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ÅRSRAPPORT
Trondhjems Tennisklub
2017
Vedlegg:
● Årsmøteinnkalling

1. Organisasjon
Styret har i 2017 bestått av
Styreleder:
Nestleder/Sekretær:
Økonomileder:
Sportslig leder:
Anleggskoordinator:

Audun Ø. Thorshaug
Kari Tiller
Iskra Pashova Corcelli
Jon A. Svenningsen
Christian Wike (1.1.-31.5.2017) Frode Ree (1.6.-31.12.2017)

Varamedlemmer:

Marte Skarland, Vincent Patry, Frode Ree (til 1.6.2017)

Valgkomite:

Reinert Sannerud og Åshild Børset

Regnskapsfører:
Revisor:

Per Arve Nordbø
Tor Helge Hansen

2. Medlemsoversikt
2000: 279 (hvorav 143 innendørs vår og 135 innendørs høst)
2001: 237 (hvorav 139 innendørs vår og 115 innendørs høst)
2002: 217 (hvorav 129 innendørs vår og 135 innendørs høst)
2003: 203 (hvorav 137 innendørs vår og 115 innendørs høst)
2004: 218 (hvorav 118 innendørs vår og 133 innendørs høst)
2005: 159 (hvorav 87 innendørs vår og 88 innendørs høst)
2006: 177 (hvorav 99 innendørs vår og 75 innendørs høst)
2007: 377 (hvorav 105 innendørs vår og 116 innendørs høst)
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2008: 380 (hvorav 92 innendørs vår og 121 innendørs høst)
2009: 367 (hvorav 117 innendørs vår og 116 innendørs høst)
2010: 351 (hvorav 124 innendørs vår og 110 innendørs høst)
2011: 385 (hvorav 126 innendørs vår og 122 innendørs høst)
2012: 385 (hvorav 136 innendørs vår og 110 innendørs høst)
2013: 363 (hvorav 138 innendørs vår og 124 innendørs høst)
2014: 353 (hvorav 153 innendørs vår og 148 innendørs høst )
2015: 371 (hvorav 171 innendørs vår og 164 innendørs høst )
2016: 372 (hvorav 168 innendørs vår og 136 innendørs høst )
2017: 405 (hvorav 147 innendørs vår og 136 innendørs høst)
I medlemstallet for 2017 inngår 160 personer med kursmedlemskap. Kursmedlemskap ble
innført høsten 2006, og gjelder alle som følger et fast kurs i regi av klubben. Medlemskapet er
obligatorisk for alle kursdeltakere og gir bl.a. rett til å delta i turneringer.
Aktive æresmedlemmer:
● Arnold Haabeth
● Helge Halvorsen

3. Styrets beretning
Nåværende styre i TTK har gjennomført 7 ordinære styremøter og behandlet 59 saker i 2017.
De viktigste sakene i 2017 er:
Deltagelse i selskapet Lade Tennisarena AS:
Audun Thorshaug, Marte Skarland og Trond Are Martinsen har vært styremedlemmer i LTA
valgt av styret i TTK. Skarland har fungert som nestleder.
● Oppføring av bygget har vært hovedoppgaven og har vært fast punkt til orientering i
styremøtene. Tilpasning til nytt selskap og tilbud på Lade har vært gjennomgående
tema.
● Det er gjennomført survey som grunnlag for løsningene for booking og betaling, som
ivaretar TTK og LTAs felles interesser.
● Rekruttering med hovedvekt på yngre medlemmer. Ulike tiltak for rekruttering rettet
mot skolene er gjennomført av trenerne.
Strategidokument
Sportslig leder har i samarbeid med hovedtrener Henrik Selin arbeidet med strategidokument
der overordnede mål/visjon for klubben fremkommer
Drift

ÅRSRAPPORT TTK 2017
Dato: 05.02.2018

Oppfølging av leieforhold i tennishallen Nidarø, med utbygging på Nidarø i forbindelse med
storhallutbygging, samt løpende spørsmål som følge av klubbdriften og oppfølging av
ansettelsesforhold.
Utviklingsarbeider
Det er avholdt møte med Tennisforbundet, med Aslak Paulsen som bindeledd mellom
klubbene-forbundet, der formålet er kompetanseheving/utvikling av klubbene.
TTK ønsker å gjenoppta samarbeidet Tennisregion Trøndelag. Det tas initiativ fra TTK til å
reetablere dette organet, slik at samarbeidet mellom klubbene forbedres og det kan
organiseres felles aktiviteter.
Trenerstatus:
Henrik Selin er ansatt som hovedtrener i tilnærmet fulltidsstilling. Øystein Glåmseter har vært
trener og hovedtreners stedfortreder. Andreas Botelho og Filip Skaugen (delvis) har vært
engasjert som trenere for de yngste. Klubben engasjerte i september Malin Graneng Olafsen
som coach/trener for damelag. Ulike hjelpetrenere har vært engasjert på timebasis, bl.a. Carl
Henrik Berg.
Særskilte avtaler:
TTK har avtale om fast utleie av baner 27 timer pr. uke til NTNUI – tennis. Fra årsskiftet
2017 leies det også ut bane en time i uka til Bedriftsøkonomisk Institutt (BI) sin tennisgruppe.
For øvrig leier klubben ikke ut timer på faste tidspunkt. Noen bedrifter har en ordning med
samlet fakturering til bedriftsidrettslagene for deres medlemmer.
Anlegg:
God dugnadsinnsats ifm. klargjøring av utendørsbanene, og generell standardheving på
uteanlegget. For inneanlegget er det jobbet systematisk i samarbeid med utleier Trondheim
spektrum for å gjennomføre mindre med merkbare forbedringer av fasilitetene. I 2017 er
brannsikring kommet på plass og ventilasjonsanlegg i garderober kommet i orden.
Messeaktiviteten medførte dessverre også i 2017 stygge skader på tennisdekket.
Vi følger også opp utendørsanlegget med mulighet for oppgradering til nytt dekke på en av
grusbanene som følge av at Trondheim kommune trenger å legge en ny kloakkledning under
en av banene i forbindelse med Spektrumutbyggingen. Dette arbeidet startet høsten 2017 og
gjenopptas våren 2018, i tråd med inngått avtale med Trondheim kommune. Styret jobber for
at arbeidene i minst mulig grad skal ramme utesesongen på bane 2, også i 2018. Selskapet
Lade tennisarena AS, hvor TTK og NTNUI er aksjonærer, bygde i 2017 ny tennishall i Lade
idrettspark, med planlagt åpning februar 2018.
Øvrig:
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Styret sier seg godt fornøyd med det arbeidet som hovedtrener, hjelpetrenere og
regnskapsfører har utført i 2017. Gjennomført spørreundersøkelse indikerer at klubbens tilbud
oppleves som attraktive for klubbens medlemmer.
Sportslig leders oppsummering av 2017
Det sportslige arbeidet tar utgangspunkt i Styrets målsetninger for TTK:
 Trondhjems Tennisklub skal representere et helårlig og bredt tennistilbud til folk i alle aldre i
Trondheimsregionen. Alle aktiviteter skal preges av glede, kompetanse og kvalitet. Vi har i
2017 fortsatt å fokusere på å bedre sosiale aspekt i klubben, både i forbindelse med sportslige
arrangement og mer generelt i forhold til å skape en hyggelig møteplass for medlemmer,
kursdeltagere og gjester.
Lørdagskarusellen er et tilbud for alle medlemmer med Jim Lurie i spissen som organisator.
Målsetningen er å bidra til økt klubbfølelse og å skape et sosialt samlingspunkt hvor
deltagerne kan treffe nye medspillere. Basert på bred deltagelse anser vi dette tilbudet å være
godt i tråd med formålet.
I løpet av året har klubben arrangert en rekke turneringer både for seniorer, juniorer og
veteraner. Det har vært avholdt regionmesterskap, klubbmesterskap og trøndersk veterantreff.
For de yngste spillerne ble det arrangert Red, Orange, Green Open, og det er gledelig å se at
deltakelsen av barn er stigende. Av sosiale turneringer ble det arrangert både Nissedouble ,
påskedouble samt Tennis for Hope.
Anleggsleders vurdering
Frode Ree overtok som anleggsleder etter Christian Wike ca juni 2017. Begynte med å rydde
og rake banene litt smått før våren så vi ble kvitt løv og blader på banene før den store
dugnaden, fikk med meg Audun og Isaac. Hadde den første dugnaden i begynnelsen av mai,
og fikk banene ganske raskt klar,hadde dugnadsturnering helga etter som ble meget vellykket
med et fantastisk vær.
Fikk etter hvert klippet gress rundt om banene og kjørt vekk gammel grus og søppel på dynga
i lag med Audun og bært inn nye grussekker på hjørnet av bane 2. Banene var klar og fine til
KM ute i juni. Tok en liten dugnads skining i august før Trøndersk veteran mesterskap og RM
helga etter som ble vellykket.
Ellers har det bare gått med vedlikehold og etterfylling av grus på banene,fått mye
tilbakemeldinger og skryt kor bra banene har vært i år. Avsluttet dugnadsarbeidet i oktober på
banenene kombinert med en dugnadsturnering som ble vellykket!
Økonomi-2017
Regnskapet for 2017 er gjort opp med et overskudd på 566.639,83.
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Det var for 2017 budsjettert med et overskudd på 100.748,00.
Det har i 2017 vært en forholdsvis stor økning i aktivitetene i forhold til 2016, noe som også
gjenspeiler seg i inntektene.
Økonomisk må spesielt følgende aktiviteter fremheves:
•
Kurs, Stevneinntekter, Treningsavgifter, Privattimer, Sommerkurs og salg av utstyr til
medlemmer.
Klubbens utgifter er omtrent som forventet, og det vil fortsatt være behov for en økonomisk
restriktiv linje med tanke på mulige tilskudd til Lade Tennisarena AS de første årene.
I 2017 ble Lade Tennisarena AS tilført 50.000,- i direkte støtte fra TTK.
Klubbens kontantbeholdning pr 31.12.2017 var på kr. 2.502.149,86
Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende ut ifra gjeldende forutsetninger. Det har ikke vært
rapportert om skader eller ulykker i klubben.
Styret anser at forutsetningene for videre drift av klubben til å være tilstede.
Trondheim 05.02.2018
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Årsmøte mandag 12. februar kl. 19
11. januar 2018

Til medlemmene i Trondhjems Tennisklub (TTK)
INNKALLING TIL ÅRSMØTE
Årsmøte i Trondhjems Tennisklub vil bli avholdt i Klubbhuset på Nidarø mandag
12. februar kl. 19:00.
Styret foreslår følgende dagsorden:
1. GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG DELTAKERE
2. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG UNDERSKRIVERE AV
PROTOKOLLEN
3. BEHANDLING AV ÅRSRAPPORT FOR 2017
4. BEHANDLING AV REGNSKAP FOR 2017
5. BEHANDLING AV BUDSJETT 2018
6. KOMPENSASJON TIL STYRETS MEDLEMMER
7. ENDRINGER i TTK SOM FØLGE AV DRIFT AV LADE TENNISARENA AS
8. FULLMAKT FOR DRIFTSTILSKUDD TIL LADE TENNISARENA AS
9. INNKOMNE FORSLAG
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10. VALG AV STYRE OG VALGKOMITE I TTK

Medlemmer i TTK har rett til å fremme saker de ønsker skal tas opp på årsmøtet.
Fristen for å fremme slike saker settes til 1. februar. Forslag skal sendes styret per
e-post (ttkstyret@gmail.com)eller være mottatt av klubbens styre innen denne dato.

Trondheim 11. januar 2018

__________________________
Styret i Trondhjems Tennisklub

