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Hovedstyret har i 2015 bestått av:
Leder/sekretær: Anne Berit Bergo
Nestleder: May Britt Sundt Magelssen
Kasserer/utdanningskontakt: Carl Wagle
Styremedlem: Tone Kalleberg
Varamedlem: Astrid Krohn-Hansen
Revisor: Einar Thorstensen
Valgkomité: Tone Jensen og Arnaud Vallat

Idrettslagets årsmøte ble holdt 15. april
2015, se eget referat. Det har vært avholdt 1
hovedstyremøte i perioden. I tillegg har styret
holt jevnlig kontakt på epost.
Også vinteren 2014/2015 kunne Tåsen IL tilby flott skøyteis i mange uker.

Idrettslagets leder deltok 15.9.15 på det årlige
møtet i Idrettens Samarbeidsutvalg som Oslo Idrettskrets holder på Engebråten skole.
Tåsen Idrettslag består av tennisgruppen og huskomitéen - se egne årsrapporter.
Lagskontingent i 2015 var kr 100 for voksne og kr 83 for barn.
Økonomien i idrettslaget er god, med en beholdning på kr 304.206 pr. 31.12.15. Tilskuddsordninger i form av
spillemidler, lokale aktivitetsmidler, bingo og frivillighetsmidler gjør det mulig for Tåsen IL å skape et godt og
variert aktivitetstilbud for barn og unge i nærmiljøet, både sommer og vinter.
I tillegg til klubbens organiserte tennistilbud og vår åpne kunstgressbane, er det idrettslaget som holder det
store friområdet med plener, lekeplass og lekeapparater i god stand. I 2015 ble det anskaffet 3 nye
lekeapparater – 2 biler og en liten trehytte. Til disse apparatene fikk Tåsen IL bidrag på kr 10.000 fra Tåsen
hageby vel og kr 20.000 fra bydel Nordre Aker.
Store oppussingsarbeider ble foretatt på klubbhuset i 2015, se egen årsmelding fra huskomiteen.
Tåsen Idrettslag har gjennom huskomiteen også i 2015 hatt et godt
samarbeid med Eikenøtten barnehage.
Hovedstyret takker for tilliten i 2015!

Hovedstyret,
Mars 2016

Nye lekeapparater

Tåsen Idrettslag - Tennisgruppen
Stiftet 10.6.1937

ÅRSRAPPORT 2015

Styret i tennisgruppen har i 2015 bestått av:






Carl Wagle - formann
May Britt Sundt Magelssen - styremedlem
Henning Denstad – styremedlem/webansvarlig
Anne Berit Bergo - styremedlem/sekretær/kasserer
Tone Kalleberg - varamedlem

Revisor: Einar Thorstensen

Tennisgruppen hadde i året som gikk
162 medlemmer, fordelt på 107 barn/unge og 55 voksne.
Det har vært avholdt 2 styremøter i perioden. I tillegg har styret holdt jevnlig kontakt via epost.
Årsmøte ble avholdt tirsdag 15. april 2015.

Medlemskontingent 2015
Kr 1500 for familiemedlemskap og kr 1000 for enkeltmedlem. Styremedlemmer og trenere betaler ikke
kontingent.
For hvert medlem over 12 år betaler vi kr. 190,- i kontingent til Norges Tennisforbund (kr 90,- for medlemmer
under 12 år) og kr. 27,50 (kr. 17,50 for juniorer) til Tennisregion Østland Øst.

Økonomi
På grunn av den store investeringen i nytt kunstgressdekke på bane 3, var beholdningen ved inngangen av 2014
kun kr 47.992. Vi hadde imidlertid søkt og fått tilsagn på spillemidler fra Oslo kommune, og disse pengene ble
utbetalt i 2015. Pr. 31.12.2015 var beholdningen i tennisgruppen kr 203.016.
Klubben har mottatt følgende støtte i 2015:
Spillemidler og momsrefusjon på kr 211.400 for den nye kunstgressbanen.
Lokale aktivitetsmidler fra Norges Idrettsforbund, kr 36.155.
Deltakelse i bingospill gjennom Egil Hesland A/S, kr 59.429 (hvorav 50.000 er overført hovedlaget)
Norsk Tipping, kr 3.558. Takk til dere som har valgt Tåsen IL som grasrotmottaker!

Tenniskurs for barn og unge
Sommeren 2015 arrangerte vi kurs for 46 barn i alderen 8 - 14 år, fordelt på 9 kurs.
Trenere: Per Sarpebakken og Jarle Bergo.

Anlegget
Dugnad ble holdt helgen 18/19 april. Som vanlig ble banene kostet for løv og rusk, og det ble ryddet på
anlegget.
For tredje år på rad benyttet vi ekstern assistanse til rehabilitering og vårklargjøring av banene. Sportsconcept
A/S gjorde jobben med påføring av grus, stramming av linjer og valsing med motorisert valse.
Styret har i løpet av sommerhalvåret utført nødvendig vedlikehold på og rundt banene (luking, gressklipping
m.m.).

Vannlekkasje
Høsten 2015 ble det oppdaget vannlekkasje fra vannrøret som går fra kjelleren i klubbhuset til bane 3, og
vannet rant inn i kjelleren. Lekkasjen ble utbedret/rør skiftet på utsiden av kjellerveggen.

Bane 3
Det nye kunstgressdekket på bane 3 har blitt en stor suksess, og har utvidet sesongen både vår og høst. I tillegg
kan det spilles rett etter regnvær, da det ikke samler seg vann på banen.
Siden banen er finansiert med spillemidler og inntekter fra bingospill (midler som er øremerket barn og unge,
og en forutsetning for å få støtte) har barn og unge førsteprioritet når det gjelder spilletid på banen. I tillegg
prioriteres medlemmer av Tåsen tennisklubb da vi har påtatt oss å holde banen i god stand gjennom årlig
dugnad. Banen skal etterfylles med ca. 1 tonn silicasand hvert år. Dette skjer i forbindelse med vårdugnaden.

Instruksjon for voksne
Det ble også i år arrangert kurs for voksne medlemmer, nybegynnere, onsdager kl.18. Trener Glenn Hansen.

Årsmøte 2016
Torsdag 17.3. klokken 20:00 i klubbhuset.

Styret takker for tilliten i året som gikk!

Tåsen, 02.03.16
Anne Berit Bergo

Tåsen Idrettslags klubbhus
Anno 1951

ÅRSRAPPORT 2015
Huskomiteen har i 2015 bestått av Astrid Krohn-Hansen (styremedlem), Otto Hylen (styremedlem) Monika
Mikesova (Eikenøtten barnehage) og Anne Berit Bergo (leder).

Eikenøtten Barnehage
Eikenøtten er en foreldredrevet barnehage som ble opprettet for over 30 år siden, og har holdt til i klubbhuset
nesten like lenge. Dette er en veldrevet og populær barnehage med stabilt personale og plass til 23 barn i
alderen 1-6 år. Åpningstid er 7:30 - 16:30. Etter klokken 17 benyttes huset til annen aktivitet for idrettslaget og
nærmiljøet.
Tåsen IL har et godt samarbeid med barnehagen, som blant annet bidrar med årlig dugnad utomhus. Flott
grønnsakhage er et annet samarbeidsprosjekt mellom idrettslaget og barnehagen.

Økonomi
Til tross for store investeringer i 2015 er økonomien tilfredsstillende, med saldo kr 73.624 pr. 31.12.15. I tillegg
til barnehagedriften bidrar også inntekter fra utleie (barnebursdager, møter og kurs) til å foreta påkrevet
vedlikehold og oppgraderinger.
Kommunale avgifter (renovasjon, vann og avløp og feiegebyr) var i 2015 på kr 21.314.
Klubbhuset er forsikret i IF forsikring. Premie i 2015 var kr 15.341.
Strømforbruk i 2015 var 23.491 kwh, det laveste til nå!

Rehabilitering
I 2015 var det 65 år siden en gjeng ildsjeler i Tåsen IL gikk i gang med å grave ut tomta til klubbhuset, og den 9.
november 191 ble huset innviet med brask og bram. Historien finner du på idrettslagets hjemmeside
www.tåsenil.no. Her er et lite tilbakeblikk:

Det er en viktig oppgave for idrettslaget å ta vare på det flotte klubbhuset vårt, og foreta
rehabiliteringsarbeider etter hvert som behovet melder seg. I 2015 var det isolasjon av tak mot loft og ny
garderobe/dusj i kjelleren som sto for tur:

Isolering av tak mot loft
Høsten 2014 ble loftet ryddet og tømt. Deretter ble gamle gamle glassvattmatter og plankegulv
fjernet. Det gamle ventilasjons-anlegget ble også fjernet.
Nytt 10 cm bjelkelag ble lagt oppå det gamle, 25 cm rockwool ble blåst inn, og nytt gulv av vannfaste
sponplater lagt. Nye lamper sørger for godt lys. Resultatet har blitt et flott lagerrom, og vi har frigitt
plass i kjelleren til andre formål.

Oppussing kjeller
I forbindelse med drenering rundt huset i 2011 ble all innvendig kledning i kjelleren revet (papp,
plater, isolasjon og panel – mye av dette var vått, og det var målt muggsoppsporer i kjelleren). Etter
dreneringen har veggene tørket opp igjen, og vi hadde nå et godt utgangspunkt for å starte
oppussingen.
I den gamle damegarderoben ble nisjen utvidet og forsterket med stålbjelker. Murveggen mot
herredusjen ble revet og ny vegg med dør ble satt inn. Stålbjelke lagt inn også her. Åpning mellom
herredusj- og garderobe ble murt igjen. Litex-plater, membran og fliser satt opp. Hull til nytt vindu ble
laget i grunnmur for å gi lys på nytt bad. Alle vegger ble skrapt, pusset og deretter malt med
diffusjonsåpen maling. Alt nytt røropplegg og baderoms-innredning montert. Opplegg for
vaskemaskin. De gamle gulvflisene ble beholdt og skrubbet rene. Nytt elektrisk opplegg, avtrekksvifte
og infrarød varmeovn i tak på bad (som alternativ til varmekabler i gulvet). Varmekablene i garderoben
fungerte fortsatt, og fikk ny bryter. 4 nye vinduer satt inn i garderobe, dusj og kjellerbod.
5 garderobeskap innkjøpt (brukt, som nye).
I tillegg ble resten av den gamle herregarderoben og «vaffelrommet» pusset opp og tatt i bruk som
lagerrom.

Nytt blikk på pipe
Under noen kraftige regnskurer høsten 2014 oppdaget vi at det rant vann inn på loftet og videre ned i
stuen langs pipa. Det var behov for nytt blikk rundt pipa, og dette arbeidet ble utført i 2015.

Huskommitéen takker for tilliten i året som gikk!

Tåsen, 07.03.2016
Anne Berit Bergo

