Sak 3: Årsmeldinger 2017
Styret har bestått av:
- Leder: Hans E. Neskvern
- Nestleder: Tommy Kristiansen
- Kasserer: Arne Huse
- Sekretær: Kari Huse
- Styremedlem: Kent Elfmark
- Styremedlem: Julia Sørpebøl
- Styremedlem: Maria Claussen (frem til august)
- Styremedlem: Rune Bekkemoen (fra august)
- Varamedlem: Dorte Kongsrud
Maria Claussen søkte om permisjon fra styrevervet grunnet flytting, og Rune Bekkemoen overtok
vervet.
Styret har gjennom 2017 hatt 8 styremøter og behandlet 48 saker.
2017 ble et nytt godt år for Kongsvinger Tennisklubb. Dette var første året hvor vi hadde hallen
tilgjengelig i hele perioden, og tennishallen betyr selvsagt mye for aktivitetsnivået. Ved utgangen
av året hadde vi 150 medlemmer. Det var tre flere enn ved utgangen av 2016. Det har vært et bra
tilsig av nye medlemmer, men det er fremdeles slik at vi mister en del ganske tidlig. Av våre
medlemmer er 101 menn/gutter og 49 damer/jenter. 104 medlemmer var voksne mens 46
medlemmer var under 19 år.
I årsmeldingen for 2016 uttalte vi at «økonomien er presset og vil være vanskelig i 2-3 år fremover
mens vi venter på spillemidlene». I juni fikk vi imidlertid utbetalt 3 millioner av de totalt 4.3m vi har
søkt om, hvilket var tidligere enn vi hadde lagt til grunn. Pengene gikk til umiddelbar nedbetaling
av vårt lån i Kommunalbanken, og det innebærer lavere avdrag og rentekostnader fremover.
Sammen med en fornuftig bruk av penger og gode inntekter fra bruk av hallen går vi derfor inn i
2018 med en solid økonomi. Vi viser forøvrig til regnskapet og kasserers kommentarer.
Bruken av hallen og uteanlegget er godt og økende, selv om vi fortsatt har ledig kapasitet. I
samtlige måneder med unntak av mars og juni hadde vi flere strøtimer enn tilsvarende måned året
før. Belegget på dagtid er også relativt godt, som følge av skolebruk og Seniortennisen. På
kveldstid har kurs, serier og andre organiserte aktiviteter ført til høy utnyttelse mandager til
torsdager, mens det i helgene er mye ledig kapasitet. Vi ønsker oss fortsatt flere brukere med
faste timer, da dette gir klubben god forutsigbarhet, samtidig som vi vet at det gir et godt
treningsmessig grunnlag for spillerne.
Sportslig sett har det vært god aktivitet gjennom året. Vi arrangerte totalt 12 en-dags
helgeturneringer, både gjennom den tradisjonelle turneringsserien ute på sommeren og singeleller double-turneringer inne i vinterhalvåret. Vi arrangerte Klubbmesterskap i august som vanlig,
og for første gang hadde vi også et innendørs klubbmesterskap på senvinteren. Øivind
Smerkerund vant klubbmesterskapet ute, mens Børge Petersen-Øverleir ble nummer to. I
innendørsutgaven var det Maria Clausen som vant, mens Børge ble nummer to også her. Se
forøvrig rapport fra stevnekomiteen for flere detaljer om resultatene.
Nytt for årets klubbmesterskap var at de ble avholdt med fastlagte tidsskjemaer og
forhåndsannonsert tidspunkt for finalen. Det innebar god flyt i avviklingen, samt at det var
tilskuere til årets finaler, noe som ikke alltid har vært en selvfølge. KM Double ble arrangert over en
helg i september, også det et format vi vil forsøke å fortsette med.
Vi avviklet internserier med 3-5 divisjoner i tre utgaver: Innendørs på vinteren, gjennom
vårsesongen ute og sensommer/høst ute. I tillegg avviklet vi første utgave av bedriftsserien
Aktivligaen, der 9 bedrifter deltok. Aktiv Bemanning vant, knepent foran Capra Consulting.

Kongsvinger Tennisklubb deltok med to lag i NM Lag, begge i 4. divisjon. Totalt deltok 10 spillere
på disse lagene gjennom sesongen. Førstelaget ble nummer 3 i sin avdeling, etter fire seire og to
tap. Andrelaget ble nummer 6, etter to seire og fire tap. Vi har meldt på to lag også i 2018.
Siden fokuset de siste sesongene har vært rettet mot bygging og drift av tennishallen, samt
økonomi, har ikke Sparebank1 Østlandet Cup blitt arrangert de siste sesongene. Det var tilfellet i
2017 også, og vi kommer heller ikke til å arrangere det som en ekstern turnering i 2018. Planen er
imidlertid å få turneringen med på kalenderen for Norske Tennisveteraner i 2019. Vi ønsker også at
klubbens medlemmer i større grad deltar i turneringer arrangert av andre klubber.
Selv om vi totalt sett er godt fornøyd med aktivitetsnivået i klubben, er det fortsatt slik at den klare
majoriteten av spillere er voksne. Det gjelder både nybegynnerne og de mer viderekomne. Vi
avviklet gjennom 2017 flere runder kurs både for barn og ungdommer, samt ulike aktiviteter ellers,
for å bedre rekrutteringen. Vi ønsker imidlertid å ta ytterligere grep i 2018, for å skape mer aktivitet
blant de yngre. Kongsvinger Tennisklubb har derfor startet en prosess for å knytte til oss en
profesjonell tennistrener, som skal bidra til å rekruttere og utvikle unge tennisspillere. Det er også
et klart mål at denne treneren også skal ha en sentral rolle i klubbens øvrige trenings- og
kurstilbud.
Kongsvinger Tennisklubb mottok høsten 2017 NOK 40.000 fra Sparebankstiftelsen Hedmark, til
støtte for innkjøp av utstyr til teppecurling. Vi har kjøpt inn to sett, og dette skal bidra til enda
større aktivitet i hallen, spesielt på dagtid og i helger, samt å kunne være et tilbud til de som ikke
er i fysisk god nok form til å spille tennis. I den forbindelse vil vi knytte oss til Norges
Fleridrettsforbund. Se forøvrig egen sak på årsmøtet.

Utvalgsrapporter:
RAPPORT FRA SPORTSLIG KOMITÉ 2017
2017 har vært et bra år for Kongsvinger Tennisklubb, med økende aktivitet i tennishallen vår.
Vi startet med kurs i januar – mars, 9 ganger:
-

Barnekurs der Maria og Erik var trenere: 9 barn i alderen 6-10 år deltok
Kurs for ungdommer der Kent og Pål var trenere: 7 ungdommer i alderen 13-17 år deltok
Kurs for voksne nybegynnere der Kent og Pål var trenere: 3 damer og 4 herrer deltok
Kurs for voksne viderekomne der Kent og Pål var trenere: 5 damer og 2 herrer deltok

- I tillegg hadde Arne og Pål seniortennis 2 ganger i uka
Vi (Kent, Børge og Hans) tok i mot barneidretten i uke 13 og 14, til sammen 6 timer. Mange barn
deltok!
Som en oppstart på utesesongen hadde vi et møte i sportskomiteen (Kent, Hans, Maria, Tommy
og Alf) der vi gikk igjennom handlingsplanen for sport. Et av tiltakene når det gjelder å tilby kurs/
veiledning var å invitere til privattimer, hvilket vi gjorde på oppslagstavla og hjemmesiden, men
ingen meldte sin interesse for dette…
Da utesesongen startet hadde vi en åpen dag 13. mai: Det var bra deltakelse fra oss i klubben og
mange nye var innom og prøvde utebanene. Så la vi opp til faste treninger fra slutten av mai og ut
juni tirsdager og torsdager kl 18-19 for barn, ungdommer og voksne. Det var bare noen få som
møtte opp,

26. august tok Arne og Maria imot mange tennisinteresserte som fikk prøve utebanene våre i
forbindelse med at KIL Allianseidrettslag viste fram idrett langs hele strandpromenaden.
I slutten av august hadde vi et nytt møte i sportslig utvalg, framfor alt for å planlegge
innesesongen
I september veiledet vi BDO 2 timer i tennishallen. De har deretter fortsatt med å leie fast time i
hallen. Dette med å tilby veiledning er noe vi bør gå ut tydelig med som et tilbud til bedrifter
og privatpersoner.
I uke 45 tok vi imot barneidretten igjen. Nå var det bare en gruppe, men en del barn i 5-6
årsalderen fikk prøve aktiviteter i hallen.
Andre del av kursing, i oktober – desember, hadde vi nye kurs, 9 ganger:
- Barnekurs der Erik med forskjellige hjelpere (Hans, Kent, Tommy, Stian og Kristin) var
trenere: ca 10 barn i alderen 6-10 år deltok
- Kurs for ungdommer der Hans og forskjellige hjelpere (Kent, Tommy, Stian) var trenere:
6 ungdommer i alderen 11-15 år deltok
- Kurs for voksne nybegynnere der Kent og Pål var trenere: 1 dame og 4 herrer deltok
- Kurs for voksne viderekomne der Kent og Pål var trenere: 3 damer og 5 herrer deltok
-

I tillegg hadde Arne og Pål seniortennis 2 ganger i uka

Banene og tennishallen ble også flittig brukt av ungdomsskolene, ØVS og NTG-U: Morten
med elever fra Holt, Sigurd med elever fra Tråstad og Arne med elever fra ØVS og NTG-U.
For å videreutvikle oss nå skal vi jobbe mot å ansette en trener, men det er også viktig at vi
fortsetter med dugnadsinnsats for å ta imot og veilede/ kurse tennisinteresserte!
Kongsvinger 25.02.2018,
Kent Elfmark

Banekomiteen 2017
Vårdugnaden startet helga 22 og 23 april. Det ble trykt ned linjer og raket løv og ugress før vi
begynte å valse på kryss og tvers. Vann ble satt på og noen tvilsomme dyser ble renset og vi fikk
dem til å jobbe skikkelig. Dessverre kom det et snøfall og frost rett etter dugnadshelgen, slik at
linjene måtte valses ned på nytt.
God innsats gjennom vårdugnaden og banene ble åpnet rundt den 1 mai.
Høstdugnaden ble gjort 14 til 15 oktober. Utblåsing av vanningsanlegget ble gjort og alle banene
ble gjort frie for løv og kobbersulfat ble tatt på. Alle banene fikk litt ny grus og krakker, nett og
dommerstoler ble fraktet ut.
Bane 2 ble holdt oppe i 14 ekstra dager og en liten dugnad ble holdt for å stenge denne.
Kjempebra innsats av alle fremmøtte.
Banekomiteen har bestått av Børge Pettersen-Øverleir, Rune Bekkemoen, Morten Langbråten og
Tommy Kristiansen
Mvh
Tommy Kristiansen

Stevnekomite
Det har blitt arrangert følgende turneringer i 2017.
Klubbmesterskap single ute kl A:
1.- Øyvind Smerkerud
2.- Børge Pettersen-Øverleir
3.- Morten Langbråten.
Klubbmesterskap Single ute kl B
1.- Sigurd Kristiansen
2.- Jonas A Hansen
3.- Arne Huse
Klubbmesterskap double ute( ble spilt inne).
1.- Julia Sørpebøl/Stian Brufladt
2.- Erik Elseth/Jørn Karlsrud
3.- Hans Neskvern/Arne Huse
Klubbmesterskap inne single:
1.- Maria Clausen
2.- Børge Pettersen-Øverleir
3.- Kent Elfmark
Klubbmesterskap double inne:
1.- Erik Elseth
2.- Tommy Kristiansen
3.- Even Haug
Helgeturneringer (totalt 7 stk, beste 5 teller):
1.- Øyvind Smerkerud
2.- Tommy Kristiansen
3.- Morten Langbråten
Totalt 24 deltagere over vår sommer og høst
Mvh Tommy Kristiansen

Huskomiteen
Består av: Kari, Dorte, Tommy og Julia
Vedlikehold: En lekkasje i kontoret ble oppdaget i høst. Tommy, Kent og Rune tok ansvar
og ordnet reparasjonen.
Utleie: Klubbhuset ble leid ut flere ganger i løpet av 2017 til private gjester. De som var
interesserte i leie av klubbhuset, kontaktet Hans. Etter at avtalen var gjort, informerte
Hans hus-komité. Hus-komiteen sørget for at klubbhuset var rent før og etter utleie. Nå
er klubbhuset i bruk for dem som bor i campingvogner på parkeringsplassen.
Dugnad: Da tennisklubben hadde dugnader, møttes hus komiteen og diskuterte som hva
trenges i klubbhuset og fikk det gjort.

Mat servering: Hus komiteen tilbød noe enkelt mat i løpet av klubbmesterskapet.
Vi har flere nye ting i klubbhuset vårt.
1)En stor tv til stua.
2)Nye gardiner og stenger til stua. Grunnen var å hindre innbrudd og pynte klubbhuset.
3) Diverse: Et brannslukkingsapparat og et brannteppe ble kjøpt og står på kjøkkenet.
Flere musefeller.
Planer videre: Å holde klubbhuset i god stand slik at medlemmer og utleierne kan nyte
det.

Hallkomiteen
Hallkomiteen har ikke vært bemannet med faste medlemmer, men styret har håndtert løpende
oppgaver og invitert ekstra personell ved behov.
Hallen var i bruk så og si hver dag gjennom hele vinterhalvåret, samt en god del i sommerhalvåret.
Det jevnlige vedlikeholdet og renholdet har delvis blitt håndtert av styremedlemmene og delvis
under større dugnader i klubben. Høsten 2017 ble det satt opp en ansvarsliste for renhold og
rydding, og styremedlemmer håndterer på ukesbasis etter tur. Dette har fungert tilfredsstillende.
Vi har et relativt godt utstyrt treningsrom i hallen, som er tilgjengelig for alle medlemmer. Er det
ønsker om innkjøp av spesifikt utstyr, kan dette rettes til styret. Vi kjøpte også inn en ballmaskin
vinteren 2017. Maskinen brukes i forbindelse med kurs og treninger, og kan også leies av
medlemmene for 50,- pr time.
Vi har siden åpningen av hallen hatt noe problemer med at maling og gummimatte enkelte steder
på gulvet går litt i oppløsning. Vi er usikre på årsaken, men det kan ha noe med utfordringene
rundt oppvarming av hallen da gulvet ble lagt. Sportsconcept (tidligere Norske Tennisbaner A/S)
utbedret disse flekkene på sensommeren, med et godt resultat.
Etter sporadiske problemer gjennom senhøsten røk kretskortet på låssystemet til hovedinngangen
i desember, og dette ble byttet av Certego. Årsaken til at det røk er sannsynligvis fuktighet,
spesielt i løpet av hallens første måneder. Etter at kretskortet ble byttet har låssystemet fungert
uten problemer.
Fokuset for arbeidet rundt hallen vil i 2018 rette seg mot å finne en god måte å ordne renhold,
mindre vedlikehold og løpende tilsyn, samt selvsagt legge til rette for stor aktivitet.
For Hallkomiteen
Hans E. Neskvern

Sponsorkomiteen
Sponsorkomiteen har i 2018 bestått av Arne Huse og Hans E. Neskvern. Vi har ved jevne
mellomrom møttes for å diskutere økonomi, og sponsorarbeid har vært et tema ved flere
anledninger.
Sponsormarkedet er krevende, og det er stor konkurranse om midler. Vi føler imidlertid at
bedriftene ser hva Kongsvinger Tennisklubb har utrettet, og ønsker å støtte opp om vårt arbeid for
å tilby en sunn idrett for alle aldersgrupper. Vi oppfatter det også slik at mange bedrifter er opptatt
av å få noe mer tilbake enn ren profilering, og vi har derfor møtt god interesse for løsninger som
kombinerer profilering med aktiviteter på tennisanlegget for ansatte og/eller samarbeidspartnere.
Vi tror også at Aktivligaen virker positivt inn, gjennom et tilbud ment for å bidra til god folkehelse
og aktive ansatte.

Mot slutten av 2017 ble avtalen med vår hovedsamarbeidspartner Sparebank 1 Østlandet
videreført over tre nye år, i tillegg til at avtalen med Eidsiva Energi også ble forlenget. Vi signerte
også en avtale med Ø.M. Fjeld, med virkning fra 2018.
Kongsvinger Tennisklubb ønsker å takke alle våre sponsorer og samarbeidspartnere for midlene
mottatt i 2017. Disse har kommet godt med for å sikre et godt tennistilbud til distriktets
innbyggere.
For Sponsorkomiteen
Hans E. Neskvern

