
Årsmøte 2021 

 

 

 

 

Tirsdag 16. februar 2021 kl. 19.00. Elektronisk møte via Zoom.  

 

Program 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 

3. Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandling av årsberetningen. 

5. Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand.  

6. Behandling av forslag og saker.   

7. Kontingent for 2021 

8. Budsjett for 2021 

9. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan  

10. Valg  

Eventuelt  

Innspill fra Øyvind Engøy 

Vedlegg:  

1. Årsmeldingen med styrets beretning 

2. Regnskap 

3. Innkomne saker: Ingen 

4. Kontingent 

5. Budsjett 

6. Organisasjonsplan 

7. Valg 



Forord ved styreleder 

2020 ble et veldig bra år for Ås tennisklubb.  

 

Årets høydepunkt var installasjon av belysning på banene. Dette utvidet 

muligheten betydelig for spill på kveldene.  

 

Klubben opplevde en betydelig økning av medlemmer og bruk av anlegget. Mye av 

grunnen skyldes tennis som C19-vennlig sport og populære kurs. 

 

Det gunstige høstværet gjorde at det ble spilt tennis på anlegget helt til 20. 

november. 

 

Klubbens økonomiske situasjon er fortsatt god selv den betydelige investeringen i 

belysning.  

 

 

Ønsker å takke alle i styret for veldig god innsats i 2020 

 

Øyvind Engøy 
 (klubbleder) 



Vedlegg 1: Årsmelding 

Styrets beretning 

Forrige årsmøte ble avviklet 25.2.2020. Det møtte 8 medlemmer med stemmerett. 

(beslutningsdyktig).  

Styret har bestått av: Øyvind Engøy (leder), Lars Rønn (nestleder), James Randall Fennell 

(styremedlem), Andreas Lotarev (styremedlem), Laila Tronbøl (styremedlem og kasserer) 

Anne Bentzrød (varamedlem) 

Laila Tronbøl gikk dessverre bort 22. juli 2020. Tidligere kasserer Håkon Straume tok på seg 

jobben 2020.   

Styret bruker egen Facebook-side for diskusjoner og avgjørelser.  

Kontingenten ble holdt på samme nivå som 2019.  

Klubben bruker KlubbAdmin, som er idrettens løsning for medlemsadministrasjon.  

 

Idrett og miljø 

Idrett og Miljø har i 2020 vært ledet av Lars Rønn og Øyvind Engøy.  

 

På grunn av C19 kunne vi ikke planlegge kurs på våren.   

Vi engasjerte Hilde Kjær Solli fra Drøbak TK til å arrangere et lynkurs i uke 26 for barn og 

ungdom. Dette ble veldig populært og alle plassene ble fullt.  

14 deltagere 7-12 år  og 13 deltagere 13-19 år.  

 

Vi satte i gang for fullt med kurs fra høsten.   

Andreas Anderssen ble engasjert som trener SFO, barn under 13 og junior, mens Jørn Jantzen 

har tatt ansvar for voksenkurs. 

 

Barn og ungdomskurset fikk 20 deltagere. De ble fordelt på 11 deltagere SFO-tennis (nesten 

bare 1. trinn), 5 deltagere barn under 13 år og 4 deltagere ungdom 13-19 år.   

Voksenkurset fikk hele 24 deltagere. Jørn delte i grupper avhengig av nivå med forskjellige 

tidspunkter.  

 

Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger på kursene.  

 

Turneringer 
2020 har aktiviteten i Ås tennisklubb vært preget av korona-situasjonen. Situasjonen har gitt 

føringer som tidvis har begrenset aktiviteten. Det var først med oppdaterte smittevernsregler 

12. mai at det ble lov å ha organisert tennis-aktivitet ute. Høsten 2020 har situasjonen 

begrenset så å si all organisert inne-aktiviteter. For eksempel har Drøbak tennisklubb vært 

stengt for Ås tennisklubb sine medlemmer store deler av høsten/vinteren 2020.   

  

Imidlertid har korona-tiltakene periodevis gitt sterkere begrensninger på andre idretter som 

har ført til et større tilfang av spillere i alle grupper siden tennis har begrenset kontakt. 



Spesielt i sommerturneringen Ås Open og klubbmesterskapet har det vært stor oppslutning. 

Også tenniskursene har hatt god oppslutning.   

  

Korona-situasjonen i kombinasjon med nytt lysanlegg ga også en rekordlang sesong og et 

høyt aktivitetsnivå. Det har vært gode spille forhold fra oppstart 20. april og siste ballveksling 

20. november.  

  

Ribbeturneringen  
Årlig arrangeres double-turneringen ribbeturneringen rett etter nyttår. Årets mesterskap ble 

arrangert i Drøbak tennishall 4. januar. På tiårets første helg hadde vi hele 8 double-lag og 

måtte ty til innledende gruppespill for å gjennomføre alle kampene, selv med to baner og en 

lang dag i Drøbak.  

 

Tross mye motstand underveis var det Lars Rønn og veteranen Jørn Jantzen som fikk 

overrakt vandrepokalen til slutt – etter 6-4 i finale mot «klubbmesterlaget» Gro Thorup og 

Andreas Lotarev.  

 
Ås Open  
Helgen 6. og 7. juni ble Ås Open arrangert. Det var rekordstor påmelding med 27 stk 

påmelde, fordelt på 15 i herreklassen, 6 i dameklassen, 3 i barneklassen og 3 i juniorklassen. 

Helgen var preget av vind og kaldt vær, men tennisfolket fikk varmet seg med kaffe og 

vafler.   

  

I dameklassen spilte alle mot alle. Det var lange, jevne kamper, men ungjenta Malin Wold 

var uovervinnelig og tok sin første Ås Open-pokal.   

  

Andreas Lotarev vant herreklassen, mens Sondre Lundquist seiret i juniorklassen.   

Klubbmesterskap  
Lørdag 5. og søndag 6. september var det klubbmesterskap med rekordmange deltakere, åpning av 
flunkende nytt lysanlegg og første klubbmesterfinale i flomlys.   
  
Fordelt på ni nasjonaliteter var det 20 påmeldte i herreklassen, seks i dameklassen, 5 i barneklassen 
og 2 i juniorklassen i årets mesterskap. Det var med andre ord duket for en tettpakket tennishelg 
med hyggelige mennesker i strålende vær. Kaffe, frukt, kjeks og betasuppe til felles nytte og påfyll i 
et tettpakket kamp-program.   
  
På grunn av mange påmeldte og smittevernsreglene, ble det satt opp egne tidspunkter for 
gjennomføring av kamper i de forskjellige gruppene. Det ble også ført lister og oversikter over alle 
fremmøtte for å ivareta smittesporing.   
  
De mange deltakerne i herreklassen ga for første gang muligheter for kvartfinaler etter gruppespillet 
og en ny mesterskapsøvelse: Poengmester. I poengmester kom deltakerne fra gruppespillet i 
herreklassen og konkurrerte om å vinne flest poeng ved å spille alle mot alle. Hver kamp ble spilt til 
10 poeng. Stillingen ble deretter notert og så var det totalsummen som avgjorde hvem som skulle bli 
poengmester. Daniel Rasse ble tidenes første poengmester i Ås tennisklubb.  

 
Tidenes første herrefinale i flomlys på Ås tennisarena. Kampen var preget av sterkt spill fra begge 
finalistene. Først kl 2215 i 7 grader ble vinneren kåret: Øyvind Engøy ble klubbmester i herreklassen 
etter å ha kjempet mot mangeårig klubbmester Andreas Lotarev.  



Klubbmestere 2020  
Barn: Herman Ingebrigtsen Krog  
Junior: Sondre Lundquist  
Damer: Malin Wold  
Herrer: Øyvind Engøy  
Poengmester: Daniel Rasse 

Anlegg- og utstyrsgruppen (AU-gruppen) 

Gruppen har vært ledet av James Randall Fennell og Øyvind Engøy 

 

Banene var i veldig god stand hele den rekordlange utesesongen 22. april til 20. november 

 

Sparebankstiftelsen DNB innvilget vår søknad på kr 225 000 til lysanlegg. 

Vi inviterte flere leverandører for tilbud og endte opp med tilbudet fra Follo Elektriske.  

For å slippe byggesøknad ble det valgt master på 10 meter.  

Installasjonen for bane A og B ble ferdig 3. september med høytidelig åpning i forkant av 

finalen i KM for herrer 6. september 

 

Follo Elektriske har gjenstående arbeid med å montere lamper for bane C samt styringsenhet 

for hele anlegget. Dette er allerede betalt og inkludert i regnskapet under.  

Vi forventer det gjenstående arbeidet blir gjort innen april 2021.  

 

 
Logg for dugnadene: 

12-13. april: Linjelegging  

18. april-19. april. Hoved-dugnad med innkalling til alle medlemmer. På grunn av forsinket 

levering av grus måtte mye arbeid forskyves.  

22. april.: Banene ble ferdig valset og spilleklare 

16. juni kveldsdugnad med fjerning av ugress.  

12. oktober Randall tømte og stengte vanningsanlegget.  

25. oktober Høstdugnad. Ryddet og gjorde anlegget klart for vinteren. Men vi tok ikke ned 

nettene i tilfelle været snudde. Og det gjorde det. Det ble spilt tennis på banene til 20. 

november.  

 

Vi kunne fått banene klar tidligere hvis vi fikk tilgang på grus før. Vi ber om levering av grus 

i begynnelsen av april i framtiden. 

 

Klubbhuset ble malt i august av Lars Rønn og Øyvind Engøy. Randall Fennel reparerte 

ødelagte takrenner.  

 



Dugnadsinnsatsen består hovedsakelig av styret med noen hederlige unntak. Vi ønsker flere 

medlemmer engasjerer seg i dugnadene. Det trenger ikke være lange økter.  

 

Administrasjon 

Administrasjonsgruppa har bestått av Andreas Lotarev (leder) og Håkon Straume (kasserer). 

Klubben har også i 2020 brukt KlubbAdmin, som er idrettens løsning for 

medlemsadministrasjon.  

 
 

Via KlubbAdmin sender vi e-post eller SMS til medlemmene. Feks. om innkalling til dugnad 

med mere. Medlemssystemet er gratis for klubben, men det betales for transaksjonskostnader 

og for utsendelser av SMS. Som behandlingsansvarlig har Norges Idrettsforbund, på vegne av 

organisasjonene, oppfylt meldeplikten til Datatilsynet for de felles idrettsdatabasene og 

systemene knyttet til disse. 

 
Medlemstall 
Medlemstall per 31.12.2020 var 168 betalende medlemmer mot 129 betalende medlemmer i 

2019, fordelt på 59 kvinner og 109 menn hvorav 57% er over 19 år. 

Lynkurs i tennis ser ut att ha påvirket andelen ungdommer i positiv retning for 2020. 
 

 

Øvrigt 

Under året ble det spillet 1960 timer tennis på banene. Fra april til slutten av november. 

Populæreste banen var “Bane A”, og flest timer på grusen hadde klubbmester Øyvind Engøy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vedlegg 2: Regnskap 

 



 



 

Vedlegg 3: Innkomne saker 

Innspill fra Øyvind Engøy:  

 

Ønsker vedtak:  

Styret i Ås tennisklubb ønsker å sondere muligheten for padel-tennis baner på anleggsplassen 

ved tennisanlegget.  

 



Vedlegg 4 Kontingent for 2020 

Styrets forslag til kontingent 

Kontingent for 2020: 

● juniorer kr 500 

● studenter og vernepliktige kr 700 

● voksne kr 1 200  

● familie kr 2100. Familiemedlemskap gjelder foreldre og deres barn under 18 år 

 

Kontingent for 2021 foreslås uendret. 



Vedlegg 5: Styrets forslag til budsjett for 2021 

 



Vedlegg 6: Organisasjonsplan 

Styret har fordelt følgende oppgaver 

1. Idrett og miljø: Har ansvar for kurstilbud, terminliste, turneringer, kampanjer 

Ansvarlig i styret samarbeider med én ekstra person i styret og kontakter 

medlemmer ved behov til å assistere 

Ansvarlig i 2020: Lars Rønn. 

2. Anlegg og utstyr: Har ansvar for dugnader, oppgraderings- og 

vedlikeholdsprosjekter og innkjøp av utstyr til dette 

Ansvarlig i 2020: James Randall Fennell 

3. Økonomi og administrasjon: Ansvar for regnskap, innkreving av kontingent og 

kursavgifter, betaling av løpende utgifter, utsending av adgangsbrikke, 

administrasjon av inn- og utmeldinger 

Ansvarlig i 2020: Delt ansvar mellom Andreas 

Lotarev(medlemsadministrasjon) og Håkon Straume (kassererfunksjonen og 

regnskap) 

4. Klubbleders ansvar: oppfølging av forpliktelser ovenfor idrettsråd, kommune, 

krets og forbund. Støtte og koordinere oppgavene som utføres av idrett og 

miljø, anlegg og utstyr og økonomi/administrasjon. Kalle inn til styremøter. 

Sørge for referat fra styremøter. Ansvar for årsmøtet. 

Klubbleder i 2020 har vært Øyvind Engøy 



Vedlegg 7: Valg 

Styrets sammensetning i 2020 

Styremedlemmer velges for to år. Styreleder har vært valgt hvert år av årsmøtet.  

Styret skal bestå av 5 personer, samt ett varamedlem 

Klubbleder: Øyvind Engøy, på valg 

Nestleder: Lars Rønn, ikke på valg 

Styremedlem: James Randall Fennell, ikke på valg 

Styremedlem: Laila Tronbøl, gikk bort juli 2020. Nytt styremedlem må velges. 

Styremedlem: Andreas Lotarev, på valg 

Varamedlem: Anne Bentzrød, på valg 

 

Revisorer: Bjørn Økland og Petter Snilsberg 

Valgkomite: Håkon Straume (leder) Thomas Viken, Lena Lohmann og Steffen Emhjellen. 

 

Valgkomiteens forslag for 2021  

Leder: Øyvind Engøy  

Styremedlem: Lars Rønn 

Styremedlem: Randall Fennell 

Styremedlem: Andreas Lotarev,  

Styremedlem: Marianne Bråthen  

Varamedlem: Anne Hexeberg 

 

Revisorer  

Petter Snilsberg og Bjørn Økland  

 

Valgkomite  

Leder: Håkon Straume (ny) 

Medlem: Thomas Viken 

Varamedlemmer: Lena Lohmann og Steffen Emhjellen tar gjenvalg for 1 år  


