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Styrets årsberetning
Virksomheten
Det var et helt spesielt år i 2020 med flere nedstengninger og flere regler å passe på
om smittevern og hvem som fikk lov til å spille. Likevel har vi fått mange nye
medlemmer og en sterk medlemsvekst i klubben. I tillegg leverer klubben et godt
økonomisk resultat i 2020, til tross for nedstengninger og strenge restriksjoner. Styret
er meget tilfreds med administrasjonens, trenernes og medarbeidernes håndtering av
den krevende pandemi-situasjonen.
Styret har bestått av styreleder Øystein Risan, nestleder Connie O’Neill Kormeseth,
styremedlem og leder for anleggskomiteen Guy Lorenzini og styremedlemmene
Christine Munch-Finne, Terje Søhoel og Marit Repp. Det har vært avholdt 10 møter
siden årsmøtet.
Markus Berg har vært daglig leder, Senka Bratic-Botonjic resepsjons koordinator
(Ricardo Mena har vært vikar under mamma permisjon for Senka), Esad Bratic
vaktmester, Marc Gummersbach hovedtrener, Christopher Andersson trener på fulltid
og Erik Rochette, Luka Dimitrijevic, Anders Nordby Haagenrud og Kjell Hustad
trenere på deltid, samtungdommer fra klubben som hjelpetrenere på deltid. Philip
Quilter og Emil Nielsen var styrketrenere på deltid. Resepsjonen var bemannet med
ekstrahjelper.
Asker tennisklubb disponerer og driver ni velholdte grusbaner og klubbhus med
leilighet i Bleikerveien 64. Klubben eier og driver en permanent fire-baners
innendørshall med tilhørende servicefunksjoner i Brages vei 4. Resepsjonsbygget i
hallen ble utvidet med trimrom/TFO-rom i 2017 og ble ferdigstilt i 2018. Ny
belysning på innebanene ble installert i 2019. Utebanene ble opprinnelig bygget i
1969/70, klubbhuset i 1972 og hallen i 1990. Ny boble over 2 grusbaner ble satt opp i
høsten 2018 samtidig med at fire baner ble renovert med RedPlus.

Medlemmer og aktivitetsnivå i klubben
Medlemstallet har økt fra 694 i 2019 til 769 i 2020 (11% økning) som er i tråd med
målsettingen. Til tross for pandemi og nedstengning har det vært stor intresse for å
spille tennis både inne og ute.
Vi har hatt 66% belegg gjennom hele året i hallens åpningstider (68% i 2019) og ca
19% i boblen, (19% i 2019). Totalt 51% for hallen og boblen til sammen til tross for
delvis nedstengning av kurs og begrensninger i hvem som har fått lov til å spille på
våre anlegg. Utebanene hadde 27% belegg (32% i 2019). I 2020 hadde vi færre
turneringer ute som trekker ned %-andelen i 2020 sammenlignet med 2019. Men det
viser likevel at vi fortsatt har stor kapasiet, både inne og ute, utenom kjernetiden. Det
var også store variasjoner uke for uke. Dette skyldes bl.a. at aktivitetsnivået var
vesentlig lavere i skolens ferier.
Inntektene for baneleie inne var på 2 332 836 kr i 2020 (2 857 804 kr i 2019).
Belegget på utebanene var omtrent det samme med 26% på vanlige grusbaner og 28%
på de nye RedPlus banene.
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Pro Shopen (inkl kiosken) har gått relativt bra også i 2020 med en omsetning på
633 104 kr (694 533 kr i 2019) Shopen er ett populært tilbud i klubben. Alle
medlemmer får 10 % rabatt på sko, klær, bager og tennisracketer.

Arrangementer
Klubben har forholdt seg til råd og retningslinjer fra nasjonale myndigheter, Asker
idrettsråd/kommunen og NTF vedrørende smitteverntiltak knyttet til treninger og
arrangementer.
Klubbmesterskapet inne ble dessverre avlyst pga. korona. Klubbmesterskapet ute ble
gjennomført med et nytt konsept med å spille på samme nivå i stedet for alder og det
var totalt 40 påmeldte (både barn og voksne)
Årets klubbmestere ute i 2020:
Klasse
Senior erfaren
Senior noe øvet
Damedouble
Sosial mixeddouble
Junior grønn
Junior orange

Luka Dimitrijevic
Stefan Jovicevic
Trine Holter/Mette Skulstad
Magnus Arnstorp/Åshild Arnstorp
Martin Munch-Finne
Tobias Børstad

Det var ca. 150 påmeldte til sommerleiren i 2020 (inkludert flere camps for
konkurransespillere der vi hadde flere deltagere fra andre klubber i tillegg til egne
spillere).
ATK arrangerte Handelsbanken Cup NC 14 og Asker Open UTR 13-19 år. I tillegg
arrangerte vi Porsche Center Asker & Bærum NM Veteran i august. Det ble også
gjennomført flere barneturneringer (Red, Orange, Green og Yellow Tour) i løpet av
våren.
Klubben arrangerte også flere andre aktiviteter / samlinger av sportslig og sosial art i
2020, men pga. korona måtte dessverre flere arrangementer avlyses / utgå. Vi ser frem
til å kunne gjenoppta et mer normalt aktivitetsnivå.

Det sportslige
ATK ønsker å være en klubb med glade og fornøyde spillere i alle aldre og på alle
nivåer.
Klubben har flere som spiller aktivt og deltar i turneringer. Konkurransegruppen er
på 15-20 spillere. Det kan spesielt nevnes at Paul Hjorteland vant landsturneringen
u12, både i singel, double og mixed som første års u12 spiller. Gratulerer så mye! Vi
ser fram til fortsatt sportslig framgang i årene som kommer fra våre medlemmer.
Lagtennisen ble litt annerledes i år. Den vanlige divisjonstennisen ble avlyst og
erstattet med en sommerserie. Damelaget benyttet anledningen til å gi en del yngre
spillere mer kamperfaring og kom på sjette plass i sin pulje. Herrene kom på andre
plass i sin pulje. I NM lag junior hadde vi med ett jentelag og ett guttelag. Guttene
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gjorde det best i 2020 der de vant sin kvalifiseringsgruppe. Sluttspillet måtte dessverre
flyttes pga. ny korona nedstengning. Veteranlagskampene ble avlyst.

Reparasjon og vedlikehold
Administrasjonen har i samarbeid med styret utarbeidet en plan med oversikt over
vedlikeholdsoppgaver og fremtidige prosjekter. Denne brukes til fortløpende
oppfølging av hvilke reparasjons- og vedlikeholdsoppgaver som skal prioriteres.
Høsten 2020 ble det montert nytt gjerde rundt bane 6 og 7. I tillegg ble gjerdet skiftet
rundt bane 1-3. Vi har også skiftet til ny led-belysning i gangen i tennishallen og
installert varmepumpe i klubbhuset og i resepsjonen..

Økonomisk resultat
Klubben omsatte totalt i 2020 for ca. 10 mill. kr (11,5 mill. kr i 2019). Driften hadde
et resultat etter avskrivninger på ca 0,1 mill kr (0,3 mill. kr i 2019). En viktig faktor i
regnskapet for 2020 er at klubben fikk ca 560 000,- i korona tilskudd.
Klubben hadde 1.januar 2021 bankinnskudd og kontanter på ca. 3 mill. (1.januar 2020
var det 2,1 mill. kr), og en langsiktig gjeld på i overkant av 3,5 mill
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Asker, 18. Mars 2021
Styret i Asker Tennisklubb

Øystein Risan (leder)

Christine Munch-Finne

Marit Repp

Connie O'Neill Kormeseth

Guy Lorenzini

Terje Søhoel

Markus Berg (daglig leder)
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