruttert fra klubbens egen tennisskole. 
Assistenttrenere 2015 : Lavrans Spiteri, Richard Patrono, William Engelstad, Magnus 
Høyeraal, Philip Gilb, Andreas Cameron, Tomas Adam, Markus Haugen, August Kjos og 
Victor Kristensen. Grunnet studier sluttet Spiteri til sommeren etter mange år som 
assistenttrener. Høyeraal var ny trener fra høsten og har også fullført trener-1 kurs. 
Faye arrangerte aktivitetslederkurs i september og 10 spillere fra klubben deltok. Flere av 
disse har fått mulighet til å prøve seg som assistenttrenere for SFO barna sammen med 
Magnus Høyeraal 
 
Tennisskolen – målsetting og organisering 
Målet så mange som mulig av våre spillere skal trives med sporten og i klubben, utvikle seg 
teknisk, forstå hva fair play innebærer i tennissporten og vise gode holdninger på banen og 
utenom spillet. 
Hvert halvår nedlegges en stor innstas for å sette sammen og organisere halvårets timeplan 
for tennisskolen, organisere sommerskolene, drifte nettsider og sosiale medier, kreve inn 
medlemsavgift, treningsavgift, følge opp trenere og spillere, lønnsutbetaling til trenere, 
arrangere turneringer og organisere sosiale samlinger. I 2015 var det foreldrekomitéen som 
stod for dette. Særlig Milena Adam og Anne Mofossbakke la ned en stor frivillig innsats for 
den daglige driften av tennisskolen også dette året, noe tennisklubben er svært takknemlig 
for. Dette omfattet bl.a. daglig besvaring av KTK mail, organisering av tennisskolen, 
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sommerleirene og sosiale arrangementer, informasjon via nettsider og sosial medier, 
annonsering, økonomi og lønnsutbetaling, møteorganisering. Komiteen bestod ellers av 
Åsgeir Nord (turneringer, forhandlinger med Abox), Tor Gilb (turneringer) og Åse Berger 
Cameron (søknadsansvarlig, sosiale arrangementer). I tillegg til foreldrekomitéen har 
klubbens leder, Stig Kjønstad, bidratt betydelig til tennisskolen, bl.a. mht. organisering, 
kontakt med hovedtrener og overordnet økonomisk styring. 
Fra høsten -15 fikk WIlliamn Engelstad jobb som SFO ansvarlig. Dette ble gjort for å beholde 
god dialog og engasjement ved Kolbotn og Vassbonn skoler, samt forsøke å rekruttere SFO 
barn fra de fire andre barneskolene i kommunen; Greverud, Østli, Sofiemyrtoppen og 
Tårnåsen.  
 
Økonomi  
Juniortennisens balanserer bra også økonomisk. Inntektene fra juniortennisen landet på ca. 
740.000 for 2015 - og består av juniorenes medlemskontigent (a 500 kr), de ulike 
treningsavgifter og støtte fra LAM (lokale aktivitetsmidler, 56.000). 
Kostnadene ble ca. 650.000 for 2015, og består av trenerlønninger, leie av ABOX og KTK 
bobla, samt kjøp av styr til å drive tennisskolen/SFO. For 2016 vil leie av ABOX øke - derfor 
balanserer resultatet med junioraktivitetene.  

 
3.3 Turneringskomiteen 
 
Turneringskomiteen for 2015 har bestått av: Gunnar Dahlquist, Henrik Telle, Per-Magnus 
Thompson og Trond Ole Moldvær 
 
I 2015 arrangerte vi 2 turneringer i tillegg til klubbmesterskapet.  
 
Turnering A og C senior herrer, single og double 
 
22.5-24.5.2015 ble det arrangert turnering i klasse A og C senior. Arrangementet var 
vellykket, med god deltagelse fra egen klubb. Våre spillere fra KTK klarte seg meget bra i 
klasse C. Her ble det en ren finale mellom våre to veteranspiller Einar Granlien og Baard 
Winther Andersen. Det ble to jevne sett hvor Einar Granlien vant 7/5, 7/5. A klassen ble 
vunnet av Hermann Jentoft fra Heming.  
 
Vi har også for 2016 fått innvilget vår søknad om å arrangere en ranking turnering B og C for 
damer og herrer. I år vil denne turneringen bli arrangert 10-12 juni. 
 
Turnering jenter og gutter under 10 og 12 år single 
 
29-31.5.2015 ble det arrangert en nasjonal turnering for jenter og gutter under 12 og 14 år. 
Det var god deltagelse med hele 75 påmeldinger. Med gruppespill, sluttspill og 
bonusturnering ble det svært mange kamper. På grunn av regn måtte mange kamper spilles 
inne i ABOX/Greverud Fjellhall fredag og lørdag. I perioder spilte vi både inne og ute 
samtidig. Ingen av våre spiller kom til sluttspillet. Tidligere KTK spiller Jon William Karlstad 
vant gutter 12 og kom helt til finalen i gutter 14. I jenter 14 vant tidligere KTK spiller Filippa 
Vale Frogner. Karlstad og Frogner representerer begge Nordstrand nå.  
 
Vi har også for 2016 fått innvilget vår søknad om å arrangere turnering for jenter og gutter. 
Denne gangen blir det for spillere 14 år. Turneringen blir arrangert 24-26 juni. Vi håper da på 
mange deltagere fra KTK. For 2016 har for øvrig juniorkomiteen overtatt ansvaret for 
juniorturneringene. 
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Klubbmesterskap 
 
Klubbmesterskapet ble avholdt 28-30.8.2015. Deltagelsen var bra og arrangementet 
vellykket, men vi ønsker enda flere spillere. 
 
Torstein Jystad ble fortjent klubbmester for Herrer A etter meget godt spill. Han vant finalen 
hele 6/0, 6/2 mot fjorårets klubbmester Sigbjørn Grini.   
 
Resultatene for klubbmesterskapet 2015 ble følgende:  
 
Jenter 10 år: 

1. Katja L. Heggelund. 
2. Maria Høyeraal Leen. 
 

Jenter 12 år:  
1. Elise Rehn Bakken 
2. Emma Høyeraal Leen. 
3. Erle Lille-Mæhlum Lauknes 

 
Gutter 12 år: 

1. Filip Kristensen. 
2. Mateja Savic. 

 
Gutter 14 år: 

1. Thomas Asmyhr Adam. 
2. Markus Nord. 
3. Victor Kristensen. 

 
Gutter 16 år: 

1. Andreas Cameron. 
2. Jon William Karlstad. 
3. Simen Lyslo Wilhelmsen. 

 
Herrer A: 

1. Torstein Jystad 
2. Sigbjørn Grini. 
3. Leif Wedøe og Per-Magnus Moe Thompson. 

 
Herrer B: 

1. Stig Kjønstad. 
2. Andreas Cameron. 
3. Simen Lyslo Wilhelmsen og Albert Wedøe. 

 
Herrer Veteran:  

1. Leif Wedøe. 
2. Stig Kjønstad. 
3. Christian Brevik og Kjell Brevik. 

 
Herrer Double:  

1. Vegard Holmefjord og Torstein Jystad.  
2. Leif Wedøe og Per-Magnus Moe Thompson. 
3. Sigbjørn Grini/Øyvind Grini og Einar Granlien/Trond Ole Moldvær. 
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Sett av tid til klubbmesterskapet i 2016 som blir arrangert 2-4 september. 
 
For mer detaljerte resultat kan du se de på vår hjemmesider eller 
ntf.tournamentsoftware.com. 
 
Økonomi 
 
Totalt gikk turneringskomiteen i 2015 med et overskudd på 13 886 kr. 
 
 
Turneringer 2016: 
 
10-12 juni      : Damer og herrer B og C. 
24-26 juni      : Gutter og jenter under 14 år.  
2-4 september: Klubbmesterskap.  
 
I tillegg til dette vil det bli arrangert juniorturnering i Folleregi (Follokarusellen).  
 
Oslo 8.3.2016  
Trond Ole Moldvær for turneringskomiteen  
 
 
 
 
 
 

 
3.4 Divisjons-tennisen / lagkamper 
 

3. 4.1  KTKs damelag 2015. 
 
Kolbotn Tennisklubb hadde et damelag i divisjonsserien i tennis for 2015.  
 
I sesongen 2015 var følgende damer representert på laget:  
 

  SPILLERE 

1 Mette Degerstrøm 

2 Åse Kristensen 

3 Angela Nygaard 

4 Ane Svartberg 

5 Elisabeth Degerstrøm Engelstad 

6 Cecilie Høyeraal Leen 

7 Hanna Skjerven 

8 Line Alfheim 

9 Anne Mette Gulbrandsen 

10 Elisabeth Storløkken 

11 Marit Skjerven 
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2.divisjon damer - Avd.A - Østlandet  

  Poeng Spilt Kamper Sett Sett % Game Game % 

1 Moss  13 5 26 - 6 48 - 12  80,0% 316 - 122  72,1% 

2 Nordberg 13 5 26 - 5 51 - 8  86,4% 327 - 102  76,2% 

3 Holmenkollen 2 10 5 19 - 12 38 - 23  62,3% 283 - 205  58,0% 

4 Kongsberg 6 5 11 - 19 22 - 39  36,1% 184 - 267  40,8% 

5 Kolbotn 3 5 10 - 20 11 - 40  21,6% 134 - 277  32,6% 

6 Snarøya 0 5 0 - 30 0 - 48  0,0% 17 - 288  5,6% 

7 Ulvøy 0 0 0 - 0 0 - 0  0,0% 0 - 0  0,0% 

 
Denne sesongen hadde vi totalt sett mange med på laget, men vi var uheldige med flere på 
skadelisten. For sesongen 2016, vil damene kun være representert med ett veteranlag.  
 
Vi håper at flere damer kan melde sin interesse til å være med å spille turneringer samt være 
med i lagserien! Det er bare å melde seg 
 
Tennishilsen 
Mette Degerstrøm 
 
3.4.2 VETERAN DAMER PULJE 2 FOR 2015 UTE/ 2016 INNE 
 
Kolbotn Tennisklubb hadde et veteranlag i divisjonsserien i tennis for 2015 og inne for 
2015/2016 
I sesongen 2015 og 2016 var følgende damer representert på laget: 
 
   SPILLERE 2015 
 

1. Mette Degerstrøm 

2. Åse Kristensen 

3. Line M. Alfheim 

4. Anne Mette Gulbrandsen 

5. Marit Skjerven 

6. Cecilie Høyeraal Leen 

7. Elisabeth Storløkken 

8. Angela Nygaard 

Damer Pulje 2 – UTE 2015 

  Poeng Spilt Kamper Sett Sett % Game Game % 

1 Asker TK 1 19 7 34 - 8 65 - 15  81,3% 442 - 201  68,7% 

2 Oslo TK 1 16 7 30 - 12 64 - 30  68,1% 492 - 340  59,1% 

3 Nordstrand TK 14 7 30 - 12 62 - 26  70,5% 418 - 261  61,6% 

4 Ullern TK 1 9 7 22 - 20 32 - 38  45,7% 281 - 285  49,6% 

5 Ski Tennis IL 9 7 16 - 26 39 - 54  41,9% 346 - 429  44,6% 

6 Kolbotn TK 6 7 16 - 26 21 - 43  32,8% 195 - 320  37,9% 

7 Eiksmarka TK 2 3 6 8 - 28 19 - 47  28,8% 232 - 361  39,1% 

8 HTK 2 3 6 6 - 30 14 - 63  18,2% 218 - 427  33,8% 

 

http://ntf.tournamentsoftware.com/sport/team.aspx?id=C4C8A152-A11D-4B09-833D-74CF516F96E8&team=137
http://ntf.tournamentsoftware.com/sport/team.aspx?id=C4C8A152-A11D-4B09-833D-74CF516F96E8&team=79
http://ntf.tournamentsoftware.com/sport/team.aspx?id=C4C8A152-A11D-4B09-833D-74CF516F96E8&team=139
http://ntf.tournamentsoftware.com/sport/team.aspx?id=C4C8A152-A11D-4B09-833D-74CF516F96E8&team=136
http://ntf.tournamentsoftware.com/sport/team.aspx?id=C4C8A152-A11D-4B09-833D-74CF516F96E8&team=55
http://ntf.tournamentsoftware.com/sport/team.aspx?id=C4C8A152-A11D-4B09-833D-74CF516F96E8&team=138
http://ntf.tournamentsoftware.com/sport/team.aspx?id=C4C8A152-A11D-4B09-833D-74CF516F96E8&team=119
http://ntf.tournamentsoftware.com/sport/team.aspx?id=C547467E-C7B4-41F1-BB37-B97A167AA64A&team=3
http://ntf.tournamentsoftware.com/sport/team.aspx?id=C547467E-C7B4-41F1-BB37-B97A167AA64A&team=42
http://ntf.tournamentsoftware.com/sport/team.aspx?id=C547467E-C7B4-41F1-BB37-B97A167AA64A&team=39
http://ntf.tournamentsoftware.com/sport/team.aspx?id=C547467E-C7B4-41F1-BB37-B97A167AA64A&team=58
http://ntf.tournamentsoftware.com/sport/team.aspx?id=C547467E-C7B4-41F1-BB37-B97A167AA64A&team=48
http://ntf.tournamentsoftware.com/sport/team.aspx?id=C547467E-C7B4-41F1-BB37-B97A167AA64A&team=27
http://ntf.tournamentsoftware.com/sport/team.aspx?id=C547467E-C7B4-41F1-BB37-B97A167AA64A&team=13
http://ntf.tournamentsoftware.com/sport/team.aspx?id=C547467E-C7B4-41F1-BB37-B97A167AA64A&team=26
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   SPILLERE 
1. Mette Degerstrøm 

2. Åse Kristensen 

3. Line M. Alfheim 

4. Peggy Bye Torbergsen 

5. Monica Degerstrøm Haakonsen 

  

Damer - Pulje 2 – Inne 2015/2016 

  Poeng Spilt Kamper Sett Sett % Game Game % 

1 OTK 1 8 4 41 - 7 20 - 3  87,0% 202 - 72  73,7% 

2 Asker 1 6 4 26 - 16 10 - 8  55,6% 117 - 98  54,4% 

3 Kolbotn 4 4 21 - 27 8 - 12  40,0% 123 - 164  42,9% 

4 Ullern 4 4 17 - 31 8 - 15  34,8% 129 - 196  39,7% 

5 Holmenkollen 2 4 24 - 24 11 - 10  52,4% 136 - 134  50,4% 

6 VBTK 1 0 4 9 - 33 4 - 13  23,5% 94 - 137  40,7% 

 
Sesongen har vært preget av problemer med å få nok spillere til kampene på grunn av 
skadeavbrekk og at mange av spillerne spiller både på dame- og veteranlaget som gjør at 
det blir mange kamper i løpet av utesesongen. 
Vi ligger på 3 plass i inneserien, når det gjenstår 1 kamp mot Asker. 
Vi har alltid behov for nye spillere. 
 
Hilsen 
Åse Kristensen 
 

3.4.3 Herrelagene sesongen 2015 

 

KTK 1 - Herrelag sesongen 2015  

I de siste årene har Kolbotns 1. lag ligget i toppen av 3. divisjon og kjempet om opprykk. 

Dessverre har det vært nesten hver gang. Før sesongen startet i år fikk laget seg et stort 

tilbakeslag når vår beste spiller, Torstein Jystad, bestemte seg for å representere Moss 

Tennisklubb i 1. divisjon. De vanlige forventningene om opprykk til 2. divisjon ble derfor 

veldig lave. Laget besto av Sigbjørn Grini, Per Magnus Thompson, Leif Wedøe og Vegard 

Holmefjord. 

Det var tydelig at alle var rustne etter vinteren og klarte å hale i land en 4-2 seier mot Furuset 

2 i første kamp. Fra der fortsatte laget å vinne kamper. Lillehammer ble slått der begge lag 

stilte med mange reserver og et flott 3. sett av Vegard gav den viktige 4-2 seieren, mens alle 

sto å heiet på sidelinjen. Det viste seg tydelig at de to sterkeste lagene i avdelingen var 

Hamar og Nesodden. En tidlig onsdag ettermiddag dro hele laget til banene der Leif lærte å 

spille tennis i Hamar Tennisklubb.  Det viste seg at alle hadde en kanondag på banen i disse 

kampene. Begge double kampene gikk i vårt favør og det gode spillet fortsatte inn i single. 

Laget endte med å vinne 5-1 etter at Sigbjørn vant en maratonkamp 7-5 i siste sett, hvor han 

reddet to matchballer når det var 5-4 til motstanderen i settet. 

http://ntf.tournamentsoftware.com/sport/team.aspx?id=1BB8572C-45D2-457D-B2F0-4E73BE9C19E8&team=50
http://ntf.tournamentsoftware.com/sport/team.aspx?id=1BB8572C-45D2-457D-B2F0-4E73BE9C19E8&team=2
http://ntf.tournamentsoftware.com/sport/team.aspx?id=1BB8572C-45D2-457D-B2F0-4E73BE9C19E8&team=17
http://ntf.tournamentsoftware.com/sport/team.aspx?id=1BB8572C-45D2-457D-B2F0-4E73BE9C19E8&team=40
http://ntf.tournamentsoftware.com/sport/team.aspx?id=1BB8572C-45D2-457D-B2F0-4E73BE9C19E8&team=16
http://ntf.tournamentsoftware.com/sport/team.aspx?id=1BB8572C-45D2-457D-B2F0-4E73BE9C19E8&team=42
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Sesongen endte med avgjørende kamp mot Nesodden TK. Dessverre ble kampene spilt 

«friidrettsdekket» til Nesodden og våre grusvante spillere ble dessverre sjanseløse. Kampen 

endte til slutt 5-1 til Nesodden og det ble ikke opprykk i år heller. 

Trekningen for 2016 sesongen har kommet ut og det ser ut til at laget har fått en vanskelig 
avdeling. Allikevel skal vi yte stor innsats og kanskje vi får litt forsterkninger. 
 
Sigbjørn Grini 
For KTK-1 
 
 
KTK 2 - herrelag sesongen 2015 
 
2. laget spilte i 4. divisjon og kom på 5.plass. En blanding av juniorer og seniorer ble 
benyttet. De var vanskelig å stille lag på et par kamper. I 2016-sesongen blir det våre 
lovende juniorer Andreas, Albert og Simon som blir «core-team", alternativt må vi benytte 
våre  veteraner for å kunne stille lag. 
 
Deltagere på kampene i 2015-sesongen :                                     
Svein Kolden 
Fredrik Glorvigen 
Even Jystad 
Henrik Telle 
William D. Engelstad 
Andreas Cameron 
Martin Kahlenberg                                                   

Tabellen etter sesongslutt  

 

  

Svein Kolden 
For KTK2 
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3.4.4 Veteran herrer 2015/2016 
 
Sportslig plan 
Veteran herrer hadde en sesong på det jevne i 2015. For inneværende år regner vi med at vi 
skal styrke vår posisjon på flere plan. Laget rykket ned fra 1. div til 2. div for inne-serien. Ute-
sesongen gikk bedre og vi havnet midt på tabellen i 3 divisjon. Herrene sliter med mange 
skader/vonde knær og strekk som naturlig er i aldersgruppen 45+. En trøst får da være at det 
er første året vi ikke rykker opp, noe som er vil være bra for det laget vi har pr. dato.  
Herrer veteran er svært aktive og trener/spiller flere timer i uka, blant annet stor aktivitet på 
søndag ettermiddag i bobla. Det betyr at formen til herrene er noe å bygge videre på!  
På vårparten 2015 ble det også gjennomført en treningsleir i «Vence (Côte d’Azur)» i 
forbindelse med tennisturneringen Monaco Masters. Vi noterte oss noen gode tips da vi i 
kvartfinalen i Monaco fikk med oss kremkampene med «Roger», Monfils, Djokovic, 
Wawrinka, Nadal & Co osv. Treningsleiren gjentas i år (2016) og inkluderer selvsagt Monaco 
Masters 2016! 
Det er 10-12 mann som er med på veteran herrer, og det må det være for at vi skal kunne 
stille lag når sesongen starter. 
Følgende spillere har vært aktive spillere i sesongen ute og inne i 2015: Leif Wedøe, Trond 
Ole Moldvær, Einar Granlien, Bård Winther Andersen, Gunnar Dahlquist, Stig Kjønstad, 
Svein Kolden, Martin Kahlenberg, Stein Grøtting, Kjell Brevik. Vi har i sesongen savnet Dag 
Kristensens «tunge forehand», men den er forhåpentligvis på plass når utesesongen starter i 
mai.  
Når det gjelder det sportslige, og tenniskultur, retter vi også en stor takk til Magnus Høyeraal 
for den trenerinnsats og interesse for klubbens treningskultur, for unge som for gamle, som 
han legger for dagen i bobla, og på utebanene.   
 
Praktiske plan 
På det praktiske plan som gjelder drift og vedlikehold av klubbens «fasiliteter», er 
veterangutta gull verdt som alltid.  For klubben er det viktig å ha et aktivt seniormiljø som tar 
ansvar for at grunnlaget for klubben, dvs. de sportslige installasjonene til enhver tid er i god 
stand. At banene og bobla tilfredsstiller de krav som stilles for at vi skal kunne drive 
konkurransetennis og være med i seriene, er noe av det viktige veterangutta gjør for 
klubben. 
 
Kjell Brevik  
For herreveteranene 
 
 
 
 

3.5 Bane og anleggskomiteen 
 
Sesongen 2015 var en hektisk periode for anleggskomiteen for å holde grusbanene/anlegget 
i bra stand.  Dette fordi anlegget trenger jevnlig vedlikehold - og vi hadde også mye 
regnvær/uvær. Det er vanskelig å få folk til å vedlikeholde banene.  
Dette er bekymringsfylt og som leder ser jeg at grensen er nå nådd på hva man kan forlange 
av den enkelte. Vi får framover vurdere et engasjement for n banenmann for 
sommersesongen. 
Dette koster litt penger, men banene blir langt bedre for de klubber som velger dette tiltaket, 
så styret får vurdere dette framover. 
 
Det trengs det ekstra oppgraderinger skal vi fremstå som presentable 
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-        Gjerder må rettes opp 
-        Baner må valses godt før utesesongen starter på fuktige baner her må flere trå til for at 
dette skal gå bra hus rette linjer 
-        Bane 3 må det til noe grøvre, der er det snart ikke grus igjen hard som betong, bane 4 
vil bli bra med valsing 
-        Opprydding utenfor banene slik at det er mulig å slå med plenklipper 
-        Opprydding inne i klubbhuset – og lage en bod på utsiden for lagring. 
 
Men banene blir i bra stand og det kommer til å bli mange hyggelige tennistimer på anlegget 
i sommer!  
 
Dag Kristensen  
For banekomiteen 
 
 
 

3.6 Boble-komiteen 
 
Bobla kom opp i løpet av noen timer den 26. september selv med litt dårlig deltagelse. Det 
var vel forberedt fra boblekomiteen så arbeidet gikk bra. Boblekomiteen nedlegger ca 200 
arbeidstimer når bobla skal opp og 130 timer når bobla skal ned, så all takk til en strålende 
«boblekomite». Boble og automatikk for styring av lys og varme fungerer tilfredsstillende. 
 
Arbeider som er gjort: 
-        Service på brenner 
-        Reingjøring av varme veksler  
-        Installasjon av lys foran rondellen da det eksisterende opplegget ble ødelagt 
-        Reparasjon av duk etter at noen vandaler skar den opp (politianmeldt men saken er 
henlagt) 
-        Forefallende vedlikehold 
-        Låsen i inngangsdøra fungerer nå som den skal 
 
Bobla begynner å bli «veldig gammel», det er vel ca. 30 år siden den ble satt opp første 
gang. Det blir vanskeligere å sette den opp - og sprekkene øker mellom dørstrukturen og 
duk. Det går muligens en sesong til, men da er det nok slutt. 
 
Økonomi: 
Foran høstsesongen 2015 ble juniortreningene /juniortennisen flyttet fra bobla og til ABOX på 
Greverud. Det medførte selvsagt dårligere belegg i bobla og et inntektstap. Men vi har klart å 
selge en del av de ledige timer - og det er bra booking av strø-timer. Økonomien for bobla 
styres mer etter sesongen sept. – april, enn kalenderåret 2015 som startet midt i 
boblesesongen. For 2014 ble boble-resultatet ca. 60.000 i pluss, for 2015 ca. 60.000 i minus 
– dette avhenger av datoene for oljefylling rundt nyttår. Men for hele boblesesongen sept-
april balanserer bobleregnskapet regnskapet rimelig bra. 
 
Sett av helgen 23 april til dugnad med at bobla skal ned - og jobb med utebanene. 
 
Einar Granlien  
For boblekomiteen 
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3.7 Ny tennishall  
 
Det har gjennom året 2015 vært utstrakt møtevirksomhet knyttet til vårt engasjement for en ny 
tennishall. Vi har møtt politikere og kommune-administrasjon og hatt dialog med Oppegård Idrettsråd, 
Kolbotn Idrettslag og Oppegård Idrettslag  m.fl.  

  
Idretten er omforent om at det er «Crossoverprosjektet» som gjelder - og som skal utredes. 
Det er det vi ønsker å få bygget.  
Vi har vært aktive og bidratt til å få besluttet at Kolbotnhallen ikke ble bygget og 
Sofiemyrhallen skulle rives.  
Gjennomføring av Kolbotnhallen og oppussing av Sofiemyrhallen hadde stått til hinder for å 
få et «idrettens» kulturhus.  
  
Idretten står sammen om prosjektet. Det er Kolbotn Tennisklubb som har initiert prosjektet og 
alle er enige om at det å bygge en nytt anlegg med breddetilbud også for smalere idretter er 
av det gode. Vi har høy tillit gjennom utholdenhet, troverdighet gjennom egen driftet og 
finansiert anlegg i 30 år.  
  
Vi utreder nå organisering av bygging, utforming og plassering på Sofiemyr, drifts- og 
eierskapsmodell. Her er mye sonderinger med andre anlegg, samt diskusjoner med 
kommunen. Dette er nytt for mange og det er litt ulike meninger om veivalg.  
  
Idretten ønsker å utrede et anlegg bygget, eiet og driftet av idretten og legge det frem til 
beslutning som et av alternativene. Det er Oppegård Idrettsråd som nå fronter saken i media 
og overfor kommunen. Vi er 2 arbeidsgrupper, eierskap og konsept.  
  
Vi har som mål å søke om tippemidler og få regulert området til idrettshall i 2016, for 
byggestart i 2017 eller 2018.  
  
Hilsen KTK hallkomitee 
Leif Wedøe 
Roald Albrigtsen 
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4 Økonomi  
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4.3 Revisjonsberetning  (vil komme senere, her fra 2014) 
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5 Budsjett 2016 
 
  

 
 

 

 

 

 

Budsjett 2015 / Resultat 2015 /Budsjett  2016

Budsj 2015 Res. 2015 Budsj 2016 

Kursavgifter 550 000 736 000 740 000

Salgsinntekter  10 000 62 000 50 000

Sponsorinntekter 5 000 21 000 20 000

Stevneinntekter mv 15 000 18 000 20 000

Andre tilskudd 83 000 58 000 70 000

Leieinntekter bobla 320 000 207 000 245 000

Medlemskontingent 220 000 116 000 120 000

Sum driftsinntekter 1 203 000 1 218 000 1 265 000

Startkontingenter 15 000 22 000 20 000

Stevneutgifter 0 5 000 8 000

Hallleie bobla 30 000 30 000 30 000

Hallleie Abox 170 000 119 000 170 000

Treningsutstyr 10 000 75 000 40 000

Idrettsfaglig bistand 0 36 000 30 000

Kontinger krets/forbund 45 000 56 000 60 000

Sum treningsutgifter 270 000 343 000 358 000

Lønn, trenerhonorar, godtgj. 400 000 451 000 450 000

Vann, avløp, renovasjon -39 000

Fyringsutgifter 275 000 298 000 300 000

Strømutgifter 55 000 45 300 45 000

Rep og vedlikehold 50 000 68 000 50 000

Andre kostnader lokaler 15 000 4 000 2 000

EDB/data / web 30 000 23 000 25 000

Andre kostnader 70 000 3 000

Forsikring 30 000 32 000 32 000

Konstatert tap på fordringer 0

Sum andre driftskostnader 525 000 434 300 454 000

Sum driftskostnader 1 195 000 1 228 300 1 262 000

Finansinntekter 1 000 1 800 2 000

Finanskostader -1 000

Sum finans 0 1 800 2 000

Årsresultat 8 000 -6 757 5 000
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6. Innkommende forslag   
 
a) Godkjenning av ny lovnorm fra Norges idrettslag   
 
Se mottatt info fra NIF om endringer i «lovnorm», som alle idrettslag skal godta på sine 
generalforsamlinger  
 
 
b) Forslag om å kontigent med 500 kr (ikke junior) øremerket forbedring av ute-anlegget 

Her den nye kontigenten ut fra forslaget  

     

Kategori Alder 2015 Tillegg 2016 

Senior   1700 500 2300 

Junior  (0-18 år)  500 0 500 

Student  (19-25 år) 1000 500 1500 

Pensjonist   1200 500 1700 

Passive    200 0 200 
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7. Valg av tillitsvalgte og revisor for 2016  (vil bli oppdatert) 
 
Valgkomiteen har bestått av Åse Cameron og Kjell Brevik.  
Følgende innstilling er satt av valgkomiteen for 2016:  
 
Styreleder  -   Stig Kjønstad         2017 
Styremedlem Sigbjørn Grini   2017 
Styremedlem Anne Mofossbakke   2016 på valg -> ønsker å gå ut 
Styeremedlem Ane Svartberg.    2016 -> ok gjenvalg  
Styremedlem Einar Granlien.       2017 
Styremedlem Henrik Telle.         2016 på valg -> ønsker å gå ut  
Styremedlem Dag Kristensen.     2016 -> ok gjenvalg 
Styremedlem Svend Evensen.     2017 
 
Revisor Knut Håkon Nilsen    2016 
 
Publiseringskontakt for kolbotntennis.no: Philip Gilb (ny) 
 
Senior turneringskomiteen og klubbmesterskap 
Leder Trond Ole Moldvær.    2016 
Per Magnus Thompson    2016 
Gunnar Dahlquist     2016 
Henrik Telle.         2016 
 
Junior turneringskomitè juniorturnering og Follo Tour:  
Leder Sigbjørn Grini    2016 
Åsgeir Nohr     2017 
Tor Gilb     2017 
 
Foreldrekomiteen: 
Anne Mofossbakke (økonomi og lønn)  2016 på valg 
Milena Adam (kommunikasjon)  2016 på valg-> ønsker å gå ut 
Åse Cameron (søknader øk. støtte mm.).  2016 på valg-> ønsker å gå ut 
Thor Gilb (Turnering mm)   2017 
Åsgeir Nohr (Turneringsansvarlig)   2017 
 
 
Boblekomiteen  
Leder Einar Granlien.       2017 
Elisabeth Rollem Storløkken.     2017 
Ingar Undrum.          2017 
 
Bobla - vedlikeholdsteam 
Per Franing, Lars Kristiansen, Arne Vangsnes, Ingar Undrum, Kjell Brevik, Elisaabeth R 
Storløkken, Einar Granlien 
 
Valgkomiteen  
Åse Cameron      2016 på valg 
Kjell Brevik      2017 
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Anleggskomiteen utebane 
Leder Dag Kristensen  
Einar Granlien, Gunnar Dahlquist, Kjell Brevik 
 
Hallkomitee 
Leif Wedøe 
Roald Albrigtsen (økonomi) 
 
Oppmenn divisjonslagene 
Herrer 1: Trond Ole Moldvær  
Herrer 2: Svein Kolden 
Veteran herrer: Kjell Brevik 
Damer: Mette Degerstrøm 
Veteran damer: Åse Kristensen 
 
Trenere: 
  Øyvind Faye, hovedtrener    

Magnus Høyeraal 

Philip Gilb 

Richard Patrono 

Willliam D. Engelstad 
Markus Haugen 
Andreas Cameron 

Victor Kristensen 

Tomas Adam 

August Kjos 
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