
 

TENNISGRUPPA -  BØLER I.F. 

ÅRSBERETNING 2019. 
 

 

1 STYRETS SAMMENSETNING 

Leder:   Rune Chr Lang. 

Kasserer:  Jan Hagen. 

Styremedlemmer Glenn Rune Moe 

   Martin Minken 

Bertram Middelthon 

Tommy Martin 

    Silje Lang  

    Hilde Stabbetorp (vararepresentant)                                       

             

 

 2 MØTEVIRKSOMHET 

Vi har avviklet årsmøtet, medlemsmøtet og styremøter i inneværende periode. 

Oppgaver har vært løst gjennom telefonisk kontakt, mail og gjennom andre kanaler. 

Leder er fast representant i hovedstyret. 

 

3 MEDLEMMER 

Tennisgruppa har pr. 31.12.19 – 123 medlemmer, herav 36 junior og 87 senior. 

Dette er en reduksjon med 2 fra 2018. (- 4 junior og + 2 senior) 

 

4 ØKONOMI - REGNSKAP 

Gruppas økonomi fremgår av årets regnskap og balanse.  Se eget punkt. 

Årets regnskap viser et overskudd på kr. 5.788.-  

 

5 BANEFORHOLD /KLUBBHUS 

Våre grusbaner holder god standard og får betegnelsen «byens beste». Vi har hatt to 

vårdugnader med stor innsats fra klubbens medlemmer. Tommy Martin fra 

banekomiteen har lagt ned svært mange timer for at anlegget fremstår som attraktivt 

både i forhold til baner og det estetiske. Nytt låssystem har fungert greit og vi har fått 

færre «gratisspillere» på banene. Lysanlegget har blitt oppgradert med et eget på og 

avslagssystem, men vi har ikke fått nye lyspærer til anlegget 

Klubbhus er blitt enda finere med ny maling og farge.  

 

6 KONTIGENT 

For de under 18 år, født 2001 eller senere, er kontingenten kr. 650,- 

Av dette er kr. 350,- til tennisgruppa og kr. 300,- til Bøler IF. 

 

For de som er 18 år eller eldre, født 2000 eller tidligere, er kontingenten  

kr. 1050,-   Av dette er kr. 700,- til tennisgruppa og kr. 350,- til Bøler IF. 

 

 

 

 



7 SPORTSLIG AKTIVITET 

 

 

Lagtennis 2019 

Bøler stiller med 2 herrelag i NM lag, begge lag i 3. divisjon. Bøler1 er svært nær 

opprykk i år som i fjor. 2.laget rykker ned etter mange tette kamper. Damelaget fikk en 

fin 3. plass i 2. divisjon med totalt 8 lag.  

Vi ønsker lagene lykke til i 2020-sesongen. Alle foregående og kommende resultater kan 

du finne på ntf.tournamentsoftware.com 

 

 

 

Resultater 2019 

 Divisjon Plassering Vinner i gruppa 

Damer 2 B 3 Grefsen 

1. lag herrer 3 C 2 Eiksmarka 

2. lag herrer 3 B 8 (nedrykk) Moss 

Veteran AVD 5 5 Drammen 

 

 

 

Vi har også deltatt med 2 Veteran-lag i innendørs kretsserie i sesongen 2018/19.   

Her spilles times kamper i både single og double. 

Bøler 1 – Nr. 3 i pulje 2 hvor vinner ble Njård 1. 

Bøler 2 – Nr. 6 i pulje 4 hvor vinner ble Drøbak.  

Vi har også deltatt i veteran ute hvor vi har spilt i avdeling 3 med mange krevende 

kamper. 

 

 

Deltagelse i Norgesmesterskapet for veteraner. 

Stian Brattli og Harald Rønn gikk til 2. runde i double veteran klasse 35 – 40 år. 

Flere spillere har vært i aktivitet i nasjonale turneringer med gode resultater. 

 

 

 

KLUBBMESTERSKAPET 2019 

I år ble det i herresingle gjennomført fulle kamper i de innledende rundene. Stor og god 

deltakelse med mange jevne og harde kamper. Finaler og dameklassen ble avholdt 

første 7. september.  

 

Resultater – Herrer: 

  Nr. 1 – Christian Andersen     

nr. 2 – Glenn Rune Moe  

 

Resultater – Damer: 

 Nr. 1 – Silje Lang 

 Nr. 2 – Sunniva Jacobsen 

 

 

http://ntf.tournamentsoftware.com/


Resultater Klasse B 

 Nr. 1 - Rune Lang 

 Nr. 2 – Arnt Jacobsen 

 

 

8 TRENING/TENNISSKOLE   

 Tenniskolen hadde sommeren 2019 i alt 25 deltakere delt inn i 3 forskjellige grupper. 

Hovedtrener har vært Knut Erik Bartnes med sønn har hatt ansvaret for tenniskolen 

dette året. Start på tenniskolen i begynnelsen av mai og slutt i begynnelsen av oktober. 

Vi hadde også tennisskole en uke før skolestarten. Her håper vi på flere deltakere i 

2020. 

Det har vært god treningsaktivitet for de aktive spillerne våre og flere nye innmeldinger 

av «habile» tennisspillere fra andre klubber.  

Det har også i år vært avholdt tenniskurs for nybegynnere/voksne med god deltakelse.  

Damelaget har hatt fast trening gjennom hele utesesongen. 

Vi har ca. 25 seniorspillere/lagspillere, som trener fast innendørs på Godlia. 

 

9 ANDRE VERV 

Rune Lang er i egenskap av leder i tennisgruppa også styremedlem i Bøler IF. 

Jan Hagen er varamedlem i hovedstyret Bøler IF. 

Jan Hagen har vært oppmann for veteranserien utendørs. 

 

 

 

Januar 2020 - Styret i tennisgruppa i Bøler IF. 

 

v. Rune Chr Lang – Jan Hagen – Bertram Middelthon – Glenn Rune Moe – Tommy 

Martin – Silje Lang – Martin Minken - Hilde Stabbetorp 


