
 

    Styrets årsberetning 2022 

HIL Tennis   

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Ballgutter og -jenter fra HIL tennis som deltok 

på Davis Cup på Lillehammer, hvor de også 

traff Casper Ruud. 



 

 

Årsberetning  
 

 
1. STYRET OG UTVALG 

 
1.1 Styret: 

Styreleder:  Ingen leder frem til årsmøtet 10.03.22. Nils Robert Hodnesdal 
ble valgt til ny leder, men trakk seg uten godkjenning  
fra et ekstraordinært årsmøte i august 2022. 

 
 Styremedlem:   Pål Gjersvik - anlegg, klubbturneringer (til 10.03.22) 

Styremedlem: Helene Hjelmeland, - sosialtennis/klubbturneringer (til 10.03.22) 
Styremedlem:   Benedikte Libæk – personal 
Styremedlem:   Pauline Book – mailansvarlig (trakk seg i oktober) 
Styremedlem:   Monica Musland (trakk seg i løpet av sommeren) 
Styremedlem:   Malene Nordahl Eriksen (ikke deltatt) 

 

Frivillige verv/funksjoner:  

 
1.2 Økonomi/Kasserer:   Erik Sekkelsten 
1.3  IT/kommunikasjon/kurs: Ulf Skogeng frem til 01. juni 2022. Thomas Andresen hadde  
  ansvaret for hjemmeside og banebooking, og Mari Opedal hadde
  ansvaret for kurs og trening 
1.4 Sportslig utvalg:  A. Engerud, M. Opedal, Petter Lahlum, T. Olsen (frem til 
sommeren), U. Skogeng 
      (frem til juni) og M. F. Fernandez 
1.5 Lagtennis      

Kaptein damelag:  Benedikte Libæk 
Kaptein herrer 1. lag:   Mattis Sydhagen (trakk seg høsten 2022) 
Kaptein herrer 2. lag:  Erik Jendal 
Kaptein herrer 3. lag:  Pål Gjersvik 

 

1.6 Sosialtennis:    Helene Hjelmeland 

 
1.7  Anlegg 

Banekomite uteanlegg:  Erik H. Haugerud, Pål Gjersvik, Johan Mjørud 
Ankerskogen Tennishall: Erik H. Haugerud og Johan Mjørud (renhold) 

Stian Svalheim (arkitektbistand) 

 
1.8  Representasjon :  Styret i AIAS: Rene Gregor (leder) og Arve Sjølstad. 

Styret i HIL hovedlag: Geir Nygaard (vara) 
Styret i Tennisregion innlandet: Arve Sjølstad (regionleder) 

 Styret i Norges tennisforbund: Arve Sjølstad (styremedlem) 

 
 
2.0     AKTIVITET  
  
2.1  Spillere på kurs/trening 1. halvår:   Ca. 100 som betyr at det har vært en nedgang 
        Spillere på kurs/trening/lagtrening 2. halvår:   104 som betyr at det har vært noe nedgang 

 



 

  

 
               

3.0 ADMINISTRASJON  

 
Året 2022 har vært et veldig spesielt år i HIL tennis sin historie. Vi har hatt en flott sportslig framgang 
med gode resultater for våre juniorer, og det er fantastisk og noe vi virkelig skal bygge videre på. Men 
året har ellers dessverre vært preget av ustabilitet på grunn av en leder om plutselig trakk seg etter 
noen få måneder uten å bli erstattet. I tillegg flyttet Ulf Skogeng til Vestfold sommeren 2022, og med 
det mistet klubben en viktig administrator og tilrettelegger, og ikke minst vårt IT-guru på alle systemene 
klubben hadde i drift.  
 
Styret har derfor vært uten både leder og administrator fra sommeren 2022. Som følge av at 
styrelederen trakk seg var det flere styremedlemmer som ikke ville sitte i styret lenger. Det har ikke vært 
avholdt noen styremøter i løpet av høsten 2022.  
 
Med manglende ledelse, og et styre nesten uten operative medlemmer, har det viktigste fokuset vært å 
få fylt opp kurs- og treningsaktiviteten til en ny hovedtrener i full tid, og en deltidstrener i 50 prosent. 
Det har ikke lykkes å fylle opp det antall timer til kurs som var målet, med det resultat at HIL tennis har 
vært nødt til å bruke oppsparte midler for å dekke lønnsforpliktelsene.   
 
Klubben har klart å holde hodet over vannet takk være god innsats fra sportslig utvalg, og da spesielt 
Mari Opedal sammen med Erik Sekkelsten (kasserer) som har brukt mye tid på klubbadministrasjon 
høsten 2022. Erik, Mari og sportslig utvalg fortjener en skikkelig honnør for denne innsatsen.  
 
Som følge av det vi kan kalle et unntaksår, er rapporteringen noe mangelfull på enkelte poster denne 
gangen. Vi beklager dette og lover å komme sterkere tilbake for 2023.  
 
 
3.1 Styret   

Det er avholdt 4 fysiske og 5 teams styremøter. 
 Ordinært årsmøte ble avholdt 10. mars. 

 
3.2  Administrativt arbeid 

 
• Økonomi: Klubben/kasserer har på frivillig basis ført regnskapet. Den økonomiske styringen har 

vært meget god med løpende rapporteringer.  
             

• Sponsorarbeid: Avtalen med Sparebank 1 Østlandet og Utstillingsplassen Eiendom ble 
videreført. Utstillingsplassen Eiendom sponset turneringen Hamar Challenge med 10 000 kr.    

 
• IT/kommunikasjon/kurs:  

- Klubbens sosiale medier (web, Facebook, Spond, Instagram) og infoskjermer ble brukt i 
2022.  Antall brukere av Facebook-siden er gradvis økt. 
- Klubben har annonsert kurs, aktiviteter og diverse tilbud gjennom Facebook/Spond. 

 
 
3.3        Personal 
 Torger Olsen ble ny hovedtrener f.o.m. 01.01.22. Pål Gjersvik jobbet som trener for voksenkurs.  
 

Marcos F. Fernandez innleid inn fra Hamar Padel som trener for rekrutt- og konkurransegruppe 
med maks 10 timer pr. uke fra 1.1.2022 frem til 01.11.22, deretter i en 50 % stilling som trener 
for klubben.  
 



 

01.11.22 startet Oscar Barrios Torres som ny hovedtrener i klubben i en 100 % stilling.  
  

 
4.         SPORT 

 
4.1       Trening- og kurs/aktiviteter 

 
  Hovedtrenere:    Torger Olsen frem til 17.06.22. Oscar Barrios Torres fra 01.11.22 
 Trenere:     Pål Gjersvik t.o.m 17.06.22, Marcos F. Fernandes,  

 

• Det ble arrangert to sommercamper i uke 25, 26 og en sommercamp for rekruttgruppa i uke 
26, samt en opptreningscamp til NM i uke 30. Trenere: Marcos F. Fernandes, Luka Serna 
Malmer, Marie Hanserud og Anders N. Pedersen. 

 
• Lagtrening for damer med trener ble gjennomført på torsdager. Herrer 1., 2. og 3.lag ble 

gjennomført på søndager 

 
• Sosialtennis på søndager har også i 2022 vært en veldig populær aktivitet. 

 
• Klubbturnering junior arrangert 13.-15. mai. Ingen klubbturnering for senior i 2022.  

 
• Hamar Challenge U12 og U14 arrangert 10.-12. juni  

 
• Vår dyktige juniorspiller Niklas Skogeng flyttet til Sandefjord sommeren 2022. Frem til han 

flyttet fikk han sparring av Audun Jensen.  

 
• Rankingspillet Klubbstigen: Det har vært en fin økning i antall rankingspillere som nå teller 

31 personer.  
 

• Våre juniorer deltok på til sammen 12 nasjonale turneringer turneringer: 
NM/Landsturnering 
 

4.2 Individuelle prestasjoner 

 
• Sverre Worren vant NM veteran 80+ i single både inne og ute. 
• Arve Sjølstad ble innendørs regionmester senior Innlandet i november. 
• Juniorresultater: 

o Konkurransegruppen har bestått av 12 spillere frem til Landsturneringen  
og NM i august.  

▪ 3 spillere deltok i Landsturneringen 
▪ 5 spillere deltok i NM 

o Mange gode resultater fra gruppen. Bl.a. Under Lade Open hvor Hamar tok hjem 1. og 2. 
plass gutter U12, 2.plass jenter U12, 2. plass gutter U14, 1. plass jenter double U14. 

 

 
4.3 Divisjonsspill  

 
• 1. laget spilte i 3. divisjon i 2022, men rykket ned til 4. divisjon for 2023.  
• 2. og 3 laget spilte i 5. divisjon i 2022 
• Damelaget spilte i 3. divisjon i 2022 

 

 
 
 



 

 
 

5. ANLEGG  
 
1. Uteanlegget i Hamar Park  
Hamar kommune har planlagt en gang og sykkelvei der dagens gamle klubbhus ligger. I korte trekk 
innebærer dette at klubbhuset må rives for å gjøre plass til denne nye gang- og sykkelveien. De 4 
tennisbanene vil ikke bli berørt av dette.  
 
HIL tennis leverte i 2021 et høringsinnspill til Hamar kommune med et forslag om å flytte klubbhuset 
flyttet til området utenfor inngangene til banene, og et nærmiljøanlegg med minitennisbane/ballvegg 

utenfor bane 4.  Kommunestyret vedtok 24.11.21 detaljregulering Utstillingsplassen sør (sak 018/21).  
 
Det har ikke skjedd noe utvikling i saken, og når klubben tok kontakt med kommunen ble det ikke gitt 
noe informasjon om planlagt oppstart, eller om prosjektet skal gjennomføres slik det er planlagt.  

 
5.2 Ankerskogen Idrettshall 
Ankerskogen idrettshall (AIAS) ble totalrenovert i 2021 med en ny moderne turnhall på bane 1 og 2, og 
tennisdelen fikk nytt toppdekke på bane 3 og 4, nytt skillenett mellom banene, nye nett og nettstolper, 
samt at hallen ble malt og ryddet. Tennisdelen fikk også en messanin hvor spillere og foreldre kan 
oppholde seg og se utover banene. Denne må det jobbes mer med i 2023 slik at denne fremstår mer 
brukervennlig med sittemuligheter. Det ble også satt inn varmepumper for å få en jevnere temperatur 
etter at de gamle halogenlysene ble byttet med LED-lys.  
 
Rehabiliteringen av gammel bane 4 (lengst sør) ble gjort feil (underlaget ble ikke pusset først) med den 
følge at den nye malingen flasset på deler av banen. Mastersport, som stod for rehabiliteringen, har i 
2022 reparert de delene av banen som flasset og malt over. AIAS har sagt de vil vurdere om dette er 
godt nok ift kravene som ble satt, eller om hele banen må pusses og få nytt toppdekke.  
 

 

6. ØKONOMI 
 
Tallene for 2022 og endelige tall for 2021 ser slik ut: 
 

 2022 2021  2020  2019  2018 2017 

Inntekter 1 233 916 1 239 992 1 325 147 1 220 689 1 013 504 818 238 

Kostnader 1 194 981 1 070 405 1 019 175 930 918 978 588 753 231 

Resultat 43 711 170 511 307 548 292 039 34 916 65 006 

       

Likviditet 31.12 801 000 854 043 862 067 458 445 404 257 318 836 

 
Inntektene er noe lavere enn for 2021, men i 2021 fikk vi en ekstraordinær kompensasjon fra Hamar 
Kommune på over 80 000 kroner. 140 450 av inntektene i 2022 gjelder kurs og treningsavgifter for 
høsten. Det er ikke sendt ut betalingsforespørsler for dette beløpet per 16.2.23.  Det nye styret har 
fokus på ny ansvarsfordeling, som bl.a. skal sikre rutiner for at vi ikke har etterslep på betalinger av kurs 
og treningsavgifter fremover. 
 
Utvikling på timeutleie i Ankerskogen og Abonnement er positivt. Kursinntektene er lave og ikke 
lønnsomme. Vi har hatt liten kapasitet på trenersiden fram til 1.11 og kursene som har vært prioritert er 
kurs for juniorene våre. Disse kursene er som ved tidligere år subsidiert av klubben.  
 
Vi har en økning i kostnadene sammenlignet med tidligere år. Hovedårsaken er husleie til AIAS og økte 
strømkostnader. 



 

 
 
 
Husleien til AIAS ble reforhandlet våren 2022 og er forhandlet slik: 

• 2022: 255 000 

• 2023: 280 000 

• 2024: 300 000 

• 2025: 320 000 
 
Husleiekontrakten er også slik at uforholdsmessige strømutgifter fordeles mellom leietagerne turn, 
tennis og hovedlag. Med dette ble husleien i 2022 på 304 000, mot 177 000 i 2021. 
 
Når det gjelder lønn til trenere var dette en kombinasjon med lønn til egne trenere. Dette var i hovedsak 
Torger og Pål. I tillegg ble Marcos leid inn fra Hamar Padel. Som i 2021, hadde vi en underdekning på 
kurs, med høyere kostnader, enn inntekter.  
 
Fra 1.11 har klubben ansatt Oscar i hel stilling og Marcos i halv stilling. Lønnsomhet i kurs eller redusert 
underdekning er den største økonomiske utfordringen for tennisgruppen inn i 2023.  
 
Likviditeten til HIL tennis er fortsatt god. Regnskapet for 2022 anses som komplett og rapporterte tall er 
gjennomgått med revisor.  

 

 

7. OPPSUMMERING 

 
Året 2022 ble dessverre preget av mye kaos, og det blir forhåpentligvis et unntaksår.  

Ny leder og nye styremedlemmer kom på plass etter årsmøtet 10.03.22. Leder satte i gang et ganske 
stort satsingsprosjekt sammen med styret og sportslig utvalg hvor det ble besluttet at man ansatte en ny 
hovedtrener i 100 %, og Marcos ønsket å øke sin stillingsprosent til 50 %. Dette var et tilbud med begge 
eller ingen av dem. Oscar og Marcos ytret et sterkt ønske om å samarbeide og være et trenerteam, og 
derfor ble det besluttet at man økte fra et årsverk til 1,5 på trenersiden.  Dette medførte også 
utfordringer med tanke på økonomi og kurs, og vi var avhengig av en innsats fra styret og sportslig 
utvalg for å sikre god drift og inntekter nok til å dekke trenerlønn. Da sentrale personer sluttet, har dette 
vært utfordrende å få på plass. 

 

       28. februar 2023 
     På vegne av styret i HIL tennisgruppe 

 
    

         Mari Opedal (sign)              Benedikte Libæk (sign) 
         Leder sportslig utvalg                             Styremedlem 

 

Vedlegg: Bilder 

På de neste sidene finner dere et knippe bilder som viser mange flotte sportslige aktiviteter i 2022. Noen 

bilder er fra klubbturneringen junior, noe fra Challenge Hamar U12 og U14, Davis cup ballbarna, 

Trondheim Open, venneturnering i Golia og i Tromsø, damelaget, turneringsledelsen, NM, 

Regionmesterskapet herrer og landsturnering.  



 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 


