
Styremøte ATK 19/9-2022 

På Klubbhuset kl. 19:00 

Til stede: Else Sørland, Kristiane Blix-Nilsen, Verner Andersen, Sven Steihaug,  Geirulv Storaker  

 

agenda i forkant : 

- Baner og anlegg 
- Kurs 
- Evaluering sesong 
- evantuelt 
 

Baner : 

Nye baner med kunstdekke er gode å spille på og mange velger disse fremfor grusbanene. 

Vi har spilt lagkamper der og kun fått gode tilbakemeldinger fra andre klubbers spillere. 

De har bedret seg utover sesongen når teppet har strekt seg ut, og det er ikke så mye feilsprett som 

det var i starten. Mastersport har også hatt et par runder med bearbeiding i etterkant, og noe 

fjerning  av luftlommer. 

I avtalen ligger også at de vil komme tilbake i april 2023 for å sjekke tilstanden etter vinteren, og evt. 

Gjøre noe retting. 

Vi mottok tilbud om å gjøre arbeide med grusbanene før vinteren for å bedre kvaliteten før neste 

sesong. Dette lå på ca. 100 000 kroner. Men styret avslo dette, da vi er litt usikre på hva dette vil gi os 

av gevinst.  

Vi har imidlertid kjøpt inn et tonn grus som er fordelt ut på siden mot veien. Tanken er at dette skal 

få «sette» seg i løpet av vinteren så utgangspunktet blir en bedre såle til våren der det er mest slitt. 

 

Kurs : 

Kursene starter innendørs etter høstferien. 

Litt usikkerhet om vi før timene på Golia. 

Alernativ kan bli Ljan, men vi får svar på dette i løpet av 1-2 uker. 

 

Klubbmesterskap : 

Vi er fornøyd med gjennomføring. 

Kommet noen tilbakemeldinger. 

Ønske om å ha det over to helger, men vi er egentlig mest stemt for å komprimere det litt over en 

lang helg, for å samle folk da. 

Vi vil evaluere dette videre. 



Sommer cupen var vellykket og vi vil gjenta det i juni neste år. 

Ellers også kurs som vanlig og tenniscampen i uken etter skolefri. 

 

 

Julemiddag forslag Fredag 9/12. Sendes ut innbydelse til dette. 


