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Til medlemmer i Egersund Racketklubb 

14.03.2023 Egersund 

Saksliste og saksdokumenter for årsmøte i Egersund Racketklubb 

2022 

Styret viser til innkalling til årsmøte den 10.02.2023. 

Årsmøtet avholdes den 14. mars klokken 19:00 på Langholmen Panorama, Langholmveien 6, 4373 

Egersund. 

Under følger sakslisten for årsmøtet: 

Sak 1:  Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 

Sak 2: Velge dirigent 

Sak 3:  Velge protokollfører 

Sak 4:  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  

Sak 5:  Godkjenne forretningsorden 

Sak 6:  Godkjenne innkallingen 

Sak 7:  Godkjenne sakslisten 

Sak 8:  Behandle idrettslagets årsberetning 

Sak 9:  Behandle 

Sak 9.1 Idrettslagets regnskap  

Sak 9.2 Behandle kontrollutvalgets beretning 

Sak 10: Behandle forslag og saker  

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette 

treningsavgifter.   

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett 

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan  

Sak 14: Foreta følgende valg: 

14.1 Styre: 

- leder 

- nestleder  

- styremedlemmer   

- varamedlem 

14.2 Kontrollutvalg: 

- leder  

- medlem 

- varamedlem 

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 
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14.4 Valgkomité: 

- leder   

- medlemmer  

- varamedlem  

 
 
Ved spørsmål om årsmøtet, kan daglig leder kontaktes på telefon 91913788 eller e-postadresse 

post@egersundtennis.no  

Med vennlig hilsen 
styret  
 
 
 
 
  

mailto:post@egersundtennis.no
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Sak 1:  Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 

Egersund Racketklubb har kontrollert listen over medlemmer. Styret i Egersund Racketklubb 

innstiller på at de stemmeberettigede medlemmene godkjennes.  

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjente de frammøtte representantene 

 

Sak 2: Velge dirigent 

Styret i Egersund Racketklubbs forslag til valg av dirigent: Daniel Helleren 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet valgte Daniel Helleren som dirigent. 

 

Sak 3:  Velge protokollfører 

Styret i Egersund Racketklubbs innstilling: Sekretær for Egersund Racketklubb, Jan Sigurd Dversnes 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet valgte Jan Sigurd Dversnes som protokollfører 

 

Sak 4:  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  

Styret i Egersund Racketklubbs innstilling: Vedtak 14. mars 2023 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet valgte ____ og _____ til å underskrive protokollen. 

 

Sak 5:  Godkjenne forretningsorden 

Forslag:  

1. Årsmøtet ledes av de valgte dirigenter. Protokollen føres av de valgte sekretærer.  

2. Dirigent kan foreslå forkorting av taletid og strek for de inntegnede talere. 

3. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak 

ERKs, Idrettrådets, RIKs- eller NIFs lov fastsetter.  

4. Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot.  

5. Årsmøtet velger to representanter til å skrive under protokollen 

 

Styret i Egersund Racketklubbs innstilling: Årsmøtet godkjenner forslag til forretningsorden.  

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjente forretningsordenen. 

 

Sak 6:  Godkjenne innkallingen 

Styret i Egersund Racketklubbs innstilling: Årsmøtet godkjenner innkallingen.  

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen. 
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Sak 7:  Godkjenne sakslisten 

Styret i Egersund Racketklubbs innstilling: Årsmøtet godkjenner forslag til saksliste.  

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjente sakslisten. 

 
Sak 8:  Behandle idrettslagets årsberetning 

Styret i Egersund Racketklubb legger frem årsberetning for året 2022 til godkjenning hos årsmøtet: 

Se vedlegg 1 årsberetning 

 

Styret i Egersund Racketklubbs innstilling:  

Årsmøtet godkjenner årsberetning for året 2022.  

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetningen for året 2022. 

 

Sak 9:  Behandle 

Sak 9.1 Idrettslagets regnskap  

Styret i Egersund Racketklubb legger frem regnskap til godkjenning hos årsmøtet:  

Se vedlegg 2 regnskap 

 

Styret i Egersund Racketklubbs innstilling:  

Årsmøtet godkjenner framlagt regnskap for 2022. 

 

Forlag til vedtak: Årsmøtet godkjente framlagt regnskap for 2022. 

 

Sak 9.2 Behandle kontrollutvalgets beretning 

Se vedlegg 3 kontrollutvalgets beretning 

Styret i Egersund Racketklubbs innstilling:  

Årsmøtet godkjenner kontrollutvalgets beretning.  

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjente kontrollutvalgets beretning. 

 

Sak 10: Behandle forslag og saker 

Styret har ikke mottatt noen forslag eller saker som ønsker behandlet på årsmøtet. 

 

Styret i Egersund Racketklubbs innstilling:  

Årsmøtet godkjenner at det ikke har blitt sendt inn noen forslag eller saker. 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjente at det ikke har blitt sendt inn noen forslag eller saker.  
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Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette 

treningsavgifter.   

Styret i Egersund Racketklubb legger frem forslag til medlemskontingent og treningsavgift for året 

2024 til godkjenning hos årsmøtet: Se vedlegg 4 Medlemskontingent. 

 

Styret i Egersund Racketklubbs innstilling:  

Årsmøtet godkjenner medlemskontingent for året 2024.  

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjente medlemskontingent for året 2024. 

 

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett 

Styret i Egersund Racketklubb legger frem budsjett til godkjenning hos årsmøtet: Se vedlegg 5 

Budsjett.  

 

Styret i Egersund Racketklubbs innstilling:  

Årsmøtet godkjenner framlagt budsjett for 2023. 

 

Forlag til vedtak: Årsmøtet godkjente budsjett for 2023. 

 

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
Styret i Egersund Racketklubb legger frem organisasjonsplan for Egersund Racketklubb til 

godkjenning hos årsmøtet: Se vedlegg 6  

 

Styret i Egersund Racketklubbs innstilling:  

Årsmøtet godkjenner framlagt organisasjonsplan for Egersund Racketklubb. 

 

Forlag til vedtak: Årsmøtet godkjente organisasjonsplan for Egersund Racketklubb. 

 
Sak 14: Foreta følgende valg 

Valgkomiteen har bestått av leder Tore Havsø, medlem Elin Hetland, medlem Rune Svanes 

Pedersen og varamedlem Odd Rune Olsen.  Valgkomiteen innstilte følgende forslag: 

 

14.1 Styre: 

Leder Jarle Torgersen Ikke på valg (1 år gjenstående) 

Nestleder Victor Wigdahl På valg (2 år) 

Styremedlem (ansvar sport) Oddvin Helleren På valg (2 år) 

Styremedlem (ansvar anlegg) John Arne Hetland På valg (1 år) 

Styremedlem (sekretær) Guro Åvendal På valg (2 år) 

Styremedlem (kasserer) Petter Olaussen På valg (2 år) 

Styremedlem (ansvar inntekt) Gunn Sarita Friestad Ikke på valg (1 år gjenstående) 

Varamedlem Vegard Jacobsen På valg (2 år) 

 

Forslag til Vedtak: Årsmøtet valgte styremedlemmer i henhold til valgkomiteens innstilling 
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14.2 Kontrollutvalg: 

Leder Harald Henriksen Ikke på valg (1 år gjenstående) 

Medlem Harald Røkenes På valg (2 år) 

Varamedlem Jane Elizabeth Fardal På valg (1 år) 

 

Forslag til Vedtak: Årsmøtet valgte medlemmer av kontrollutvalg i henhold til valgkomiteens 

innstilling 

 

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har  

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

Styret i Egersund Racketklubbs innstilling:  

Årsmøtet gir styret i Egersund Racketklubb fullmakt til å oppnevne representanter til de  

organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. 

 

Forslag til Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til de  

organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. 

 

14.4 Valgkomité: 

Styret i Egersund Racketklubb innstilte følgende forslag: 

Leder Tore Havsø Ikke på valg (1 år gjenstående) 

Medlem Elin Hetland På valg (2 år) 

Medlem Iris Skogen Reinertsen På valg (2 år) 

Varamedlem Odd Rune Olsen Ikke på valg (1 år gjenstående) 

 

Vedtak:  

 

Forslag til Vedtak: Årsmøtet valgte medlemmer i valgkomiteen i henhold til styrets innstilling 

 

Vedlegg 
• Vedlegg 1: Årsberetning 

• Vedlegg 2: Regnskap 2022 

• Vedlegg 3: Kontrollutvalgets beretning 

• Vedlegg 4: Medlemskontingent 

• Vedlegg 5: Budsjett 

• Vedlegg 6: Organisasjonsplan 
 
 



 

ÅRSMELDING FOR 

EGERSUND RACKETKLUBB 

2022 

  

Styret har hatt følgende sammensetning: 

Leder Jarle Torgersen 

Nestleder Victor Wigdahl 

Styremedlem (kasserer) Verner Jacobsen 

Styremedlem (sekretær) Jan Sigurd Dversnes 

Styremedlem m/ansvar for inntektsbringende tiltak Gunn Sarita Nordskag Friestad 

Styremedlem m/anleggsansvar John Arne Hetland 

Styremedlem m/sportslig ansvar Oddvin Helleren 

Varamedlem Guro Åvendal 

 

Ansatte i 2022: 

Daniel Helleren Daglig leder  

Selajdin Shatri Vaktmester   

 

Tennis/ Padel: 

Oddvin Helleren Hovedtrener   

Ola Helleren Trener  

Ida Helleren Trener 

Vegard Jacobsen Trener 

Theodor Friestad Trener 

Guro Åvendal Trener 

 

Bordtennis 

Eigil Andersen Hovedtrener 

Tatjana Derksen Hovedtrener 

  



 

Drift og administrasjon 

I 2022 byttet vi medlemshåndteringssystem over til MATCHi, for å få samlet alt i et system fremfor å 

bruke flere ulike system. MATCHi har også blitt intergrert mot Visma Eaccounting, som både daglig 

leder og BDO benytter seg av. Parallelt med dette har også inngangsdør og lysene blitt integrert mot 

MATCHi.  

Egersund Racketklubb var ansvarlig arrangør av 17 mai arrangement i 2022. Denne dugnaden valgte 

klubben å dele sammen med Eiger FK. Samarbeidet fungerte utmerket, og flere av medlemmene våre 

bidro på ulike måter slik at arrangementet ble så bra det kunne blitt. Klubben stilte også 9 personer 

på dugnad på nyttårsarrangementet til Eigersund kommune.  

Det har gjennom året 2022 blitt sendt inn flere søknader på ulike prosjekter og tilskudd. Som et 

resultat av dette har klubben fått inn mer i tilskudd, sammenlignet med hva som har vært 

gjennomsnittlig de andre årene.  

Annet som kan nevnes: Det har blitt satt opp en brusautomat i inngangspartiet, som skal gi 

medlemmer og brukere mulighet til å kjøpe drikkevarer på anlegget. Lån av utstyr har fått en bedre 

og enklere måte, noe som har ført til lavere terskel for å både leie utstyr og prøve ut idrettene.  

I 2022 oppnådde vi rekord i antall medlemmer, 227 både store og små! 

 

Anlegg: 

2022 har vært preget av byggeaktivitet på det nye uteanlegget. Vi startet prosjektet ved å oppnevne 

en byggekomite bestående av Jarle Torgersen, Victor Wigdal, Erik Lindø og Tor Friestad som har hatt 

ansvaret for oppfølging av prosjektet sammen med hovedentreprenør Espeland AS. Etter planen 

skulle anlegget stå klart høsten 2022, men av ulike årsaker ble det forsinkelser som gjorde at man 

ikke rakk å gjøre seg ferdig før vinteren kom og det ikke lenger var mulig å fullføre prosjektet. Ved 

nyttår var det meste av grunnarbeidet fullført og det vil være klart til at banedekke kan bli lagt til 

våren 2023.  

Det har under byggeprosessen vært en kontinuerlig vurdering av hvordan den fullstendige løsningen 

ville se ut basert på hvordan terrenget utformet seg og hva som var mulig å få til. I tillegg har vi hele 

tiden fulgt nøye med på økonomien i prosjektet for å sikre at vi holder oss innenfor rammene som er 

vedtatt. Vi synes at vi har fått en veldig god løsning som utnytter arealet oppimot maksimalt. 

Anlegget vil bestå av 2 tennisbaner med syntetisk grus, 1 padelbane og 4 nærmiljøanlegg (1 

badmintonbane, 1 aktivitetsflate, 1 shuffleboardbane og 1 pickleballbane) som er åpent og gratis for 

alle. Tennisbanene og padelbanen vil være åpen for booking via matchi på samme måte som 

innebanene.  

Ved årsskiftet var det betalt ca 9 millioner til prosjektet og vi forventer en kost for resten av 

prosjektet på mellom 2 og 2,5 millioner i 2023 før prosjektet er ferdig. Vi har i 2022 fått utbetalt 

440.000 av Sparebank1 stiftelsen. I årene som kommer får vi også utbetalt mva. kompensasjon og 

spillemidler estimert beløp mellom 5 og 6 millioner, samt at vi har fått 75.000 fra Sparebank Vest 

stiftelsen. 

I løpet av 2022 ble lysene i padelhallen byttet ut etter dårlig kvalitet hvor flere av armaturene sluttet 

å virke. De nye lysene viser seg å være gode og enda bedre enn de opprinnelige lysene som var i 

hallen.  



 

Våren 2022 fikk vi bygget nytt lagerbygg i MG-hallen med god hjelp fra Kystbygg AS. Dette har gjort 

hverdagen mye enklere for våre trenere, da vi nå har god plass til utstyr i nærheten av tennisbanene. 

Taket på lagerbygget fungerer også veldig fint som en oppholdsplass for publikum.  

Etter at vi ikke var plaget med nevneverdige lekkasjer i taket i den gamle delen av tennishallen 

vinteren 2021/22 så har vi valgt å ikke gå videre med reparasjoner, men heller valgt å se an 

situasjonen. Dessverre har vinteren 2022/23 vist betydelig mer lekkasjer enn året før, så vi ser at det 

nå er nødvendig å utrede denne saken på nytt. 

Økonomi: 

Årsregnskapet viser et resultat på 339.328 kr mot budsjett på 351.600kr.  

Pr 31.12.2022 har vi 6.199.876 kr i bankinnskudd, mens vi har en gjeld på 18.132.278kr. Etter at 

prosjekt uteanlegg er ferdig vil det bli prioritert å betale ned på gjelden. Det er allerede før årsmøtet 

betalt ned 3 millioner av denne gjelden, og det vil bli betalt ned mer etter hvert som vi får utbetalt 

spillemidler og mva-kompensasjon. 

Vi hadde budsjettert med 3.000.000kr i spillemidler i 2022, men fikk her utbetalt 1.577.000kr 

ettersom fylkeskommunen valgte å dele opp utbetalingen over 2 år. Vi forventer derfor at resterende 

beløp blir utbetalt i 2023. På inntektssiden har vi hatt en betydelig nedgang i baneleie. En stor del av 

dette skyldes at vi ikke har hatt utleie til Dalane VGS. I tillegg ser vi at vi har hatt vekst i medlemmer 

og kjøp av Gullkort. Dette medfører at timeprisen i gjennomsnitt har gått ned selv om aktivitetsnivået 

har gått opp. 

På utgiftssiden har vi merket høye strømpriser og økte renter. Vi forventer at dette vil være 

betydelige utgiftsposter også i 2023. 

Aktivitet/sport:  

Tennis: 

Fire av våre trenere stilte til siste del av Trener 1 utdanningen i regi av Norges Tennisforbund tidlig i 

vår. De har gjennom flere samlinger lært masse og hadde avsluttende eksamen. 

Vi har også hatt to besøk av dyktige og inspirerende Ole Magnus Bækkelund hos oss. Han har gitt 

både faglig påfyll og inspirasjon til våre trenere.  

Det ble det avholdt sommer/avslutningsturnering for klubbens juniorer.  

Det var også endelig mulig å gjennomføre den årlige Sverigeturen.   Denne ble fullbooket fortere enn 

noen gang. Til sammen var det over 50 Egersundere som inntok Båstad i Sverige. En særdeles 

vellykket tur.  

Senere samme sommer kunne vi invitere til gratis Racketcamp i samarbeide med 

Gjensidigestiftelsen. Også her ble det fullbooket. Over 30 barn fikk teste ut ulike aktiviteter ved B&G 

Racketsportsenter.  

Før året var omme har klubben også arrangert Tennis tour Rogaland. Dette er den største 

turneringen hvert år. Ca 120 spillere deltok.  

  



 

Helt på tampen var den tradisjonelle romjulsturneringen. Dette ble en suksess i alle grener. Både 

Padel, tennis og bordtennis.  

 

Årets pokaler i tennis:  

Årets spiller:  Simon Hetland 

Fair Play:  John Helge Blitzner Tjørhom 

Treningspokal:  Elias Reinertsen 

Innsatspokal:  Andreas Olaussen  

Fremgangspokal: William Tengs 

 

Bordtennis: 

Det har vært felles bordtennistrening hver tirsdag, hvor det har vært en økning av junior bordtennis 

spillere. Styret vil berømme Eigil Andersen og Tatjana Derksen for sitt engasjement som skaper et 

ekstra tilbud for klubbens medlemmer. 

Dette året har Egersund Racketklubb vært representert i flere turneringer enn noen gang før, og da 

både med junior og senior spillere. Flere junior spillere har deltatt på en rekke turneringer i regionen.  

Resultater som kan trekkes frem: 

 

NM damer 35 

2. plass damer 35 double – Tatjana Derksen (m/ Jane Dahl) 

3. plass damer 35 single – Tatjana Derksen 

 

Kretsmesterskap 

1.plass herrer åpen - Tatjana Derksen 

3.plass herrer F - Eigil Andersen 

5.plass gutter 13år - Andreas Elvestrøm Stene 

 

Romjulsturnering 

1. plass senior – Tatjana Derksen 

1. plass junior – Andreas Elvestrøm Stene 

2. plass junior – Marius Egeli 

 

 

  



 

Squash:  

Det har ikke vært noe organisert tilbud. Det er stabil aktivitet med strøtimer. 

 

Padel: 

Padel aktiviteten har også i 2022 vært stor. Banen brukes veldig mye, noe som er utrolig hyggelig. 

Gjennom året 2022 har flere meldt seg inn som medlem i grenen padel. Det har også blitt arrangert 

noen turneringer, hvor følgende plasseringer trekkes frem: 

 

Romjulsturnering 

1. plass klasse A – Jostein Salvesen & Mathias Perttamo 

2. plass klasse A – Jone Bø Torvaldsen & Vegard Stapnes 

 

Miljøpris: 

Miljøprisen 2022 tildeles Ida Helleren som gjennom året har arrangert flere sosiale tiltak for barn og 

unge i klubben. Hun har tatt initiativ til å ha overnatting og jentekveld, noe som har hatt positive 

effekter.  

 

 

Egersund den 14.03-2023 

Jan Sigurd Dversnes 

Sekretær 



Årsregnskap 2022
Egersund Racketklubb

Resultatregnskap
Balanse

Noter til regnskapet

Org.nr.: 969 933 446



Resultatregnskap
Egersund Racketklubb

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2022 2021

Annen driftsinntekt 4 667 088 2 425 054
Sum driftsinntekter 4 667 088 2 425 054

Lønnskostnad 2 591 103 649 836
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 3 2 288 500 348 200
Annen driftskostnad 1 286 685 747 958
Sum driftskostnader 4 166 288 1 745 994

Driftsresultat 500 801 679 060

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt 18 606 10 422
Annen finanskostnad 180 079 87 644
Resultat av finansposter -161 473 -77 222

Resultat før skattekostnad 339 328 601 839

Skattekostnad på resultat 0 0

Årsresultat 339 328 601 839

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 339 328 601 839
Sum overføringer 339 328 601 839

Egersund Racketklubb Side 2



Balanse
Egersund Racketklubb

Eiendeler Note 2022 2021

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 3 15 084 620 7 585 923
Sum varige driftsmidler 15 084 620 7 585 923

Sum anleggsmidler 15 084 620 7 585 923

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 5 1 100 24 718
Andre kortsiktige fordringer 140 537 58 147
Sum fordringer 141 637 82 865

Bankinnskudd, kontanter o.l
Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 6 199 876 2 170 808
Sum bankinnskudd, kontanter o.l 6 199 876 2 170 808

Sum omløpsmidler 6 341 514 2 253 673

Sum eiendeler 21 426 134 9 839 597

Egersund Racketklubb Side 3





Noter til regnskapet 2022

Note 1  Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene for små 
organisasjonsledd tilknyttet NIF.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Regnskapet er ført etter regnskapsprinsippet. Dette innebærer at inntekter er registrert i den periode de
 er inntjent og utgifter er registrert i den periode de er påløpt.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert 
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. 
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, Det er foretatt ordinære avskrivninger og det enkelte
driftsmiddel er avskrevet med tilskudd fra eksterne kilder jfr note 4. 
Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være
forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi.

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi
Gjeld er vurdert til pålydende beløp. 

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 

Inntektsføringsprinsipper
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.
Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.

Periodiseringsregler
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt

 

Note 2Lønnskostnader 

Lønnskostnader 2022 2021

Lønninger 505 536 567 485
Arbeidsgiveravgift 71 327 80 015
Andre ytelser 14 240 2 336
Sum 591 103 649 836

Egersund Racketklubb Side 5



Noter til regnskapet 2022

Note 3 Varige driftsmidler

Sum

Bokført verdi  01.01 7 585 923
Tilgang i året 9 787 197
Avskrevet med tilskudd fra Sparebankstiftelsen -440 000
Avskrevet med tilskudd fra Fylkesmannen -1 577 000
Avskrivninger 31.12         -271 500
Anskaffelseskost 31.12 15 084 620
Balanseført verdi 31.12 15 084 620

Det er i 2022 bygget nytt lager. Dette er ferdig i 2022 og avskrevet første år i 2022. I tillegg er det gjort 
oppgraderinger i tennishall som også er avskrevet første år i 2022. Det ble også påbegynt en stor jobb 
utendørs med bygging av nye utebaner. Dette prosjektet er ikke ferdig pr 31.12.22 og det er derfor ikke 
avskrevet noe på dette prosjektet i 2022. Påløpte kostnader her i 2022 var på kr  9 092 937, men så er det 
nedskrevet med kr 440 000 pga tilskudd fra Sparebankstiftelsen..

Klubben mottok i 2022 et tilskudd fra Fylkesmannen på kr 1 577 000. Dette er tilskudd til hall som var 
ferdig i 2020 og har nedskrevet inngangsverdien for hallen. 

Note 4 Annen kortsiktig gjeld

2022 2021
2940 Skyldige feriepenger -54 165 -53 021
2950 Påløpt rente -110 947 -14 854
2960 Strøm desember -53 186           -56 069
2965 Depositun nøkler Egersund Squash -1 400           -1 400
2966 Depositun nøkler -12 750 -12 750
Sum -232 448 -138 094

Note 5 Kundefordringer

2022 2021
Kundefordringer til pålydende 1 100 24 718

Balanseført verdi av kundefordringer 31.12 1 100 24 718

Kundefordringene er vurdert til pålydende.  Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2022 .                                                   

Note 6 Bankinnskudd

2022 2021

1900   Kasse 0 0
1920  Brukskonto 07.83803 5 133 688 203 095
1921 Bankinnskudd 0
1930 Fastrente 22.54026 1 049 775 1 932 998
1950 Skattetrekk 05.00461 16 413 34 715
Sum 6 199 876 2 170 808
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Noter til regnskapet 2022

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr. 16 413. Skyldig 
skattetrekk utgjør kr. 16 413.

Egersund Racketklubb Side 7



Resultatregnskap
Egersund Racketklubb

2022 2021
Annen driftsinntekt
3000 Salgsinntekter 0 -600
3003 Kulturmidler 0 -139 799
3004 Turneringer -25 365 -48 602
3005 Lotteri 0 -48 150
3006 Panteinntekter 0 -1 567
3007 Tennislotteriet (årlig) 0 -73 974
3008 Kaffikopp avtale 2021 0 -51 578
3012 Tilskudd/gaver -565 300 -25 000
3013 Corona-tilskudd 0 -120 970
3015 All utleie haller Eig. kommune -356 588 -357 188
3018 Vedlikehold og driftstilskudd Eig.kommun -162 539 -61 600
3021 Grasrotandel, NT -17 074 -17 660
3100 Diverse inntekter 0 -60 050
3104 Baneleie Squash 0 -300
3109 Tilskudd fra Idrettsforbundet -75 606 -228 684
3111 Tilskudd ny Hall Fylkeskommune -1 577 000 0
3120 Reklameskilt Squash - og tennishallen -403 400 -414 950
3221 Momsrefusjon -110 112 0
3400 Offentlige tilskudd -58 000 0
3600 Leie inntekter tennishuset (DSK) -74 827 -73 930
3900 Andre driftsinntekt -1 500 0
3920 Medlemskontingenter -164 810 -124 651
3949 17.05.2022 -606 925 0
3950 Baneleie BG Racketsportsenter -449 688 -548 614
3951 Utleie utstyr -6 604 0
3955 Nordsjørittet / Varetelling 0 -25 000
3995 Nordsjørittet / varetelling(dugnad) -11 750 -2 188

-4 667 088 -2 425 054

Lønnskostnad
5000 Lønn til ansatte 451 371 505 991
5092 Skyldige Feriepenger 54 165 61 494
5400 Arbeidsgiveravgift 63 690 72 024
5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenge 7 637 7 991
5900 Gaver til ansatte 5 000 0
5920 Yrkesskadeforsikring 410 2 336
5990 Andre personalkostnader 8 830 0

591 103 649 836

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler
7810 Avskrivninger 2 288 500 348 200

2 288 500 348 200

Annen driftskostnad
4008 Kaffikopp avtale 2021 - innkjøp 0 47 058
4600 Forbruksmateriell sport 26 616 26 390
4602 Turneringsutgifter 36 141 14 041
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.(komm.avg) 84 003 49 098
6340 Strøm, lys & varme 216 374 235 189

Egersund Racketklubb Side 1



Resultatregnskap
Egersund Racketklubb

2022 2021
6360 Renovasjon 5 497 30 324
6420 Leie datasystemer 3 735 1 712
6510 Inventar 0 12 924
6540 Inventar (Res) 0 4 828
6550 Diverse miljøtiltak 14 462 10 518
6560 Rekvisita 12 480 2 064
6570 Arbeidsklær og verneutstyr 7 894 2 434
6580 Idrettsutstyr 4 400 0
6581 17.05.2022 431 344 0
6590 Annet driftsmateriel 0 8 160
6591 Retur Jern -11 580 0
6600 Vedlikehold klubbhus/anlegg 82 802 13 447
6603 Brannsikringstiltak 24 539 24 401
6690 Reparasjon og vedlikehold annet 0 795
6700 Regnskapshonorar 90 916 0
6705 Regnskap, system 9 243 14 569
6720 Konsulenthonorarer 0 50 125
6770 Medisinsk behandling, utstyr etc 0 744
6800 Kontorutgifter 5 441 8 264
6810 Datakostnad 4 824 0
6860 Møter 5 850 6 423
6861 Kurs / Trenerkurs 32 515 24 000
6890 Andre kontorkostnader 0 930
6900 Telefon & IT 16 685 16 118
6940 Porto 0 540
7100 Bilgodtgjørelser 2 446 0
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 0 322
7300 Lotteriutgifter 0 22 409
7302 Reiseutgifter turneringer 10 000 0
7304 Tilskudd fra sparebankstiftelsen " For A 16 000 0
7320 Annonser 0 1 844
7400 Kontingenter; 3 forbund 54 835 42 065
7415 Påmelding serier, turneringer etc 10 000 0
7420 Premiering 0 3 570
7430 Gaver, ikke fradr.ber. 1 075 370
7500 Forsikringspremier 44 150 48 952
7770 Bank og kortgebyrer 10 954 6 121
7771 Gebyr Matchi 32 923 15 065
7799 Diverse kostnader 120 2 145

1 286 685 747 958

Annen finansinntekt
8050 Annen renteinntekt -18 556 -10 422
8070 Annen finansinntekt -50 0

-18 606 -10 422

Annen finanskostnad
8150 Rentekostnader kredittinstitusjoner 178 981 86 402
8155 Rentekostnad lev. 1 098 1 242
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Resultatregnskap
Egersund Racketklubb

2022 2021
180 079 87 644

Skattekostnad på resultat
8300 Betalbar skatt 0 0
8309 Betalbar skatt, for mye/lite avsatt tidl 0 0
8320 Endring utsatt skatt 0 0

0 0

Avsatt til annen egenkapital
8960 Avsatt til annen egenkapital 339 328 601 839

339 328 601 839
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Balanse
Egersund Racketklubb

2022 2021
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom
1100 Bygninger 424 553 0
1101 Tennishall 479 445 410 000
1102 Banedekke 50 000 75 000
1103 Utebaner 8 680 938 31 000
1104 Nybygg 5 245 081 7 010 081
1106 Renter utebaner 2022 152 962 0
1110 Fast teknisk installasjon i bygning 45 042 51 042
1250 Inventar, verktøy o.l. (saldogruppe d) 6 600 8 800

15 084 620 7 585 923

Kundefordringer
1500 Kundefordringer 1 100 24 718

1 100 24 718

Andre kortsiktige fordringer
1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt 60 083 0
1570 Kortsiktig fordring 34 000 0
1579 Andre kortsiktige fordringer 6 796 24 596
1749 Andre forskuddbetalte kostnader 39 658 33 551

140 537 58 147

Bankinnskudd, kontanter o.l.
1920 Brukskonto 3270.07.83803 5 133 688 203 095
1930 Fastrente 3270.22.54026 1 049 775 1 932 998
1950 Skattetrekk 3270.05.00461 16 413 34 715

6 199 876 2 170 808

Annen egenkapital
2050 Egenkapital -3 002 338 -2 663 010

-3 002 338 -2 663 010

Gjeld til kredittinstitusjoner
2221 Lån kommunal landspensjonskasse -11 132 278 0
2243 Nybygg Lån 8317.55.56365 -7 000 000 -7 000 014

-18 132 278 -7 000 014

Leverandørgjeld
2400 Leverandørgjeld -23 718 -14 847

-23 718 -14 847

Skyldig offentlige avgifter
2600 Forskuddstrekk -16 413 -8 010
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift -11 303 -8 146
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn -7 637 -7 476

-35 353 -23 632

Annen kortsiktig gjeld
2940 Skyldige feriepenger -54 165 -53 021
2950 Påløpt rente -110 947 -14 854
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Balanse
Egersund Racketklubb

2022 2021
2960 Annen påløpt kostnad -53 186 -56 069
2965 Depositum nøkler Egersund Squash -1 400 -1 400
2966 Depositum nøkler -12 750 -12 750

-232 448 -138 094
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Kontrollutvalgets beretning for 2022 

 

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved kontrollutvalget i Egersund Racketklubb sin beretning. 

Kontrollutvalget skal kontrollere at styret utfører de oppgaver styret er tillagt etter Egersund Racketklubbs  

lov.  

Vi har utført følgende handlinger: 

Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har funnet 

det nødvendig å gjennomgå.  Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra Egersund Racketklubbs  

styre. Vi har gjennomgått styrets årsberetning for 2022 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2022. 

Vi har foretatt regnskapsrevisjon og kontrollert resultatregnskap, balanse og noter. Kostnader er 

stikkprøvemessig kontrollert for attestasjon og dokumentasjon, og vesentlige inntekter er kontrollert mot 

avtaler og annen dokumentasjon. Kontrollerte kostnader og inntekter gjelder for inneværende regnskapsår, 

og det er avsatt for fakturakrav som ennå ikke er mottatt samt opptjente inntekter som ennå ikke er 

fakturert/mottatt.  

Balansen viser Egersund Racketklubbs verdier for øvrig, og balanseverdier er kontrollert mot underliggende 

dokumentasjon. Alle balanseverdier er reelle pr. 31.12. Vi har vurdert at notene gir de opplysninger som er 

av betydning for å bedømme [organisasjonsleddets] stilling og resultat.   

Regnskapet viser et overskudd på kr 339.328 og ved årsavslutning 2022 økte den frie egenkapitalen med kr 

339.328 . 

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av Egersund Racketklubb: 

Basert på det materialet vi har fått oss forelagt, er det ikke grunnlag for ytterligere merknader ut over det 

som fremgår av denne beretningen. 

Kontrollutvalget har følgende merknader til det fremlagte regnskapet: 

Kontrollutvalget har ingen merknader til det fremlagte regnskapet. 

Konklusjon 

Det er kontrollutvalget konklusjon at styret har utført de oppgaver som det er tillagt etter loven, og 

kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og Egersund Racketklubbs årsregnskap for 2022 godkjennes 

av årsmøtet. 

 

Egersund 7.3.2023. 

 

Leder Harald Henriksen      Medlem Harald Røkenes   



Medlemskontingenter for 2024 

Barn opp til 6 år* 550,- 

Junior opp til 19 år* 1100,- 

Senior 1200,- 

Familie**  1800,- 

 

*Gjelder ut året man fyller 6/19 år. Barn opp til 6 år får tilbud om foreldreorganisert gruppetrening, 

ved ønske om organiserte treninger med trener gjelder juniorkontingent. Juniorer har rett på opptil 

to treningstimer per uke, noe som kan fordeles mellom de idrettene som tilbys i klubben.  

**Man kan regnes som medlem av sine foresattes familie til og med det året man fyller 25 år. 

Styret i Egersund Racketklubb har fullmakt til å beslutte omfanget av gratis treningstilbud som er 

inkludert i medlemskontingent og eventuelt sette opp treningsavgifter. 

 



Årsregnskap 2021 Budsjett 2022 Årsregnskap 2022
Forslag til Budsjett 

2023

Driftsinntekter

3000 Salgsinntekter 600 0 0 0

3003 Kulturmidler 139 799 140 000 0 0

3004 Turneringer 48 602 100 000 25 365 50 000

3005 Lotteri 48 150 0 0 100 000

3006 Panteinntekter 1 567 3 000 0 2 000

3007 Tennislotteriet (årlig) 73 974 0 0 0

3008 Kaffikopp avtale 2021 51 578 0 0 0

3012 Tilskudd / Gaver 25 000 465 000 565 300 300 000

3013 Corona-tilskudd 120 970 0 0 0

3015 All utleie haller Eig. kommune 357 188 350 000 356 588 360 000

3018 Vedlikehold og driftstilskudd Eig.kommune 61 600 62 000 162 539 160 000

3021 Grasrotandel, NT 17 660 18 000 17 074 18 000

3100 Diverse inntekter 60 050 5 000 0 0

3104 Baneleie Squash 300 0 0 0

3109 Tilskudd fra Idrettsforbundet 228 684 200 000 75 606 180 000

3111 Tilskudd ny hall, Fylkeskommune 0 3 000 000 1 577 000 1 700 000

3120 Reklameskilt Squash - og tennishallen 414 950 460 000 403 400 400 000

3221 Momsrefusjon 0 0 110 112 0

3400 Offentlige tilskudd 0 0 58 000 0

3600 Leie inntekter tennishuset (DSK) 73 930 70 000 74 827 80 000

3900 Andre driftsinntekter 0 0 1 500 0

3920 Medlemskontingenter 124 651 130 000 164 810 165 000

3949 17-mai arrangement 0 200 000 606 925 0

3950 Baneleie BG Racketsportsenter 548 614 560 000 449 688 450 000

3951 Utleie utstyr 0 0 6 604 6 000

3955 Nordsjørittet / Varetelling 25 000 25 000 0 0

3995 Nordsjørittet / varetelling(dugnad) 2 188 0 11 750 0

Sum driftsinntekter 2 425 054 5 788 000 4 667 088 3 971 000

Driftskostnader

4008 Kaffikopp avtale 2021 - innkjøp -47 058 0 0 0

4600 Forbruksmateriell sport -26 390 -25 000 -26 616 -25 000

4602 Turneringsutgifter -14 041 -70 000 -36 141 -35 000

5000 Lønn til ansatte -505 991 -500 000 -451 371 -550 000

5092 Skyldige Feriepenger -61 494 -62 000 -54 165 -70 000

5400 Arbeidsgiveravgift -72 024 -76 000 -63 690 -75 000

5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger -7 991 -9 000 -7 637 -9 000

5900 Gaver til ansatte 0 0 -5 000 -5 000

5920 Yrkesskadeforsikring -2 336 -2 400 -410 -2 500

5990 Andre personalkostnader 0 0 -8 830 -10 000

6320 Renovasjon, vann, avløp mv.(komm.avg) -49 098 -50 000 -84 003 -90 000

6340 Strøm, lys & varme -235 189 -210 000 -216 374 -250 000

6360 Renovasjon -30 324 -30 000 -5 497 0

6420 Leie datasystemer -1 712 -2 000 -3 735 -4 000

6510 Inventar -12 924 -30 000 0 -30 000

6540 Inventar (Res) -4 828 0 0 0

6550 Diverse miljøtiltak -10 518 -3 000 -14 462 -15 000

6560 Rekvisita -2 064 -1 500 -12 480 -10 000

6570 Arbeidsklær og verneutstyr -2 434 -10 000 -7 894 -10 000

6580 Idrettsutstyr 0 0 -4 400 0

6581 17. Mai arrangement 0 0 -431 344 0

6590 Annet driftsmateriell -8 160 -8 000 0 0

6591 Retur Jern 0 0 11 580 0

6600 Vedlikehold klubbhus/anlegg -13 447 -30 000 -82 802 -30 000

6603 Brannsikringstiltak -24 401 -28 000 -24 539 -25 000

6690 Reparasjon og vedlikehold annet -795 -1 000 0 0

6700 Regnskapshonorar 0 0 -90 916 -91 000

Budsjett 2023 -  Egersund Racketklubb



6705 Regnskapssystem -14 569 -10 000 -9 243 -10 000

6720 Konsulenthonorarer -50 125 -94 000 0 0

6770 Medisinsk behandling, utstyr etc -744 -1 000 0 -1 000

6800 Kontorutgifter -8 264 -8 000 -5 441 -6 000

6810 Datakostnad 0 0 -4 824 -5 000

6860 Møter -6 423 -7 000 -5 850 -6 000

6861 Kurs / Trenerkurs -24 000 -25 000 -32 515 -30 000

6862 Trenerkonferanser 0 -3 000 0 -3 000

6890 Annen kontorkostnad -930 -1 000 0 -1 000

6900 Telefon & IT -16 118 -17 000 -16 685 -17 000

6940 Porto -540 0 0 0

7100 Bilgodtgjørelser 0 0 -2 446 -3 000

7140 Reisekostnader -322 0 0 0

7300 Lotteriutgifter -22 409 0 0 -30 000

7301 Skiltutgifter 0 -10 000 0 -10 000

7302 Reiseutgifter turneringer 0 0 -10 000 -10 000

7304 Tilskudd sparebankstiftelen "for alle" 0 0 -16 000 0

7320 Annonser -1 844 -2 000 0 0

7400 Kontingenter; 3 forbund -42 065 -47 000 -54 835 -55 000

7415 Påmelding serier, turneringer etc 0 0 -10 000 -10 000

7420 Premiering -3 570 -5 000 0 -5 000

7430 Gaver -370 0 -1 075 0

7500 Forsikringspremier -48 952 -50 000 -44 150 -50 000

7770 Bank og kortgebyrer -6 121 -6 000 -10 954 -11 000

7771 Gebyr Matchi -15 065 -18 000 -32 923 -35 000

7799 Diverse kostnader -2 145 -3 000 -120 0

7810 Avskrivninger -348 200 -3 740 000 -2 288 500 -1 700 000

Sum Driftsutgifter -1 745 995 -5 194 900 -4 166 287 -3 334 500

Driftsresultat 679 059 593 100 500 801 636 500

Finansielle poster

8050 Annen renteinntekt 10 423 10 000 18 556 10 000

8070 Annen finansinntekt 50

8150 Rentekostnader kredittinstitusjoner -86 402 -250 000 -178 981 -600 000

8155 Rentekostnad lev. -1 242 -1 500 -1 098 -1 000

Sum finansielle poster -77 221 -241 500 -161 473 -591 000

Årsresultat 601 839 351 600 339 328 45 500

Planlagte investeringer Anlegg 2023

Reparasjon av tak 1 000 000

Nytt uteanlegg 2 500 000

Sum investeringer anlegg 0 0 3 500 000

* Investeringene vil utløse spillemidler og mva kompensasjon som vil bli utbetalt i årene fremover
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Innledning 
Egersund Racketklubb har utarbeidet denne organisasjonsplanen for å informere medlemmer og 
andre om hva styret ønsker at klubbens ansatte og frivillige skal styre etter.  
 
Grunnlagsopplysninger for idrettslaget 
 
Navn: Egersund Racketklubb 
Stiftet: 10. mai 1917 
Idrett: Tennis, padel, squash, bordtennis og badminton. 
 
Postadresse: Sjukehusveien 24. 4370 Egersund 
E-postadresse: post@egersundtennis.no 
Bankkonto: 3270.07.83803 
Bankforbindelse: Sparebank 1 SR-bank 
Internettadresse: www.egersundtennis.no 
Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: 969933446 
Anleggsadresse: Sjukehusveien 24. 4370 Egersund 
Telefon: +47 91 91 37 88 
 
Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/NIF 
Registrert tilknytning til Rogaland idrettskrets 
Registrert tilknytning til Eigersund idrettsråd 
Registrert tilknytning til Norges tennisforbund, Norges bordtennisforbund og Norges squashforbund. 
Registrert tilknytning til Tennisregion Sør-Vest 
Klubbnummer i NIFs medlemsregister: 24110 
Årsmøtemåned: Innen utgangen av mars 

 
Historikk 
10. mai 1917 ble det stiftet en ny tennisklubb som fikk navnet Egersund Lawn Tennisklubb. Da lå 
banen på Nyeveien, på et areal mellom veien og Skytterhuset. Grunnen var eid av Egersund 
Skytterlag. I 1946 ble klubben tilsluttet Rogaland Idrettskrets og Norges Tennisforbund, og samtidig 
ble klubbens navn endret til Egersund Tennisklubb, og lovene justert. 
 
Klubben ble etter hvert større, hadde behov for mer plass, og flyttet til Lagård. Baneanlegget med 3 
baner sto ferdig i 1981. I 1984 sto et nytt klubbhus ferdig på samme sted, mens en tennishall med 2 
baner og garderober sto ferdig i 1990. Anlegget ble gitt navnet Egersund Tennissenter.  
 
I 2006 sto en squashhall i tilknytning til tennishallen ferdig. Anlegget skiftet navn til Egersund Squash- 
og Tennissenter. I 2010 ble det besluttet å forandre navnet til Egersund Racketklubb, som den heter i 
dag. 
 
I 2016 overtok Egersund Racketklubb aktiva og driften til Egersund Bordtennisklubb. Egersund 
Racketklubb er i dag en organisasjon med 3 avdelinger: tennis, squash og bordtennis. 
 
I april 2019 har klubben fått ett stort løft. Anlegget har nå byttet navn og heter B&G Racketsportsenter. 
Egersund Racketklubb har nå fått 1 ekstra bane innendørs, 1 ny Padelbane. 2 Badmintonbaner, ny 
inngang. Klubben har fått ny led belysning og nytt dekke på de to eksisterende baner. 
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Idrettslagets formål 
 
Egersund Racketklubb skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett 
organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 
 
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge 
på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 
 
 

Visjon 
 
Egersund Racketklubb sin visjon er: «Racketglede for alle». 
 
 

Verdigrunnlaget 
 
Norges idrettsforbund (NIF) har åtte verdier som er overordnet for alle lag/klubber som er organisert i 
NIF, og som ligger til grunn for idrettsorganisasjonens arbeid:  
 

• Glede  

• Helse  

• Fellesskap  

• Ærlighet  

• Frivillighet  

• Lojalitet  

• Demokrati  

• Likeverd  
 
Disse verdiene skal være levereglene i Egersund Racketklubb. 
 

Hovedmål 
Egersund Racketklubb skal være en ledende racketklubb, og fortsette å fremme interessen for 
racketsport i Egersund og omegn ved blant annet å tilby organiserte treninger på alle sportslige nivå 
fra nybegynner til elite.  

Delmål 

• Øke medlemsantallet til 280 medlemmer  

• Utvide antallet deltakere i organiserte treninger til 140 

• Utvide tilbudet til barn og unge i skoleferiene  

• Utrede mulighetene for flere og nye aktivitetstilbud for barn, ungdom, voksne og pensjonister 

• Aktivt arbeide for å ha gode trenere i klubben, tilby gode ansettelsesforhold for trenere, og ha 
gode videreutdanningstilbud for eksisterende trenere og hjelpetrenere 

Virkemiddel 

• Jobbe aktivt ut mot potensielle medlemmer for å øke medlemsmassen  

• Bruk av hjemmesiden til informasjon og nyheter  

• Arrangere aktiviteter og konkurranser gjennom hele tennisåret 

• Ansette dyktige trenere og hovedtrenere til å drive organiserte treninger 

• Jobbe aktivt med rekruttering gjennom hele året for å sikre jevnt tilsig av nye medlemmer  

• Flytte utøvere mellom grupper for å holde spillernes utvikling og motivasjon oppe 
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Organisasjonskart for Egersund Racketklubb 
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Styrets funksjon og sammensetning 

Styret skal:  

• Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og 
regnskap samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. styret har ansvar 
for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben  

• Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede 
idrettsmyndigheter  

• Representere klubben utad  

• Disponere klubbens inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og 
godkjent budsjett  

• Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse. 

 
 

  

Regler for Egersund Racketklubb 
 

Retningslinjer for foreldre/foresatt  
• Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Egersund Racketklubb men er 

du med følger du våre regler 

• Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du 

• Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine 

• Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel 

• Lær barna å tåle både medgang og motgang 

• Motiver barna til å være positive på trening 

• Vis god sportsånd og respekt for andre. 

• Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om 

• Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy! 
 

Retningslinjer for utøvere  
 

• Gode holdninger 

• Respektere hverandre 

• Lojalitet mot klubb og trenere 

• Hjelpe hverandre 

• Følge klubbens regler 

• Stille opp for hverandre 

• Ærlig overfor trener og andre utøvere. 

• Godt samhold 

• Stå sammen 

• Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til. 

• Vise engasjement 

• Gode arbeidsholdninger. 

• Stolthet av sin egen innsats. 

• Objektivt ansvar for miljø og trivsel. 

• MOBBING ER IKKE AKSEPTERT 
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Retningslinjer for trenere 
 
SOM TRENER I SKAL DU BIDRA TIL: 

• Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren 

• Positive erfaringer med trening og konkurranse 

• Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap 

• Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre 

• Vær et godt forbilde 

• Møt presis og godt forberedt til hver trening 

• Som trener er du veileder, inspirator og motivator 

• Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine 

• Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen 

• Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren 

• Vis god sportsånd og respekt for andre 

• Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet 

• Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter 
 

INNHOLDET I TRENINGEN SKAL VÆRE PREGET AV: 

• En målrettet plan 

• Progresjon i opplevelser og ferdigheter 

• Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser 

• Effektiv organisering 

• Saklig og presis informasjon 

• Kreative løsninger 

• Fleksibilitet ved problemløsning 

• Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon 
 

Mobbing 
Mobbing er et problem i det norske samfunnet. Dette er noe idretten ikke aksepterer. Egersund 
Racketklubb har nulltoleranse for mobbing.  

Alkohol  
 
IDRETTENS HOLDNING TIL ALKOHOL 
Vedtatt av Idrettsstyret 16. mars 2004, sak 54 

1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot 
bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov §11-2 g) 

2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt 
idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte 
alkohol i samvær med utøvere i denne alder.  

3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på 
prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.  

4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes 
alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale 
skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. (NIFS lov §11-2 g)  
   
5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del 
av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle organisasjonsledd pålegges 
å følge norsk alkohol-lov med forskrifter og retningslinjer. Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht 
gjeldende lovverk. Særforbund og kretser informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag. 
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Norsk alkohollov gjelder for alle som deltar på idrettsarrangement i Norge. Det vil si at også 
internasjonale aktører må forholde seg til den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangement 
i Norge. 

Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk finner vi i alkohollovens § 9-2. All reklame for 
alkoholholdig drikk er forbudt. Alkoholholdig drikk er definert som drikk med alkoholinnhold over 2,50 
volumprosent alkohol. I utgangspunktet rammes ikke reklame for lettøl av forbudet. Det er imidlertid 
forbudt å reklamere for andre varer med samme varemerke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. 
Dette stiller særskilte krav til lettølreklame.  

 

Politiattest 
 
Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- 
eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige 
menes barn og unge under 18 år. Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre 
grense er 15 år. 
 
Hvem skal vi ha attest fra. Trenere, oppmenn, foreldre som er med på turneringer som ledere. De som 
ofte kjører andre sine barn. Det er bedre å ha for mange attester en for lite. 
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