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Innkalling Generalforsamling HTK   

Onsdag 22. mars 2023 kl. 18.00  
Innkalling til Generalforsamling på HTK,  

Bjørnveien 74, 0773 Oslo, onsdag 22. mars 2023 kl. 18.00,  

Møteprogram og agenda: 

1.Godkjenning av innkallingen 
2. Valg av ordstyrer 
3. Valg av referent 
4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 
5. Styrets årsberetning med rapporter fra alle komiteer 
6. Regnskap 2022 
7. Revisor rapport og Kontrollkomité rapport 2022 
8. Status Oslo Tennis Arena. OTA regnskap for 2022 
9. Oppdatering vedr. renovering av baner på HTK samt renovering anlegg/hus 

       10. Behandling av innkommende forslag  
       11. Fastsettelse av årskontingent 2024 
       12. Budsjett 2023 
       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 08.03.2023.    

Forslag kan sendes pr. post eller helst mail til: medlem@holmenkollentk.no . 

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut en uke før årsmøtet i klubb lokalene til HTK 
og på vår hjemmeside, onsdag 15.03.2023. 

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   

Hans Wilhelm Wangensten-Øye, Oslo 20.02.2023    Holmenkollen Tennisklubb – Tlf: 415 22 096 
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Årsrapport 2022 fra Styret/Spillerutvalg 
 
 
Styreansvarliges ansvarsområde dekker aktiviteter som gjennomføres i regi av Tennisskolen, 
Tennis Future, lagspill og Britts damer. 
 
Økonomi 
Innledningsvis vil jeg takke daglig leder ved Hans Wilhelm Wangensten Øye som overtok 
stafettpinnen etter Inger Bjerke. Jeg vil videre takke trenerne Marin Franjicevic, Jonathan 
Dalnoki og Valerie de Brauwer samt deltidstrenere. 2022 har endelig vært et normalt år igjen 
etter omfattende Covid restriksjoner i 2020 og 2021.  
 
Tennisskolen 
Inntekt treningsavgifter 2 988 464,- 
Totale driftsutgifter 2 128 400,- 
Halleie internt (tapte leieinntekter i boble grunnet kurs) -377 500.- 
Resultat Tennisskolen 482 562,- 
 
 
Future 
Inntekt treningsavgifter 1 701 599,- 
Totale driftsutgifter -2 050 979,- 
OIK Refusjon baneleie 0,- 
Resultat Future -349 380,- 
 
Britts Damer 
Inntekt treningsavgifter  492 885,- 
Totale driftsutgifter 242 751,- 
Resultat Britts Damer 250 134,- 
 
Lam støtte (Jr og Sr) 153 865,- 
Aktivitetsmidler fra NIF 39 364,- 
 
Resultat kursvirksomhet 576 545,- 
 
Det bemerkes at inntekt fra privatundervisning og voksenkurs er bokført under Tennisskolen. 
I ovennevnte er det videre 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 var første halvår i regi av Hans Wilhelm Wangensten Øye, med hjelp av Noah H 
Andersson og andre deltidstrenere.  Andre halvår overtok Jonathan Dalnoki og Valerie de 
Brauwer stafettpinnen. Fokus på tidlig teknisk skolering, samt øke timer per uke er videreført. 
HTK har i 2022 hatt +/- 230 barn på Tennisskolen. Det har videre gått +/- 45 voksne på kurs i 
2022. 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 
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Porsche cup som er landsturnering for u10 spillere, deltok 12 spillere fra HTK med flere gode 
resultater. På Landsturneringen u12 deltok 10 spillere fra klubben. 
 
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. 
 
Tennis Future og Rekrutt 
Tennis Future og Rekrutt er HTK sitt tilbud til turneringsspillere i alderen 10-18 år. Gruppen 
har bestått av +/- 40 spillere. Hovedansvarlig for treningen var første halvår var Pelle Fridell 
og Stefan Simonsson.  I tillegg trenerne Marin Franjicevic og Erik Thorelli.  Andre halvår 
overtok Marin Franjicevic hovedansvaret for Tennis Future med hjelp av Leif Gabrielsen.   Vi 
ønsket økt satsing på fysisk trening, og Sportsklinikken ble fra høsten 2022 engasjert for å gi 
dette. Denne treningen foregår på OTA. Tidligere ble denne treningen gitt av Lise Solli.  
 
Tennis Future sin sportslige ambisjon er å bidra til å utvikle spillere til å kunne 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 2023 
Gjennom 2022 har HTK levert god kvalitet på treningen og vi opplever et godt miljø for 
spillere og trenere. Vi har som ambisjon å videreutvikle vårt opplegg i 2023 til det beste for 
klubbens medlemmer innenfor våre økonomiske rammer.  Vårt nye fantastiske uteanlegg som 
ble innviet i 2022 mener vi bidrar til dette.  Det har i år blitt gjennomført en undersøkelse om 
Tennis Future, og resultatene vil bli presentert for gruppen. Resultatene blir hensyntatt i 
forhold til videre drift. 
 
Trenere 
Vår kompetente og positive trenerstall består i dag av: 
 
Hans Wilhelm Wangensten-Øye     - Daglig leder fra 1. april 2022          
Jonathan Dalnoki    - Hovedtrener     
Marin Franjicevic     - Ansvarlig for Tennis Future 
Valerie De Brauwer 
Leif Gabrielsen 
Thomas Linge 
Christian Linge 
 
+  12 assistent trenere   - Tennisskole og Rekrutt 
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Utvalgte resultater 2022: 
 
Porsche cup u10: 
 
Hugo Berg, 9 av 11 kamper, inkludert double.  
 
Landsturneringen u12: 
 
Johan Smith Kvalvaag 3. plass 
 
NM i Frognerparken: 
 
Paul Hjorteland 2. plass i gutter u14 og i double. 
Maximillian Sartz-Lunde, semifinale mixed u14. 
Elisabeth Texnæs Braathen, semifinale mixed u16. 
Oscar Lien, semifinale mixed u16.  
Oscar Lien, semifinale gutter u16. 
Oscar Gedde Dahl Ekjord, semifinale gutter u16 double 
Sebastian Eie, semifinale gutter u16 
Ole Nicolai Kahrs, semifinale gutter double u14 
	
	
Styreansvarlig vil takke Hans Wilhelm Wangensten-Øye og trenerne for godt arbeide gjennom 
2022. Jeg vil også takke for godt samarbeid med tidligere daglig leder Inger Bjerke og Pelle 
Fridell samt flere trenere som ikke lenger er tilknyttet klubben.  
 
 
HTK Styret, Spillerutvalg   
 
Signe Blekastad, 13 mars 2023 
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Årsrapport Britt’ Damer 
 
Endelig ble det et helt år 2022 med tennis fra januar ! 
Det ble full innsats fra dag 1, med double på en bane og trening med meg på den andre! Etter 1 
time bytter jentene bane, double spillere til meg og de som har spilt med meg spiller double! 
Det trenes i grunnslag, drive volley, slice, dropshot,volley, serv, ja verktøykassen er full!  
Jentene trener inside in, inside out, det er høyt tempo og gledesrop høres helt inn i klubbhuset! 
 
I april og oktober har det vært treningsturer til Kroatia og Mallorca! 
I år ble det også arrangert sommerturnering med påfølgende lunsj og premieutdeling! 
 
Tirsdag kveld trener jeg veteranlagspillere fra kl 19-21, og her blir det også lagt vekt på 
taktikk og litt menteltrening! 
 
Nok et fantastisk tennisår med jenter, hvor noen har trent med meg i 30 år og yngre jenter har 
også kommet med! 
Det er stå på jenter og heia jenter! 
Ja, dette er er jenter med full innsats, iver og glede! 
 
Britt Næss 
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Årsrapport fra Senior Komitéen 2022 
 
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 Marius Lunde 
som leder. Han har hatt ansvaret for begge damelag og herrelag senior.  
Med ansvar for veteran herrer, Kai Gundersen med ansvarlig veteranlag 1 og 
Morten Bjerke veteranlag 2. Ansvarlig for damelagene var Nancy Debour på 
damelag1 og 2. laget var Line Belsvik. 
 
Damene 
 
Etter fjorårets opprykk gikk damenes 1. lag like så godt til semifanalen, her ble 
det dessverre tap for vinner av dame serien Heming med 6-1.  
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 Furuset 5-2, Stavanger 4-3 og Stabekk 4-3 og VBTK 7-0. På 
laget spilte Elisabeth T. Braathen, Lillian Gabrielsen, Alexandra Borg, Nicoline 
Sartz-Lunde, Sara Lindeman, Mia Eikeland, Selma Odland og Julie Holte og 
Mathilde Ljungblom. 
 
Damer 2 3. divisjon endte på en fin 4. plass i sin pulje og fikk en fin seiersrekke 
på fire kamper på rad. De vant mot Eiksmarka 6-0, Nesøya 6-0, Soon 6-0 og 
Mysen 6-0. Laget besto av Elise Heyem Helset, Cecilia Hellandsvik, Ingrid 
Blekastad Bøe, Hermine Skabo, Marie Wilberg, Martine Høyem Helset og 
Fanny Ljungblom 
 
Herrene 
 
Herrelag 1 klarte ikke følge opp fjorårets semifinale, men fikk det tøft i år og 
etter syv strake tap ble det dessverre nedrykk til 1. divisjon. De gjorde en 
hederlig innsats, men mye stang ut og gode motstandere fikk ikke guttene 
uttelling. Laget som spilte besto av Jørgen Arnesen, Leif Gabrielsen, Henrik 
Lindeman, Sebastian Eie, Jochim Lien, Kristofer Stahlberg, Max Sartz-Lunde, 
Karl Eirik Wangensten-Øye, Oscar Lien, Noah Hajdu-Anderson og Mikkel 
Baumann. 
 
 
Herrelag 2  
Herre laget fikk 7. plass i 4. divisjon avd A øst. Laget besto for det meste av 
lovende juniorer som får verdifull erfaring til videre utvikling av sin tennis, med 
verdifull veiledning av erfarne seniorer. Laget besto av Francis Thoresen, 
Martinus Kvalvaag, Carl Kristian Staib Knudsen, Max Sartz-Lunde, Leif 
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Gabrielsen, Karl Eirik Wangensten-Øye, Carl Christian Christensen-Brusletto, 
Lars Erik Heibek, Ole Nicolai Kahrs, Sverre Eikeland, Conrad Kroll Arnesen og 
Maxi Heibek. 
 
NM senior ute (Clarkson Platou i Frognerparken) 
 
Herrer: 
3. plass Felix Nordby 
 
Andre i hoved tablået 
Kvartfinale - Sebastian Eie 
1. runde - Henrik Lindeman 
 
Damer: 
Kvartfinale – Nicoline Sartz-Lunde 
2. runde - Elisabeth Texnæs Braathen 
1. runde – Sara Lindeman 
1. runde – Julie Holte  
 
3. plass Herrer double Mikkel Baumann m/Simen Sunde Bratholm 
 
3. plass Mix Ole Nicolai Kahrs m/ Emely Fredrikke Kahrs 
 
 
 
Veteranlag herrer 
Herrelag 1 hadde en tøff pulje 1, startet godt med seier mot Stabekk og 
Strømmen og endte med to seier, en uavgjort og fire tap. 
Herrelag 2 kom på 8 plass i pulje 4, de fikk en tøff start med tap i seks kamper 
før de avsluttet med bravur og vant siste kampen mot Ormøya. 
 
Veteranlag herrer - innendørs 
 
Herrelaget fikk tøff motstand og gikk på fem strake tap og endte med det på en 
6. plass i pulje 4 
 
Veteran Damer 
Damelag 1 fikk 4. plass i pulje 2, med fire seire, to uagjort og et tap. 
Damelag 2 i pulje 5 fikk en 6. plass, med en seier, en uavgjort og fire tap. 
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Veteran Damer - innendørs 
 
Damelag 1 – hadde en tøff start, men endte på 3-3 i kamper og fikk derfor en 4. 
plass i pulje 2 
Damelag 2. – hadde to seier, to uavgjort og to tap og endte på en 4. plass i pulje 
5 
 
Veteran Innendørs  
3. plass Damer single 60+ Kari Grønneberg 
3. plass Damer double 60+ Kari Grønneberg m/Monica Blix 
1. plass Herre double 70+ Iver Helgaker m/Hans F. Nordstrøm 
3. plass Herre double 75+ Kristen Fari m/Gunnar Tobias Gürrich 
1. plass Mix 45-50+ Erling Kristensen m/Camilla Lyng-Jørgensen 
2. plass Mix 60-65+ Toto Wold m/Frøydis Forberg 
3. plass Mix 70-80+ Margareth Mikalsen m/Petter Wendelborg 
 
 
NM Veteran Utendørs: 
 
3. plass Herre single 75+ Kristen Fari 
1. plass Dame double 60+ Kari Grønneberg m/Marianne Wahlstrøm 
2. plass Dame double 65-70-75+ Margareth Mikalsen m/ Turid Lund-Andersen 
1. plass Herre double 75+ Kristen Fari m/Gunnar Tobias Gürrich 
 
 
Nordisk Mesterskap København: Margareth Mikalsen representerte i Damer 
70+. 
 
 
Oslo 14.03.2022 
 
På vegne av seniorkomiteen  - Marius Lunde 
 



Årsrapport Bane & Hallkomiteen 2022

Bane og hall komiteen har i 2022 bestått av Terje Braathen, Peter Chr. Meyer,
Tom Dahl , Kristian Wilberg og styremedlem Carl Christian Christensen. I
tillegg har bane/anlegg gruppen levert en stor innsats. I tillegg vervet Daglig
leder før sommeren juniorer som har gjort en utmerket jobb med oppgaver
relatert til gressklipping, rydding på baner og uteareal.

Etter noen forsinkelser kunne vi endelig ta i bruk det nye anlegget, 5 Red plus
grusbaner og 2 Soft court baner, med flombelysning og vanningsanlegg som
styres - ja selvfølgelig fra en app:). Ildsjeler har sørget for sponsorer og
reklameseil som til slutt fremsto meget kledelig. Vi benytter anledningen til å
takk alle som har bidratt til å få et tennisanlegg som er «top notch».

Baner
Våre nye grusbaner viste seg å holde ord i forhold til nedbør og dreneringstid.
Selv i ruskevær var de spillbare. Sesongen ble utvidet med ca 2 måneder. Siste
par som ble observert, spilte i sludd, i slutten av oktober.

Grusbanene er ny erfaring for oss, så også fra leverandør da HTK er den eneste
klubben som har gjort grunnarbeidet etter boka. Vi undervurderte nok behovet
for vanning i begynnelsen. Det nye vanningsanlegget vil sørge for fuktighet fra
morgenen av som nok vil hjelpe, men banene vil kreve vanning utover dagen i
varme/tørre perioder.  Ingen trenger å ha panikk lenger for å vanne for mye,
banene tåler det. Etter sommeren så vi at en del sand hadde samlet seg opp på
sidene og hjørnene av banene. Det krevde kun litt shuffling av grusen inn på
banene, men alle medlemmer kan bidra til å unngå problemet ved å løfte kostene
opp fra grusen når de avslutter kosting og skal sette kosten tilbake langs kanten
av banen.

Nytt av året er bruk av snøfreser på banene i mars måned. Tydelig at noen klør i
fingrene på å starte utendørssesongen. Vi regner med at banene er klare med en
gang snøen forsvinner, en gang etter påske. Hvordan banene har taklet vinteren
bli spennende å se, men vi regner med at de er i like god stand og at det kun er
behov for noen få sekker grus på hver bane.

Det er klippet grener på trærne over bane 5 og 6, men det er fremdeles en del løv
som må fjernes utover høsten. Imidlertid er det fjernet busker og laget en
korridor mellom gjerdene på bane 5 og 6 og trærne som står på nabotomten, noe
som reduserer løvnedfall og mosedannelse.

Vår flotte plen på oversiden av bane 2 ble dessverre ødelagt av maskiner som
ble benyttet til å legge nye baner. Vi prøvde å legge på jord og så nytt gress, uten
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å lykkes. Det samme opplevde vi skråning til ned til bane 5. Dette tas det tak i
når snøen går.

Hall
Bobla kom som vanlig opp og ned ved hjelp av en solid dugnadsinnsats. En
periode i vinter med mye snø, krevde en dugnadsinnsats hvor det ble spadd vekk
snø for å unngå at bobla kollapset - det ville vært en stor utfordring.
Generelt har vi hatt et høyt forbruk av bioolje for å holde bobla oppvarmet.
Dette ble ikke bedre av at oljeprisen steg betydelig i løpet av fjoråret, noe som
utgjorde en utfordring ift driftskostnadene. I slutten av oktober 2022 ble det i
tillegg oppdaget at oljeforbruket var spesielt høyt og vi konstaterte at noe var
galt med anlegget som varmer opp og holder bobla oppe. Vi gjennomførte
feilsøking og bytting av relé ble gjort tidlig november. I desember ble det videre
installert er nytt tidsur som styres via en app på mobilen. Summen av disse
tiltakene har gitt mye bedre oversikt og kontroll på styringen av oljebrenneren,
og kombinert med nattsenking og noe lavere temperatur på dagtid, har det gitt
betydelige innsparinger på oljeforbruket - både en kostnadsmessig og
miljømessig gevinst. I praksis har tiltakene ført til en reduksjon på 46% i antall
liter bioolje i perioden okt.-des. fra 2021 til 2022. Besparelsen i kroner er lavere,
som følge av økte priser.

Annet

Dessverre var det flere ikke-medlemmer som ble observert på banene i løpet av
sommeren og høsten. Det har oppstått enkelte ubehagelige situasjoner og styret
vil se på tiltak for å håndheve krav til medlemskap for å benytte anlegget.

Takk til alle som også i 2022 har bidratt til å nå vår målsetting om å ha norges
flotteste uteanlegg for tennis.

Med vennlig hilsen

Kristian Wilberg Carl Christian Christensen
Komiteleder Styremedlem bane og anlegg
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Årsrapport 2022 Arrangement. 

Styremedlem Gry E H Ryssdal 

 

Det ble i løpet av året 2022 arrangert turneringer for aldersgruppene U12, U14 og U16. Grunnet 
Covid restriksjoner ble det ikke arrangert årsfest. 

Oppgradering av baner og anlegg gjorde at den tradisjonelle 1. mai turneringen ble utsatt og flyttet 
til 21. august. Vi arrangerte da en flott åpningsfest av nytt anlegg, hvor også våre sponsorer ble 
invitert. 

Åpningstale ble holdt av forman Lars Erik Heibek, hvor sponsorer og medlemmer som alle har bidratt 
til gjennomføring av vårt nye flotte anlegg ble behørig takket.  

Sponsorer har bidratt økonomisk med å få vårt nye anlegg på plass, og det er gledelig å se at 
dugnadsånden blant våre medlemmer er intakt. 

NTF var representert av Klubbansvarlig Christian Grind, som overrakte blomster på vegne av NTF og 
gratulerte med vårt fantastiske nye anlegg. 

Etter offisiell åpning var det duket for turneringsspill, hele 46 spillere deltok, i alle årsklasser, - yngste 
spiller var 5 år! 

Dagen startet med tunge skyer og fare for regn, men heldigvis var værgudene på vår side og solen 
tittet etter hvert frem. Det var fullt på tribunen av tilskuere og god stemning i ekte HTK ånd. 

Grillen ble fyrt opp og det ble servert hamburgere på terrassen, i kiosken var det mulighet for kaker, 
is, kaffe og brus. 

Det ble en veldig flott dag. 

Forbedringspunkter for 2023: 

Det er ønskelig at det arrangeres flere hyggeturneringer for alle medlemmer. 

Mvh 

Gry E H Ryssdal 

 

Årsrapport 2022 Arrangement/Turnerings komité 

Komiteen har bestått av Martine Høyem Helset og Stine Aulie Skabo 

 

HTK NC U18 18-20.  Mars 2022  

Turneringen ble spilt på OTA. Det ble spilt single A og B og double for jenter og gutter. 

Totalt 66 spillere, 32 gutter og 34 jenter.  

Vinner gutter single A: Andreas Ursin Nygaard (Blommenholm og Sandvika TK), Gutter single B: Jens 
Fredrik Jersin Sylvester-Jensen (Paradis) Bonus A: Rasmus Møgster Grindheim (Paradis) Bonus B: Eskil 
Eikevåg Lotsberg (Paradis) 



 14 

Vinner jenter single A: Kajsa Helgesen (Stavanger), jenter single B: Laura Helene Lynum (Ullern) 
Bonus: Helle Holter Anthonisen (Asker Tennisklubb) 

Vinner double gutter: David Benjamin Fylkesnes og Noah Tebogo Christensen Salomonsen (Bryne) 

Vinner double jenter: Emilia Korseth (Heming) og Maren Milla Tobiasson Reinemo (Nordstrand) 

 

HTK Race U14 20-22 Mai 2022 

Totalt 64 spillere, 32 gutter og 32 jenter. Hele 14 HTK spillere deltok! 

Det ble spilt tablå og bonusturnering. Gule baller, fast four. 

Vinner gutter A: Eivind Røed Rise (Heming), Gutter B: Ola Olstad Aasheim (Nordstrand) Bonus A: Max 
Wilhelm Haakenstad (Njård) Bonus B: Marius Losnegaard Brunsvik (Ullern) 

Vinner jenter A: Ingrid Sofia Haukeli (Bygdøy), Jenter B: Nicoline Steen Schneider (Blommenholm og 
Sandvika TK), Bonus A: Felicia Synnestvedt (Stabekk Tennisklubb) Bonus B: Elisabeth Charlotte Mauri 
Nordlie (Heming) 

 

HTK Race U12 9.-11. September 2022 

Turneringen ble spilt ute på HTK. 

Totalt 64 spillere, 32 gutter og 32 jenter. 7 HTK spillere deltok. 

Det ble spilt tablå og bonusturnering. Gule baller, fast four. 

Vinner gutter: Grigori Semaev (Paradis), Bonus: Alfred Grindheim Møgster (Paradis) 

Vinner jenter: Charlotte Anderssen (Kolbotn), Bonus: Milia Johannson Rosén (HTK) 

 

Forbedringspunkter for 2023 

• Vi ønsker å arrangere turneringer for alle spillere i klubben, og har et ønske om å utvide 
komitéen med en forelder pr. aldersgruppe. Martine har gått ut av komiteen og Stine jobber 
med Hans for å utvide gruppen med tre foreldre. Stine representerer U16 og U14, så vi vil 
rekruttere en forelder fra U12 og en fra U10. 

• Vi vil i 2023 kun arrangere turneringer ute på HTKs nye annlegg. 
• 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 

Martine H. Helset og Stine Aulie Skabo 

 

Årsrapport 2022 Arrangement/festkomitéen 

Komitèen har bestått av Line Askeland, Katja N. Ljungblom  
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Grunnet restriksjoner rundt Covid pandemi, ble det ingen gjennomføring av Årsfest for 2022.  
 
Det ble invitert til årsfest på klubben den 10. feb 2023, dessverre så var det få påmeldte, (under10) 
så arrangementet ble besluttet avlyst.  
Det vil planlegges for en større åpningsfest og turnering for våre medlemmer under vår tradisjonelle 
1 mai turnering i år, for å ta igjen for den tapte årsfesten. 
 
Det må undersøkes om det er jubileumsår feb -2024, i så fall bør Holmenkollen restaurant reserveres.  
 
«Julkul» ble gjennomført av trenere.  
 
Vi trer nå ut av denne komiteen og ønsker nye medlemmer velkommen.  
 
 
På vegne av festkomitéen.  
03.03.22 
Katja Norman Ljungblom  
  
 

Tennisskolen 

Ved trenere Hans Wilhelm Wangensten-Øye og Noah Hajdu-Andersson arrangerte 
Tennisskolen vinter og våren 2022 tre turneringer for klubbene HTK, Heming og Nordstrand. 

I februar var det 19 lag fra respektive klubber som deltok på Green Tour lagturnering for 10-
12 åringer. I mars arrangerte vi Orange tour med 16 lag i boblen og 3 april deltok 94 spillere 
fra våre tre klubber i Red tour.  

Fra høsten fikk vi en ny trenerstab på plass, Jonathan Dalnoki og Valerie De Brauwer 
arrangerte tre turneringer på høsten. September ble det arrangert Green Tour på 6 
utebaner, oktober var det orange tour med ca 10 lag og desember ble det nok en Green Tour 
nå også med Njård som samarbeidsklubb..  

Hans Wilhelm Wangensten-Øye 
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Årsrapport Huskomiteen 
 
I året 2022 har det kun vært fokus på vedlikehold av klubbhuset! 
Det er pusset vinduer, storrengjøring av kjøkken og skap og vasking av stoltrekk! 
Det er våre to nye trenere som har satt sitt preg på klubbhuset i 2022! 
Nytt i år var innkjøp av juletre og klubbhuset ble pyntet ekstra til jul! 
Trener Jonathan selger og serverer sin spesiallagde HTK kaffe, kaffebønner som han også 
selger med litt inntekt til klubben ! 
Trener Valerie pynter og har tent stearinlys i mørketiden! 
 
Vi har et flott klubbhus som trenger mer omsorg etterhvert, men det har også vært utleie 
spesielt til foreldremøter og konfirmasjoner! 
Utleien har beløpet seg til en inntekt på 50 000! 
Vi ønsker alle mere liv og utnyttelse av klubbhuset! 
Vi ser frem til at året 2023 vil bli et år med mye aktivitet i klubbhuset! 
 
Britt Næss 
 

















Sluttregnskap baneprosjekt 
 
Det bemerkes at mva kompensasjonen i prosjektregnskapet er det beløpet det er søkt om og 
som er godkjent av kommunerevisor. Det er imidlertid ikke gitt at hele beløpet utbetales da 
det er avhengig av totalt omsøkt beløp om mva kompensasjon i kommunen. Dette varierer 
fra år til år. For 2022 som er året vår søknad relaterer seg til, forventes det imidlertid at hele 
beløpet utbetales. Dette svaret får vi medio 2023 i forbindelse med utbetalingen. 
 
SLUTTREGNSKAP BANEPROSJEKT   

   

Beskrivelse 
Opprinnelig 

budsjett Faktisk 

Spillemidler 2 154 166 kr 3 623 000 kr 

Mva kompensasjon (blir utbetalt medio 2023) 2 187 900 kr 2 570 028 kr 

   

Total prosjektkostnad (ink mva) 10 917 500 kr 12 902 519 kr 

   

Egen finansiering   

Gaver 0 kr 1 892 000 kr 

Egenkapital 3 400 000 kr 2 698 552 kr 
Lån (er p.t. nedbetalt med 2 595 625, blir nedbetalt med 
ytterligere 2 870 028 når mva komp utbetales og fordring på 
naboer innbetales) 

7 500 000 kr 7 500 000 kr 

Totalt 10 900 000 kr 12 090 552 kr 

   

Utestående hos naboer (ca) 0 kr 300 000 kr 

   

Restlån etter utbetaling av mva komp, og fordring til naboer 3 175 434 kr 2 034 347 kr 

   
Det som ikke fremkommer av regnskapet over er utførte arbeider som ikke er spillemiddelberettiget 
men som er utført underveis som "en del av" prosjektet. Arbeidene er betalt for i sin helhet. Det 
påvirker således ikke restlån beløpet ovenfor men kan legges til som en del av det totale 
renoverigsprosjektet som gir en total prosjektkostnad på kr 13 807 770. 

   

Utbedring av tak  325 251 kr 

Trevirke mellom banene  356 250 kr 

Trevirke rundt klubbhus samt membran over bod  223 750 kr 

Totalt  905 251 kr 
 







          Holmenkollen Tennisklubb - Kontrollutvalgets beretning for 2022 

I henhold til HTKs lov §23, jfr. NIFs lov §2-12 avgir herved Kontrollutvalget i HTK slik beretning: 

Kontrollutvalget valgt på tinget i 2022 består av: 

Annette Linna og Peter Chr. Meyer med Petter Balstad som varamedlem. 

 Utvalget har gjennomført 1 «fysisk» utvalgsmøte og et tilsvarende med klubbens daglige leder og 
med klubbens revisor. Utvalget har hatt tilfredsstillende kontakt og dialog med klubbens styre og 
daglig leder. Med daglig leder gikk utvalget blant annet gjennom alle klubbens forsikringer herunder 
yrkesskadeforsikringer, regnskapsføringen og klubbens bankfullmakter. En representant for utvalget 
har også vært til stede på mange av klubbens styremøter og utvalget har fått tilsendt alle 
møteprotokoller og annen relevant informasjon som regnskapsrapporter m.m. 

Under utvalgets møte med klubbens revisor ble blant annet klubbens økonomistyring og forvaltning 
evaluert. Begge deler synes å fungere tilfredsstillende. Det fremom enighet om å søke endret 
avskrivningsperioden for klubbens nyanlagte baner samt få gjennomført dobbel godkjenning på alle 
bankuttak bortsett fra driftskontoen. 

Utvalget har gått gjennom de reviderte regnskapene for 2022. De viser et hyggelig overskudd. Det ser 
for utvalget ut til at styret har meget god kontroll og styring på økonomien. Utvalget mener at 
klubbens regnskap bør være pålitelig og at det gir et korrekt bilde av HTKs drift og finansielle stilling. 

Til HTKs årsmøte foreligger ingen eksterne forslag innenfor kontrollutvalgets område for utvalgets 
vurdering, kun et lovendringsforslag fremsatt av styret selv samt et av klubbens råd. 

Kontrollutvalget kan anbefale at styrets beretning og klubbens årsregnskap for 2022 godkjennes av 
årsmøtet. 

 

                                                                   OSLO, 09.03.2023 

 

                                                   Annette Linna                                 Peter Chr. Meyer 

                                                        (sign)                                                  (sign) 





Til Årsmøtet i Holmenkollen Tennisklubb 
 
 
Forslag til lovendring fremmet av styret i Holmenkollen Tennisklubb 
 
Styret har besluttet å fremme forslag om organisasjonsendring og derav endring av HTK’s lover ved 
kommende Årsmøte 22/3-2023. 
  
Styret ser Sport og Anlegg, som Komiteer det er viktig å gjøre en endring rundt, noe som vil være en 
gjennomføring av det som ble vedtatt på Årsmøtet i 2021. 

 
Styret mener Arrangement, Spons og Miljø fungerer godt i dag, dog med en forflytning av Fest fra 
Arrangement til Miljø. Miljø blir i tillegg navngitt i nye lover, rollen har ikke hatt et navn tidligere. Ny 
organisasjonsplan vil følgelig se slik ut der roller markert med gult velges av årsmøtet. 
 

 
Det dreier seg om å ansvarlig gjøre oppgavene gjennom tydelig instruks, ansvarsfordeling, og 
gjennom valg på Årsmøte. Videre ønsker styret å knytte komiteene tettere sammen 
kommunikasjonsmessig ved at hver komite ledes av ansvarlig styremedlem. Dette vil sikre at 
eventuelle komitesaker som må behandles av styret kan avgjøres raskt og effektivt samtidig som 

HTK NY ORGANSISASJON
RÅDSKOMITE OG 
KONTROLLKOMITE STYRE

Daglig leder

VALGKOMITE
Formann, Nestleder (Økonomi, Ekstern), Anlegg, Sport, Arrangement, Sponsor, Miljø

Rapportere til styret

Daglig drift av klubben

Regnskap/budsjettoppfølging

Administrere ansatte

Anleggs komite Sports komite Arrangements komite Sponsor komite Miljø komite Ekstern komite Administrere utleie av klubbhus

Styremedlem (Komiteleder) Styremedlem (Komiteleder) Styremedlem (Komiteleder) Styremedlem (Komiteleder) Styremedlem (Komiteleder) Styremedlem (Nestleder) Administrere utleie av hall

Ansvarlig Ute baner og vara 
medlem til styret

Ansvarlig Lag og vara medlem til 
styret Ansvarlig Turnering Medlem Ansvarlig Jr. OTA Koordinere aktiviteter

Ansvarlig Hall Jr. Ansvarlig Medlem Medlem Ansvarlig Fest NTF Avhjelpe Sportslig leder / trenere

Ansvarlig Hus Medlem Medlem Senior / U19 / U16 TØØ Fakturering

Ansvarlig Anlegg forøvrig Medlem U14

U12

U10

Lagkapteiner Ansvarlig future / Hovedtrener Vaktmester / Banemann

Trenere



komiteene kan samordnes og jobbe sammen ved behov gjennom at hvert styremedlem rapporterer 
fra sin komite under styremøtene. Det er også ment å være en tydeligere instruks til bruk for 
valgkomiteen når denne skal finne kandidater slik at kandidatene vet hva oppgaven går ut på når de 
påtar seg denne. Dette skal også bidra til en fornuftig balansegang mellom arbeid utført av 
administrasjon og frivillighet. Klubben har som alle andre idrettslag en «tight» drift økonomisk som 
er avhengig av at denne balansegangen fungerer optimalt. 
 
 
Styret 
Oslo 12/3-2023 



Styrets forslag til ny lovtekst § 18 og § 22 
 
 
§ 18 Årsmøtets oppgaver 

 Årsmøtet skal:  

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden. 
3. Velge dirigent(er), referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 
4. Behandle Klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
5. Behandle Klubbens regnskap i revidert stand, styrets økonomiske beretning, 

kontrollutvalgets beretning og revisors beretning. 
6. Behandle forslag og saker. 
7. Fastsette medlemskontingent og innskrivningspenger samt treningsavgift, eller gi 

gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet. 
8. Vedta Klubbens budsjett. 
9. Behandle Klubbens organisasjonsplan. 
10. Foreta følgende valg: 

a) Leder og nestleder, sistnevnte med et særskilt ansvar for å følge opp Klubbens 
økonomi, Oslo Tennisarena og forholdet til NTF samt eventuelle spesielle prosjekter 
styret måtte iverksette. 
b) Fem styremedlemmer, hvert med sitt spesielle ansvarsområde som komiteleder. Et 
styremedlem skal ha særskilt ansvar for det sportslige, ett for arrangementer, et for 
sponsorarbeid, et for klubbens miljø, et for klubbens totale anlegg omfattende 
utebaner, hall, innendørsbaner, klubbhus og øvrig. 
c) To varamedlemmer til styret som skal ha ansvaret for henholdsvis klubbens 
lagtennis og klubbens utendørsbaner. 
d) Syv personer hver med særskilt ansvar, som medlem av komite, for henholdsvis 
innendørshall, klubbhus, øvrig anlegg, junior sport, turneringsarrangementer, 
juniormiljøet, samt klubbfester. 
e) Kontrollutvalg med leder og minst to medlemmer.  
f) Eventuelle øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan. 
g) Godkjenne engasjement av statsautorisert/registrert revisor til å revidere Klubbens 
regnskap. 
h) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
i) Valgkomité med leder, minst ett medlem og minst ett varamedlem. 
 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige styremedlemmer velges samlet. Der det velges 
flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.  
 
 
 
§ 22 Klubbens styre og ledelse 
 
Klubben ledes og forpliktes av styret, som er Klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
 
Styret kan ansette daglig leder for Klubbens administrasjon og for øvrig ansette det personal 
eller personell som er nødvendig for å ivareta Klubbens daglige drift. Styret utarbeider 
instruks for daglig leder og eventuelt for de øvrige ansatte. 



 
Styret skal blant annet: 
 
1. Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 
2. Påse at Klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak 

som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd og sørge for at Klubben har 
en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjon samt en forsvarlig 
økonomistyring. 

3. Forestå Klubbens daglige administrasjon og representere Klubben utad og utøve dets 
faglige myndighet. Styret kan delegere deler av administrasjonsoppgavene til ansatt 
daglig leder, men har selv fortsatt det overordnete ansvar. 

4. Etter behov oppnevne komitéer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 
mandat/instruks for disse. Styret skal også godkjenne instrukser for de komitéer som 
dannes. 

5. Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen. 
6. Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten. 
7. Oppnevne representanter til årsmøte/ting i overordnede organisasjonsledd dersom 

årsmøtet ikke har valgt representanter. 
 
Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer 
forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. 
Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet telles styrelederens 
stemme dobbelt. 
 
Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger og vedtak. 







Forslag til Årsmøtet 2023

Både ved inne og ute spill registrerer vi at en gruppe blir forfordelt spilletimer på HTKs baner i
Bjørnveien. Dette er en gruppe med bare damer. Denne forfordelingen av spilletimer er på
bekostning av vanlig betalende medlemmer. Dette er faste ukentlige timer som ingen andre
medlemmer verken kan benytte seg av eller booke. Dette mener vi er urimelig.

Forslagstekst det skal stemmes over:

Det opprettes en ny booking kategori i HTK, "HTK H+BD" - HTKs herrer + de beste damene.
For hver time til den ene rene damegruppen skal vi kunne ha en time til "HTK H+BD".
Time for time.  Ansvaret for denne booking kategorien kan rullere mellom medlemmene.

Hilsen Trygg Thu
08.03.23



 
 

Kontingenter: HTK Årsmøte 22.3.2023 

 
Fastsettelse av kontingent for 2024: 

Styret foreslår uendret kontingent for 2024 

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. 

 

 

 




