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1. Organisasjon
Styret har i 2021 bestått av
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Nestleder/Sekretær:
Økonomileder:
Sportslig leder:
Anleggsleder:

Audun Ø. Thorshaug
Cecilie Høines Reinertsen
Trond Are Martinsen
Jon A. Svenningsen
Vincent Patry

Varamedlemmer:

Ingeborg Brechan, Ingrid Valla

Valgkomite:

Iskra Corcelli, Kari Tiller

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
2020: 682
2021: 726
Medlemssammensetning pr kjønn og alder for 2021:
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Æresmedlemmer:
★ Helge Halvorsen
★ Knut Gilboe
★ Per Arve Nordbø
★ Ellen Due

3. Styrets beretning
TTKs styre har i 2021 gjennomført 4 styremøter. I tillegg er saker fortløpende behandlet utenfor
møter gjennom dialog mellom styremedlemmene og via elektronisk utveksling av informasjon.
Nåværende styre har hatt relativt god kontinuitet i flere år, og de løpende arbeidsoppgavene er
avklart og følges opp av det enkelte styremedlem - eventuelt i samråd med styreleder.
Også 2021 ble i vesentlig grad preget av koronapandemien. Det har vært redusert aktivitet med
nedstengning av anlegg, og ulike begrensninger avhengig av varierende smittesituasjon. Trenere
og hovedtrenerene har i perioder arbeidet med forefallende oppgaver. Klubben har stort sett
unngått å måtte permittere ansatte. De ansatte i TTK fortjener nok et år honnør for å ha vært
svært fleksible, og at de har tilpasset seg for å få til et best mulig tilbud gitt den vanskelige
situasjonen. Mange nye spillere og medlemmer har fått et positivt første møte med tennissporten
i Trondheim i 2021, anført av vår mangeårige hovedtrener - Henrik Selin. Per Arve Nordbø har
nok et år holdt et våkent oppsyn med økonomi og administrasjon av klubbens systemer - en
nærmest uvurderlig innsats for tennis-Trondheim.
Lade Tennisarena AS - drift og eierskap:
TTK eier sammen med NTNUI aksjeselskapet Lade tennisarena AS, med 50 % av aksjene hver.
Lade Tennisarena AS sin virksomhet består i å eie, leie ut, drifte og vedlikeholde selskapets
tennishall samt tilhørende lokaler. Selskapet er uten eget økonomisk formål og virksomheten
drives fra Trondheim. Selskapets tennishall og andre lokaler i Lade idrettspark ble bygget og
overtatt av selskapet til eie og drift i februar 2018 og har per 31. desember 2020 vært i drift to
fulle driftsår. Tennishallen er del av et seksjonssameie - Lade sportsarena, hvor Trondheim
bordtennisklubb og Trondheim taekwon-doe-klubb eier visse adskilte seksjoner og er sameiere i
noen felles deler. LTA deler flere felles funksjoner med bordtennisklubben i første etasje.
Marte Skarland, Eskil Pettersen og Vedat Kaya har vært styremedlemmer i LTA foreslått av
styret i TTK. Skarland har fungert som nestleder. Per Refseth har vært vara.
Driften av LTA har i mindre grad enn tidligere vært fast punkt til orientering i styremøtene,
ettersom selskapet nå er over i normal drift. TTKs samarbeid med selskapet i det daglige har
omhandlet felles koordinering som halleiere til hver våre tennishaller, og med felles
bookingsystem. Koronapandemien har gitt mange særskilte utfordringer for halldriften, og
anleggene har også i 2021 vært stengt for visse aktiviteter i større grupper. Driften har også vært
tilpasset smitteverntiltak av ulik karakter pålagt av nasjonale og kommunale helsemyndigheter.

TTK har fulgt opp eierrollen til selskapet fortløpende gjennom året og ved deltagelse på
generalforsamling i august 2021, ved styreleder Audun Ø. Thorshaug.
ÅF Advansia har i 2020 fortsatt i sin rolle som som byggherrerådgiver for byggherrene (LTA,
TTDK og TBTK) i oppfølgingen av mangler og reklamasjoner etter byggeprosjektets siste fase.
Mot slutten av 2020 slo totalentrepenør Hugaas seg konkurs og byggherrene har fulgt opp
reklamasjonskrav overfor bo og garantister.
Regnskapsåret omfatter driften gjennom hele 2020. Selskapets virksomhet i perioden har i
hovedsak dreid seg om drift og utleie, håndtering av koronaepidemiens innvirkning, noe
vedlikehold samt oppfølging av gjenstående saker fra byggeprosjektet og håndtering av
totalentrepenørens konkurs. Driftsinntektene til Lade Tennisarena AS i 2020 var på kr 2 258 805.
Årsresultatet var på kr 419 881. Lade Tennisarena AS sin likviditetsbeholdning var på kr 4 843
024 ved årsskiftet.
Driftsresultatet vil bli avsatt og vurdert brukt til nedbetaling av lån. Det er kjent at selskapet
fortsatt bare betaler renter på lånet, og at avdragsfriheten opphører snart, slik at lånekostnadene
vil øke. Som eier vurderer TTK at selskapet har god og sunn drift, og at investeringen i LTA er
vellykket.
Tennis etter skoletid - Tennis fritidsordning (TFO) på Lade og Nidarø
Tennis fritidsordning har i 2021 vært avviklet både på Lade og Nidarø. Espen Lilleaas har vært
innleid ressurs for utvikling av det pedagogiske opplegget for denne ordningen, sammen med de
fast ansatte trenerne. TFO er en viktig rekrutteringsarena for å skape større treningsmiljøer i
noenlunde samme årskull. Det har vært en utfordring med kontinuitet på trenersiden, hvor det har
vært en del rotasjon på trenerressursene og deltakerne har måttet forholde seg til mange
forskjellige trenere. Klubben har mange dyktige trenere som er studenter og jobber deltid. De gir
et viktig bidrag, ettersom trenerressurser for tennis ikke er lett å oppdrive i Trøndelag. Samtidig
er det ønskelig for 2022 å oppnå større kontinuitet gjennom å utvide stillingsandeler eller søke
etter en heltidsressurs for barnegrupper.
Utviklingsarbeider
TTK har forsøkt å holde liv i samarbeidet Tenniskrets/tennisregion Trøndelag. Jon Svenningsen
har vært pådriver for TTK inn mot regionen. Formålet er at samarbeidet mellom klubbene
utvikles og det legges til rette for felles aktiviteter, og vekst i tennismiljøet i regionen. Både kurs
og mesterskap er gjennomført, fortsatt med TTK som arrangør. TTK vil utfordre øvrige klubber
til å ta arrangøransvar og ta initiativ til felles aktiviteter.
Særskilte avtaler:
TTK har avtale om fast utleie av baner til Janus tennisklubb (Indøk, NTNU sin tennisgruppe),
som har leid et visst antall 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 i sesongen 2022 har vært stor og styret har vedtatt
å påskjønne banemannen med godtgjørelse svarende til den som styremedlemmer i TTK mottar.
Anlegg:
God innsats fra de som møtte opp til klargjøring av utendørsbanene, men det er dessverre en
fast liten kjerne som drar lasset for de mange. God standard på uteanlegget gjennom
sommerhalvåret. Dette har også i å vært et kjærkomment avbrekk i pandemien. Alle medlemmer
som bruker utebanene skylder å gå opp i stram givakt når de påtreffer banemann Frode Ree på
anlegget. Nord-jærske fyndord (typ; “skasei kor fina banår dår e i år”) og utstrakt påspandering
av kaffi er også helt på sin plass. En uttalt visjon for vårdugnaden 2022 er å etablere en
sittetribune langs tennishallen, slik at man kan sitte i solen og se morgenkampene i alle
turneringene vi skal ha i 2022. Nevenyttige medlemmer bes melde seg til banemann og
dugnadsgjengen.
Klubbhuset på Nidarø og tennishallens inngangsparti, kontor og møteromsavdeling
gjennomgikk i 2022 en ganske extreme makeover anført av rivjernene Anne-Lise Haugan og
Cecilie Høines Reinertsen, med Vincent Patry og Audun Ø. Thorshaug som håndtlangere. Dette
ble svært så bra, og øker trivselsnivået adskillige hakk både for ansatte og de som besøker
anleggene våre. Vi er spent på hva som er i gjære for 2022.
TTK har i 2021 tatt initiativ til å framforhandle en ny leiekontrakt for Tennishallen Nidarø med
Trondheim Spektrum. TTK har tatt opp behovet for å gjøre visse oppgraderinger også, med bl.a.
skifte til ledpaneler og visse bygningstekniske utbedringer. Eksisterende leiekontrakt er inntil
videre forlenget, og klubbens styre håper Spektrum vil legge fram en ny god leieavtale som gir
rom for ytterligere forbedringer på hallen.
Anleggsmessige vyer for 2022 er for øvrig at Klubbhuset Nidarø har behov for en større
renovering, som vi antagelig må bruke profesjonelle til. Det er blant annet behov for drenering,
ny grunnmur og visse bygningstekniske utbedringer. Et prosjekt nytt klubbhus 2022 vil med all
sannsynlighet kreve et ekstraordinært årsmøte, for å godkjenne investeringen. Klubben har også
lyst til å utbedre uteområdene, særlig med tanke på anlegg for lek og aktivitet for barn og unge.
Sett hen til medlemsutviklingen og høy aktivitet også på Lade tennisarena har TTK gjennom
Tennisregion Trøndelag spilt inn at det er behov for et nytt tennisanlegg som anbefales lagt til
Trondheim sør, i området Tiller/Heimdal. Tiltaket ligger på Idrettsrådets prioriteringsliste, men
ikke veldig høyt opp (prioritet 19). Det må jobbes med å synliggjøre behov for økt
anleggskapasitet i idrettens organer og på politisk nivå for å kunne vinne fram med dette. Det er
mange om beinet om begrensende investeringsbidrag fra kommunen for tiden. En ny tennishall i
Trondheim vil ta lang tid, uten betydelige egenbidrag fra tennisen selv.
Øvrig:
Styret sier seg svært godt fornøyd med det arbeidet som hovedtrener, hjelpetrenere og
regnskapsfører har utført i 2021. 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. Styret
ser viktigheten av at flere stiller seg som bidragsytere for å kunne gjennomføre turneringer med

høyt velferdsnivå og den gode sosiale TTK-ånden som vi ønsker å dyrke. De som kan bidra bes
ta kontakt med styret eller hovedtrener.
Hovedtrener og sportslig leders vurdering - v/Henrik Selin og Jon Svenningsen
Tennisåret 2021 var en opptur etter 2020, men fortsatt var det noen uønskede begrensninger på
aktivitetene. Vi fikk gjennomført en god del turneringer, men dessverre ikke alt vi hadde
planlagt.
Deltagelsen har vært god på både på kurs og privattimer. Spesielt positivt var det at
aktivitetsnivået på grusbanene har vært høyt, og det var en stor etterspørsel etter kurs gjennom
sommeren. Vi arrangerte igjen 6 uker med sommertennis, og sommer camp for konkurranse
spillere på orange og grønt nivå var et heldags opplegg som fungerte veldig godt.
Kursene høsten 2021 var svært populære og ble fylt opp veldig raskt etter påmelding. Som vanlig
har voksenkursene vært svært populære, men de siste årene har vi sett en hyggelig og ønsket
økning på barn- og ungdomssiden også. Etter innføringen av Tennisfritidsordningen har vi sett at
dette konseptet også gjør at det blomstrer på oransje og grønt nivå. Et eksempel på dette er at vi
ser at det er flere spillere enn tidligere som har et godt nok nivå til å delta på satsningsgruppene
Team Oransje og Team Grønn. I tiden fremover håper vi å kunne tilby flere festivaler og
turneringer for de yngre klassene, ettersom det er en fin gulrot å strekke seg etter.
Trenere
Trenerteamet gjennom året 2021 har bestått av Hovedtrener Henrik Selin, Øystein Glåmseter,
Jakob Von Krogh, Malin Olafsen, Maren Ruud Tvedt, Diderik Christensen, Emina Koric og
Amila Koric.
Turneringer
Det ble gjennomført flere turneringer enn i 2021: KM, RM, Lade Open og Trøndersk
Veterantreff. Det ble også gjennomført festivaler for barn og ungdommer, som for eksempel
Sommerfestival og Halloweenfestival.
Divisjons spill/ranking/stigespill:
Herrelaget fikk det tøft i flere kamper i Oslo, men innfridde da det var som viktigst. Etter seier
mot Bryne i en tøff kvalik kamp skal laget spille i det som etter omlegging av systemet blir 2.
divisjon. Andrelaget tapte for NTNUI og Ålesund, og er klar for regional 4. divisjon 2022.
Damelaget tok en klar seier i lokalderby mot NTNUI, men fikk det også tøft mot Oslo-lagene.
Med en god mix av unge og rutinerte spillere blir det 2. divisjon i Bergen og på Østlandet i 2022.

Stigespillet har fortsatt som en stor suksess. Med noe redusert antall turneringer har disse
kampene bidratt til god matchtrening og mange nye bekjentskap for medlemmene i TTK. Med
flere titalls kamper hver uke, over hundre spillere på lista er TTK størst i Norge på rankingspill!

Mål for året 2022
Videreføre satsingen på de yngre klassene og jobbe for å få etablert et solid utviklingsløp
fra rødt nivå opptil gult nivå
Overordnet er målet fortsatt være en åpen, inkluderende og sosial klubb der alle føler seg
velkommen
Vi satser på fortsatt fremgang i 2022, og har allerede planlagt noen spennende nyvinninger.
Økonomi-2021
Regnskapet for 2021 er gjort opp med et overskudd på 363.998,35. Det var budsjettert med et
underskudd på 36.908,00.
Flere aktiviteter hadde en stor inntektsøkning, sannsynligvis som en følge av noe mindre omfang
av de organiserte aktivitetene. I tillegg kommer en økning av medlemskontingent. Medlemmene
strømmer til TTK.
Vi ble heller ikke rammet så mye av Covid-restriksjoner som tidligere.
Det ble også vedtatt full momskompensasjon for 2020.
Medlemstallet økte fra 682 i 2020 til 726 ved utgangen av 2021.
Klubbens kontantbeholdning pr 31.12.2021 var på kr. 3.221.767,20

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende ut ifra gjeldende forutsetninger. Det har ikke vært rapportert
om vesentlige skader eller ulykker i klubben i 2021.
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