Styret / Organisasjon
Funksjon

Navn

Øvrig funksjon/verv

Styreleder

Bjørn Arild Lynne

Nestleder

Sverre Piene

Styremedlem 1

Sven-Petter Hellenes

Hallansvarlig

Styremedlem 2

Morag Solberg

Lisensansvarlig

Styremedlem 3

Atle Solberg

Styremedlem 4

Gerd Helene «Gene» Hoel

Styremedlem 5

Gary Denyou

Varamedlem

Line Sollid

Regnskap
Leder Aktivitetskomite

Øvrige verv / ansvarsområder
Revisor

Inger Helene Midtskau
Øystein Hillestad

Valgkomite

Kees Rodenburg
Oscar Midtskau
Heidi Sundvold

Sekretær

Fritz Ivar Berg

Sportslig
Økonomi

Bjørn Arild Lynne
Sverre Piene

Banekomite Stavern

Oscar Midtskau
Tor Eriksen
Kåre Dahl Hansen

Banekomite Larvik

Sven Petter Hellenes
Fritz Ivar Berg

Turneringskomite

Bjørn Arild Lynne
Srdjan Stojiljkovic
Heidi Sundvold
Ragnar Gunnarsson

Markedsføring/info

Bjørn Arild Lynne

Sponsor
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Tilstandsrapport:
•
•
•
•
•
•

Hovedtrenere innleid som konsulenter (Erik Rodhe første halvår, T&T Tennisakademi andre
halvår).
4 egne hjelpetrenere.
1 deltidsansatt sekretær på ca 4 timer pr. uke
1 deltidsansatt rengjøringshjelp ca. 4 timer pr uke.
Økonomi - klubben hadde i 2017 et overskudd på kr. 154.633.
Pr. 31.12.2017 skylder vi kr. 2.740.000 til Nordea Bank.

Møter og utvalgsaktivitet:
•
•
•

Det ble holdt 12 styremøter i tillegg til årsmøtet.
Det ble opprettet en Aktivitetskomite som har hatt 2 møter.
Bjørn Lynne deltok på et møte i Oslo med Norges Tennisforbund, klubbledere og hovedtrenere fra
andre klubber.

Klubbdrift og administrasjon:
•
•
•
•

•
•

Erik Rodhe var hovedtrener frem til ca. 20 juni.
På høstsemesteret hadde klubben ingen hovedtrener men brukte innleide konsulenter fra T&T
Akademi til å jobbe som trenere på banen.
Bjørn Lynne, Lisa Lynne, Oscar Midtskau og Srdjan Stojiljkovic var inne som ekstra-trenere på
timebasis.
Forretningsfører var Ragnhild Jacobsen på starten av året. Hun gikk av med pensjon og vi hadde
for en kort periode Nora Thams Michelsen i denne stillingen, før hun sluttet og Fritz Ivar Berg kom
inn som ny sekretær.
Bjørn Lynne har fungert som en daglig leder for klubben på dugnadsinnsats.
Gerd Helene ("Gene") Hoel utførte klubbens regnskapsføring på dugnadsinnsats.

Medlemmer:
Den 31.12.2017 hadde klubben 246 medlemmer. Av disse var:
• 163 menn og 83 kvinner.
• 2 personer 0-5 år.
• 16 personer 6-12 år.
• 49 personer 13-19 år.
• 7 personer 20-25 år.
• 172 personer 26 år eller eldre.
I tillegg var det 57 personer som var «Sommermedlemmer» hos oss i sommerferien.
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Sportslige aktiviteter:
Trening / Treningsaktivitet:
Tennisskolen (altså faste ukentlige treningsgrupper med trener på banen) hadde cirka 80 deltakere
på vårsesongen og det økte i løpet av høstsesongen slik at det var 101 deltakere på slutten av året.
Vi arrangerte «Fredagstrening», en stor gruppetrening hver fredag fra kl. 17 til 18:30 med
varierende antall deltakere fra 8 til 16.
Vi arrangerte 3 ganger i løpet av høsten «Ungdomstrening», en to-timers ekstra treningsøkt for
ungdommer 12-17 år på lørdag formiddag.
Vi arrangerte to weekends med 4-timers Nybegynnerkurs i tennis, et i august (22 deltakere) og et i
oktober (14 deltakere).

Turneringer:
I løpet av året hadde vi 3 ranking-turneringer for veteraner:
•
•
•

Vintercup (februar) (48 deltakere)
Sommercup (juli) (95 deltakere)
Høstcup (oktober) (29 deltakere)

Vi hadde følgende klubbturneringer og mindre turneringer på et mer lokalt og sosialt nivå:
•
•
•
•
•

Fast Four turnering, 29-30. april. (39 deltakere)
Team Play Tennis 15-16. juli. (24 deltakere)
Klubbmesterskap 26-27. august (29 deltakere)
Team Play Tennis 16. desember (8 deltakere)
Romjulsdouble 27-28. desember (36 deltakere)

Lag / Seniorlag / Veteranlag:
Vi hadde med et seniorlag i Norges Tennisforbund Divisjonstennis på våren 2017 med Erik Rodhe
som lagkaptein, men laget gikk litt i oppløsning utover sesongen. Det endte med 7. plass (av totalt
8 lag) i 3. divisjon avdeling Sør.
Vi klarte dessverre ikke å finne noen som var villig til å være lagkaptein for et divisjonslag videre
fremover og endte opp med å gi beskjed til NTF at vi trekker oss fra NM Lag.
Vi maktet dessverre heller ikke å stille et Veteranlag i utendørsserien for veteraner som organiseres
av Lars-Erik Arvesen i Tønsberg/Slagen Tennis, ei heller i innendørsserien for Veteraner som
organiseres av Sandefjord Tennisklubb. Det var ikke nok spillere som ønsket å spille, og ingen som
orket å ta jobben som lagkaptein.

Lagspillserien
Vår egen Lagspillserie hvor to og to spillere er sammen på lag og forsøker å vinne sin divisjon for
halvåret, gikk videre på sin 9. og 10. sesong på henholdsvis våren og høsten 2017. På våren var
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det med 29 lag (58 spillere) og på høsten var det med 30 lag (60 spillere). De fleste spillerne i
serien er fra vår egen klubb, men vi hadde ca. 8-10 gjestespillere fra andre klubber i regionen.

Klubbmestre
Vi hadde Klubbmesterskap 26-27. august og vinnere ble:
Klasse

1. plass

2. plass

Senior singles

Lisa Blaser

Krzysztof Wasniewski

Junior (under 16) singles

Torbjørn Celius-Hansen

Lise Viker Svendsen

Damer singles

Morag Solberg

Helene Midtskau

Senior doubles

Kamil Kowalski & Krzysztof
Wasniewski

Peter Eggli & Jørn Are Solberg

Mixed doubles

Krzysztof Wasniewski & Morag
Solberg

Lisa Blaser

Generelt om sportslig nivå
Vi må innrømme at vår klubb pr i dag ikke har et særlig høyt prestasjonsnivå i junior- eller seniorklassene. Klubben har over de siste 5-10 år kun utviklet to spillere som har oppnådd nivå nok til å
spille i Regionsmesterskap eller Norgesmesterskap; William Grimholt og Lisa Blaser.
På veteran-siden står det bedre til og vi har Morag Solberg og Krzysztof Wasniewski som spiller på
et høyt nivå både hjemme og ute – samt mange andre ganske ivrige hobby / rekreasjonsspillere
som er med på sosiale turneringer hjemme og deltar ute på et noe lavere nivå.

Anleggene / Investeringer
I tennishallen i Stavern ble garderobene og gangene rundt pusset opp, dette ble gjort som lønnet
arbeid av Bjørn Skansen.
Trenerkontoret ble fornyet og pusset opp på dugnad av Hanne Lynne, som tidlig i 2018 også har
gjort det samme med kjøkkenet.
På alle utendørsbanene både i Larvik og Stavern ble det gjennomført normalt vedlikehold, med
innkjøp av diverse utstyr og materiell til det.
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Region Sør
Vi har i løpet av 2017 hatt veldig lite kontakt med «Region Sør». Norges Tennisforbund sentralt er
klar over at regionen ikke fungerer særlig bra, og de (NTF) er i ferd med å utrede om regionene i
det hele tatt skal fortsette som de er pr i dag, eller om det skal jobbes med en annen strukturering.
Som erstatning for manglende nettverk i den såkalte regionen, har vår klubbleder Bjørn Lynne vært
i stadig kontakt med NTF sentralt og har opparbeidet en bra kontaktflate mot forbundet. Vi har
dermed ikke «gått glipp av» noe pga. manglende kontakt med regionen.

Avslutning:
2017 var et år med store omveltninger og til dels store utfordringer -- men også et år for nye
muligheter, vekst og innovasjon.
Året startet med at vår sekretær og forretningsfører gjennom mange år, Ragnhild Jacobsen,
fratrådte sin stilling og vi måtte finne en erstatning for henne. Etter en runde med intervjuer ble Nora
Thams Michelsen ansatt og var i stillingen for en relativt kort periode, før hun ga pinnen videre til
Fritz Ivar Berg, som tok over rollen som sekretær, men da uten ansvar for selve regnskapet. Gene
Hoel tilbød seg å gjøre regnskapet for 2017 på dugnadsinnsats, og slik ble det.
Samtidig terminerte trener Erik Rodhe sitt samarbeid med klubben. Varsel om dette kom i mai, og
han jobbet som trener hos oss ut vårsemesteret til rundt 20. juni - da dro han.
Vi lette etter en ny hovedtrener, gikk ut med annonser både i Norge og Sverige, hadde noen
personer inne på intervju, men sommeren passerte uten at vi klarte å finne den riktige kandidaten til
å fylle stillingen. Samtidig hadde vi fått et tilbud fra Thomas Hanstad og Thomas Wettergreen i
T&T Tennisakademi, som ønsket å ta over driften av vår tennisskole til sin egen inntekt og sitt eget
ansvar. Dette takket vi ja til, og ga T&T en avtale på dette for andre halvår 2017 – samtidig som vi
fortsatte å lete etter en egen trener som vi kunne ansette fra 1.1.2018.
Tidlig på høsten 2017 fant vi Srdjan Stojiljkovic, som nylig hadde flyttet til Larvik fra Beograd i
Serbia, der han har jobbet som tennistrener i 13 år og lette nå etter en jobb som tennistrener i
Larvik. Vi inngikk en avtale med ham om at han skulle bli vår hovedtrener fra 01.01.2018 og Srdjan
var allerede inne som ekstra-trener på timebasis noen ganger i løpet av høsten 2017.
Sommeren 2017 ble brukt til å «ta i et tak» for å snu en litt dårlig trend med nedadgående
medlemsantall og aktivitet. Da Rodhe forlot oss i juni hadde klubben 196 medlemmer, men hele
sommeren jobbet vi hardt med aktiviteter, markedsføring og med arbeid for å få folk til å føle seg
velkommen på tennisen. Nye mennesker begynte å komme til, og alle ble godt mottatt.
Vi brukte noen få hundrelapper på betalt promotering på Facebook for å nå ut til lokalsamfunnet.
Det ga resultater, og på slutten av året hadde klubben 246 medlemmer. Det var en økning på mer
enn 25% fra juni til desember.
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På høsten 2017 holdt vi to ganger nybegynnerkurs i tennis. Kursene gikk over 4 timer, fordelt på 2
timer lørdag og 2 timer søndag. Vi gjorde dette en gang i august og en gang i oktober. Disse
nybegynnerkursene viste seg å være en bra kilde til rekruttering og vi ønsker å fortsette å holde
slike kurs 3-4 ganger i året også fremover.
Helt på slutten av 2017 fikk klubben en ny logo:

Logoen ble designet og laget til for oss på dugnadsinnsats fra Marianne Zaitzow fra designbyrået
Affair i Larvik.
På sommeren/høsten 2017 samlet Bjørn Lynne sammen en Aktivitetskomité for å få oppgaver og
innsats fordelt på flere forskjellige personer i klubben. Innen Aktivitetskomiteen ble det opprettet
forskjellige undergrupper for Fest/Sosialt, Turneringer, Dugnader/Anlegg, Premier/Sponsing,
Kiosk/Servering, Facebook-posting, Kurs/Nybegynnerkurs, med 1-3 personer i hver undergruppe.
To møter ble holdt og Aktivitetskomiteen begynner å «finne sin plass» i klubben mot slutten av
2017.

Avsluttende ord:
Klubben har fortsatt et ønske om at klubben skal være en breddeklubb – en klubb for alle
aldersgrupper og like mye for hobby-spillere som for de som ønsker større utfordringer. Dette er i
tråd med NTF’s ønsker.
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