
1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Årsberetning 2020 
40.driftsår 

 

Abildsø Tennisklubb 
Stiftet 29.10.1980  



2 

 

Innholdsfortegnelse 

1. Styrets sammensetning etter årsmøtet i 2020 ................................. 3 

2. Fra Styret ............................................................................................ 3 

3. Rekruttering/juniorer: ....................................................................   4 

4. Anlegg og baner ................................................................................. 6 

5. Aktiviteter ........................................................................................... 6 

Innendørs.................................................................................................................... 6 

Innendørs herrer ......................................................................................................... 6 

Rankingliste ............................................................................................................... 7 

Gruppespill på fast time ............................................................................................. 7 

Damer ......................................................................................................................... 7 

Divisjonstennis ........................................................................................................... 7 

Klubbmesterskap........................................................................................................ 8 

Voksenkurs ................................................................................................................ 9 

6. Generelt ............................................................................................... 9 

Hjemmesiden ............................................................................................................. 9 

7. Kontingenter ....................................................................................... 9 

8. Medlemssituasjonen og økonomi ................................................... 10 

9. Fra styret .......................................................................................... 12 

Noen Saker styret har jobbet med i 2020 ................................................................. 12 

Planer for 2021 ......................................................................................................... 12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abildsø Tennisklubb Stiftet 29.10.1980 

  
 

 ÅRSMELDING FOR 40. DRIFTSÅR 
 

 2020 

 

1. Styrets sammensetning etter årsmøtet i 2020 
 

Leder :  Sven Steihaug  Svaneveien 8 

Nestleder/ Kasserer :    Anne Cathrine Magelssen Gamle Enebakkvei 41 B 

 
Styremedlemmer :  

   Else Sørland  Lyngveien 34A 

    Sinisa Spasojevic  Drivhusveien 3 

           

         Varamedlemmer :       Thomas Wist-Kirkemo        Agronomveien 26D       

                    Magnus Eriksson  Utmarksvn. 19 

 

        

 Komiteer          

Valgkomite: John Paloma Nwankwo  Konglerudtoppen 36 

              Kristin Eilertsen  Svaneveien 11 

   Verner Andersen     Svaneveien 22 B  

     Varamedlem   John Sørland  Lyngveien 34A 

 

    

Kontrollkomite : Enrica Berg Yndestad            Langerudsvingen 18C 

   Per Haakonsen  Abildsøveien 53 

      Varamedlem    Pål Sjønnesen                         Langerudsvingen 23B 

  

2. Fra Styret 
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Corona situasjonen har også for vår klubb bidratt til å gjøre dette til spesielt år. 

Oppstarten utendørs i April foregikk med relativt strenge regler for smittevern. 

Utover sommeren gikk aktiviteten på banene litt mere som normalt men fortsatt 

med tilpasninger i forhold til smittevernet. 

Det positive dette året var at vi fikk mange nye medlemmer i klubben.Veldig 

hyggelig med så god tilvekst av spillere i klubben og fint også at dette var 

medlemmer i alle aldre, og både nybegynnere og erfarne spillere. 

 

Dessverre er det slik at 2020 også er preget av utfordringer med samarbeidet i 

styret, en konflikt som også har eskalert ut over dette og har vist seg å være svært 

vanskelig å håndtere. Denne situasjonen har preget styrets arbeid gjennom hele 

sesongen og er dermed også en utfordring for hele klubben. Dette har ført til at mye 

av Styrets fokus har vært på denne saken, og det hele er meget beklagelig. 

Dette gjelder i korthet et enkelt medlems reaksjoner og oppførsel mot enkelte 

styremedlemmer (og dermed også styret som helhet.)   

Styret så seg bl.a. nødt til å benytte ekstern juridisk kompetanse for å gjøre dette på 

riktig måte. Det ble gått mange runder for å prøve å rydde opp i saken. Bl.a. 

megling og en rekke advarsler og oppfordringer. 

Styret besluttet til sist å frata vedkommende sitt medlemskap for en periode.  

Her ble også styrets varamedlemmer og valgkomiteen rådført.  

Medlemmet benyttet så sin rett til å anke dette vedtaket til Oslo Idrettskrets/Norges 

Idrettsforbund. 

Vedtaket fra Oslo Idrettskrets var klinkende klart, styret fikk fullt medhold i saken. 

 

Møter/ dugnader: i perioden er det avholdt flere styremøter og møter med styre og 

valgkomite, Samt 2 dugnader.  

Utover dette har representanter fra styret hatt møter og kontinuerlig kontakt med 

trener. Driften av klubben har i stor grad også blitt opprettholdt via mail og telefon 

blant styrerepresentantene. 

 

 

3. Rekruttering/juniorer: 
    

Innesesong på Godlia: Treningene ble gjennomført lørdager. En del fravær er typisk 

for vinter sesongen med mange vinteraktiviteter. På grunn av nedstenging av 

samfunnet, hadde vi pause fra 12.mars I seks uker. Treneren var Knut Eirik Bartnes. 

 

MAI – JUNI 

Utesessong på Abildsø: Juniorskolen fikk en betydelig økning i antall påmeldte I 

alle aldersgrupper.  

Treningene ble gjennomført tre dager i uka. En del spillere er vist interesse for 

trening to dager I uka. 

 

AUGUST – SEPTEMBER: Etter at kontrakten med treneren Knut Eirik Barntes  

gikk ut gikk vi inn for å bruke trenerkrefter fra egen klubb,  
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juniorskolen fikk da ny trener i Sinisa Spasojevic med NTFs trenerlisens T1. Som 

juniorkontakt treneren har vært kjent med både spillerne og foreldre fra før som var 

et bra grunnlag for godt samarbeid. 

Økning med antall spillere fortsetter. Imponerende oppmøte og engasjement på 

trening. 

 

OKTOBER – DESEMBER  

Innesessong på Godlia høst: Treningene ble gjennomført lørdager. Det ble behov 

for to ekstra timer på grunn av mange påmeldte som ville fortsette med trening I 

vintersesongen.  

 
Fra november kom nye koronarestriksjoner og juniorer I alder 13-18år fikk ikke lov 

til å trene. Heldigvis de yngste spillere fikk gjennomført treningene sine fram til 

juleferie. 

 

OPPSUMERING  

 

Treningene ble gjennomført stort sett som normalt til tross alle utfordringene vi 

hadde på grunn av korona situasjonen I samfunnet I mars og april. Særlig etter 

åpning og lettelser I mai.  

Det var ent veldig bra år for tennis generelt. Vi har fått mange nye ivrige barn og 

ungdommer som tok treningene seriøst.  

Alle våre grupper har etter hvert gått opp I spillenivå og byttet til mer krevende 

baller. Til tross for en frustrerende situasjon med periodisk stenging, så har våre 

juniorer vist imponerende evner til å tilpasse seg situasjonen og trene så godt de kan 

så snart de fikk mulighet til. Det var en glede å jobbe med dem.  

I 2020 har vi etablert godt samarbeid med LJan TK hvor vi fikk leie to ekstratimer 

for juniortrening, men også våre mest ivrige spillere på orange og grønt nivå ble 

invitert til treningskamper med tilsvarende grupper fra LJan. På grunn av 

restriksjoner tilbudet ble begrenset til noen få. Dette var fin mulighet for våre 

juniorer til å spille mot andre barna utenom turnering eller klubbmesterskap. De 

vant suverent alle kamper. 

Klubbmesterskapet ble arrangert I september og det deltok flere spillere på grønt 

nivå. De eldste juniorer Kevin og Kennet Amundsen vant i juniorkategorien, men 

de fikk god motstand fra yngre spillere. En del av spillerene deltok I 

klubbmesterskapet for første gang, og vi håper å se dem og flere til I 2021. 

 

Generelle ambisjoner blant våre juniorspillere er å lære og ha det gøy på banen.  

Vi har også begrenset fysisk kapasitet for de som vil trene mer, og derfor  

er det rom for at et begrenset antall spillere får mulighet til å jobbe mer avansert 

med sin tennis, slik at både barna selv og foreldre opplever utvikling raskere. 

Ambisjonen bør også være at  

flere prøver å delta i turneringer, men viktigste er at de lærer grunnslag og teknikk 

godt, slik de kan ha glede av tennisen videre i livet. 
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4. Anlegg og baner 

Banene 

Alle banene ble rigget til for sesongen på dugnad i år. Gjennomføringen gikk bra, 

Det ble gjort en grundig jobb med banene, både planeringer av ujevnheter, fokus på 

at linjene skulle sitte godt og god bruk av den innleide motoriserte valsen for å få 

banene tilstrekkelig valset. Det il alltid være en vurdering hvor mye banene skal 

valses, men generelt holdt banen seg bra gjennom sesongen med det arbeidet som 

ble gjort.  

Takk til alle som bidro med hjelp. Mange kjente som i år igjen gjorde en stor 

innsats, men også nye fjes dukket opp og det setter vi stor pris på. 

 

Booking system innført i klubben  

I dette året ble det også innført nytt booking system for klubben. 

«Skedda» systemet. Dette ble meget godt mottatt fra medlemmene. 

Og gir en mye bedre mulighet til å planlegge sine egne treningstimer, 

Samtidig som det også er en aktivitetskalender for klubben mhp. lagkamper,kurs og 

treninger. Else Sørland holdt tak i dette og er den som er å kontakte vedr. spørsmål 

rundt systemet. 

 

 

Nytt asfaltdekke ved ballveggen 

Dette ble lagt i juni og gjorde ballveggen straks mere populær som treningspartner. 

Vi så gjennom hele sesongen at mange benyttet seg av ballveggen og det er 

gledelig. Viktig å bemerke at denne er tilgjengelig for alle, både medlemmer og 

ikke medlemmer. 

 

Nye Boder 

Til oppbevaring av utstyr og diverse er nå den gamle containeren erstattet av to nye 

boder. Håpet er også at denne oppgraderingen skal føre til mindre forsøpling, 

Da containeren stakk lenger ut på plassen og det da var lettere for uvedkomne å 

kaste avfall bak denne.   

 

 

5. Aktiviteter   

Innendørs 

Abildsø Tennisklubb er først og fremst en «sommerklubb», siden vi ikke har eget 

innendørsanlegg. Vi er avhengig av å leie spilletid hos andre klubber i inne 

sesongen, og dette er kostbart. Tilbud om inne trening kan derfor ikke gis til alle, og 

går i hovedsak kun til juniorer og til voksne som deltar på kamper.  

Innendørs herrer 

Dette spillet ble naturlig nok også preget av pandemien, men vi startet opp inne i 

høst og holdt på til november da alt ble stengt ned igjen. 

Herre- og Veteranlaget har hatt trening inne i Nordstrand tennishall på Nordseter i 

år også. Det er 12 spillere som benytter fem bane-timer søndag kveld, der det spilles 
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timeskamper og resultatene oppdateres gjennom hele vinteren i en tabell. Utover de 

to rullerende reservene blant de 12 spillerne er det en ekstra reserveliste med 5-8 

spillere som kan kontaktes for at timene skal bli utnyttet best mulig. Det er fortsatt 

stor overvekt av veteranspillere på treningen inne, men reservelisten er preget av 

yngre spillere og alt ligger til rette for at det skal jevne seg litt mer ut fremover. 

Det har vært bra kontinuitet på de 12 spillerne på listen, og ordningen med å få inn 

nye på listen fungerer greit, positivt at også noen av de yngre er med videre.  

Dette spillet ble naturlig nok også preget av pandemien, men vi startet opp inne i 

høst og holdt på til november da alt ble stengt ned igjen. 

 

 

Rankingliste 

Vi oppfordrer medlemmer til å melde seg på og spille ranking kamper. Ny regel fra 

2020er at man kan utfordre alle foran på listen. Dette for å øke interessen for å 

spille og gi deltakerne som ønsker å spille mye muligheten til det.  

Også kamper i klubbmesterskap kan regnes med. 

Vi har en rankingliste for herrer og en for damer, men ingenting i veien for at 

damene kan entre herrelisten. 

 

Gruppespill på fast time 

I 2020 ble baner holdt til faste treninger. Dette var vellykket og passet for en del 

spillere og dette blir videreført også i 2021. 

Målet er å gi alle muligheten til en fast treningsdag mot spillere på noenlunde 

samme nivå og ferdighet.   

 

Damer 

Damene har fast innendørstrening i Nordstrand Tennisklubbs hall.  

Den faste treningsgruppa innendørs har bestått av 4-5 personer, dessverre bare 3 i 

høstterminen, 1 er ute grunnet fødsel. Grunnet corona situasjonen har det uansett 

ikke vært trening siden oktober. 

 

Vi har kun en time pr uke til disposisjon, og tilbud om trening her har gått til dem 

som tidligere har deltatt på kamper.  

 

 

Damene har også fast treningsdag på sommeren, i tillegg til ad hoc-spill.  

Gruppen er liten, men stabil. Vår faste oppfordring står som før fortsatt ved lag; det 

er et stort ønske at flere av våre kvinnelige medlemmer blir mer aktive, spesielt 

sommerstid da vi har gode treningsmuligheter! I utendørssesongen har man alle 

muligheter til å spille mye og de som ønsker det må bare møte opp til treninger på 

de oppsatte tidspunkt (settes opp på tavlen, på Facebook etc.). 

 

 

Divisjonstennis  

Seriesystemet ble også stoppet på grunn av pandemien. 
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En reserve lag serie ble satt i gang utpå sommeren og ga etterlengtede kamper for 

de aktive spillerne som ønsker matching. 

Vi håper nå at 2021 skal gi muligheter for ordinære lagkamper i seriesystemet igjen. 

Der vil resultatene fra 2019 være retningsgivende for nytt serieoppsett.    

 

 

 

 

UTR Rangering 

 

NTF besluttet å implementere Universal Tennis Rating (UTR) i norsk tennis fra 1. 

januar 2019. UTR er en rating som gir en måling av spillerens ferdighetsnivå. Tre 

faktorer spiller inn: nivået på motstanderen, resultatet (ikke bare tap/seier) og de 

siste 30 kampene fra de 12 siste månedene 

Dette er et rangeringssystem som er grunnlag for den offisielle rangeringen til 

Norges Tennisforbund , disse er «frosset» i 2020 og forhåpentligvis går dette videre 

og starter opp i 2021 :  

Rangering for våre spillere i klubben er : 

 

392 Bjørn Vidar Kristoffersen  7,02 

497 Sven Ole Steihaug             6,27 

606 John Paloma Nwankwo     5,47 

644 Morten Knudsen                5,24  

 

Klubbmesterskap 

Klubbmesterskapet 2020  

Vi var heldige i år, sol og fint tennisvær begge helgene turneringen pågikk. 

Mange gode og jevnspilte kamper, og god stemning selv om den sosiale delen 

manglet. 

Spesielt Gledelig er det at det i år var flere juniorer enn vanlig med på turneringen. 

Det setter vi stor pris på, og vi fikk også der mange underholdende og velspilte 

kamper, og de viser alle sammen stor framgang i spillet. 

Vi håper å se dem igjen alle sammen i 2021. 

 

 

Resultater: 

 

Klasse Vinner Finalist 

         Herrer A Bjørn Vidar Sven S. 

         Herrer B Kasper  John S. 

Junior Kevin A. Kenneth A. 

Double Bjørn Vidar/Morten Frank/Kenneth  

Mix double Enrica/Sven John P/Kristin E 
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Voksenkurs 

I 2020 hadde vi tilbud om kurs også for voksne, både nybegynnere og mer øvet. 

Kursene ble arrangert i mai og juni, med 6 kursdager pr gruppe. Det deltok til 

sammen 13 voksne, 6 på nybegynner og 7 på mer øvet. Tilbakemeldingene var 

gode, og dette vil klubben forsøke å gjenta våren 2020. 

 

 

6. Generelt 

Hjemmesiden  

I 2020 hadde nettsiden totalt ca. 1500 besøk 

Disse var innom nettsiden i snitt 1 minutt og 20 sekunder. 

60 % av trafikken kommer fra søkemotorer. Resten er direkte besøk og fra linker på 

andre nettsider. 

Forsiden er mest besøkt, deretter informasjon om "kontingent" og "bli medlem". 

 

Facebook 

Det finnes en Facebook side for medlemmer ; ATK Medlem.  Gruppen vokser sakte 

men sikkert. Vi oppfordrer alle til å følge med på informasjon som legges ut der. Er 

du ikke medlem, send forespørsel om å få bli det, da ordnes dette raskt.  

 

For øvrig er det en egen Facebook-gruppe for juniorene og for enkelte 

undergrupper. 

 

 

 

7. Kontingenter  
 

Årsmøte 2020 fastsatte årskontingenten for året til; 

 

Kr. 500,- for junior til fylte 17 år 

Kr. 950,- for voksne 

Kr. 1.450,- for familie med samme adresse 

Kr. 250,- for støttemedlemmer 

 

Innmeldingsavgiften er bestemt til en halv årskontingent og betales i tillegg til 

årsavgiften første år. 
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8. Medlemssituasjonen og økonomi 
 

Klubben hadde ved årsskifte 369 medlemmer, herav 156 kvinner og 213 menn. 

172 personer var 25 år eller yngre, dette er «all time high». 

  

Det er tegnet 56 nye medlemskap (26 familie, 13 senior, 17 junior), dette er 29 flere 

enn i fjor. Medlemstallet gikk opp med netto 98 personer fra 2019 (271 medlemmer 

i 2018). I likhet med mange andre klubber opplevde vi svært stor pågang i corona-

året. 

Vi kan se en tendens til at radius for medlemskap går litt lenger ut fra Abildsø enn 

tidligere.  

 

Historisk utvikling i medlemsantall: 

 

 
 

Regnskapet viser et underskudd på kr 20.934, mot budsjettert underskudd på kr 

88.100 og overskudd i 2019 på kr 80.345. På inntektssiden har vi høyere 

kontingenter er forventet, lavere tilskudd. På kostnadssiden har vi brukt litt mer enn 

forventet til anlegget (boder, div. utstyr) og utgiftene til juniortrening er også litt 

høyere enn budsjettert (klubben har bl.a. tatt litt større andel enn vanlig i corona-

året, egenandelene litt lavere). 

Balansen viser at vi har kr 1,2 mill disponibelt i banken. 

 

Utviklingen i viktige inntektsposter viser at klubben kanskje må vurdere andre 

inntektskilder for å sikre fremtidig drift og investering i anlegg fremover.  
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9. Fra styret 

             Noen Saker styret har jobbet med i 2020 

 

• Åpning av anlegget for sesongen 2020 

• Diverse søknader til kommune, krets og forbund for å sikre klubbens drift. 

• Sørge for at vi har et godt tilbud til de yngre gjennom hele året 

• Foreta idrettsregistreringen 

• Rapporter til Lotteri- og Stiftelsestilsynet i forbindelse med 

Bingoinntektene 

• Gjennomføring av dugnader, generell vedlikehold av anlegget, opprydding 

i og rundt anlegget og stenging av anlegget for vinteren 

• Ellers har styremøtene, mailutveksling og telefonmøter tatt seg av den 

daglige driften.  

• Arrangere Klubbmesterskap 

• Arrangere kurs for medlemmer i alle aldre. 

• Sak om midlertidig fratakelse av medlemskap 

 

Planer for 2021 

 

• Vi ser på planer for  fornying av banene med kunstdekke i 2021. 

Dette vil være et viktig prosjekt da våre baner med kunstdekke nå er slitte og 

glatte å spille på. Disse trenger fornying. Vi er i kontakt med to leverandører. Info 

vil bli publisert på nettsiden/Facebook. 

 

 

Vi har som mål å gi et tilbud til alle som ønsker å spille tennis i nærområdet. 

Vi ønsker å gi våre nye medlemmer en positiv opplevelse av sporten og miljøet 

når de starter i Abildsø tennisklubb.  

 

Styret vil takke samtlige som har bidratt til gjennomføringen av sesongen 2020 og 

håper på et stort og bredt engasjement fra alle klubbens medlemmer i 2021. 
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For Styret i Abildsø Tennisklubb   Oslo, mars 2021  

 

 

 

Sven Steihaug     Anne Cathrine Magelssen 

 

 

 

Else Sørland     Sinisa Spasojevic 


