Årsmøte 2022

Tirsdag 1. mars 2022 kl. 19.00.
Sted: Innbyggertorget, Skoleveien 1, Ås eller Zoom https://everbridge.zoom.us/my/haakon.straume

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 2022
8. Budsjett for 2022
9. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan
10. Valg
Eventuelt
Vedlegg:
1.

Årsmeldingen med styrets beretning

2.

Regnskap

3.

Innkomne saker: Ingen

4.

Kontingent

5.

Budsjett

6.

Organisasjonsplan

7.

Valg

Forord ved styreleder
2021 ble et nytt veldig bra år for Ås tennisklubb.

Vi høster av investert lysanlegg som utvider bruken av banene betydelig. I 2021 ble
installasjonen av lysanlegget sluttført med lys på bane C og styringsbrytere.
Klubben opplevde også i 2021 en betydelig økning av medlemmer og bruk av anlegget.
Ås tennisklubb har doblet antall medlemmer fra 2019 til 2021.

Det gunstige høstværet gjorde at det ble spilt tennis på anlegget helt til 25. november.

Klubbens økonomiske situasjon er styrket og vi har søknad inne for tippemidler av
allerede investert lysanlegg.

Ønsker å takke alle i styret for veldig god innsats i 2021

Øyvind Engøy
(klubbleder)

Vedlegg 1: Årsmelding
Styrets beretning
Forrige årsmøte ble avviklet elektronisk 16.2.2021. Det møtte 12 medlemmer med stemmerett.
(beslutningsdyktig).
Styret har bestått av: Øyvind Engøy (leder), Lars Rønn (nestleder), James Randall Fennell
(styremedlem), Andreas Lotarev (styremedlem), Marianne Bråthen (styremedlem) Anne Hexeberg
(Varamedlem)
Håkon Straume har vært kasserer uten å være medlem av styret.
Styret bruker egen Facebook-side for diskusjoner og avgjørelser.
Kontingenten ble holdt på samme nivå som 2020.
Klubben bruker KlubbAdmin, som er idrettens løsning for medlemsadministrasjon.

Idrett og miljø
Idrett og Miljø har i 2021 vært ledet av Lars Rønn og Øyvind Engøy.
På våren ble det holdt et lynkurs over tre uker i slutten av juni og begynnelsen av juli for barn og
voksne. Til sammen deltok 31 barn, fordelt på tre aldersgrupper og 24 voksne, fordelt på 12
begynnere og 12 viderekomne.

Da høsten kom, ble det kun holdt kurs for voksne fra slutten av august til begynnelsen av oktober,
en gruppe for nybegynnere og en for viderekomne. Til sammen deltok 27 på høstkurset.
Kursene ble holdt av Jørn Jantzen. Øyvind Engøy fungerte som assistent på kursene for barn.
På grunn av få påmeldte ble kursene for barn avlyst på høsten.

Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger på kursene.

Turneringer
Ribbeturneringen
Ribbeturneringen 2021 måtte dessverre avlyses på grunn av koronasituasjonen.

Ås Open 2021
Ås Open 2021 ble en veldig varm og våt tennisfest med rekordmange deltakere og antall kamper.

Lørdag var årets hittills varmeste dag med over 30 grader i skyggen. Søndag var det mer behagelig å
spille rent temperaturmessig, men i 14-tiden var alle kraner åpen og omgjorde tennisbanen til
svømmebasseng. God drenering og flott innsats fra banemannskapet gjorde banene spillbare fra kl 17.

Spillere og publikum koste seg med til sammen 8 kilo pølser (cirka 80 pølser), 5,4 kilo bananer, 7,1 kilo vannmelon
og 12 liter saft.

BARN
I klassen for barn var det to deltakere. Begge spiller i Ås, men på vinteren det siste året har begge også gått på
tenniskurs i Ski. Begge spilte med god ballkontroll og utfordret hverandre i flere intense dueller.

Live Viken vant til slutt et jevnt og tett oppgjør over tre sett mot Albert Julian Talmo-Rønn. Flott spill av
begge og en rekke gode vekslinger ga en veldig severdig kamp. 

JUNIORER
For første gang var det såpass mange påmeldte i juniorklassen (13-19 år) at det ble gruppespill før semifinale og
finale.
Noen har allerede spilt noen sesonger, mens andre begynte å spille for noen måneder siden.
Det var et imponerende nivå og helhjertet innsats av alle og vi har mye god tennis å se fram til i årene som kommer
med alle de flinke juniorene.
Etter gruppespill og velspilte semifinaler, var det Ulf Viken og Sondre Lundquist som skulle gjøre opp om seieren.
Duellene var mange, lange og varierte – det var stoppballer, lobber, vinkler og hele banen ble brukt for å vinne
poengene.

I en nervepirrende og velspilt finale, var det Sondre Lundquist som til slutt vant oppgjøret.

DAMER
Katrine Kleven og Annalisa Rueter brukte årets hittills varmeste dag til å kjempe om seieren i dameklassen. Varmen
la ikke noe demper på spillet, så det var tydelig at det var to tennisglade damer som var i aksjon.

Kathrine stakk av med seieren og twistposen, mens Annalisa fikk en gullbrød for sin gode innsats.

HERRER
Tilsammen var det 22 påmeldte i herreklassen, så spillet ble organisert i fire grupper hvor vinnere og nr 2 i hver
gruppe gikk videre til kvartfinaler.
Flere av deltakerne er nye i klubben og det var gode debuter i Ås Open.

Patrick Marques-Smith gjorde en formidabel debut i Ås Open ved å spille seg fram til finalen og kjempe
mot regjerende klubbmester Øyvind Engøy.
Marques-Smith presset Engøy i mye av spillet, men det var den regjerende klubbmesteren som dro i
land seieren.

POENGMESTER ÅS OPEN 2021
Poengmester ble første gang introdusert i klubbmesterskapet 2020. I Ås Open ble det hele 15 deltakere som spilte
om å få fleste poeng.
Konkurranseformen ga muligheten for at alle kunne spille med alle – voksne mot juniorer. I flere tilfeller var det kun
få poeng som skilte aldrende og kommende generasjon, men det var også flere oppgjør hvor juniorene vant over de
voksne!
Av ulike grunner ble det litt forskjellige antall kamper og forhold som måtte tas hensyn til, så vinneren ble denne
gangen kåret ut fra

1. å ha spilt etter regnavbruddet
2. ut fra antall poeng delt på antall kamper. Med andre ord ble det snittet som skulle avgjøre hvem som ble
årets poengmester.
Det ble veldig tett i toppen – og det var kun veldig få poeng som skilte.

Randall Fennell er turneringens eldste, men kjempet ned yngre generasjon og vant sin første pokal i
poengmester. – De andre ble nok litt slitne, sa 63 årige Fennell i seiersintervjuet.

Klubbmesterskapet
Klubbmesterskapet ble arrangert fra onsdag 1. september til søndag 5. september. Tidligere år har
klubbmesterskapet blitt arrangert lørdag/søndag, men med stadig flere påmeldte og med ønske
om også å arrangere klubbmesterskap også i herrer double og mixed double, ble det nødvendig å
brukere flere ukedager.

I dette klubbemsterskapet ble det for første gang satt opp tentative klokkeslett for alle kamper.
Målet var å gi bedre forutsigbarhet for alle spillere, samt at belastningen ikke skulle blir for stor for
de som meldte seg på i flere klasser.

Arrangør fanget opp flere positive tilbakemeldinger på å organisere klubbmesterskapet på den slik
måte.

Det var 27 deltakere som var påmeldt i årets klubbmesterskap. Mange var med i både singel, dobbel og mixed
dobbel. Nydelig høstvær ga fine rammer for spennende oppgjør i alle klasser.

BARN
I klasse for barn (9-12 år) var det påmeldt to stykker. Det ble spilt best av ett sett og hele banen ble brukt. Fine
dueller og bra stemning både på og utenfor banen.

Herman Ingebrigtsen Krog gikk seierende ut etter en tett og jevn kamp mot Albert Julian Talmo-Rønn.

JUNIOR
I juniorklassen (13-19 år) var det fire stykker. Alle spilte ett stett mot hverandre og vinneren ble kåret etter fine
oppgjør med mye god tennis.

Sondre Lundquist fikk bryne seg mot tre verdige motstandere i juniorklassen. Sondre ble klubbmester for
andre året på rad i juniorklassen.

DAMER
I klassen for damer var det 5 deltakere. Alle spilte ett sett mot hverandre. En seier ga ett poeng og den med fleste
poeng ville bli klubbmester. Klassen var jevnere og tettere enn noen gang!
Gro Ingebrigtsen Thorup og Anne Hexeberg endte på like mange seiere, så hvem som skulle bli klubbmester ble
avgjort på innbyrdes oppgjør. Gro vant knepet 7-6, så i var det kamp om hvem som skulle bli klubbmester til siste
poeng var spilt.
Strålende innsats og mye morsom tennis. Vi gleder oss allerede til kampene neste år.

Gro Ingebrigtsen Thorup er klubbmester for 5. år på rad, men dette året fikk hun meget hard motstand
fra de andre deltakerne.

MIXED DOBBEL
På grunn av korona-situasjonen har det ikke vært arrangert dobbel og mixed dobbel i de siste
mesterskapene. Gleden var derfor stor over at det var fire påmeldte par i klassen mixed dobbel. Alle spilte
ett sett mot hverandre og det paret med flest seiere ville bli klubbmester.
Klubbmestergrossist Gro Ingebrigtsen Thorup tok seieren sammen med Thomas Viken. Viken gjorde det også bra i
herredobbel.

HERRER – SINGEL
I singelklassen for herrer var det påmeldt 12 stk. Det var innledende round robin-runder fordelt på to grupper. I hver
gruppe spilte alle ett sett mot hverandre. Nr 1 og 2 fra gruppene møttes i semifinaler.
Det var flere gamle travere i klubbmesterskapsammenheng, men også flere nye som stilte.

Det begynner å bli tradisjon at Andreas Lotarev (venstre) og Øyvind Engøy er seedet som nummer 1 og
2 og møter hverandre i finalen. Det var også tilfelle i år.
Klubbmester Engøy fra 2020 skulle forsvare tittelen, men fikk hard kamp mot en overbevisende og
revansjesugen Lotarev som kom seg gjennom hele turneringen med å bare tape 4 games!

HERRER – DOBBEL
7 doubel par var påmeldt i herreklassen. Det ble spilt innledende roundrobin i to grupper hvor nummer 1 og 2 møttes
i semifinale.
Meget gledelig at det var flere nye medlemmer som hadde meldt seg på. Det var fine og tette oppgjør som var
underholdende å se på.

David Johnson og Øyvind Engøy fikk kjørt seg i både innledende runder og i cup-spillet, men de var
stødige, dyktige og beholdt roen i avgjørende situasjoner og kunne fortjent motta pokal og twistpose som
klubbmester 2021 i klassen herrer double.

POENGMESTER
Poengmester er en egent turnering for de som ikke går videre til cupspillet eller andre som ønsker å få spilt med
mange i løpet av kort tid. Alle spiller et supertiebreak mot alle, men man må ikke vinne med to.
Når første spiller når ti poeng avsluttes kampen og poengene til begge spillere noteres på eget skjema/hos
sekretariatet.
I årets poengmester var det 8 deltakere. Det betyr at maksimal mulig poengsum var 70 poeng.

I årets poengmester var det 8 deltakere som spilte om å få flest poeng. Det skilte veldig lite på de tre
pallplassene. Tidenes første poengmester i Ås – Daniel Rasse – forsøkte å forsvare klubbmestertittelen,
men måtte se seg slått med ett fattig poeng mot Sondre Lundquist.

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 18. april til 25. november.
Vi opplevde at mye av grusen blåste vekk på høsten. Vi påførte derfor ny grus.
I 2021 ble installasjonen av lysanlegget sluttført med lys på bane C og styringsbrytere.
Vi har allerede kjøpt inn grus for årets sesong. I tillegg har vi kjøpt inn spesialgrus (
neubound) for retting av skjevheter på banen. Dette bør vi legge på før vi monterer
linjene.
Logg for dugnadene 2021:
10. april: Fjerning av ugress, legge på ugressmatter og montering av vindseil
16-17. april: Linjelegging, ny grus og valsing.
Valsemaskinen vi eier sammen med Drøbak TK var defekt. Drøbak TK skaffet alternativ maskin
som fungerte bra.
18. april.: Banene ble ferdig valset og spilleklare
5. juli: Pålegging av ugressduker og bark ved hekken utenfor gjerdet.
6. juli kveldsdugnad med fjerning av ugress.
11. september: Andreas og Øyvind la på ny grus og kostet.
14. oktober Randall tømte og stengte vanningsanlegget.
27. oktober Høstdugnad. Ryddet og gjorde anlegget klart for vinteren..

Administrasjon
Administrasjonsgruppa har bestått av Andreas Lotarev (leder) og Håkon Straume (kasserer).
Klubben har også i 2021 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 31.12.2021 var 267 betalende medlemmer mot 168 betalende medlemmer i
2020, fordelt på 97 kvinner og 170 menn.

Vedlegg 2: Regnskap

Vedlegg 3: Innkomne saker
Ingen innkomne saker

Vedlegg 4 Kontingent for 2022
Styrets forslag til kontingent
Kontingent for 2021:
1.

juniorer kr 500

2.

studenter og vernepliktige kr 700

3.

voksne kr 1 200

4.

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

Kontingent for 2022 foreslås uendret.

Vedlegg 5: Styrets forslag til budsjett for 2021
Inntekter
Post
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Budsjett 2022
Beskrivelse
Medlemskontingent
Offentlige tilskudd
Papirsalg
Bane
Utdannelse, kurs
Turneringer
Divisjonstennis
Baller, utstyr
Finans og forsikring
Reklame, sponsing
Diverse
Halleie
Arrangement, miljø

Sum

200.000
50.000
10.000
0
0
0
0
0
0
10.000
0
50.000
0
320.000

Kostnader
Post
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Sum

Beskrivelse
Bane
Kontingent til krets og forbund
Klubbhus
Divisjonstennis
Administrasjon
Utdannelse, kurs
Turneringer
Baller, utstyr
Finans og forsikring
Reklame, sponsing
Diverse
Halleie
Arrangement, miljø

100.000
30.000
5.000
10.000
2.000
50.000
0
10.000
1.000
0
2.000
50.000
10.000
270.000

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 2021: Lars Rønn.

2.

Anlegg og utstyr: Har ansvar for dugnader, oppgraderings- og vedlikeholdsprosjekter og
innkjøp av utstyr til dette
Ansvarlig i 2021: 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 2021: Delt ansvar mellom Andreas Lotarev(medlemsadministrasjon) og
Håkon Straume (kassererfunksjonen og regnskap)

4.

Klubbleders ansvar: oppfølging av forpliktelser overfor 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 2021 har vært Øyvind Engøy

Vedlegg 7: Valg
Styrets sammensetning i 2021
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, på valg
Styremedlem: James Randall Fennell, på valg
Styremedlem: Marianne Bråthen, ikke på valg
Styremedlem: Andreas Lotarev, ikke på valg
Varamedlem: Anne Hexeberg, ikke på valg

Revisorer: Bjørn Økland og Petter Snilsberg
Valgkomite: Håkon Straume (leder) Thomas Viken, Lena Lohmann og Steffen Emhjellen.

Valgkomiteens forslag for 2022
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

