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Nestleder:   Anders Andersen 

Kasserer:   Geir Korneliussen 

Sekretær:   Stig Gunnar Jensen 

Styremedlem:   Tore Skognes og Claes Gilljam 

(Tore Skognes ble ansatt og måtte da tre ut av styret, Claes 

Gilljam erstattet Tore som styremedlem)  

1.Varamedlem:  Jurjan Kuil 
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3.Varamedlem:   Martin Carlsson trakk seg 25/5-21 

 

Husfar/vaktmesterhall: Tore Skognes, Inge Kaasin som medhjelper 

Rep Svelvik Idrettsråd:  Aletta Iburg Kuil og Stig Gunnar Jensen 

Rep. Krets/region:  Audun Kleven 

Valgkomite:   Tor Skjærsvold, Espen Smedberg 

Hjemmesideansvarlig: Alette Iburg Kuil 

SAK: Tore Skognes, Tor Skjærsvold. 

Kontrollkomite: Per Ørnulf Steen og Inge Kaasin, Per Ørnulf Steen trakk seg 
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STYREMØTER 

Det har i 2021 vært avholdt 7 styremøter og 3 arbeidsmøter. Det har vært et veldig spesielt år 

på grunn av Corona-pandemien. Flere aktiviteter/turneringer har dessverre måttet avlyses. 

 

AKTIVITET 

 

Tennisskole 

Nino har vært hovedtrener i hele 2021. Nino er godt likt av deltakerne i tennisskolen. 

Tennisskolen har forholdt seg til de til en gjeldende retningslinjer for organiserte aktiviteter 

noe som har medført redusert aktivitet. Vi føler likevel at tennisskolen har gitt elevene et godt 

tilbud. Gjennom 2021 har det vært ca. 65 elever ved tenniskolen.  

 

Turneringer 

Vårcupen 2021 ble dessverre avlyst på grunn av Corona.  

 

Vi arrangerte Adax Grand Prix i slutten av juni 2021. Dette ble en kjempesuksess med rekord 

deltakelse hele 83 spillere. Var første turnering på lenge, så her ville veldig mange prøve å 

konkurrere igjen. Veldig gøy at vi fikk arrangert Adax Grand – Prix, vi fikk i år stor 

oppmerksomhet i Tennis Norge. Flere reportasjer på Norsk Tennis og reportasje i Eurosport. 

En stor takk til alle som var med å hjalp til under Adax Grand Prix. Vi gleder oss til 2022, vi 

skal da arrangere Adax Grand – Prix 16-19 Juni. Vi har allerede store planer for turneringen i 

2022, vi har planer om stor fest lørdag 18. juni. 



Divisjonstennis 

Svelvik TK stilte med et herrelag i 2021. Det endte med 3.plass i 3.divisjon. 

 

Siden det er nytt liga system i Divisjonstennisen fra 2022 så var det kun laget som ble nr. 1 i 

3. divisjon som ble i 3. divisjon i 2022. Siden vi ble nr. 3 så rykket vi ned til 4.divisjon.  

 

Følgende spilte på Svelviks lag i 2021: 

 

Tony Leknes, Michael Gerathy, Nino, Espen Smedberg, Ola Smedberg, Per Ørnulf Steen, 

Kevin Skognes, Tore Skognes, Anders Andersen, Martynas Belicas. Steinar Bråthen, Jurjan 

Kuil. 

 

I 2021 så ble det ikke noe lag i oldboysserien Vestfold/Telemark.  Serien ble ikke 

gjennomført på grunn av Corona pandemien. 

 

Padel 

2021 ble historisk for Svelvik Tennisklubb da vi stilte hele 3 lag i divisjons Padel serie. Dette 

er første år dette har blitt arrangert i Norge. Imponerende at Svelvik stiller både dame og 

herrelag. Totalt så var det med 9 damelag i årets serie og 20 herrelag. 

 

Vi stilte med 1 damelag. Laget fikk tøffe kamper.  

 

Følgende spillere stilte for Svelvik Tennisklubbs damelag i 2021: 

Marit Jensen, Lene Sølvik, Elisabeth Storli, Aletta Iburg Kuil, Katrine Vie Bråthen,  

 

Vi stilte med 2 herrelag. Begge lag ble plassert og spilte i 1.divisjon. 

 

Følgende spilte for Svelvik Tennisklubbs to herrelag i 2021: 

 

Martin Carlssson, Raymond Storli, Steinar Bråthen, Espen Smedberg, Fredrik Skognes, Ola 

Smedberg, Martynas Belicas, Stian Møller, Anders Andersen, Steffen Vedal, Alexander 

Weberg, Tony Leknes, Jurjan Kuil, Christoffer Herrmann, Tore Skognes, Vemund Horten og 

Audun Kleven. 

 

Klubbmesterskap tennis 

I september ble det i år arrangert klubbmesterskap seniorer.  

Resultater klubbmesterskap i tennis - Svelvik Tennisklubb 2021 

 

Senior single herrer: 

1. Ola Smedberg 

2. Fredrik Skognes 

3. Stian Møller 

4. Espen Smedberg 

 

Senior double herrer: 

1. Ola Smedberg og Fredrik Skognes 

2. Oliver Zinow/Tor K Zinow 

3. Martynas Belicas/Kevin Skognes 

4. Stian Møller/Espen Ebbestad 

  



Damer Single: 

Det ble dessverre ikke kåret klubbmester i 2021 

 

Klubbmesterskap Padel 2021 

Det ble for andre gang i klubbens historie arrangert klubbemesterskap i Padel.  

Resultater klubbmesterskap i Padel - Svelvik Tennisklubb 

 

Damer: 

1. Torill Svåsand/Katrine Vie Bråthen 

2. Marit Jensen/Lene Sølvik 

3. Johanna Skjelsbekk/Monica Nebell 

 

Herrer:  

1. Christoffer Hermann og Audun Kleven 

2. Fredrik Skognes og Ola Smedberg 

3. Raymond Storli og Stian Møller 

4. Nino Arino og Steinar Bråthen 

 

Mix: 

1. Aletta Iburg Kuil og Nino Arino 

2. Lene Sølvik og Raymond Storli 

3. Katrine Vie Bråthen og Steinar Bråthen  

4. Marit Jensen/Audun Kleven 

 

Sosial cup 

Det ble dessverre ikke arrangert noen sosiale turneringer i regi av Svelivk Tennisklubb i 2021 

på grunn av Corana-pandemien.  

 

Dugnad 

Selv i et år med mange restriksjoner ble det avholdt dugnader for å holde anlegget vårt ved 

like og åpent for våre medlemmer. 

 

 Vanlig vårdugnad, i klubbhus, bod, rennetømming, banespyling, raking mv. 

 Kapping av busker og trær som stått litt for nært anlegget vårt. 

 Gressklipping et antall ganger 

 Kjempedugnaden med å bære inn alt materiell til padelbanene 
  

Annen dugnadsinnsats som er utført mer eller mindre løpende er elektrikerarbeider og 

gartnerarbeid.  

 

En stor takk til alle som har bidradd med smått og stort! 

 

 

  



ANNLEGG 

Svelvik tennisklubb sitt anlegg består av 3 utendørs tennisbaner, hall med 2 innendørsbaner, 

garderober og oppholdsrom. I løpet av 2021 ble anlegget utvidet med 1 utendørs padelbane 

slik at vi nå har 2 utendørs padelbaner. 

 

Padelbane nr. 2 utendørs sto klar for spill i august 2021. Takket være en kjempeinnsats av 

prosjektleder Inge Kaasin og Stian Møller. 

 

Våre padelbaner har blitt veldig populær i vår klubb. Flere og flere finner ut at dette er en 

spennende sport. Vi avviklet vårt andre klubbmesterskap i 2021. Vi håper at flere blir med i 

2022 når vi igjen skal arrangere klubbmesterskap.  

 

På slutten av 2021 ble det startet et arbeid med å klargjøre for montering av 1 double og 1 

single padelbane inne i hallen. Dette er baner som ikke er boltet fast i grunnen og kan ved en 

senere anledning demonteres og flyttes. Årsaken til dette tiltaket er sviktende aktivitet på 

utleie av tennisbane de siste årene og STK var nødt til å tenke nytt for å sikre aktivitet i 

hallen.  

 

 

IFO 2021 

2021 var et veldig bra år for IFO, vi hadde et godt belegg av barn med oss fra 2020 som var 

med helt frem til sommerferien i Juli. 
 

Uten noen spesiell kampanje opplevde vi en kjempestor søkeliste for 21/22 sesongen, siste del 

av 2021 var det over 40 barn som benyttet IFO. 

 

Første halvdel av året ble det mye aktivitet i nærområdet med grupper pga. gult nivå på 

skolene, nærområdet rundt IFO ble benyttet godt. Sommeren besto av flere turer til 

badestedene rundt i Svelvik, og generelt nytt sommeren ute på tennisbanen. 

 

I høst har IFO tilbudt leksehjelp til de som trenger, og gruppe 2 har hatt aktiviteter i hallen.  

Vi har slitt litt med koronatiltak som har gjort at de forskjellige presentasjonene av 

forskjellige idretter har utgått noe, men vi fikk til en runde med håndball godt opplært av 

Strømm IL.  

 

Alt i alt har IFO hatt et veldig bra år, og vi ser frem til fortsettelsen. 

 

BOK 

Arbeidet med å finne fram mer historikk om klubben med sikte på en jubileumsbok har 

kommet litt i siget, med ett første møte i redaksjonskomiteen bestående av Claes, Stig Gunnar 

og Audun. Gamle nr av Svelviksposten fra og med 1929 gjennomgås i jakten på tennisstoff 

fra gamle dager. Claes gjør en meget god jobb i innsamling av stoff til vår bok. Dette er et 

pågående prosjekt over flere år. 

 

 

ØKONOMI 

Vi har i 2021 et underskudd på kr 254 341. Vi har fortsatt en god Egenkapital på kr 457 723. 

Antall medlemmer i 2021 endte på 224. Vi nærmer oss rekorden på over 250 medlemmer. Vi 

drømmer om å ha 250 medlemmer eller flere i 2022. 

 



Takk for denne sesong, og velkommen til en ny spennende sesong med mye aktivitet i hall, på 

våre utebaner, Padel og IFO. 

  

Audun Kleven 

Leder 

 

 

Svelvik 9.3.2022 

 

 
 

 


