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Årsberetning  
 

1.0 STYRET OG UTVALG 
 
1.1 Styret: 
  Leder:    Audun Jensen  
 Styremedlem    Elin Riise      
 Styremedlem    Jørn Hanserud      
 Styremedlem    Guro Nina Vestvik  
 Styremedlem    Pål Henning Berg 
 Styremedlem   Gry Andersen 

Styremedlem   Geir Skår 
   
  

 
1.2 Sportskomite:    Styret/DL/HT 
1.3 Arrangementskomite:  Styret/DL/HT 
1.4 Klubbhuskomite:  Styret  
1.5 Banekomite:   Erik Sekkelsten, Erik Haugerud, Øyvind Larsen 
1.6 Ansv. trimserie herrer:    Per Glorvigen  
1.7 Valgkomite:   Arve Sjølstad, Inger Felde Nordby 
 
 2.0 MEDLEMSTALL 2013 

                 

  2014 2013 2012  2011  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Senior 100 86 69 32  40  67 46 33 28 34 36 40 

Skoleungdom - - - 3 2 3 4 4 4 3 3 8 

Ektefeller - - - 16 6  8 14 12 18 12 14 20 

Familiemedl. - - - 34 7  16 31 30 39 52 50 34 

Juniorer 77 41 80 57 85  100 124 31 35 29 38 20 

Æresmedl. 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

Sum aktive 179 129 151 144  142  197 222 113 127 133 144 130 

Passive 0 0 0 3 3  5 2 2 1 1 2 2 

Totalt 179 129 151 147  145  212 224 115 128 134 146 127 

 
Vurdering: Positiv medlemsutvikling. Klubben har mange yngre juniorer og 40 + seniorer. Det er et stort 
vekstpotensiale i aldersgruppen 16 – 40 år.   
 
3.0 ADMINISTRASJON  
 
3.1 Styret   
 

- Det er avholdt 11 styremøter og 74 saker er blitt behandlet. 
Fokuset til styret har vært å få innarbeidet gode administrative/økonomiske rutiner med daglig 
leder Tomas Klingén, samt å få etablert et godt stabilt sportslig opplegg med daglig 
leder/hovedtrener Jørn Kolloen.  Styret har også prioritert arbeidet med uteanlegget og 
forholdene rundt driften av Ankerskogen Tennishall, noe som forble uavklart i 2014.  
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- Daglig leder: Tomas Klingen (50% f.o.m høst 2014) 
Arbeid: 
 

- IKT-ressurs: Ulf Skogeng 
Arbeid: Har ordnet med diverse tekniske løsninger som:  
sikrere lagring av dokumenter,  påmeldingsskjemaer på nett, oppgraderinger av hjemmesiden, 
infoskjerm, evalueringer av bookingsystemer, rådgiving vedr. innkjøp av utstyr m.m. 
 

- Komite erstatningsanlegg: Erik Haugerud, Audun Jensen 
Arbeid: Klubben har hatt løpende kontakt med Hamar kommune om Ringgata-situasjonen. 
Saken om forlengelse av Ringgata ble ikke ferdigbehandlet av formannskap/kommunestyret i 
2014.  
 

- Representasjon: Deltagelse på ordinært og ekstraordinært årsmøte HIL. Arve Sjølstad ble valgt 
inn i HILs arbeidsutvalg.  

 
- HIL tennisgruppe har hatt flertall og ledet styret i Ankerskogen Tennishall AS siden oppstarten i 

1995. Både Kjersti Smee Jensen, Arve Sjølstad og Jørn Hanserud (leder) trakk seg fra sine 
styreverv i juni 2014. Siden vi ikke aksepterte at HIL hovedlag som eier overtok flertallet i styret, 
valgte vi å trekke våre styrekandidater.  

 
-  Arrangementer: Styret har vært engasjert i flere arrangementer: - Åpning av utesesongen,            

” TennisCafe” på sommeren, sommeravslutning for juniorer, foreldremøte og ”åpen dag” i 
romjulen. 

 
 
3.2 Trenings- og kursvirksomheten / tennisaktiviteter 
 

- Trenere vinter/vår/sommer 2014:  
Tomas Klingen, Erik Riise.; Vetle Sekkelsten, Brage Lysbakken, Harald Brevik Guntvedt,  Fredrik 
Liberg Berg, Marcos Fernandez. 
 

- Trenere høst 2014:  
Hovedtrener Jørn Kolloen (75% f.o.m høst), Erik Riise , Fredrik L. Berg. 

 
Våre assistenttrenere gjorde en fremragende jobb med å holde kurs- og treningsopplegget gående 
sammen med Tomas det første halvåret. Etter at vår nye erfarne hovedtrener Jørn Kolloen startet opp i 
august, har både stabiliteten og kvaliteten på treningsopplegget blitt styrket. Antall kursdeltagere  økte 
til ca. 70 på høsten, og en del av de mest aktive juniorene har økt treningsmengden. Flere  juniorer har 
begynt å spille turneringer.  
 
I høst fikk klubben prosjektmidler fra Hedmark Fylkeskommune for å igangsette ukentlig trening for 
seniorer (60+) med trener. Dette tilbudet fortsetter også i 2015. 
 
 
Diverse aktiviteter:  
 
Sommertennisskole: Vi arrangerte to sommertennisskoler med svært god deltagelse på begge ukene 
med 20-30 barn på hver skole. Dette er en fin rekrutteringsarena for klubben. Trenerne Fredrik Berg, 
Erik Riise og Marcos Fernandez gjennomførte første uken sammen med Tomas Klingén, mens Jørn 
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Kolloen startet sitt arbeid i klubben med rekordmange juniorer på sommerskolen i august. På uken i 
august var også …………………. trenere.  
 
Turneringer:  
 
Turneringer som klubben har arrangert: 
 
- Klubbturnering for juniorer i juni 
- Klubbmesterskap for juniorer og seniorer i august. 
- Klubbturnering/minitennis i november 
- Regionsturnering i november 
- Juleavslutning i desember 
 
 
3.3 Divisjonsspill  
HIL tennis hadde to herrelag med i divisjonstennisen i 2013; et lag i 3 divisjon og et lag i 4. divisjon.  
1. laget hadde problemer med å stille mannskap til alle kampene, men takket være sporty debutanter 
fikk vi stilt lag i alle kamper. På 1.laget spilte: Tomas Klingen, Arve Sjølstad, Erik Sekkelsten, Audun 
Jensen, Temesghen …………., Gaute Lorentzen og Per Simen ………………laget endte på ……………plass. På 2. 
laget spilte Sverre Worren, Erik Haugerud, Themesghen, Lukas Salmer,……………..  
 
 
3.4 Uteanlegget  i Hamar Park  
 
Etter at vi fikk signaler fra Arbeiderpartiet om at de ikke ville støtte rådmannens innstilling om 
forlengelsen av Ringgata, valgte styret/styreleder å oppgradere uteanlegget utover budsjett: 
 

- Terrassen ble pusset opp og malt. 
- Herregarderoben ble pusset opp og malt. 
- Damegarderoben ble pusset opp og malt, og gjort om til kontor/lager/proshop. 
- Elektrisk anlegg og lamper ble oppgradert etter en kortslutning. 
- Nye solide og lange nok brannslanger ble kjøpt til alle baner. Takk til Tess AS for meget god pris. 

 
Før sesongstart ble det kjøpt inn to paller med banegrus som skal holde ut 2015-sesongen. Etter en 
befaring på anlegget, fikk vi et tilbud på nye dyser og oppgradering av vanningsanlegget (kr. 16000), som 
lenge har vært i ustand.  
 
Som vanlig har spesielt Erik Haugerud og Erik Sekkelsten gjort en strålende dugnadsjobb på anlegget. I 
tillegg til banekomiteen ble Brage Lysbakken engasjert som  banemann for primært å vanne banene i 
løpet av ferien.  
 
Nøkkelkortordningen på banene fungerer bra. I 2014 valgte styret å kjøpe nye kort til alle medlemmene, 
noe som vil bli videreført i 2015 med kr. 50,- som egen kortavgift i tillegg til medlemskontingenten. 
Utleie av baner gjennom Scandic Hotell fungerer også bra, så  takk til Scandic Hotell for god service. 
 
Klubben fikk også i 2014 fire store blomsterkurver fra Skramstad gartneri, og blomstene prydet 
klubbhuset hele sommeren. Klubben takker gartneriet for den hyggelige gaven og Sølvi Hallem som har 
fått ordnet dette i flere år. 
 
Siden Raske Rør er avviklet, ble Hamar Rørleggerfirma igjen engasjert med å få gjort det rutinemessige 
arbeidet med å få stengt og tømt vann/rør. 
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3.5 Tennishallen  
 
HIL tennisgruppe har fulgt opp drifts- og leieavtalen på en god måte. Mange arbeidstimer hos daglig 
leder har gått med til oppfølging av Senserio-bookingsystemet, og mange dugnadstimer er lagt ned i 
vedlikehold/oppussing fra styrets side: 
 
-   Søppel utenfor hallen ble plukket opp på våren. 
-   Søppel og ting bak dukene på bane 1 er ryddet bort. 
-   Duken på bane 1 ble fjernet, og veggen er omgjort til ballvegg. 
-   Veggen/ballveggen langs bane 1 er malt/merket. 
-   Oppholdsrommet utenfor bane 1 ble pusset opp med ny vegg/maling og nytt IKEA-møblement.  
    Takk til Pål H. Berg for meget god byggeledelse.  
-  Ukentlig rengjøring av alle banene er gjennomført. Takk til Vetle Sekkelsten  for en meget  
   ansvarsfull,og viktig renholdsjobb. 
-  Rengjøring av alle lampene/ventilasjonsrør og nedplukking av diverse tennis- og badmintonballer ble   
    foretatt i romjulen. 
-  Plater bak bane 3 er ryddet bort og ribbeveggene er klargjort for bruk til basistrening. 
-  Dommerkrakkene var i en så dårlig forfatning at de måtte kastes. Kulerammene blir igjenbrukt på alle  
   banene.  
- Lyspærer i taket er skiftet av Stange Elektriske v/Tor Gulbrandsen. Takk til Cramo AS som låner ut liften 
til klubben gratis slik at det kan byttes lyspærer i taket og rengjøres høyt oppe.  ATAS fikk ellers 
rehabilitert taket i løpet av året. 
 
Klubben startet så smått forhandlinger med ATAS om en fornyelse av drifts- og leieavtale høsten 2014, 
men det har ikke lykkes å bli enige om en fornyet avtale.  
 
 
4.0 IDRETTSLIGE PRESTASJONER  
 
4.1 Individuelle prestasjoner/utmerkelser 
 
Brage Lysbakken fikk HILs Asbjørn Kjønningsbergs minnepremie 
 
Sverre Worren har følgende gode plasseringer i 70+:  

 Norsk mester innendørs, single 70+, 2014. 

 ? 
 
Jørn Kolloen nr. 5 NM senior innendørs. 
 
Andre resultater: 
 
4.2 Klubbmesterskap 
Klubbmesterskapet ble gjennomført for juniorer/seniorer høsten 2014. Det var god stemning blant 
spillere, foreldre og bekjente som tok turen til uteanlegget. Vinnere: 

 

 

4.3 Trimserien  
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5 lag meldte seg på i høst, og kampene pågår fram til midten av februar. Spillegleden har som før vært 
stor, og innsatsen upåklagelig. Aldersspennet i gruppen er fortsatt stort, men det er ikke til hinder for 
felles tennisglede. Takk til Per Glorvigen som har vært ansvarlig  for trimserien i en årrekke.  Dette 
mosjonstilbudet er viktig for klubben og bør kunne  utvides med flere lag til neste sesong. 
 
 
5.0 KOMMUNIKASJON  

 
5.1 Medlemmer 
Klubben startet kommunikasjonen med alle medlemmer på e-post i 2014. Dette har effektivisert 
kommunikasjonen og servicen ut til medlemmene.   
 
5.2 PR / reklame 
 
HIL Tennis fikk i 2014 kun en stor artikkel og noen mindre oppslag i HA.  Det ligger store 
forbedringsmuligheter når det gjelder mediaoppslag både i HA og ikke minst i Hamar Dagblad. 
 
Vi har fortsatt stor glede av samarbeidet med Ferskvann reklamebyrå som hjelper oss med å fremstå 
med et profesjonelt uttrykk på vårt materiell. Vi har også i hatt annonser i Hamar Dagblad vedrørende 
sommertennisskolene og kurs.  
 
 
5.3 Internett og sosiale medier 
Våre internettsider har vært jevnlig oppdatert under året. IKT-ressurs Ulf Skogeng har hjulpet klubben 
mye med å heve kvaliteten på sosiale medier.  
 
I 2014 har klubben brukt HIL Tennis sine Facebook-sider aktivt og klubben har i dag  ? som følger siden. 
FB har nå blitt en viktig informasjonskanal til klubbens medlemmer og foreldre til barn på tennistrening. 
Der oppdateres det med informasjon om hva som skjer i klubben og invitasjoner til arrangement.  
 
 
6.0 ØKONOMI 
I 2014 viste regnskapet et underskudd på 113 000. Klubben hadde ves årsslutt en positiv egenkapital på 
kr. Underskuddet skyldes primært avskrivinger på gammel gjeld (87 000) og ekstraordinære utgifter 
vedrørende uteanlegget (90 000). Resultatet må derfor sies å være tilfredsstillende.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Forsidebilde. Her er noen av HIL tennis sine unge spillere. Fra venstre: Daria Druyan, Sara Marthine 
Andersen, Victoria Mai, Elisa Druyan, Gunnar Fleischer Eng, Nikolai Gylthe Berget, Luka Malmer, August 
Hoel. Foto: Mattis Røhne, Hamar Arbeiderblad 

 


