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Styrets sammensetning 
 

 Leder: Øistein Wirak 

 Nestleder: Charlotte Joy Kolbeinshavn 

 Styremedlemmer: Svein Jonassen, Øyvind Aas, Peer Brantzeg, Rosie Lund og Alan 
Hepburn 

 Varamedlemmer: Gunnar Sannæss og Harald Haugedal 
 
Valgkomite: Kristin Jordal (leder), Maren Frivold og Svein Christian Wirak (vara) 
 
Styret har vært organisert i følgende utvalg: 
 

 Anleggsutvalg: Leder Gunnar Sannæss 

 Sportsutvalg: Leder Svein Jonassen  

 Markedsutvalg: Leder Maren Frivold 

 Juniorutvalg: Leder Gerard v. Ditshuizen 

 Trivselsutvalg: Leder Solveig v. Ditshuizen 
 
 
Styrets arbeid 
 
Året har vært preget av mye utskiftinger både på trener- og administrativ side. Slikt er 
krevende for enhver involvert part. Med Aljosa Nipic sin inntreden i november som ny 
sportslig leder og hovedtrener har vi klart videreføre Marios faglige kompetanse. 
 
Utvalgene fungerer stadig bedre, og også i 2019 må spesielt Trivselsutvalget roses, samt har 
Juniorutvalget tatt utfordringen fra i fjor. De er nå godt i gang. Sportslig utvalg utfordres i 
2020 til å legge gode strukturelle rammer. 
 
Aktiviteter og høydepunkter i 2019: 
 
Det har som tidligere år, også i 2019 vært en rekke aktiviteter og andre hendelser. Her kan 
nevnes: 

 Fellestur til Hjørring i mai 

 Borgertoget 

 Klubbmesterskap 
o Herrer single (vinner Oscar Wikborg) 
o Kvinner single (vinner Marie S. Lauvland) 
o Herrer double (vinnere Rikki Natvig med ørlite hjelp av Rune Strandmyr) 
o Kvinner double (Hege Aulin og Jorunn B. Nilsen) 
o Mix-double (Linn Thorsdahl og Rune Strandmyr) 
o Junior (vinner åpen klasse eldre juniorer Marie S. Lauvland) 

 Diverse rankingturneringer 

 Palmesus GP 



 Den tradisjonsrike romjulsturneringen (vinner klasse A Alan Hepburn, klasse B Jørgen 
Wirak) 

 Tennisskoler på sommeren 

 Ordinære (fulltegnede) semesterkurs for barn, juniorer og seniorer 

 Klubbutvekslinger med Stavanger og Egersund 

 Dugnader vår og høst 

 Deltakelse i eksterne turneringer slik som norgescuper, regionsmesterskap og Juvesen 
i Stavanger 

 Sosialtennis på sommeren 

 Klubbfest 

 NM-lag 
o 1. lag herrer beholdt plassen 
o 2. lag herrer rykket opp etter en oppryksfinalethriller mot Paradis i 

Frognerparken 
o 3. lag herrer beholdt plassen 
o 1. lag damer rykket dessverre ned til 2. divisjon 
o 2. lag damer beholdt plassen 

 Diverse utskiftninger på trener- og administrasjonssiden 
o Mario Saric begynte i februar men flyttet allerede høsten 2019 videre til Sveits 

etter å ha fått et meget attraktivt tilbud der. 
o Rene Aarup Olsen sluttet sommeren 2019 
o Aljosa Nipic og Markus Furuborg har kommet inn som nye trenere 
o Karianne H. Wiig begynte høsten 2019 men sluttet igjen etter noen måneder. 

Nye i administrasjonen er Markus Furuborg og Kristin Jordal. Her skal også 
nevnes at andre frivillige i klubben har bidratt i overgangsperiode. 

 
Økonomi 
 
Regnskapsfører er som i fjor EK Regnskap. Regnskapet er revidert av Agder Revisjon ved 
registrert revisor Jan Skaar.  
 
Økonomistyringen til klubben er fortsatt god, og vi har også i år nedbetalt gjeld på anlegget. 
Resterende gjeld på anlegget per 31.12.2019 var i underkant av 3,5 millioner. 
 
For øvrig henvises til regnskapsgjennomgang samt revisors beretning for året 2019. 

Antall betalende medlemmer pr. 31.12.2019 var: 277 seniorer/studenter og 184 
barn/juniorer, totalt da 461 medlemmer. Dette er opp fra 439 medlemmer pr. 31.12.2018.  

 
Veien videre 
 
2019 bar preg av store endringer i klubbens trenerstab og administrasjon. Til sammen syv  
til- og avganger er krevende for en dugnadsbasert klubb. Det er også tid for å se seg selv i 
bakspeilet. 2020 vil forhåpentligvis gi mer arbeidsro for kommende styre.  
 
På den hyggelige side har klubben i 2019 fått utvidet sin festetomt i Idrettsparken slik at også 
sørenden (trekanten) med sine nær 2 mål kan benyttes av klubben.  
 



Anleggskomiteèn har kostnadsestimert to nye innebaner over dagens bane 4 og 5 til 
minimum kr 10,5 millioner uten at banedekke endres. Styret har stemt ned innstillingen 
basert på at dette er for kostnadsdrivende/risikofylt. 
 
Styreleder merker at 2019 kostet mer enn det gav. Det er nå svært viktig at klubben trekker i 
samme retning. Det være seg evt. anleggsutvidelse på vårt utvidede tildelte areal i sørenden 
av Idrettsparken, og ikke minst at klubben samles om en felles visjon/strategi. Denne 
strategien bør innebære: 

 En felles treningsplan for juniorer og seniorer som opprettholdes fra semester til 
semester slik at kortene ikke må legges om igjen fra halvår til halvår som i dag. KTK 
skal tilby noe til alle medlemsgrupper.  

 Sammen bli enda flinkere til å avvikle klubbens turneringer slik at utvalgene har alt på 
plass, som igjen sikrer økte inntekter i klubbkassa. Vi søker i 2020 å arrangere flere 
nasjonale, regionale og interne turneringer som gir klubben gode inntektsmuligheter 
og sportslig utbytte: NC U16, Juvesen-cup, Sommercupen for juniorer, 
Regionsmesterskap, NM lag kvalik, Palmesus GP samt interne klubbmesterskap og 
rankingturneringer. 
Dette er med på å sikre at klubben holder en bra sportslig profil. 

 Ved sunn drift i 2020 beredes grunnen for potensiell anleggsutvidelse i sørenden. Her 
må en ny anleggskomitè se på muligheter innenfor realistiske økonomiske rammer. 
Per i dag må målet være nye innendørsmuligheter som er det klubben mest trenger. 
Padeltennis er på full fart inn også i Norden. Sverige er i dag primusmotor med sine 
snart 2.000 baner. Danske tennisklubber har innlemmet padel som en viktig 
inntektskilde. Hva skal KTK gjøre her? Padel sogner til NTF. Padel blir et meget viktig 
strategivalg som jeg utfordrer medlemmene til å tenke rundt, og la bli en naturlig 
debatt på møtet som er tenkt rett etter det offisielle årsmøtet 9 juni.  

 Sammen sørge for å utnytte våre lønnskostnader best mulig. Kan vi klare få noe mer 
av kursaktivtet over på dugnadshender? Det finnes mye tennisfaglig kompetanse 
blant våre veteranfedre- og mødre. Hva med å organisere oss litt mer som 
breddeidrettene fotball og håndball? Tennis er dog en særgren som erfaringsmessig 
gjør dette noe mer krevende. 

 
 
Kristiansand, 2.6.2020 
Øistein A. Wirak 
Styrets leder 
 
 
 


