ÅRSRAPPORT HTK FOR 2021
TIL GENERALFORSAMLING HOLMENKOLLEN TENNISKLUBB
ONSDAG 26.3.2022 KL 18.00 I KLUBBENS LOKALER.
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Innkalling Generalforsamling HTK
Onsdag 23.Mars 2022 kl. 18.00
Innkalling til Generalforsamling på HTK onsdag 23. Mars 2022 KL. 18.00 ,
Vi forventer at vi i år kan møtes i klubbhuset men ved endring i forhold til Covid, vil
medlemmene bli opplyst om endring av møtested når datoen nærmer seg.
Møteprogram og agenda:

1.Godkjenning av innkallelsen
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
5. Styrets årsberetning med rapporter fra alle komiteer
6. Regnskap 2021
7. Revisor rapport og Kontrollkomité rapport 2021
8. Status Oslo Tennis Arena. OTA regnskap for 2021
9. Oppdatering vedr. renovering av baner på HTK samt renovering anlegg/hus
10. Behandling av innkommende forslag
11. Fastsettelse av årskontingent 2023
12. Budsjett 2022
13. Valg av Styre og Komiteledere.
Kun HTKs medlemmer har adgang til årsmøtet.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 14 dager før årsmøtet dvs. ikke
senere enn onsdag 9/3 2022. Forslag kan sendes pr. post eller helst mail til:
medlem@holmenkollentk.no .
Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut 1.uke før årsmøtet i klubb lokalene til HTK og
på vår hjemmeside. Dvs. Onsdag 16/3 2022.
Dersom det skulle hefte formelle feil ved innkalling eller annet, ber daglig leder om tilbakemelding
asap, slik at dette kan rettes opp umiddelbart.
Protokoll fra Årsmøte vil bli lagt ut på hjemmesiden primo April 2022.
Vi minner om at Årsmøtet er HTKs øverste myndighet og vi ser frem til et godt fremmøte.
Velkommen til årsmøte
Inger Bjerke, Oslo 23.2.2022

Holmenkollen Tennis Klubb – Tlf: 93452737
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Årsrapport 2021 fra Styret/Spillerutvalg
Styreansvarlig sitt ansvarsområde dekker aktiviteter som gjennomføres i regi av Tennisskolen,
Tennis Future, lagspill og Britts damer.
Økonomi
Innledningsvis vil jeg takke daglig leder ved Inger, trenerne Hans Wilhelm, Noah, Pelle,
Stefan, Marin og Erik. Til tross for usikkerhet rundt Covid, særlig første halvår, ble trening
gjennomført med permisjoner, nedstengning og endrede regelverk. Vinteren 2021 ble det
grunnet nedstengning bare gjennomført utendørs fys trening for TF gruppen, for å gi et tilbud.
Dette ble oppfattet som svært positivt. Covid medførte også at det ble avholdt langt færre
turneringer i 2021 enn hva som er normalt.
Tennisskolen
Inntekt treningsavgifter
Totale driftsutgifter
Halleie internt (tapte leieinntekter i boble grunnet kurs)
Resultat Tennisskolen

2 471 006,-1 776 047,-377 500.317 459,-

Future
Inntekt treningsavgifter
Totale driftsutgifter
OIK Refusjon baneleie
Resultat Future

1 617 849,-2 434 503,167 250,-649 404,-

Lam støtte (Jr og Sr)
Aktivitetsmidler fra NIF

153 865,116 000,-

Resultat kursvirksomhet

-62 080,-

I ovennevnte er det ikke hensyntatt at klubbens kursvirksomhet genererer betydelige inntekter
i form av økte medlemskontingenter til klubben.
Tennisskolen
Tilbudet fra Tennisskolen retter seg primært mot bredden og barn spesielt. Hovedansvarlig for
treningen har vært Hans Wilhelm Wangensten-Øye, med hjelp av Noah H. Andersson og
andre deltidstrenere. Fokus på tidlig teknisk skolering, samt øke timer per uke er videreført.
HTK har i 2021 hatt +/- 190 barn på Tennisskolen. Antall barn er noe redusert for en bedre
balanse rundt bane bruk i forhold medlemsmassen. Det har videre gått +/- 45 voksne på kurs i
2021. Tennisskolen (u10) fortsetter å levere god kvalitet, og det er kommer opp nye
konkurransespillere i aldersgruppen u10 og u12. Dette vises også ved at +/-70 barn har deltatt
på Tennis kids turneringene (tidligere Rogy turneringene, rød, oransje og grønn ball). På
Porsche cup som er landsturnering for u10 spillere, deltok 15 spillere fra HTK med flere gode
resultater.
HTK skal være en inkluderende klubb. Det betyr at vi skal ha et tilbud til alle juniorer, enten
de spiller 1 eller 4 ganger per uke.
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Tennis Future og Rekrutt
Tennis Future og Rekrutt er HTK sitt tilbud til turneringsspillere i alderen 10-18 år. Gruppen
har bestått av +/- 45 spillere. Hovedansvarlig for treningen har vært Pelle Fridell og Stefan
Simonsson. I tillegg kommer trenerne Marin Franjicevic og Erik Thorelli. Lise Sollie er
engasjert som fys trener. Tennis Future sin sportslige ambisjon er å utvikle spillere til å bli
topp -10 spillere i Norge, samt legge til rette for eventuelt College spill i USA. Vi mener at
vårt tilbud bidrar til at ambisjonene kan nås, ved siden av stor egeninnsats.
I tillegg til målet om å utvikle gode spillere, er Tennis Future opptatt av å tilby et godt og
positivt miljø med fokus på trivsel og samhold.
Målsetning for 2022
Gjennom 2021 har HTK levert god kvalitet på treningen i en vanskelig periode, og vi
opplever et godt miljø for spillere og trenere. Vi har som ambisjon å videreutvikle vårt
opplegg i 2022 til det beste for klubbens medlemmer innenfor våre økonomiske rammer.
Siden Corona situasjonen nå er bedret, håper vi på mer stabil normal drift, hvor vi kan
fokusere på kvalitet og økonomi. Vårt nye fantastiske uteanlegg mener vi bidrar til dette.
Trenere
Vår kompetente og positive trenerstall består i dag av:
Hans Wilhelm Wangensten-Øye
Pelle Fridell
Stefan Simonsson
Noah Hajdu-Andersson
Marin Franjicevic
Erik Thorelli
Lise Sollie (Fys)

- Daglig leder fra 1. april 2022
- Sportslig ansvarlig
- Hovedtrener
- Blir hovedtrener TS fra 1. april 2022

+ 12 assistenttrenere

- Tennisskole og Rekrutt

Utvalgte resultater 2021:
NM Lag
Herrer Elite Lag 3 plass.
Damer tilbake i Elite, vant 1 div
NM i Frognerparken
Felix Nordby 1 plass Senior
Laurits Stave Lepsøe 1 plass double gutter 16
Elisabeth Texnæs Braathen 1. plass piker 14, 1. plass double piker 14, 2. plass mixed 14
Oscar Lien 1. plass double gutter 14, 2. plass mixed 14

6

NM Inne
Johan Smith Kvalvaag 3. plass singel gutter 12
Sara Emilie Tefre Rydholt 3. plass singel piker 14, 3 plass double piker 14
Porsche cup
Leni Sødal Folkvard - topp 8 vant 5 av 8 kamper.
Emilie Heggedal-Kaada - topp 16 vant 3 av 4 kamper.
Leni og Emilie fikk 3. plass i double.
Styreansvarlig vil takke Inger, og trenerne for godt arbeide gjennom nok et år med Corona.
HTK Styret, Spillerutvalg
Signe Blekastad fra den 6. desember 2021
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ÅRSRAPPORT BRITTS DAMER:
Årsrapport Britts damer 2021
Årsrapporten for 2020 begynte med det året det var så bratt, men brattere ble året
2021!!!
Januar 2021 ble starten på et vanskelig år på tennisbanen!!
Vi trodde vi kunne starte 4 januar, men den gang ei - det ble 4 måneder uten tennis!
Pandemien hadde tatt over vårt daglige liv!
Endelig kom mai måned og utendørssesongen startet!
Det ble sol ute sol inne, hjemme tester og bortetester! Damene stilte opp, noen med
hjemmekontor andre i hjemmekarantene! Vikarer kom og gikk, men det ble full fart og
iver over de som var på banen!
Vi klarte å avholde sommerturnering, men også dette året uten avslutning med
premieutdeling!
I oktober ble det endelig treningsleir til Mallorca med strålende damer, strålende
solskinn og munnbind ute og inne, dog ikke på tennisbanen, der holdt vi meteren?
Desember kom, og juleturnering ble det uten julebord og premieutdeling! Stusselig!
Humør har vært på topp gjennom disse vanskelige tider vi er i!
Jeg må nok engang berømme tennisdamene både de som trener formiddag og kveld
For en fantastisk innsats! De tok vare på hverandre, brydde seg om hverandre i
denne tiden! Vel blåst damer!
2021 går inn i historien som et amputert tennis år - så nå ser vi frem til året 2022 med
inside out og inside in slag!
Brit Næss
Kroatia 2019, Damene er snart på tur igjen!
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Årsrapport fra Senior Komitéen 2021
Senior komitéen har ansvaret for at våre seniorlag representerer HTK på best
mulig måte og med best mulig resultat. Dette gjelder elitelagene for damer og
herrer, på både senior og veteran siden. Komiteen har bestått av Joachim Lie
som leder, Pelle Fridell som ansvarlig for damelag senior, Joachim Bjerke med
ansvar for herrelag senior, og Kai Gundersen med ansvar for veteranlag 1.
Morten Bjerke veteranlag 2. Grunnet Covid 19 har det vært begrenset
møteaktivitet.

Damene
HTK damer vant sin avdeling i 1 divisjon, og rykker opp i eliteserien.
Våre yngre spillere har hatt en sterk utvikling og vi gleder oss til å se de møte de
beste lagene i Norge denne våren. HTK vant over OTK 5-1, Trondheim 6-0 og
NTNUI 6-0. PÅ laget spilte Kaja Blom, Mia Eikeland, Sara Lindeman, Marie
Wilberg og Elisabeth T. Braathen.

Herrene
Tapte semifinale mot Paradis TK.
Herrelag 1 gjorde igjen en meget bra innsats. HTK ble nr 2 i gruppespillet hvor
de slo Heming 4-3, Stavanger 6-1, og tapte for Moss 4-3. I sluttspillet
(semifinalen) tapte HTK mot Paradis 3-4 etter en meget spennende og jevnspilt
kamp som kunne gått begge veier.
Laget som spilte besto av Felix Nordby, Joachim Bjerke, Mikkel Baumann,
Joachim og Oscar Lien, Rasmus Wold, Leif Gabrielsen, Jørgen Arnesen og
Henrik Lindeman.
Herrelag 2
Herre laget ble nr 3 i 3 divisjon avd øst. Laget besto av lovende juniorer som får
verdifull erfaring til videre utvikling av sin tennis.

NM senior ute (Clarkson Platou i Frognerparken)
Felix Nordby blir Norgesmester og kongepokal vinner for herrer.
Felix storspilte i hele turneringen og vant en fortjent seier over
Hermann Høyeraal i finalen 6-3 7-6.
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Andre spillere i hovedtablå
Herrer:
Mikkel Baumann til 3 runde
Damer:
Sara Lindemann
Elisabeth Texnæs Braathen
Veteran Herrer
Årets serie ble sterkt redusert pga Covid. 1 laget slo Stabekk 6-0 men tapte for
NTK 5. 2 laget i 2 divisjon fikk ikke ferdigspilt sin serie pga restriksjoner.

Veteran Herrer Innendørs
Avlyst pga Covid

Veteran Damer
Damelaget ble nr 3 i 2 divisjon avd 2. Det ble seier mot Ullevål 4-2
men tap mot Vestre Bærum 2-4 og Lillestrøm 5-1
Veteran Damer Innendørs
Avlyst pga Covid

NM Veteran Utendørs:
1.plass Herre Double 60/65 : Toto Wold og Morten Wold
2.plass Herre Double +50: Kai Gundersen og Jørgen Lindeman
1.plass Mixed 60/65: Toto Wold m/ Frøydis Forberg
3.plass Singel Herrer +45: Hans Henrik Odland
3. plass Singel Herrer+50; Jørgen Lindeman
Nordisk Mesterskap Stockholm: Toto Wold representerte i Herrer +60 og
Kristen Fari i Herrer +70.
Oslo 10.03.2022
På vegne av seniorkomiteen - Joachim Lien
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Årsrapport Bane & Hallkomiteen 2021
Bane og hall komiteen har i 2021 bestått av Terje Braathen, Peter Chr. Meyer,
Tom Dahl, Kristian Wilberg og styremedlem Carl Christian Christensen. I tillegg
har vi hatt god hjelp av Sverre Lie gjennom sesongen, noe som har lettet
arbeidet for komiteen betydelig.
Det var tydelig at mange medlemmer lengtet etter å komme i gang med tennis
etter en tung covid-vinter. Dermed ble det også våren 2021 lagt ned en
imponerende dugnadsinnsats fra tillitsvalgte og medlemmer. Tross innsatsen,
som førte til at banene var spilleklare tidlig i mai, ble det utover våren mer og
mer åpenbart at baneprosjektet som ble besluttet gjennomført av
Generalforsamlingen i mai, var en reell nødvendighet.
Baner
Det ble gjennomført løpende vedlikehold av grusbanene for å holde disse
spillbare gjennom sesongen. I tillegg til den vante utfordringen knyttet til
drenering, ble det stadig større problemer også knyttet til linjer. Kombinasjonen
av tynt lag med grus oppå leieunderlag, gjorde at flere av banene lå våte lenge
etter regnskyll, men også at linjene «fløt» opp, ble tråkket på og i mange tilfeller
sprakk. For å bøte på problemene ble det altså gjennom hele sesongen gjort en
enorm dugnadsinnsats for å forsøke å opprettholde flest mulige spillbare baner
til enhver tid.
I juli startet arbeidene med å legge opp bane 1 og 3 til softcourt baner.
Arbeidene var omfattende, med masseutskiftning og legging av flere lag med
pukk, grus, asfalt, duk og maling før vi kunne åpne for spill 24/8. Banene ble
flittig brukt og av enkelte faktisk foretrukket framfor grusbanene.
Hall
Bobla kom som vanlig opp ved hjelp av en solid dugnadsinnsats. Mens vi
tidligere år har hatt tepper i bobla, med de utfordringer det har ført til i form av
tapede skjøter og ditto feilsprett, var det utvilsomt en opptur å kunne spille på
nye baner innedørs denne vinteren. Det har vært noen tilbakemeldinger på at
støynivået har økt som følge av hardere flater, så det har vært mye fokus på å
holde støynivået nede – spesielt i Tennisskolen, hvor det er mange barn tilstede i
bobla på samme tid.
I forbindelse med baneprosjektet, er det også opparbeidet nytt gangparti mellom
banene og dette ble teppelagt i løpet av høsten. Dette bidrar til å redusere støv og
skit på banene når spillere går inn og ut.
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Selv om den gamle brenneren ble erstattet av en ny i 2020, og at forbruket som
følge av dette har gått ned, har de høye prisene på både strøm og fyringsolje
medført store merkostnader i fyringsutgifter. Det er derfor igangsett et initiativ
for å se på muligheter for å installere en varmepumpeløsning som supplement til
oljebrenneren for ytterligere å redusere fyringsutgifter, samt å få en mer
miljøvennlig drift av bobla.
Takk til alle som også i 2021 har bidratt til å nå vår målsetting om å ha norges
flotteste uteanlegg for tennis, tross de utfordringer det medførte!
Med vennlig hilsen
Kristian Wilberg
Komiteleder

Carl Christian Christensen
Styremedlem bane og anlegg
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ÅRSRAPPORT 2021 ARRANGEMENT/TURNERINGS KOMITÉ
Komitéen består av: Stine Aulie Skabo og Martine Høyem Helset
HTK Challenge U14 28.-30. mai 2021
Denne turneringen ble avlyst grunnet Covid-restriksjoner.
HTK U11 4.-6. juni 2021
Dette ble en liten og hyggelig turnering. Alle kamper ble spilt på HTK i fint vær. Det var
begrensing på antall påmeldinger grunnet Covid.
Totalt 38 spillere, 20 gutter og 18 jenter. 11 HTK spillere deltok. Det ble spilt fast four,
gruppespill med påfølgende tablå og bonusturnering. Vinner gutter: Aksel Haukeli
(Bygdøy), Bonus: Otta Stang Heffermehl (Heming) Vinner jenter: Alexandra Budkova
Kjær (Bygdøy), Bonus: Josefine Aulie Skabo (HTK)
HTK Hyggeturnering senior 12. sept 2021
Intern doubleturnering/sosialt arrangement for klubbens seniormedlemmer. Innvielse av
de nye plexipave banene – disse fikk vist seg fra sin beste side, da de kunne spilles på
raskt etter regnskyll.
HTK Race U12 19.-21. november 2021
Pga. forberedelser til Davis cup på OTA, ble turneringen spilt både i bobla på HTK og
på OTA.
Totalt 75 spillere, 45 gutter og 30 jenter. 9 HTK spillere deltok.
Det ble spilt tablå og bonusturnering. Gule baller, fast four.
Vinner gutter: Hugo Larsén (Holmen), Bonus: Nicolai Bjercke Johansen (Bygdøy)
Vinner jenter: Celine Juuhl-Sivertsen (Snarøya), Bonus: Johanna Chryssafi (Stabekk)
Forbedringspunkter for 2022
• Vi ønsker å arrangere turneringer for alle spillere i klubben, og har et ønske om å utvide
komitéen med en forelder pr. aldersgruppe. Vi representerer U12 og U14, ønsker
foreldre fra U16 og U18/19.
• Vi ønsker at foreldre av turneringsspillere forplikter seg til å delta på arrangement
klubben står for. Vi er avhengig av at foreldre stiller opp og hjelper til under
turneringene.
Arrangement/turneringskomitéen
Stine A. Skabo og Martine H. Helset

Tennisskolen
Ved trenere Hans Wilhelm Wangensten-Øye og Noah Hajdu-Andersson arrangerte
tennisskolen to Green Tours i bobla for 10-12 åringer i klubbene Holmenkollen TK,
Heming og Nordstrand TK.16-17. oktober var det 16 lag med og 13-14. november 24 lag
fra de respektive klubbene. Kiosk salg og pizza til alle deltakere.
Hans Wilhelm Wangensten-Øye
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Årsrapport Huskomiteen 2021

Det er svært lite å rapportere fra første halvåret, da pandemien satte en stopper for
alle arrangementer !
Klubbhuset var for det meste stengt fra januar til mai.
Så kom mai og så ble det endelig tid for å gjøre en innsats i klubbhuset!
Inger og Britt malte dører til dame og herretoaletter og i garderober, mens Sverre
malte vegger! Det var innsats det!
Så kom regnet - taket lekket, og etter at bøtter og kar ble satt ut for å samle opp
vann, ble det besluttet at nytt tak måtte legges ! Det ble gjort!
Nye (ekstra) spisebord og stoler er kjøpt inn , så nå er klubbhuset klart for stor
innrykk !
Disse er nå lagret i kjelleren!
Før åpningen i mai stilte et lite knippe av Britts damer opp til vinduspuss, og
vareopptelling på kjøkkenet!
Det er frivillighetens år iår, så når utendørssesongen nærmer seg - regner jeg med at
flere av Britts damer stiller opp til dugnad! Da trengs det hjelp både utendørs og
innendørs, ja nok engang pussing av vinduer, planting med mer…….
Huskomiteen ser frem til et produktivt år 2022 med flere arrangement, mere liv og
aktivitet i vårt flotte klubbhus!
Brit Næss

14

ÅRSRAPPORT FRA FESTKOMITÈEN 2021
Komitèe medlemmer: Line Askeland, Katja N. Ljungblom

Årsfest 2021 ble ikke planlagt da det var Covid pandemi.
«Julkul» kunne heller ikke gjennomføres p.g.a pandemien.
På vegne av festkomitéen.
14.03.22
Katja Norman Ljungblom
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SAK 8 STATUS OSLO TENNISARENA (OTA)

HTK eier 33% av aksjene i Oslo Tennisarena AS. Øvrige aksjonærer er Heming, Nordstrand
Tennisklubb og Norges Tennisforbund. Signe Blekastad og Henrik Baumann sitter i OTA sitt
styre som representanter for HTK.

2021 ble et krevende driftsår for OTA. Covid-restriksjoner medførte at aktiviteten lå helt
eller delvis nede i perioden jan-apr. Dette innebar at en stor grad av budsjetterte inntekter
bortfalt. Til tross for permitteringer og offentlig støtte ga dette et betydelig driftsunderskudd
i 1. halvår. Gjennom høy etterspørsel, stor aktivitet og god drift ble resultatet i 2 halvår
særdeles godt. Resultatet for 2021 endte med et overskudd på på kr. 139.000. Høsten 2022
etablerte OTA padel som en del av sin aktivitet. Denne virksomheten har bidratt positivt til
resultatutviklingen, og har og vil kompensere for de inntektene som tidligere kom fra utleie
til eksamensvirksomhet.

Driften så langt i 2022 har fortsatt den gode utviklingen fra 2. halvår 21, og er godt i rute for
å nå budsjettert resultat i 2022 (TNOK 800). Hva gjelder organisasjon er det på sin plass å
bemerke at denne er preget av god ledelse og et dedikert team som gjør en utmerket jobb
med å sørge for at OTA utvikler seg positivt.

Oslo 07/03/22

Signe Blekastad (sign)

Henrik Baumann (sign)
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Forslag til lovendring fra styret
Vår klubb har gjennom årene utviklet seg til å bli en «bedrift» med mange ansatte og en
betydelig omsetning og balanse. Selv om klubben har daglig leder, er det mange krevende
oppgaver styret skal utføre. En sunn økonomi er en meget viktig del av disse oppgavene. På
årsmøtet i 2021 ble det nedsatt en gruppe som skulle jobbe med å skaffe til veie
sponsorinntekter og gaver i markedet. For å få et enda tydeligere fokus på dette området,
ønsker styret at gruppens leder heretter skal inngå som en del av styret. Slik vi ser det, har
de til sammen 6 styremedlemmer vi i dag har (inkl. styreleder og nestleder) mer enn nok å
stelle med, slik at en utvidelse av antallet styremedlemmer med ytterligere 1 medlem er på
sin plass. Videre er styret pliktig å gjøre fortløpende endringer som kreves i henhold til NIF’s
lovnorm for idrettslag. Denne endringen relaterer seg i år til valgkomiteen og
kontrollutvalgets sammensetning. Med denne bakgrunn foreslåes det at vår lovs § 17 skal
lyde slik, der de foreslåtte endringer er uthevet:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Sak til årsmøtet i HTK i 2022

Tilgang til medlemslisten i HTK ila. sesongen 2022.

Det er blitt mer og mer vanskelig, med årene, for medlemmene i HTK, å få spilt tennis på egne
utebaner.
Dette kan ikke fortsette!

Vi vil, i år, følge nøye med på hvordan utebanene fordeles i klubben.
Definerer vi den, som ikke tilfredsstillende, vil vi kalle inn til et ekstraordinært årsmøte.
I den forbindelse trenger jeg tilgang til klubbens medlemsregister, e-postregisteret.

Hvis jeg ber om en komplett slik medlemsliste, så skal klubbens ansvarlige for medlemsregisteret, gi
meg den.

Hilsen Trygg Thu – trygg.thu@gmail.com
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Kontingenter: HTK Årsmøte 23.3.2022
Fastsettelse av kontingent for 2023:
Styret foreslår uendret kontingent for 2023 dvs.= 2022:
Senior:

3625,-

Junior:

1375,-

Familie junior:

625,-

Formiddag:

2375,-

Senior +67:

2375,-

Ungdom/Student: 1375,HTK venn:

625,-

Styremedlemmer/Ansatte/ Komite formenn: 625,Livsvarig: 0 kr.
Æresmedlemmer: 0 kr.
Innmelding Senior:

3625,-

Junior:

1375,-

Ingen innmeldings avgift for barn 12 år eller yngre

Det tas dog forbehold om uventet omstendigheter som krever at vi må øke
kontingenten noe i denne perioden.
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