
 

Årsberetning 2017 

Oksefjorden tennisklubb 
 

STYRE OG ORGANISASJON 

Følgende styre ble valgt for sesongen 2017: 

• Leder Ida Soon Brøther Bergh 

• Nestleder Hilde Eidbo 

• Kasserer Elisabeth Meidel 

• Sekretær Jorun Brøther Bergh 

• Styremedlem Ingrid Aanonsen Eeg 

• Styremedlem Beate Stabell-Hansen 

• Styremedlem Arne Mildal 

 

Valgkomité: Hilde Eidbo og Harald Martin Nilsen 

Revisorer: Lillian Næs og Arne Bjørn Mildal 

 

Nytt styre ble registrert i Brønnøyrsundegisteret samt hos Norges idrettsforbund (NIF). Styret har 

hatt fire styremøter inneværende sesong. 

 

Det har de siste årene kommet flere nye retningslinjer fra NIF, blant annet knyttet til digital 

medlemsoversikt. Oksefjorden tennisklubb benytter NIFs system KlubbAdmin til dette. Dette 

rapporteringskravet innebar at hvert medlem måtte sende inn følgende opplysninger: 

• For- og etternavn 

• Fødselsdato og fødselsår 

• Postadresse, postnummer og sted 

• E-postadresse 

• Mobiltelefonnummer 

 

På fakturaene som ble sendt ut til våre medlemmer var det informasjon om dette. Det ble informert 

om at nytt nøkkelkort til banene kun ville bli tilsendt når klubben hadde mottatt nødvendig 

medlemsinformasjon. Det har vært et tidkrevende arbeid å få inn nødvendig informasjon for alle 

medlemmene. Styret har forsøkt å komme i kontakt med alle som ikke har sendt inn etterspurt 

informasjon. Fra årsskiftet 2017/2018 vil kun medlemmer som har betalt kontingent og oppgitt 

nødvendig informasjon være registrert som medlemmer av Oksefjorden tennisklubb, mens 

medlemmer som ikke har betalt og/eller sendt inn medlemsinformasjon er slettet fra klubbens 

medlemsoversikt. Hvis det er tidligere medlemmer som ikke har sendt inn medlemsinformasjon må 

dette snarest sendes til oksefjordentennisklubb@gmail.com. 

 

Per i dag har Oksefjorden tennisklubb ca. 190 medlemmer. 

 

ØKONOMI  

Regnskap for 2017 og budsjett for 2018 vil bli lagt frem på årsmøte av klubbens kasserer. 



UTLEIE AV BANENE 

Det har stor aktivitet i forbindelse med utleie av banene, spesielt i juli. Hilde og Arne har hatt 

ansvaret for utleie, med utlån av nøkkelkort og betaling av baneleie. 

 

KURS 

Det ble avholdt tenniskurs fire dager i juli med Britt Næss som trener. Det var god deltagelse på 

kursene, spesielt på kursene for nybegynnere. På nybegynnerkursene var det mellom 6-10 deltakere, 

mens det på kursene for viderekomne var 4-8 deltakere. Hilde og Jorun deltok som hjelpetrenere. 

 

TURNERING 

Britt Næss hadde også i år sagt seg villig til å bidra med å arrangere en «mix-max»-turnering (en 

double-turnering med rotering av makker for hvert game). Årets turnering var planlagt til 21. juli, 

eventuelt 22. juli avhengig av værforholdene. Dessverre måtte begge planlagte dager avlyses pga. 

regn. Det var ikke mulig å finne en alternativ dato som passet for tilstrekkelig mange av de påmeldte. 

 

ANLEGGET/DUGNADER 

Styret besluttet å igjen å vaske og male opp klubbens baner. Odd Rune Espeland ble kontaktet og tok 

på seg jobben med å vaske banene. Malingsarbeidet ble foretatt som dugnad med blå maling som 

klubben hadde på lager. Det ble gjort forsøk på å kjøpe ny maling, men det var vanskelig å få tak i.  

 

I tillegg ble det i år hugget mange trær ved den innerste banen for å hindre bl.a. mye avfall fra disse. 

Dette arbeidet ble gjort av Anders Frydendal og Karl-Otto Tokerud. Opprydding av nedhuggede trær 

skal, etter eiers ønske og avtale med styret, ryddes av Karl-Otto Tokerud. 

 

Hilde og Alf har stått for gressklipping og kontinuerlig vedlikehold langs veien og ved banene 

gjennom sommeren.  

 

Det har vært dårlig oppslutning på dugnadene. Med noen få unntak er det i hovedsak kun styret som 

har deltatt på dugnadene.  

 

Tabellen under viser en oversikt over arbeidene som er utført i 2017. 

Dato Utført 

02.04.2017 Nettene ble satt opp på begge banene 

10.04.2017 Ny papp på taket av utedoen 

18.04.2017 Ryddet løv rundt banene 

06.05.2017 Rydding av grøfter, klipping og raking 

14.05.2017 Forberedte vask av banene. Surret blant annet opp nettene. 

15.05.2017 Oppstart vask av banene. Frydendal og Tokerud kuttet ned flere høye trær ved 
bakre hjørne av banene. Ryddet kvister. 

29.05.2017-
01.06.2017 

Begge banene ble delvis malt (det blå samt linjene). 

05.09.2017 Ryddet kvister etter hugst.  

19.09.2017 Frydendal sagde ned eiketrær ved parkeringsplassen og ved ballveggen og 
sandvolleyballbanen. Ryddet kvist.  

25.09.2017 Ryddet kvist.  

09.10.2017 Nettene ble tatt ned 



 

Styret vil takke for en fin sesong og ønsker deg/dere velkommen til en ny sesong i 2018! 

 

 

Med vennlig hilsen 

Styret 


