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Forord  
 
 

I 2018 har styret fortsatt å ha fokus på å følge opp arbeidet fra tidligere år med å lage en 
bred plattform for unge konkurransespillere fra vår region. Vi ønsker med dette arbeidet å 
legge til rette for at klubbene beholder flest mulig aktive spillere og særlig de som er i 
aldersgruppen 14-19 år ettersom frafallet er størst i disse aldersgruppene. I tillegg har 
formålet vært å samle konkurransespillere for å styrke samholdet, samt å gi dem muligheten 
til å spille med andre på samme nivå. 
 
Regionen har også fokus på å legge til rette for et aktivt miljø for spillere i voksen alder. Vår 
region har i flere år samarbeidet med Tennisregion Østland Øst (TØØ) om å arrangere 
lagserie for veteraner både inne og ute. I 2017 tok Norges Tennisforbund (NTF) over for 
TØØ slik at NTF arrangerer uteserien og vår region arrangerer inneserien. Lagseriene har 
mange deltakere og er veldig populær. Det deltar spillere i alle aldre fra 40 år og oppover. 
 
Treningssamlingen i 2018 ble avviklet med innleid hjelp fra flinke og erfarne trenere. Espen 
Lilleås ledet samlingen med god hjelp fra Espen Foss og Caroline Rohde-Moe. Samlingen 
fokuserte både på spill, fys og mentaltrening og tilbakemeldingene fra de som deltok var 
gode. Det er utfordrende å finne ledige helger til samlingene ettersom det «alltid» er en 
turnering eller et klubbarrangement på gang, men vi satser på å få gjennomført flere 
samlinger til neste år. 
 
I høst prøvde vi ut et nytt format på kampene i lagserien for juniorer. Hver kamp fikk tildelt 
en klokketime på banen inklusive oppvarming. Det ga bedre forutsigbarhet og mindre 
ventetid for spillere og foreldre. Vi har kun registrert positive tilbakemeldinger på dette og vil 
nok fortsette i dette sporet. 
 
NTF gjennomførte i begynnelsen av 2018 en undersøkelse blant alle klubbene i Norge om 
hva de synes om nytteverdien av regionene. Styret i NTF har gått gjennom resultatene fra 
undersøkelsen og skal etter planen møte styret i regionen i mars for å informere om det 
pågående arbeidet med en eventuell ny regionsmodell. Vi ser frem til å få mer informasjon 
om dette arbeidet og gleder oss til det videre arbeidet i 2019! 
 
Sporty tennishilsen fra Annette Skotner, regionsleder 
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Dagsorden 
 

 
 

REGIONSTING TENNISREGION ØSTLAND VEST 21. MARS 2019 
 
  
 
  

 Åpning 
 

1. Godkjenning av dagsorden. 

2. Godkjenning av fremmøtte representanter. 

3. Valg av:  a) Dirigent 
     b) 2 referenter 
     c) 2 representanter til å skrive under protokollen 

4. Behandle årsmelding for 2018 

5. Behandle revidert regnskap for 2018 

6. Behandle styrets forslag til handlingsplan for 2019 

7. Fastsette regionskontingent for 2019 

8. Vedta budsjett for 2019 

9. Valg 

10.Tildeling av arrangement 
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Organisering 
 
Regionstyret 
Tennisregion Østland Vest har hatt følgende personer i styret i beretnings periode: 
 
Styremedlemmer: 
 

Leder                             Annette Skotner  Snarøya TK 
Nestleder                       Marike Holthe Møll *  Vestre Bærum Tennisklubb 
Styremedlem                 Rune Hovda    Asker TK 
Styremedlem              Torbjørn Bekken  Blommenholm & Sandvika TK 
Styremedlem              Jon P Selvig *   Blommenholm & Sandvika TK   
Styremedlem              Gro Wullum    Nesøya TK 
Styremedlem              Preben Ditrichson *  Stabekk TK  
 
Varamedlem              Rikard Tveiten *  Eiksmarka TK  
 
* Marike Holthe Møll fratrådte høsten 2018 
* Preben Ditrichson trakk seg etter første styremøte. Jon P Selvig kom inn i styret i mai. 
* Rikard Tveiten kom ikke på første styremøte og trakk seg etter det 
 

Komiteer og kontakter 
 
Valgkomite 
Egil Andre Berglund, Stabekk TK 
Karianne Braathen, Drammen TK 
Espen Rebbestad, Eiksmarka TK 
 
 

Revisorer 
Martin Siem, Stabekk TK 
Kathrine Flaaten, Stabekk TM 
 

Møter/Ting 
 

Styremøter 
Styret har siden regionstinget 14.03.2018 avholdt 3 styremøter.  
 

Regionsting 
Det ble holdt Regionsting på Stabekk tennisklubb den 14.03.2018. Annette Skotner var 
dirigent. Det var 1 representant med stemmerett fra klubbene til stede i tillegg til 4 
representanter fra styret.  
 
Andre møter 
Representanter for styret og regionssekretæren har også deltatt på møter som har vært 
arrangert av NTF, blant annet Tennisforum 2018. I tillegg har vi hatt et møte der alle 
klubbene ble invitert til å stille med en eller to representanter.  
 

Administrasjon 
Synneve Tryggeseth er regionens sekretær, ansatt i 25 % stilling.  
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Markedsføring/Informasjon 
Regionen har egen hjemmeside www.ostlandvesttennis.no og her legger vi ut all relevant 
informasjon. I tillegg har vi også en Facebook side som regelmessig oppdateres. Vi sender 
ut informasjon per epost til klubbene vedrørende samlinger og turneringer. 
 

Samarbeidspartnere 
Tennisregion Østland Vests nærmeste samarbeidspartner har i 2018 vært Tennisregion 
Østland Øst. Det viktigste samarbeidsfeltet er på arrangementer.  

 

Medlemmer 
På grunn av endringer i rapporteringsrutinene til Norges Idrettsforbund som gjør at frist for 
innsending av informasjon om medlemstall er flyttet til 31.04, har vi ikke noe oppdaterte tall, 
så vil legger her frem tallene for 2017.  
 
Per 31.12.17 var det 17 klubber i Tennisregion Østland Vest. Tallene viser at vår region har 
5 818 medlemmer. 
 
Kommunikasjonen med medlemsklubbene har i 2018 foregått mye via epost. Etter styrets 
oppfatning har kommunikasjonen mellom de ulike organisasjonsleddene blitt bedre. Det er 
viktig at regionen får fortløpende oppdateringer når det skjer endringer i klubbene. Regionen 
hadde i tillegg et klubbmøte med representanter fra flere av klubbene på forsommeren. 
 

Medlemsoversikt 
 
Medlemstall (hovedtall) Region Østland Vest, idrettsregistreringen 2017 – totalt: 
 

Antall klubber: 17 
 
Kvinner: 2 522 
Menn: 3 296 
 
Medlemmer totalt 2017: 5 818 
Medlemmer totalt 2016: 5 933 
Medlemsnedgang: 1,94 % 
 
 

Samlinger 
 
Det har i år vært arrangert en samling for konkurransespillere U14 til U19  
 
Det deltok 16 spillere på denne samlingen som ble avhold på BSTK sitt uteanlegg med 
innleide trenere. 
 
Det var vanskelig å finne helger for å arrangere samlinger da det stort sett alltid er fullt opp 
med turneringer de fleste helger.  
 

 
 

Arrangementer 
 

http://www.ostlandvesttennis.no/
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Regionsmesterskap og Regionsturnering innendørs 2018 
I 2018 arrangerte vår region og Tennisregion Østland Øst Regionstuneringen for U12 og 
Regionsmesterskapet for U14+U16 hver for seg. I vår region ble derfor disse to turneringene 
slått sammen til en turnering og arrangert på Oslo Tennisarena helgen 26.-28.januar 2018. 
 
Deltakere: 
U12    50 
U14       27 
U16       27 
                

 
Regionsmesterskap og Regionsturnering utendørs 2018 
Første helgen i september arrangerte Blommenholm & Sandvika Tennisklubb 
Regionsmesterskap junior i klassene U14, U16 og U19 og Regionsturnering U12. I U12 
fortsetter økningen med 3 flere spillere i single og 3 flere par i double i forhold til 2017, mens 
det i U14 dessverre var en kraftig nedgang fra i fjor. I U16 var det i år nok deltakere til å 
gjennomføre både for gutter og jenter. Hele 10 gutter stilte, samt 3 par i double, mens på 
jentesiden var det kun 4 spillere, men allikevel bedre enn i fjor. Igjen var det dessverre kun 
en påmeldt av hvert kjønn i U19. 
 
Vi benytter anledningen til å takke arrangøren for en super gjennomføring.  
 
Deltakere: 
U12    37 i single og 13 par i double 
U14                 20 i single og 3 par i double 
U16                 5 i single gutter 
U19    4 i single jenter  
 

Lagserie junior høsten 2018 
I år samarbeidet vi med Tennisregion Østland Øst om å arrangere denne turneringen og vi 
er glade for å ha TØØ tilbake som samarbeidspartner. Lagturneringen gikk over to helger 
på OTA i oktober (U12) og november (U14+U16). Det var dessverre noen kollisjoner med 
allerede bookede turer for et par av de større Osloklubbene, så deltakelsen ble ikke så 
stor som ønsket i de eldste klassene. Totalt deltok 50 lag med til sammen 216 registrerte 
spillere. Arrangementet ble meget vellykket og regionene satser på å fortsette samarbeidet 
i 2019. Vi gjorde en del endringer i spilleformatet for å øke forutsigbarheten og vi har kun 
mottatt positive tilbakemeldinger på dette. Hver kamp fikk tildelt en klokketime på banen, 
der fem minutter var til oppvarming og resten til kamp. Ingen nye game skulle settes i gang 
etter fem på hel.  

Veteranlagsserie inne 2018/19 
Tennisregion Østland Vest står som arrangør av veteranlagserien innendørs der også 
spillere fra klubber i Østland Øst er invitert til å delta. Det er fortsatt økende interesse og 
stort engasjement for serien blant klubber og spillere, og inneværende sesong setter ny 
rekord med 30 herrelag og 29 damelag. Den gledelige økningen på damesiden fortsetter 
igjen! Vi nærmer oss nå virkelig smertegrensen for deltakelse, da det ikke er lett å skaffe 
baner i hallene til alle kampene, men vi satser på at det neste år vil bli plass til oss i blant 
annet VBTK’s nye anlegg.  

Økonomi 
 

 2018 Budsjett 2018 
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INNTEKTER   

Tilskudd og kontingenter   

Medlemskontingenter 177 530 185 000 

Tilskudd Idrettskretser 59 779 80 000 

Momskompensasjon 32 017 30 000 

Sum tilskudd og kontingenter 269 326 295 000 
   

Arrangementsinntekter   

Egenandel regionssamlinger 6 500 100 000 

Egne arrangement inne 419 678 350 000 

Sum arrangementsinntekter 426 178 450 000 
   

Andre inntekter   

Renteinntekter 11 500 

Sum andre inntekter 11 500 

   

SUM INNTEKTER 695 515 745 500 

   

UTGIFTER   

Aktivitet   

Egne arrangementer inne 324 316 340 000 

Premier 6 921 10 000 

Utgifter regionssamlinger 13 132 120 000 

Støtte junior 0 30 000 

Sum aktivitet 344 370 500 000 

   

Administrasjonsutgifter   

Lønn og sosiale kostnader 159 014 200 000 

Reisekostnader 1 215 6 000 

Regnskapshonorar 11 250 11 250 

Kontorrekvisita 0 2 000 

Datakostnader 6 971 7 000 

Telefon 2 400 2 500 

Styremøter 685 3 000 

Møter med klubber 0 5 000 

Bank og kortgebyrer 217 500 

Tap på fordringer 0 0 

Sum administrasjosutgifter 181 751 237 250 

   

SUM UTGIFTER 526 121 737 250 

   

RESULTAT 169 394 8 250 

 
 
 
 
 

 

 

 

BALANSE PR 31. DESEMBER    

 2018 2017 

EIENDELER OG OMLØPSMIDLER   
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Brukskonto 241 821 162 421 

Sparekonto 1 726 3 075 

Debitorer/Utestående fordringer 110 135 100 237 

Sum eiendeler 353 682 265 734 

   

EGENKAPITAL OG GJELD   

Kreditorer - kortsiktig gjeld 80 225 161 670 

Egenkapital 01.01 104 063 78 799 

Beregnet resultat 169 394 25 265 

Sum egenkapital og gjeld 353 682 265 734 

 
 
 

Resultater 
 

Vi henviser til websidene: 

 
 

www.ostlandvesttennis.no 

 

  www.tournamentsoftware.com 
 

 

 
Takk for hjelpen  
Tennisregion Østland Vest takker alle som direkte eller indirekte har hjulpet regionen på 
en eller annen måte i 2018. For at tennisen skal utvikle seg videre er vi helt avhengige av 
at folk engasjerer seg og hjelper til. 
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