ÅRSBERETNING
2016
KRISTIANSAND
TENNISKLUBB

Styrets sammensetning
•
•
•

Leder : Øistein Wirak
Nestleder: Tormod Næss
Styremedlemmer: Janne G. Eftevaag, Ståle Myhre, Gunnar Sannæss. Wenche
Becker-Eriksen, Martin Skovgaard

Varamedlemmer: Øyvind Aas, Charlotte J. Kolbeinshavn
Valgkomite: Leder Sverre Uldal, Medlemmer: Tore H Pettersen og Merete Homme
Styret har vært organisert i følgende komiteer ( hovedansvarlige):
•
•
•
•
•
•

Anleggs- og Dugnadsutvalg: Torkjel Farstad og Johannes Brekke
Sportskomite: Tormod Næss og Øyvind Aas
Markedsutvalg: Øistein Wirak
Økonomi: Martin Skovgaard
Juniorutvalg: Renè A. Olsen
Trivselsutvalg: Ikke opprettet

Styrets arbeid
Det har vært avholdt 8 styremøter . Utover ordinære styremøter i klubbhuset har det
vært hyppige dialoger blant styrets medlemmer gjennom e-post og uformelle møter på
anlegget.
Det har også vært i perioden en rekke møter i ulike utvalg. Alle utvalg er nå bredt besatt
med aktive medlemmer, mens Trivselsutvalget er det eneste som ikke er etablert. Dette
får vi på plass i 2017.
Følgende hendelser er verd å nevne:
•

•
•
•

Lysanlegget ble realisert i 2016 med offisiell åpning 30 april 2016. Prosjektet ble
gjennomført på budsjett og totale kostnader ble 601 306 kroner. Finansiert vha
spillemidler 312 000 kroner, SR 1 Stiftelsen 75 000 kroner, forventet
momsrefusjon som kommer høsten 2017 120 261 kroner samt egenkapital kr 94
045 kroner. Prosjektet innebar utover de 13 lysmaster med 17 lyskastere også
totalrenovering av hele bedet langs Snorres Gate på ca 200 meter inkludert
beplantning dessuten klarte man også få inn nytt oppgradert låsesystem til
hallene. Vel blåst !
Flyktningeprosjektet har vært jobbet hardt med gjennom hele 2016 – Tormod
har ledet prosessen.
Det er inngått avtale med ABUP.
Våre tre hovedsponsorer : Rasmussengruppen, Bertel O Steen samt SR1 / EM 1 er
med oss også i 2017. Dette er klubben meget takknemlig for.

Dessuten er på plass som sponsorer også Elektroexperten, Torgrim Hansen
Bakeri/ Studenten Catering , Fjellestad og Heggland samt Haavik Kunst og
Rammer. Nye i 2017 er Rolfs Elektro og TrollAktiv.
Alle medlemmer oppfordres til å benytte klubbens sponsorer ved anledning – det
sikrer trolig lange og gode relasjoner mellom klubben og sponsorene.

Aktiviteter
•

Det har vært kursaktivitet gjennom hele 2016 fordelt på vår og høstsemester.
Renè og hans team ( Sverre Uldal, Oskar G. Paulsrud, Mihailo Simic, Jacob Næss
og Anne Gudrun v. Ditshuizen) har stått for gjennomføringen.
Det har vært ca 100 juniorer og 60 seniorer på kurs , dessuten ikke minst hele 53
nybegynnere på kurs i 2016. Renè har gjennom svært vellykkede Starter Cup
turneringer klart konvertere brorparten av våre nybegynnere til medlemmer og
videre kursaktivitet likeledes er mange også blitt fritt spill medlemmer. Dette
gjør at KTK i 2016 har hatt en flott økonomisk utvikling som igjen gir trygghet i
driften. To populære tennisskoler har blitt avviklet i uke 26 og 32. Ellers har Renè
i sommerperioden tilbudt ”pay and play” tennis.

•

Regionsmesterskapet Sør for seniorer arrangerte KTK 22-24 januar. Også i 2016
stor KTK dominans med seier i tre av fire klasser. Rune Strandmyr og Dzana
Muraspahic vant singleklassene, mens doubleklassen i herrer ble vunnet av
duoen Pompili/Uldal.

•

RM Sør for juniorer innendørs ble spilt i Arendal 29-21 januar med 2 plass til
Sondre Karlsen i U 14. Anne Gudrun ble nr 2 og Marie Lauvland nr 3 i U 12.

•

KTKs veteraner deltok med hele 8 spillere i NM for veteraner på Riksanlegget 1115 mars. Det ble en svært fin turnering hvor den faglige beholdningen ble
semifinale til Harald Haugedal i Herrer 40 + og semifinale for Haugedal/ Ø.Wirak
i samme klasse. Marco Pompili kom også til semifinale i Mix Double 50 +.

•

NM for universiteter og høyskoler ble avholdt 1-3 april på KTKs anlegg. Markus
Furuborg ble nasjonal mester – gratulerer.

•

30 april ble det utført flaggheising med påfølgende turnering. Dette markerer
åpningen av en aktiv utesesong. Lysanlegget ble samtidig offisielt åpnet ved
styremedlem Øyvind Aas. Det ble avviklet uoffisielt klubbmesterskap i minitennis
hvor følgende fire stakk av med tittelen Rene A. Olsen ( herrer) Camilla Hannaas
/ damer) Julie Rødland ( junior ) og Christian Furre-Brantzeg ( junior).

•

17 mai deltok vi i Borgertoget ( første gang siden omtrent 1993) med 35 KTKere i
flott nytt klubbtøy. Svært god reklame. Dette må gjentas i 2017.

•

20 mai passerte vi 200 medlemmer !

•

11 juni hadde vi en utrolig aktivitetsdag på anlegget som ble toppet med en sosial
godt forberedt årsfest i KIF Huset. Flotte taler, god mat og drikke. Mange nye
medlemmer deltok. Da var det godt at Jens Freuchen kunne sette dem inn i at
klubben ikke alltid har vært like flott som nå med historier fra boblehallen og
dens minusgrader og ditto dunkle belysning. Formannen turte ikke annet enn å
være sistemann hjem denne kvelden for å sikre at alt gikk trygt for seg.

•

Mercedes Sommercup ble i år arrangert for andre året første helgen i juli. Dette
er noe KTK ønsker skal bli en stor juniorturnering med årene. Det var 40
deltakere fordelt på hele 16 ulike klubber. Christian Wirak gjorde en formidabel
innsats som turneringsleder. Klubben fikk gode tilbakemeldinger fra fornøyde
spillere og tilreisende foreldre.

•

Beachtennis har vært forsøkt i klubben med bra suksess – arrangementer både
på KSK baner ved Gimle og SM på Bystranda 16 juli.

•

Klubbmesterskapet for seniorer ble avviklet helgen 2-3 september. Damelaget
stod for et flott arrangement supplert fra Renès side med detaljert 12 siders
program. Finalene ble spilt i flombelysning med 30 festklare tilskuere fra
takterrassen. I dameklassen vant Myriam Claveau mot Janne G. Eftevaag i 2 sett ,
mens herrefinalen ble vunnet av Tormod Næss i utklassingstil mot Tormod SkovSkov. Doubleklassene ble vunnet av Rene A. Olsen og Markus Furuborg samt
Myriam Claveau og Vanda E. Waage.

•

Juniorenes KM ble avviklet 9 september i regi av Renè. Det er mange år (1990)
siden vi hadde så stor deltagelse i juniorens KM. 45 juniorer deltok med følgende
klubbmestere
Rød ball: Nathaniel Aggvin
Orange ball: Julian Hepburn
Grønn ball gutter: William Malo-Wirak
Grønn ball jenter: Martine Olsen
Gul ball gutter: Jacob Næss
Gul ball jenter: Mathilde Weisshaar
Det ble en flott dag i solskinnet med pizza som avslutning i klubbhuset før Renè
ble stående igjen i flomlyset på bane 4 og 5 med en hel gjeng som koste seg med
double-konge til nærmere kl 2200.

•

Det har vært avviklet to juniortourer hos KTK hhv i april og oktober.

•

KTK hadde i 2016 tre herrelag i divisjonstennisen. Førstelaget ble nr 5 av 8 lag i
Forbundsseriens 2 divisjon avd A. Andrelaget laget nr 4 i 3 divisjon avd Sør.
Tredjelaget ble nr 6 i 4 divisjon avd Sør.
Damelaget vant sin avdeling i 2 divisjon, og spilte dermed kvalifiseringskamp for
opprykk til 1 divisjon. Vi fikk hjemmekamp mot Tromsø og kampen ble en thriller

og et sportslig høydepunkt. Linda Susanne Espeland snudde på imponerende vis
sin match slik at KTK vant 4-2 og dermed opprykk til 1 divisjon i 2017. Sterkt
damer.
•

29 oktober ble det arrangert Mix Double turnering med påfølgende klubbfest.
Sverre Uldal og Myriam Claveau ble stående igjen med tittelen. Takk til fam. Janne
Eftevaag som åpnet sitt hus på Gimlekollen til klubbens medlemmer. Og hvilken
fest det ble – fristet til repetisjon Janne.

•

11 desember ble det holdt junioravslutning for hele familien. Mange matcher for
juniorer og hele familien. Det ble avrundet med et julelotteri hvor våre sponsorer
bidro med flotte premier. KTK fikk inn kr 25 000 til junioravdelingen.

•

Romjulsturnering hadde i år hele 30 deltagere. Årets siste turnering ble vunnet
av Øistein Wirak i Herrer A, Herrer B vant Janne Eftevaag ( ! ) og Dameklassen
vant Linn Thorsdal.

•

Klubbhuset har blitt mye benyttet året gjennom ifm en rekke styre- og
utvalgsmøter, klubbkvelder( Wilson og Quizkveld), Starter Cup fester,
turneringer, utleie ifm bursdagsfeiring og pokeraften for å nevne noe.

Dugnader
2016 har inneholdt to større dugnader. Vårdugnad 2 april med 40 ivrige deltagende. Vi
klargjorde til lysanlegget samt fjernet alle belegningssteiner fra bed med mer.
Høstdugnaden 5 november var av det fuktige slaget med øs-pøs. Tross dette stilte igjen
40 medlemmer. Vi fikk unn alt på skarve tre timer. Spesielt artig at så mange nye
ansikter stiller opp.
Økonomi
Regnskapsfører er som i fjor EK Regnskap. Regnskapet er revidert av Agder Revisjon
ved registrert revisor Jan Skaar.
Kontrollkomiteen har bestått av Johannes Brekke og Rune Strandmyr med
vararepresentanter Jens Freuchen og Torkjel Farstad.
Årsresultatet for 2016 viser et pent overskudd.
For øvrig henvises til regnskapsgjennomgang samt revisors beretning for året 2016.
Antall medlemmer ved utgangen av 2015 var 93 seniorer, 10 studenter og 60
juniorer totalt 163.
Antall medlemmer ved utgangen av 2016 var 132 seniorer, 22 studenter, 131
barn/juniorer og 49 familiemedlemmer (herav 30 voksne og 19 barn/juniorer).
Totalt 334 medlemmer (betalt medlemskap).

Veien videre
2016 har vært preget av mye hardt arbeid fra styrets side. Renè ønsker stadig utvikle
organisasjonen og det klarer han virkelig. Det har vært en formidabel medlemsvekst og
KTK talte ved utgangen av 2016 over 330 medlemmer. I 2017 håper vi at disse fornyer
sitt medlemskap.
Styret ønsker være lydhøre overfor en stadig voksende medlemsmasse. Spesielt er det
kommet innspill på disponering av baner innendørs i såkalt prime time. Dette er nå en
reel utfordring som må tas på alvor. Det var i 2016 satt ned et utvalg som så på dette og
klubben har forsøkt tilpasse seg utvalgets konklusjoner. Dette skal fra høsten
videreutvikles slik at det blir en fornuftig disponering av baner til kursspillere vs ikke
kursspillere i prime time.
Kursvirksomheten har vært, er og kommer til å være den viktigste
rekrutteringsarena for nye medlemmer og grunnen til at vi har triplet
medlemsmassen på 18 måneder. Kurs skal fortsatt (selvsagt) være et satsningsområde.
Men vi må finne et nytt balansepunktet mellom timer til kursaktivitet og medlemsspill.
Vårt syn er at vi bør ser nærmere på hvor mye vi kan redusere kursaktiviteten i
prime-time uten at dette får negative konsekvenser (økonomisk, sosialt,
sportslig). Kan vi legge noe kurs på dagtid eller til helgene? Gode barn- og juniorkurs bør
prioriteres. Hvis antall voksenkurs må reduseres eller legges til andre tidspunkter så bør
vi vurdere dette.
Når vi har fått definert balansepunktet mellom kursaktivitet og timer
for medlemmene, så vet vi også mer om hvilket produkt vi kan selge til
våre medlemmer. Da blir det også enklere å finne frem til en god prisstruktur, som både
understøtter medlemmenes forventning og som ivaretar
klubbens behov for sunn økonomisk drift.
Når det er sagt er det til enhver tid sittende styrets ansvar å sørge for at klubben driftes
økonomisk forsvarlig. Styret må ha en viss frihet til å gjøre endringer underveis. Dersom
dette ikke respekteres er det fritt frem for andre å ønske seg inn i styrearbeid. Formann i
2016 har ingen behov for å måtte sitte med ”makta” . 5 år føles bra. Men han føler
fortsatt engasjement og håper kunne løfte klubben sportslig også de neste par årene.

