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Styrets sammensetning 
 

 Leder : Øistein Wirak 
 Nestleder: Tormod Næss  
 Styremedlemmer: Ståle Myhre, Camilla Christensen, Charlotte J. Kolbeinshavn, 

Svein Jonassen og Peer Brantzeg 
 

Varamedlemmer: Øyvind Aas, Gunnar Sannæs 
 
Valgkomite: Leder Sverre Uldal Medlemmer: Tore H Pettersen og Merete Homme 
 
Styret har vært organisert i følgende komiteer: 
 

 Anleggs- og Dugnadsutvalg: Gunnar Sannæs, Torkjel Farstad og Johannes Brekke 
 Sportskomite: Svein Jonassen, Kristin Jordal, Tim Davis og Christian Wirak  
 Markedsutvalg: Øistein Wirak, Jan Frode Ugland og Karolina Hogga 
 Økonomi: Martin Skovgaard 
 Juniorutvalg: René A. Olsen 
 Trivselsutvalg: Camilla Christensen, Charlotte J. Kolbeinshavn, Solveig v. 

Ditshuizen, Per Håkon Hansen 
 
 
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. Det er en årrekke siden KTK har hatt så aktive velfungerende 
utvalg. 
 
 
Aktiviteter og høydepunkter i 2017: 
 

Det har vært nok et svært innholdsrikt år i tennisklubben med oppgradering av anlegget 
til Plexipave innendørsbaner som kanskje den viktigste hendelsen.  

KTK tok for alvor steget ut i den digitale hverdagen, og alle medlemskap og 
kurspåmelding foregår nå digitalt. Vi lanserte mCASH som senere ble en del av VIPPS. 
Tidlig på året hadde vi gleden av å få Tarjei Kaardal fra Gjøvik inn i trenerteamet. 
Kaardal, med solid erfaring som topp juniorspiller, bidro godt inn på treningene. 
Dessverre for oss kom han inn på idrettsstudier i Roma, og er ikke lenger en del av 
trenerteamet. Som konsekvens av mangel på egne trenere arrangerte klubben i 
samarbeid med Arendal TK NTF-trener 1 kurs, og flere av våre mest ivrige juniorspillere 
deltok på dette gjennom vinter og vår 2017. Dermed har René bygget opp et solid 
junior-trenerteam som alle er sertifiserte trener-1. Dette er klubbutvikling! 

Tidlig i februar var KTK vertskap for Regionmesterskapet senior. Purunge Anne Gudrun 
imponerte alle med solid spill og super innsats og kunne velfortjent innkassere 



finaleplass og sølvmedalje; imponerende! 
På herresiden ble det storeslem til hardtslående Harald Haugedal. Han vant både 
singleklassen foran meritterte Franck Fog, og også doubleklassen gikk til KTK med 
duoen Haugedal/Ø. Wirak, Stabile Kurt Støen sikret seg tredjeplassen og mange 
rankingpoeng, og Kurt opprettholdt sitt solide spill gjennom hele sesongen, slik at han 
nå ved årsskiftet er KTKs høyest rangerte herrespiller med 132 poeng og en sterk 103. 
plass på NTF-rankingen. 

Kursaktiviteten har vært stor hele året, med fulltegnede kurs og nybegynnerkurs. 
Gjennom flyktningeprosjektet i regi av Tormod Næss og Liakos ble tennissporten gjort 
tilgjengelig for flere av byens nye borgere. Til tross for stor oppslutning om kurs har 
kursaktiviteten gjennom hele 2017 vært et hett diskusjonstema blant klubbens 
medlemmer, og det var også hovedtema på årsmøte i hovedsponsor SR1-banks lokaler i 
slutten av mars. Det var tydelig at mange mente at kursvirksomheten la beslag på for 
mye spilletid i klubbens prime-time. Dette har vært gjenstand for mye diskusjon og 
tilpasning, og klubbens styre, administrasjon og hovedtrener har jobbet iherdig med å 
balansere hensynet mellom tilgjengelighet på baner og kursaktivitet. 

Lørdag 13 mai gikk startskuddet for den første av i alt tre rankingturneringer i 2017. 
Rankingkongen Svein Jonassen og Linn Thorsdal skal ha stor takk for solide bidrag i 
klubbutviklingen, og disse turneringene har vært veldig populære og et flott bidrag til 
det varierte tilbudet i klubben. 

Mai er alltid en travel måned i KTK, så også i år. Flaggheising, treningskamp mot 
Arendal, inneledende runder i divisjonstennis, 17. mai og borgertog og klubbens sosiale 
høydepunkt: Klubbreisen til Hjørring. To år etter forrige tur var det igjen tid for å besøke 
våre venner i det nordjyske. Over 70!! forventningsfulle KTKere la fra kai med 
Superspeed i retning strøkne grusbaner, badeland, vandrehjem, morgenmad, frokost og 
aftenmad mm. Det ble en fantastisk tur med nydelig vær, fellesskap, festaften og masse 
tennis. Såpass gøy var det at det ble besluttet at neste tur måtte være allerede 
kommende år, og ikke annethvert år som sist. Derfor er det bare å sette X i kalenderen 
ved Kr.himmelfartshelgen 2018. 

Divisjonstennisen startet på best tenkelige vis. Flaggskipet, damenes 1. lag, vant 
debutkampen i 1. divisjon. I Unni Wilhelmsens fravær for Fagerheimen var det våre 
damer som skinte mest, og en solid hjemmeseier bar bud om en flott sesong. Dessverre 
ble det utover sesongen utfordringer med å stille best mulig mannskap, og sesongen 
endte med flere tap og tilslutt nedrykk. (På grunn av at andre lag har trukket seg foran 
årets sesong spiller våre damer 1. divisjon også i 2018). 

Herrenes 1. lag startet med bare seire, og lagkaptein Øistein A. Wirak begynte å drømme 
om opprykk og enda et steg nærmere norsktoppen. Sesongen fortsatte bra, men likevel 
ikke bra nok til opprykk. Uansett ble det en flott 3.plass i den landsdekkende 2. divisjon, 
og særlig siste kampen mot erkerival Arendal TK som ble vunnet i matchtiebreak 
smakte godt. 
Herrenes 2. lag leverte en flott sesong med kun seire bortsett fra tap borte mot 
divisjonsvinner Porsgrunn. Tredjelaget som i hovedsak besto av juniorene leverte en fin 
sesong i 4. div, og som (pga. lag som har trukket seg etc.) neste år blir å finne i 3. 
divisjon. 
Damenes 2. lag debuterte i divisjonssammenheng. Kun tap, men utelukkende flotte 
opplevelser. 



Sommerens høydepunkt var tennisskolene som innledet og avsluttet sommerferien, og 
Mercedes Cup første helgen i juli. For tredje år på rad var det vekst, og med nær 60 
påmeldinger var det fullt kjør hele helgen. Dette har blitt en flott arena for våre egne 
spillere til å høste erfaringer ift. nivå, turneringsdeltagelse, og ikke minst viktig for 
klubben ift. å lære seg turneringsarrangement og bli kjent med andre deler av 
tennisnorge. 

I august startet arbeidet med å oppgradere innendørsbanene til plexipave softcourt 
baner. Det ble en intensiv periode med mye arbeid, planlegging og investeringer for å 
komme i havn. Stor takk til pådriverne og ildsjelene for at vi nå alle kan nyte spill på 
toppmoderne baner med en fantastisk deilig sprett! Derfor var det en sjeldent stolt 
formann som kunne ta imot byens Ordfører Harald Furre til storstilt åpningsfest 18 
september. Svært mange av klubbens medlemmer hadde tatt turen til anlegget denne 
dagen, og det ble nok en merkedag i klubbens historie. 

Årets klubbmesterskap for juniorer og senior i singleklassene gikk utendørs. Som så 
mange ganger før var det den levende klubblegenden Rune Strandmyr som kunne gjøre 
nok et innhugg i vandrepokalen. Han vant i overbevisende stil foran René. Dameklassen 
ble vunnet av Anne Gudrun mot Sophie Weisshaar. Juniorene kommer for alvor! 

I slutten av august leverte nestformann Tormod Næss en sjeldent flott prestasjon da han 
spilte seg helt frem til finale i Veteran NM i Frognerparken. Sølvmedalje i en av de 
største veteranklassene er kjempesterkt, og en skikkelig boost for klubbens videre 
sportslige satsing. Klubben drømmer om enda mer edelt metall. 

Kort tid etter åpningen av innebanene var det duket for klubbmesterskap i double. 
Mange jevne og artige kamper utspilte seg på det nye underlaget, og flere vinnere ble 
kåret. Likevel vil nok årets turnering særlig huskes for gullgutten Rikki Natvigs 
knallsterke spill, og ikke minst seiersglede. Årets øyeblikk? 

Ny hjemmeside i regi av Jan Frode Ugland er også verdt å nevne. I tillegg må nevnes 
årets treracketturnering hvor Tim Davis m.fl. var sentrale, ikke mange klubber som 
arrangerer det! 

I november gikk den første utgaven av Kristiansand Open av stabelen. Et sportslig 
høydepunkt, kategori A-turnering med etterhvert like premiepenger i både herre og 
dameklassen. Det ble en veldig god turnering med solid deltakelse fra Rogaland i Ole 
Storhaug og datter, Franck Fog gjestet klubben for tredje gang i år (respekt!) og fra Oslo 
kom en av Norges høyest rangerte damespillere i Lillian Alexandra Gabrielsen. Unge 
Gabrielsen leverte som førsteseedet, men verdt å nevne er også vår egen My Claveau 
som gjennom en veldig sterk turnering spilte seg helt frem til finalen og 2. plass- du viser 
vei! 
Særlig imponerende var storspillet fra hardtservende og kun 15 år gamle Julius 
Andreassen fra Sandefjord TK. Uten å avgi sett servet han seg gjennom turneringen og 
kunne stolt innkassere førstepremien foran vår etterhvert egne Oscar Wikborg. Oscar 
har kommet inn i klubben med solid og smart spill, og troner ved avslutningen av året 
øverst på KTKs ranking. Gratulerer! 

Mot slutten av året var det ekstraordinært årsmøte hos klubbens samarbeidspartner 
Bertel O. Steen. Inspirerende foredrag fra Morten Moe og redegjørelse fra formannen om 
bookingrutiner for innebanene sto på agendaen. At klubben er i utvikling viser seg også 
ved at vi 1. desember ansatte Martin Skovgaard i en deltidsstilling som administrativ 
leder. Klubben teller i dag ca. 350 medlemmer, jevnt fordelt på barn/unge og voksne, 
damer og menn. Klubben har gjennom manges iherdige innsats fortsatt den gode 



utviklingen, og særlig hovedtrener/sportslig leder René som sammen med 
assistenttrenere og de mange juniorer påtar seg stort ansvar i klubben, skal ha masse av 
ros for at vi i dag har den klubben vi har. 

"Sammen bygger vi KTK" 

 
 

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. 

Årsregnskapet for 2017 viser et underskudd på kr 783.000, mot et overskudd i 2016 på 
kr 589.000. Driftsresultatet i 2017 er således kr 1.372.000 svakere enn i 2016. 

Dette skyldes hovedsakelig at det i 2017 er gjort ordinære og ekstraordinære 
nedbetalinger på det langsiktige lånet vi har tilknyttet anlegget vårt. 
Regnskapsbestemmelsene for idrettslag er slik at verdien av anleggsmidler ikke skal 
oppføres til høyere verdi enn den gjeld som er knyttet til anlegget. Dette medfører 
dermed at avskrivningene i regnskapet for 2017 blir på kr 1.431.000 mot kr 0 i 2016. 
Justert for dette ville vi i 2017 fått et driftsresultat på kr 647.000, som er omtrent på 
linje med hva som ble budsjettert for 2017 og driftsresultatet i 2016 

I årsregnskapet 2017 er den samlede kursvirksomhet knyttet til barn, junior og seniorer 
inkludert. Virksomheten pågår i hvert semester samt sommeraktiviteter. 
Kursvirksomheten for 2017 viser et økonomisk resultat i årsregnskapet for 2017 med et 
underskudd på ca. kr 150.000. I budsjettet for 2018 viser kursvirksomhetene et samlet 
underskudd på ca. kr 220.000. I disse beregninger er det inkludert kalkulert intern 
baneleie med ca. kr 300.000 per år. Kursvirksomheten gir også inntekter som reduserer 
underskuddene (f.eks. aktivitets- og sponsormidler), men deler av underskuddet tas av 
klubbens øvrige inntekter. 
 
Styret begrunner denne prioritering med den samlede klubbutvikling herunder 
medlemsoppbygging, rekruttering, sosiale trivsel og omdømmebygging. 
Styret har som mål at den samlede kursvirksomhet over tid skal gå i balanse.  
Styret har vært og er opptatt av at disponering av klubbens baner skjer på en måte som 
skaper god balanse mellom kursaktiviteter og spill utenom kurs.  
 
For øvrig henvises til regnskapsgjennomgang samt revisors beretning for året 2017. 
 
Antall betalende medlemmer pr. 31.12.2017 var: 151 seniorer, 121 barn/junior, 23 
studenter og 47 familiemedlemskap, totalt da 342 medlemskap.  
 
 
 
 
 
 
 



Veien videre 
 
Klubben har i løpet av 2017 innfridd de 3 års målene som ble forankret hos Norges 
Tennis Forbund i 2015: 
 

1. Økonomi (bla. innføring av prisstrukturer sikrer en forsvarlig økonomis drift.) 
2. Sosial verdi (aktiviteter knyttet til å skape bredde, miljø fokus og mangfold)  
3. Utvikling av medlemsmasse 
4. Organisasjon (administrasjon og trener utvikling (inkl. hjelpetrenere, aktiviteter, 

medlemsvekst, økonomi, trenere og utdanning) som ble avledet ut fra møtet med 
Sørvald og NTF i 2015. Så hva er målene våre for neste 3 års periode? Hva er 
visjonen? Hvordan må KTK utvikles til også å lykkes sportslig? Anleggsutvikling. 
Hvilke prioriteringer må vi gjøre?  

 
Ved inngangen til 2018 har det sittende styret satt fokus på neste nivå klubbutvikling. 
Det er startet en strategi prosess med formål å definere klubbens visjon og målsettinger 
for de neste 3 årene.  
 
Også i dette arbeidet vil vi involvere Norges Tennis Forbund og dele erfaringer fra 
klubber det er naturlig å sammenligne seg med. Samtidig er det viktig at KTK tar et 
selvstendig valg på hvilken klubbprofil og hvilke satsningsområder som skal prioriteres.  
 
Det sittende styret ønsker å videreføre klubbens bredde fokus og sosiale profil. Samtidig 
ønskes det en økt sportslig satsning og prioritering av juniorarbeidet.  Klubben ønsker å 
utvikle juniorer som kan hevde seg på nasjonalt nivå. For å kunne realisere denne 
ambisjonen har vi et stort potensiale å hente ut på mange områder, bla. på 
klubbkompetanse, gjennom hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører 
treningsarbeidet, samt på fordeling av kurstid mellom barn og voksne, mm. Kapasiteten 
på anlegget er også sprengt i vintersesongen, slik at fokus utvidelse av inne-/ute baner 
vil inngå i dette klubbutviklingsarbeidet.  
 
Kristiansand, 15.03.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


