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1. Organisasjon
Styret har i 2019 bestått av
Styreleder:
Nestleder/Sekretær:
Økonomileder:
Sportslig leder:
Anleggsleder:

Audun Ø. Thorshaug
Kari Tiller
Iskra Pashova Corcelli
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
2019: 579
I medemstallet inngår 248 på TFO/kurs med kursmedlemskap og 76 fullmedlemmer på kurs.
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:
★ Helge Halvorsen
★ Knut Gilboe

3. Styrets beretning
Nåværende styre i TTK har i 2019 gjennomført 3 ordinære styremøter. I tillegg er saker
fortløpende behandlet utenfor møte gjennom dialog mellom styremedlemmene og via elektronisk
utveksling av informasjon.

De viktigste sakene i 2019 har vært:
Deltagelse i selskapet Lade Tennisarena AS:
Audun Thorshaug, Marte Skarland og Eskil Pettersen har vært styremedlemmer i LTA foreslått
av styret i TTK. Skarland har fungert som nestleder.
● Drift av LTA har vært fast punkt til orientering i styremøtene. LTA ble åpnet i slutten av
februar 2018. TTK har jobbet med løpende tilpasning av klubbens drift i en ny hverdag
med selskapet LTA som halleier. TTK har i tillegg helårsleie på tennishallen Nidarø.
Lade tennisarena hadde i 2019 sitt første hele driftsår, og hadde i 2019 et driftsresultat på
kr 556 445, som vil bli avsatt og vurdert brukt til nedbetaling av lån. Det er imidlertid
opplyst at selskapet fortsatt bare betaler renter på lånet, og at avdragsfriheten opphører
om noen få år. Som eier vurderer TTK at selskapet har god og sunn drift, og at
investeringen i LTA er vellykket.
● Utvikling av Tennis etter skoletid (TES) på Lade og Nidarø. I 2019 er TES utvidet til å
omfatte Nidarø. Espen Lilleaas har vært innleid ressurs for utvikling av det pedagogiske
opplegget for denne ordningen sammen med de fast ansatte trenerne. TTK fortsetter
driften av tennisskolen utover i 2020 med mål om ytterligere vekst. Antall deltakere har
steget og ordningen har en positiv utvikling.
Strategidokument
Arbeid med strategidokument. Overordnede mål/visjon for klubben er synliggjort. Audun
Thorshaug og Jon Svenningsen har samarbeidet med hovedtrener Henrik Selin om strategiene.
Drift
Oppfølging av leieforhold i tennishallen Nidarø, i en periode med utbygging av storhall, løpende
spørsmål som følge av klubbdriften og oppfølging av ansettelsesforhold. Det vil i 2020 bli
framforhandlet en ny leiekontrakt for tennishallen Nidarø med nytt eiendomsselskap i
Trondheim Spektrum, som har endret noe på sin selskapsstruktur.
Utviklingsarbeider
Det er gjennomført utviklingsarbeid sammen med Tennisforbundet, ved Espen Lilleaas som
aktivitetsutvikler for regionen. Formålet er kompetanseheving/utvikling av klubbene. Det er
gjennomført kurs med fokus på trening av barn.
TTK har gjenopptatt samarbeidet Tenniskrets/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, fortsatt med TTK
som arrangør. TTK har utfordret øvrige klubber til å ta arrangøransvar.
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 hovedtrener.

Malin Graneng Olafsen har vært trener og coach/trener for damelaget. Hjelpetrenere har vært
engasjert på timebasis, bl.a. Andreas Botelho, Jonas Viken, Stian Koch, Carl Henrik Berg,
Ljubisa Gavrilovic. Jacob von Krogh har vært en viktig ressurs for Espen Lilleaas under
etablering av TES. I tillegg har flere juniorer deltatt på aktivitetslederkurs, med tanke på å kunne
bidra på sikt som instruktører i klubben.
I 2019 tok TTK sikte på å opprettholde og videreutvikle de kurstilbud som ble etablert i 2018.
Hovedtrener Henrik Selin har styrt et svært kompetent trenerteam på en utmerket måte.
Særskilte avtaler:
TTK har avtale om fast utleie av baner 1 time pr. uke til Bedriftsøkonomisk Institutt (BI) sin
tennisgruppe. Det samme har vært tilfelle for Janus tennisklubb (Indøk, NTNU sin
tennisgruppe), som har leid inntil 20 timer i uka. 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. Banemann for utebanene, Frode
Ree, har mottatt gratis medlemskap som påskjønnelse for sitt arbeid på utebanene, med fare for
at timelønnen ligger godt under tariff. Innsatsen på vårsesongen 2020 har vært faretruende god,
og dette forholdet ønsker styret å rette opp i gjennom å påskjønne banemannen med godtgjørelse
svarende til den styremedlemmer i TTK mottar.
Anlegg:
Grei dugnadsinnsats ifm. klargjøring av utendørsbanene og generelt grei standard på uteanlegget.
For inneanlegget er det jobbet systematisk i samarbeid med utleier Trondheim Spektrum for å
gjennomføre mindre men merkbare forbedringer av fasilitetene.
I oktober 2019 åpnet Trondheim kommune en ny utendørstennis- og to padeltennisbaner i
Dalgård idrettspark, samt 4 utetennisbaner med kunstgrus i Lade idrettspark. TTK har vært
pådriver, sparringpartner og kompetanseressurs for kommunen i dette arbeidet. Klubben har
tilrådd at disse anleggene gjøres åpen for allmennheten, slik at inngangsterskelen til sporten
gjøres enda mindre. Det er anbefalt et prinsipp om at de som har spilt lengst må avgi bane til
nyankomne spillere, senest 30 min etter nyankomnes ankomst. Eget bookingsystem har vært
etterspurt av enkelte, men klubben mener det er rimelig at de som vil ha denne
forutberegneligheten tilknytter seg et av de klubbdrevne anleggene. Det er gledelig å se at de nye
kommunale banene syder av tennisaktivitet sommeren 2020, i likhet med de klubbdrevne
anleggene.
Øvrig:
Styret sier seg svært godt fornøyd med det arbeidet som hovedtrener, hjelpetrenere og
regnskapsfører har utført i 2019. Utvalg for å bedre servering/sosiale aspekt under turneringer
har fungert godt, og vi ønsker å videreutvikle dette. Klubben og alle medlemmene skylder å gi en
stor honnør til ildsjelene i TTK_Army, som løfter miljø og forpleining i Trondheim til Grand
Slam-nivå.
Sportslig leders oppsummering av 2019

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 2019 fortsatt vektlagt sosiale
aspekter i klubbens drift, både i forbindelse med sportslige arrangement og mer generelt for å
skape en hyggelig møteplass for medlemmer, kursdeltagere og gjester.
2019 har vært et år med mange aktiviteter. Vi har arrangert en rekke turneringer både for
seniorer, juniorer og veteraner, og det har vært avholdt regionmesterskap, klubbmesterskap og
Trøndersk veterantreff. Trondheim Open ble stødig avviklet av Henrik Selin, for første gang med
over 100 deltakere. For de yngste spillerne ble det arrangert Red, Orange, Green Open, og det er
gledelig å se økt barneaktivitet. Vi har også promotert tennis gjennom tennisens dag på Nordre
gate (15. juni) og ved åpningen av nye Nidarøhallen (6. oktober).
Flere sosiale turneringer har også i 2019 bidratt til styrket klubbfølelse og fungert som sosiale
samlingspunkt hvor deltakerne kan treffe nye medspillere. Det har vært bred deltagelse og
positive tilbakemeldinger på disse turneringene.
I august ble stigespill introdusert, og gjennom høsten viste det seg at Clubladder ble en stor
suksess. Et stort antall kamper gjennomføres hver runde, og mange nye bekjentskaper oppstår.
Ved utgangen av året var TTK blitt den klubben i Norge med størst aktivitet gjennom
Clubladder.
Samtidig er det aktive konkurransegrupper. Divisjonstennislagene for herrer og damer har
fortsatt med faste treninger, og sesongen endte med opprykk både for dame- og herrelaget!
Herrenes førstelag tok seg rett gjennom 2. divisjon, og mange tette og tøffe kamper ga seier i
avdelingen og opprykk til nest høyeste nivå. Også damene viste vinnerinstinkt og vant en thriller
av en opprykkskamp: 1. divisjon sikret! Vi gratulerer våre beste damer og menn med igjen å ha
plassert Trondheim på tenniskartet. Andrelaget for herrer tok fjerdeplassen i 3. divisjon foran
Tromsø.
Økonomi-2019
Regnskapet for 2019 er gjort opp med et underskudd på 214 671,77.
Det var budsjettert med et underskudd på 168 820,00.
En stor økning i inntektsbringende aktiviteter førte til inntekter godt over budsjett.
Det må tas større hensyn til kostnader ved planlegging og gjennomføring av aktiviteter, slik at
den store økningen i inntekter ikke blir «spist opp» av kostnadene. Styret vil følge opp dette
ytterligere gjennom 2020.
Alt av kurs, turneringer og andre aktiviteter er fordelt mellom Øya og Lade.
Medlemstallet fortsetter å øke, fra 490 i 2018 til 579 ved utgangen av 2019.

Trondhjems Tennisklub kan ikke drive videre med store underskudd. Klubben har derfor satt inn
tiltak for å bedre resultatet for 2020.
Ettersom årsmøtet i 2020 avvikles såvidt sent i forhold til vanlig, så kommenteres også en del
forhold vedrørende driftsår 2020 her. Covid-19-pandemien gir usikkerhet med tanke på resultatet
for 2020, men klubben har satt inn begrensende tiltak for dette gjennom bl.a. Permitteringer. Vi
har søkt på de statlige refusjonsordningene og forhandler med Spektrum vedrørende reduksjon
av leie for Tennishallen Nidarø. Ansatte har vært tilpasningsdyktige i den vanskelige situasjonen
som har oppstått, og fortjener honnør for godt samarbeid med klubben som arbeidsgiver. Takket
være god økonomistyring gjennom mange år, særlig fra regnskapsfører Per Arve Nordbø, er vi
godt rustet både for en vanskelig tid og for å kunne gjøre nødvendige investeringer når det
trengs.
Styret vurderer økonomien og økonomistyringen i klubben som solid, men at vi fortsatt er inne i
en utviklingsfase hvor klubben bør investere i å utvikle seg og utvide aktivitetene. Det er en ny
situasjon når TTK ikke lengre har hallmonopol i byen, hvor det har kommet et nytt attraktivt
tennisanlegg på Lade og gratis uteanlegg fra kommunen. Dette nye bildet har ikke fått “satt seg”
skikkelig ennå, men rekrutteringen ser ut til å være svært god. Framover ventes økt aktivitet også
i Tennishallen Nidarø som vil gi gode inntekter for TTK.
Klubbens kontantbeholdning pr 31.12.2019 var på kr. 2.320.936,99

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende ut ifra gjeldende forutsetninger. Det har ikke vært rapportert
om vesentlige skader eller ulykker i klubben i 2019.
Trondheim 25.6.2020
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