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Forord  
 
Da er et nytt år passert siden forrige årsmelding og i år som i fjor har styret lagt vekt på å 
følge opp arbeidet fra tidligere år der vi forsøker å bistå klubbene med å legge til rette for 
unge tennisspillere, både de som spiller aktiv konkurransetennis og de som ikke 
konkurrerer. Tanken bak dette arbeidet er å bidra til at klubbene beholder flest mulig aktive 
spillere og spesielt de som er i aldersgruppen 14-19 år. Det er særlig litt opp i tenårene at 
frafallet blant juniorer er stort. I tråd med NTFs mål om «tennis hele livet» ønsker vi å 
motarbeide den tendensen for å holde på de unge spillerne. 
  
Regionen har også fokus på å legge til rette for et aktivt miljø for spillere i voksen alder. Vi 
arrangerer lagserier for veteraner inne og ute i samarbeid med NTF og dette er et av de 
arrangementene som samler flest spillere. Antall påmeldte lag øker og det ser vi som et tegn 
på at tilbudet er populært, vellykket og en viktig satsning for å holde folk i tennisen «hele 
livet». Grunnet utbruddet av covid-19 viruset ble lagserien inne dessverre ikke ferdigspilt 
våren 2020, men vi regner med å spille den ferdig til høsten. 
  
Årets treningssamlinger for juniorer ble, med støtte fra regionen, holdt av Holmen 
tennisklubb og Vestre Bærum tennisklubb. Vi ønsker å opprettholde tilbudet med 
treningssamlinger slik at unge tennisspillere kan møtes på tvers av klubbene, samt få et 
supplement til egen klubbtrening. Regionen arrangerte i tillegg tradisjonen tro junior lagserie 
innendørs høsten 2019. Høsten 2018 prøvde vi ut et nytt format på kampene der hver kamp 
ble satt opp med en klokketime inklusive oppvarming. Det ga bedre forutsigbarhet og mindre 
ventetid for spillere og foreldre. Basert på tilbakemeldingene valgte vi å fortsette med 
timeskamper i år også. 
  
Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke for meg som regionsleder. Det har vært mange 
lærerike og morsomme år og den som overtar stafettpinnen kan glede seg! 
  
Sporty tennishilsen fra Annette Skotner, regionsleder 
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Dagsorden 
 

 
 

REGIONSTING TENNISREGION ØSTLAND VEST 18. JUNI 2020 
 
  
 
  

 Åpning 
 

1. Godkjenning av innkalling og 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 2019 

5. Behandle revidert regnskap for 2019 

6. Behandle styrets forslag til handlingsplan for 2020 

7. Fastsette kontingent for 2020 

8. Vedta budsjett for 2020 

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                       Torbjørn Bekken  Blommenholm & Sandvika TK 
Styremedlem                 Gro Wullum    Nesøya TK 
Styremedlem              Jon P Selvig    Blommenholm & Sandvika TK   
Styremedlem              Dagfin Bakken   Hønefoss TK  
Styremedlem              Hanne Madsen   Snarøya TK 
Styremedlem              Mangler  
 
Varamedlem              Marita Johnsen   Snarøya TK 
Varamedlem              Mangler  
 

Komiteer og kontakter 
 
Valgkomite 
Rune Hovda, Asker TK 
 
 

Revisorer 
Martin Siem, Stabekk TK 
Kathrine Flaaten, Stabekk TM 
 

Møter/Ting 
 

Styremøter 
Styret har siden regionstinget 21.03.2019 avholdt 3 styremøter.  
 

Regionsting 
Det ble holdt Regionsting på Stabekk tennisklubb den 21.03.2019. Annette Skotner var 
dirigent. Det var 4 representanter 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 Tennistinget 2019. 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.  
 
 

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. 
 

 

http://www.ostlandvesttennis.no/
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Samarbeidspartnere 
Tennisregion Østland Vests nærmeste samarbeidspartner har i 2019 vært Tennisregion 
Østland Øst. Det viktigste samarbeidsfeltet er på arrangementer.  

 

Medlemmer 
Per 31.12.2019 var det 17 klubber i Tennisregion Østland Vest. Tallene viser at vår region 
har 5 688 medlemmer. 
 
Kommunikasjonen med medlemsklubbene har i 2019 foregått mye via epost. 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 2019 – totalt: 
 

Antall klubber: 17 
 
Kvinner: 2 320 
Menn: 3 368 
 
Medlemmer totalt 2019: 5 688 
Medlemmer totalt 2018: 5 488 
Medlemsvekst: 3,64 % 
 
Fra 01.10.2020 ønsker vi Svelvik Tennisklubb velkommen som medlem i vår region med 

sine 198 medlemmer       

 

Samlinger 
 
Det har i år vært arrangert to samlinger. 
 
I april arrangerte Holmen TK med trenerne Peter Eriksson og Lars Petersson (Snarøya 
TK) en samling over 2 dager for konkurranse spillere i klassene U14+U16 og U19. Det 
deltok 27 spillere, blant annet en gjest fra Region sør. 
 
I desember arrangerte VBTK med trenerne Torgrim Fossbråten og Lillian Kollerud 
Johannessen samling for klubbspillere i alderen 11-15 år. Det deltok 16 spillere. 
 
Det var også i år vanskelig å finne helger for å arrangere samlinger da det stort sett alltid 
er fullt opp med turneringer de fleste helger.  
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Arrangementer 
 

Regionsmesterskap og Regionsturnering innendørs 2019 
I 2019 arrangerte vår region og Tennisregion Østland Øst igjen felles regions mesterskap i 
klassen U14+U16+U19 mens vi delte opp U12 turneringen. RM ble arrangert på Oslo 
Tennisarena 18.-20. januar og RT på Stabekk 25.-27. januar 
 
Deltakere: 
U12    42 
U14       84 
U16       58 
U19       11 
                

 
Regionsmesterskap og Regionsturnering utendørs 2019 
Månedsskiftet august/september arrangerte Blommenholm & Sandvika Tennisklubb 
Regionsmesterskap junior i klassene U14, U16 og U19 og Regionsturnering U12.  
Litt nedgang i påmelding i U12 klassen, mens det i U14 var 6 flere spillere enn året før. I de 
eldste klassene er det dessverre tynt med påmelding og kun gutter U16 ble gjennomført.  
 

Vi benytter anledningen til å takke arrangøren for atter en super gjennomføring       

Det var topp stemning hele helgen! 
 
Deltakere: 
U12    28 i single og 8 par i double 
U14                 26 i single og 7 par i double 
U16                 7 i single gutter 
  
 

Lagserie junior høsten 2019 
I år igjen samarbeidet vi med Tennisregion Østland Øst om å arrangere denne 
turneringen. Da det fra høsten 2019 ble endringer i NM lag, med innledende 
kvalifiseringsrunder i juniorklassen, valgte vi å kun arrangere for U12. Lagturneringen gikk 
over to helger på Furuset i oktober med innledende puljer, og sluttspill for alle på Stabekk i 
desember. 

Det deltok 25 lag fordelt fra 12 klubber, hvorav Son TK og Nesodden TK var med for første 
gang. Vi videreførte spille formatet med tidsstyrte kamper, som gir øke forutsigbarheten og 
som fikk positive tilbakemeldinger året før. 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.  Som tidligere år var dette en meget vellykket turnering.  

Veteranlagsserie inne 2019/20 
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 atter 
en gang ny rekord med 34 herrelag og 32 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, heldigvis åpnet VBTK sitt nye anlegg sommeren 
2019 og det er spilt kamper der nesten hver helg siden. Corona epidemien som kom til 
Norge i mars 2020 gjorde at 3 søndager med kamper er utsatt til august/september – så 
serien er pr i dag ikke ferdigspilt.   
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Økonomi 
 

 2019 Budsjett 2019 

INNTEKTER   

Tilskudd og kontingenter   

Medlemskontingenter 169 500 185 000 

Tilskudd Idrettskretser 60 280 80 000 

Momskompensasjon 34 234 40 000 

Sum tilskudd og kontingenter 264 014 305 000 
   

Arrangementsinntekter   

Egenandel regionssamlinger 20 501 50 000 

Egne arrangement inne 434 900 400 000 

Sum arrangementsinntekter 455 401 450 000 
   

Andre inntekter   

Renteinntekter/purregebyr 1 239 500 

Sum andre inntekter 1 239 500 

   

SUM INNTEKTER 720 654 755 500 

   

UTGIFTER   

Aktivitet   

Egne arrangementer inne 339 483 410 000 

Premier 3 488 15 000 

Utgifter regionssamlinger 30 095 60 000 

Støtte junior 0 30 000 

Sum aktivitet 373 066 515 000 

   

Administrasjonsutgifter   

Lønn og sosiale kostnader 170 581 200 000 

Reisekostnader 1 678 6 000 

Regnskapshonorar 11 250 11 250 

Kontorrekvisita 0 2 000 

Datakostnader 3 125 7 000 

Telefon 2 400 2 500 

Styremøter 1 955 3 000 

Møter med klubber 0 5 000 

Bank og kortgebyrer 157  500 

Tap på fordringer 600 0 

Sum administrasjons utgifter 191 746 237 250 

   

SUM UTGIFTER 564 812 752 250 

   

RESULTAT 155 842  3 250 
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BALANSE PR 31. DESEMBER    

 2019 2018 

EIENDELER OG OMLØPSMIDLER   

Brukskonto 330 657 241 821 

Sparekonto     1 743 1 726 

Debitorer/Utestående fordringer 180 720 110 135 

Sum eiendeler 513 120 353 682 

   

EGENKAPITAL OG GJELD   

Kreditorer - kortsiktig gjeld 83 021 80 225 

Egenkapital 01.01 274 257 104 063 

Beregnet resultat 155 842  169 394 

Sum egenkapital og gjeld 513 120 353 685 

 
 
 

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 2019. For at tennisen skal utvikle seg videre er vi helt avhengige av 
at folk engasjerer seg og hjelper til. 
 
 
 
 
 
_____________________  ____________________  ____________________ 
Annette Skotner,   Torbjørn Bekken,              Gro Wullum 
Leder     Nestleder       Styremedlem 
 
 
 
_____________________  ____________________  ____________________ 
Jon Selvig,    Dagfin Bakken   Hanne Madsen 
Styremedlem    Styremedlem    Styremedlem 
 
 

 


