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Halden Tennisklubb 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dag: Torsdag 27.02.2020 
Kl: 19:00 
Sted: Klubbhuset 
 
Saksliste for årsmøte 22.02.2020 
 
1. Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer 
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 
3. Valg av dirigent og referent, og 2 medlemmer for undertegnelse av protokoll 
4. Behandle årsberetningen 
5. Behandle regnskap for 2019 
6. Forslag til årsmøte 
7. Vedta reviderte fastsatte medlemskontingenter, og treningsavgift, hall leie og greencard 
8. Vedta revidert budsjett for 2019 
10. Valg (leder og kasserer er valgt for 2 år) 
10.1. Nestleder 
10.2. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 
10.3. 2 revisorer 



10.4. Valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem 
 
 

 

 
Årsberetning 

Halden Tennisklubb 2019 
 

Styrets sammensetning 2019 

Carsten Stang, leder 

Andre Norderhaug, nestleder 

Atle Johansen, kasserer 

Stein Henriksen, sekretær 

Bahija Tawdi Jørstad, styremedlem 

Lars Wang, styremedlem 

Geir Jørstad, 1. varamedlem 

Lars Omberg, 2. varamedlem 

Revisorer: Glenn Thøgersen, Martin Vik 

Valgkomite: Faye Lyseng og John Einar Hulsund 

    

Styrets arbeid 

Styremøter 
 

Det er avholdes styremøter ca. hver 6. uke. Styret har jevnlig kontakt per email og telefon 
mellom styremøter. Det har igjen vært et travelt år med flere prosjekter på gang. 
 

Spesielle oppgaver 

Oppgaver som er av betydning og saker som har tatt mye av styrets tid inkluderer:  

1. Matchi: Matchi fungerer nå godt etter at vi hadde utfordringer i oppstartsfasen ved 

overføring av kundedata fra eksisterende systemer til Matchi men det er ikke mere 

problemer enn vi må påregne for denne type installasjoner. Matchi har laget ny løsning 

for Greencard for HTK og også her har det vært og til dels er det utfordringer ift å få til 

korrekt prising men Matchi har jobbet godt ift å løse disse problemene. Ikke minst at 

Matchi nå har en ansatt i Norge som har bred kompetanse ift IT og tennis så har ting gått 



bedre og bedre. Tilbakemeldinger fra medlemmer ift Match er også gode etter at man 

ble vant til den nye løsningen. Matchi har ført til økede inntekter for HTK. 

2. Vi en meget god turnering i september for både barn, juniorer og senior. Vi hadde håpet 

på noen flere deltagere men dessverre var det andre turneringer i Oslo området som 

konkurrerte med vår turnering. Paratennis turnering kunne dessverre ikke arrangerer da 

nøkkelpersoner i dette miljøet i Oslo var opptatt med bla Davis Cup. 

3. Ting går fremover ift både prosjekt «Klubbhus» og oppgradering av banedekker. 

Klubbhus prosjektet har kommet lengst og Viken Fylke behandler nå vår søknad ift 

tippemidler og siden vi planlegger universell utforming av klubbhuset slik at bevegelse 

hemmede og paratennis spillere for eksempel skal kunne benytte WC, oppholdsrom, 

kjøkken etc.  Pga at fokus er på tilpasning ift para tennis så har vi mulighet til å få hele 

50% av totalkostnad dekket av tippemidler. Hvis vi får endelig godkjennelse på søknaden 

fra Viken i begynnelsen av juli så kan vi gå løs på selve jobben med rehabilitering av 

klubbhuset sent i 2020 eller tidlig i 2021.    

 

For begge prosjekter går vi bredt ut og vil søke støtte fra diverse stiftelser  

 

Anlegg og aktiviteter 

 

Hallen 

Bruk av hallen fortsatte å øke det siste år. Dette skyldes både økt medlemsmasse og mange 
fra de andre Østfoldbyene som leier hos oss. Gratis Green Card ordning for 
barn/ungdom/studenter/para og trening for barn i helgene sammen med de andre Østfold-
klubbene har også økt aktiviteten.  På hverdager fra kl. 16-22 er hallen stort sett full booket 
men i helgene er det nå også høy aktivitet noe styret er meget fornøyde med. 
 

Baner 
 
 
Banedekket har nå vært i bruk siden 2011 og vi har derfor satt i gang prosjekt ift nye 
banedekker og da med demping da nåværende baner er svært harde og belastende for knær 
og bein.  Utebaner er sterkt preget av vær og vind. Styret arbeider videre med dette 
prosjektet 
 

Daglig vedlikehold 
 
Johnny har tatt seg av dette både ift klipping ute og holdt inne banene omtrent støvfrie samt 
annet forfallende videlikehold. Øket bruk av hallen medfører økt behov for rengjøring av 
hallen. Vi takker Johnny for vel utført arbeide. 
 
 



 

Klubbhuset 
 
Prosjekt klubbhus. Vi har hatt diverse møter med kommunen og vi er innstilt som nr 13 på 
prioriteringslisten ift Tippemidler men her er vi avhengig av status for Os prosjektet da 
mange av prosjektene som ligger foran oss er relatert til utbygging på Os. Halden kommune 
har press på seg da de mister tippemidler for 2020 hvis de ikke kommer i gang på Os i 2020. 
Utover tippemidler og søknader til stiftelser så har vi sikret en låneramme i Berg Sparebank 
på MNOK 1,1 men styret satser på å benytte minst mulig av lånet til klubbhus prosjektet ift 
og at banene våre også trenger rehabilitering.  
 
Det er også positivt at klubbhuset brukes av barn og ungdom til lekselesing og andre 
aktiviteter. 
 

www.haldentennis.com og Facebook og andre aktiviteter 
 
Kunngjøring og nyheter, påmelding til kurs og turnering, bestilling av hall tid og innmelding i 
HTK gjøres på websiden. Facebook er et viktig virkemiddel for HTK i forhold til markedsføring 
og rekruttering og vi har en egen Facebook gruppe for de som trener hos oss/medlemmer 
selv om hovedsiden er mest i bruk. Tor Rivera vedlikeholder hjemmesiden vår.  
 
Vi ønsker å gjøre betydelig mere ift informasjon til medlemmer, foreldre, sponsorer og andre 
men utfordringen er som alltid at styret ikke kan gjøre alt og det har vist seg vanskelig å få 
medlemmer til å engasjere seg mere i klubben. Dette er en sak vi kommer til å ha fokus på i 
2020. Sosiale aktiviteter ønsker også styret å prioritere fremover. 
 

 
Sportslige aktiviteter 
 
Organisert trening: 
 
Klubben har mellom 40 og 50 personer som trener fast hos vår ansatt trener Tino Kirst, og 
dette gjelder barn, juniorer og seniorer. Mange grupper er stabil over tid som skaper et godt 
miljø. Vi har også flere barn/juniorer fra Sarpsborg Tennisklubb som trener hos oss i 
vintersesongen og Tino trener i sommerhalvåret flere grupper med barn i Sarpsborg (dvs 
HTK leier ut Tino til STK). 
 
 
Flere av våre yngre spillere har deltatt i Østfoldkarusellen og de har oppnådd gode resultater 
i løpet av 2019. Mathea, Tilde, Marius, Sander mfl har begynt å spille i diverse turneringer og 
oppnådd meget gode resultater. Utrolig gøy at vi nå har flere yngre spillere som også er med 
på turneringer og vi hat totalt åtte spillere under 12 år som jevnlig konkurrer 
 
NM Lag: Halden stilte med to lag  
 

• Førstelaget ble nr 3 i avd B i 3 divisjon 

Feltkode endret

http://www.haldentennis.com/


 

• Andrelaget ble nr 3 i avd D i 4 divisjon  
 

Det har vært en utfordring å stille fult lag i alle matcher da spillere har trukket seg. Det som er 
positivt er at flere av våre juniorer da har fått sjanse til å spille på våre lag  
 
Turnering:  
 
HABO DNB høstcupturnering ble en vellykket turnering med 36 påmeldte og det ble mange gode 
resultater for HTK spillerne 
 
 
Andre arrangementer:  
 

• Barnas idrettsdag på strupe ble vellykket med ca 35 barn som fikk forsøke seg på tennis 
 

• Idrett i Halden i samarbeid med Halden idrettsråd fikk vi ca 50 barn mellom 6 - 12 år sjansen 
til å prøve seg på tennis 

 
 

 
 

Paratennis 
 
Vårt mål er at vi skal ha paratennis i alle vår årlige nasjonale turnering. Paratennis spillerne 
trener ukentlig med Tino og er ellers hyppige brukere av hallen  
 
 

Medlemstall pr 31.12.2019 

       

Pr. 
31.12.2018 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år+ totalt 

kvinner 0 14 27 13 41 95 

menn 1 18 34 20 107 181 

totalt 1 32 61 33 148 276 

 

Medlemsutvikling 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Kvinner 37 37 43 71 81 83 

Menn 116 117 116 137 154 160 

Totalt 153 154 159 208 235 243 

 

Året 2019 hadde vi en bra økning i medlems antallet fra 243 til 276 medlemmer. Det er 

meget gledelig og stort sett alle alders grupper har hatt en fin økning 



Vi håper at den positive trenden fortsatt og vi fikk og vi får en moderat økning i antall 

medlemmer i 2020. Økning i antall medlemmer har skjedd på tross av at vi har ryddet opp i 

medlemsmassen ifm at vi begynte å benytte Matchi. Når Matchi i løpet av 2020 forhåpentlig 

blir integrert mot medlems systemet til Norges Idrettsforbund så vil det underlette 

oppfølging av medlemsmassen og vi kan bare forholde oss til Matchi når vi oppdaterer 

medlemsmassen. 

 

Økonomi (regnskap for 2019 i eget vedlegg) 

 
Status rapport fra vår regnskapsfører Roar Lund, Lundi AS 
Regnskapet gjøres opp med et underskudd på kr 11 181 av totale inntekter på kr 886 961. I 2019 økte 

salgsinntektene fra kr 872 753 i 2018.  

Bokførte kundefordringer på kr 55 103 er nå å anse som likvide og gjelder i hovedsak utestående 

kontingent 2019 som skal kreves inn. 

I 2019 er varelageret gjennomgått og satt til kr 0 ved utgangen av året, mens avsetninger til 

forpliktelser i balansen også er tilbakeført. Samlet sett er nå balansen ryddet og totale eiendeler på 

kr 337 724 består nå hovedsakelig av bankinnskudd på kr 245 797, kundefordringer på kr 55 103 og 

anleggsmiddel på kr 36 824. For historikken, anbefaler vi at note 9 i framtiden også bør inneholde 

informasjon om opprinnelig verdi på Tennishallen, selv om bokført verdi er kr 1. De samlede 

eiendelene er finansiert ved kr 212 404 i total egenkapital, kr 56 880 i langsiktig lån og kr 68 440 i 

kortsiktig gjeld. Den kortsiktige gjelden består hovedsakelig av kr 39 286 i skyldige feriepenger til de 

ansatte, depositum kr 2 600 og skyldig til det offentlige kr 25 727 (forskuddstrekk ansatte og 

arbeidsgiveravgift betalt i begynnelsen av 2020).  

Regnskapet for 2019 gir etter vår mening et riktig bilde av driften i 2019.  I skrivende stund arbeids 

det med å bringe klarhet i ytterligere grunnlag for mva-kompensasjon samt å få dette tallmaterialet 

inn i det nye web-baserte økonomisystemet fra Tripletex. Fakturering av kontingenter, trening og 

halleie er i gang. Etter vår mening er det lagt et godt grunnlag for den videre driften av klubben.  

 

Vennlig hilsen 

 

Roar Lund 

 

 

Fastsettelse av medlemskontingenter og andre priser 
 
På budsjettmøtet anbefalte styret en generell pris økning på 2,5 % i 2020 og dette forslaget 
ble også vedtatt. Økningen er meget moderat og er på linje med eller under de justering 
andre klubber i Østfold vi kan sammenligne oss med. Mange klubber i Halden justerer sine 
priser på årlig basis slik at det prisøkning ikke kommer i rykk og napp. En økning på 2,5 % er 



moderat ift at lønnsøkningen i år forventes å ligge på 3, 5% og vi må passe på at våre priser 
øker minst i samme takt som våre kostander for å sikre en stabil økonomi for HTK 
 

Medlemskontingenter for 2020 
 

Familie kr 2 400,00 til kr 2 490,00 
Senior kr 1 350,00 til kr 1 390,00 
Student/para kr 800,00 til kr 820,00 
Junior 13-17 kr 800,00 til kr 820,00 
Barn t.om. 12 kr 600,00 kr 615,00 
Passiv kr 500,00 kr 515,00 

 
 
GreenCard, Timepris, Fast leie og treningskontingenter 
 

Greencard ‐ Timepriser ‐ Fast timeleie ‐ Treningskontingenter 
 
 

GreenCard 2 terminer pr år (kjøpes via Matchi) 
Greencard voksen pr termin kr 1 300 til kr 1 340 
Greencard barn, ungdom, studenter og para tennis spillere er inkludert i 
medlemskontingenten 
 
Timeleier: 
Ikke medlemmer Ute og inne kr 330 
 
Timeleie medlemmer Ute (07‐16) kr 140 til kr 145 
Inne (07‐16) kr 140 til kr 145 
Inne (16‐22) kr 160 til kr 165 
 
FAST TIMELEIE 3 terminer 
Dagtid (07‐16) kr 2 400 til kr 2 460 
Kveld (16‐22) kr 2 900 til kr 2 975 
 
TRENINGSKONTINGENT 3 terminer 
1 time pr uke kr 600 til kr 615 
2 timer pr uke kr 900til kr 925 
3 timer pr uke kr 1 200 til kr 1 230 
4 timer pr uke kr 1 500 til kr 1 540 
  

 
Vedta budsjett for 2020 (eget vedlegg) 
 



HTK avholdt budsjettmøte i klubbhuset 6.desember 2019. Vår kasserer gjennomgikk sitt 
forslag til budsjett for 2020 og besvarte diverse spørsmål. Kassererens budsjettforslag ble 
enstemmig vedtatt av medlemmer som deltok på møtet.  

 

Valgkomiteens innstilling til nytt styre for 2020 

 

Carsten Stang, leder (ikke til valg) 

Lars Wang, nestleder 

Atle Johansen, kasserer (ikke til valg) 

Stein Henriksen, sekretær 

Bahija Tawdi Jørstad, styremedlem 

Inger Johanne Kirkedam Larsen, styremedlem  

Geir Jørstad, 1. varamedlem 

Andre Norderhaug, 2. varamedlem 

Revisorer: Glenn Thøgersen, Martin Vik 

Valgkomite: Faye Lyseng og John Einar Hulsund 

 


