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Kari Tiller
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Jon A. Svenningsen
Vincent Patry

Varamedlemmer:

Aimée Leistad, Ingeborg Brechan

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)
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)
2018: 490
Begrepene inne-/utemedlem bortfalt ifm. innføringen av nytt bookingsystem i 2018. I
medlemstallet for 2018 inngår det 214 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 og ulike aktiviteter i
klubbens regi.
Æresmedlemmer:
● Knut Gilboe
● Helge Halvorsen

3. Styrets beretning
Nåværende styre i TTK har gjennomført 6 ordinære styremøter og behandlet 56 saker i 2018. I
tillegg er en del saker fortløpende behandlet utenfor møte gjennom dialog mellom
styremedlemmene.
De viktigste sakene i 2018 har vært følgende:
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.
● Bygging av LTA og dets drift har vært fast punkt til orientering i styremøtene. LTA ble
åpnet i slutten av februar 2018. Tilpasning av klubbens drift i ny hverdag med selskapet
LTA som halleier og videre drift av anlegget på Øya har vært gjennomgående tema.
● Etablering av Tennis fritidsskolen på Lade (TFO). Espen Lilleaas har gjort en svært god
jobb i utviklingen av denne. TTK fortsetter driften av tennisskolen utover i 2019 med mål
om ytterligere vekst. Antall deltakere har steget til ca. 30 barn og tennisskolen har en
positiv utvikling med fornøyde deltakere og foreldre.
Strategidokument
Arbeid med strategidokument. Overordnede mål/visjon for klubben er synliggjort. Audun
Thorshaug og Jon Svenningsen har samarbeidet med hovedtrener Henrik Selin.
Drift
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. Det er
gjennomført kurs med fokus på trening av barn.
TTK har gjenopptatt samarbeidet Tennisregion Trøndelag. Styret er under etablering med Jon
Svenningsen som pådriver. Formålet er at samarbeidet mellom klubbene utvikles og det legges
til rette for felles aktiviteter. Både kurs og mesterskap er gjennomført.
Trenerstatus:
Henrik Selin er ansatt som hovedtrener i fulltidsstilling. Øystein Glåmseter har vært trener og
hovedtreners stedfortreder, og har mange ukentlige timer på banen sammen med Henrik. Malin
Graneng Olafsen har vært trener og coach/trener for damelag. Ulike hjelpetrenere har vært
engasjert på timebasis, bl.a. Carl Henrik Berg, Ljubisa Gavrilovic, Birk Engegård. Jacob von
Krogh har vært en viktig ressurs for Espen Lilleaas under etablering av TFO. Espen Lilleaas har
vært innleid som oppdragstaker i forbindelse med etablering og utvikling av tennisskolen på
Lade. I tillegg har flere juniorer deltatt på aktivitetslederkurs, med tanke på å kunne bidra på sikt
som instruktører i klubben.
I 2018 har klubbens trenere ytet en formidabel innsats for å å kunne tilby et utvidet og svært
populært kurstilbud. Hovedtrener Henrik Selin har styrt svært gode tropper på en utmerket måte.
I 2019 tar TTK sikte på å opprettholde og videreutvikle et svært kompetent trenerteam.
Særskilte avtaler:

TTK har avtale om fast utleie av baner 1 time pr. uke til Bedriftsøkonomisk Institutt (BI) sin
tennisgruppe. For øvrig leier klubben ikke ut timer på faste tidspunkt, utover det som formidles
via bookingsystemet. 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 men merkbare forbedringer av fasilitetene. Messeaktiviteten
medførte dessverre også i 2018 stygge skader på tennisdekket.
Utendørsanlegget er oppgradert med nytt dekke på en av grusbanene som følge av at Trondheim
kommune la kloakkledning under en av banene i forbindelse med Spektrumutbyggingen. Det ble
gjennomført i tråd med inngått avtale med Trondheim kommune. Selskapet Lade tennisarena AS,
hvor TTK og NTNUI er aksjonærer, bygde i 2017-18 ny tennishall i Lade idrettspark. Den ble
åpnet februar 2018.
Øvrig:
Styret sier seg svært godt fornøyd med det arbeidet som hovedtrener, hjelpetrenere og
regnskapsfører har utført i 2018. Utvalg for å bedre servering/sosiale aspekt under turneringer
har fungert godt, og vi ønsker å videreutvikle dette.
Sportslig leders oppsummering av 2018
 Trondhjems Tennisklub skal representere et helårlig og bredt tennistilbud til folk i alle aldre i
Trondheimsregionen. Vi ønsker å gi medlemmene fremgang på banen og gode øyeblikk i livet, i
Norges mest åpne, inkluderende og hyggelige tennisklubb. Vi har i 2018 fortsatt å fokusere på å
bedre det 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.
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. Turneringene bidrar til økt klubbfølelse og skaper et sosialt samlingspunkt hvor
deltagerne kan treffe nye medspillere. Det har vært bred deltagelse og positive tilbakemeldinger
på disse turneringene.
Samtidig er det aktive konkurransegrupper. Divisjonstennislagene for herrer og damer har i 2018
hatt betydelig bedre treninger, først og fremst takket være innsatsen til Vincent Patry og Malin
Graneng Olafsen. Herrelagets fremgang materialiserte seg også i et etterlengtet opprykk til 2.
divisjon, etter seier i tredje divisjon med påfølgende publikumsvennlig og spennende
opprykkskamp mot Egersund. Vincent Patry har i tillegg vunnet både singleklassen i United
Bakeries Mjøndalen Grand Prix og en turnering med svært tøff motstand i Sverige.

Økonomi-2018
Regnskapet for 2018 er gjort opp med et underskudd på 64.837,96
På grunn av forventede endringer i forbindelse med åpningen av Lade Tennisarena AS så var det
for 2018 budsjettert med et forventet underskudd på 255.750,00.
Kurs, turneringer og andre aktiviteter ble fra åpningen på Lade fordelt mellom Øya og Lade
Lade Tennisarena AS har ført til en forholdsvis stor økning i aktivitetene i forhold til 2017, men
økte kostnader i form av baneleie gir mindre avkastning for aktivitetene her enn på Øya.
Det må nevnes at økningen i antall medlemmer med over 20% , var avgjørende for at resultatet
ble bedre enn budsjettert.
Utgifter til ’Leie lokaler LTA’, ’Vedlikehold utebaner’ ble vesentlig bedre enn budsjettert.
Ellers ble klubbens utgifter omtrent som forventet.
Leieavtalen for tennishallen Nidarø medfører betydelige økonomiske forpliktelser, som gir utslag
nå som hallkapasiteten i byen er bedret og det har kommet til en attraktiv ny tennishall på Lade.
Å opprettholde 6 innebaner i en by som Trondheim er en viktig oppgave for TTK, men det er
nødvendig for klubben å skape økt belegg på Nidarø. TTK ser muligheter for bedring av dette
når storhallprosjektet på Nidarø er ferdigstilt med bedre omkringliggende fasiliteter.
Trondhjems Tennisklub bør ha som et overordnet mål å komme i regnskapsmessig balanse.
Selskapet Lade tennisarena AS (LTA) har i prinsippet en økonomi som er adskilt fra klubbens
økonomi, og klubbkassen er ikke direkte eksponert for risikoen som ligger i prosjektet med den
nye hallen på Lade. TTK har imidlertid overfor NTNUI som medeier i LTA en forpliktelse etter
inngått aksjonæravtale til å dekke opp for ev. driftsunderskudd som gir selskapet
likviditetsproblemer. LTA har ennå ikke gjennomført et helt år med vanlig drift, og har derfor
ikke et fullstendig bilde på driftsøkonomien i framtidige driftsår. Byggeprosjektet er gjennomført
på effektiv måte slik at det fortsatt gjenstår lånereserver som gir grei likviditet. Det blei 2018
ikke behov for å innvilge støtte/lån til Lade Tennisarena AS fra TTK.
Selskapet LTA har de kommende årene betydelige låneforpliktelser, som gradvis reduseres når
spillemidler og momskompensasjon gradvis blir utbetalt. Etter 4 avdragsfrie år må imidlertid
selskapet belage seg på å begynne å betale både renter og avdrag på lånet. Klubben jobber med å
støtte opp under driften av hallen på Lade, slik at den kan gjøres mest mulig effektivt. Derunder
kan nevnes at klubbens divisjonslag utfører renhold i tennishallseksjonen sammen med NTNUIs
lag.
Klubbens kontantbeholdning pr 31.12.2018 var på kr. 2.466.430,99
Styret anser at forutsetningene for videre drift av klubben er tilstede.
Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende ut ifra gjeldende forutsetninger. Det har ikke vært rapportert
om skader eller ulykker i klubben.
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