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Tennis som idræt i skæret af Corona 

Årsrapporten for 2021 har to hovedafsnit, ”Klubben generelt” og ”Klubbens økonomi”. 

Det første hovedafsnit på side 4-18 orienterer om årets gang peger frem mod 2022.   

Året 2021 var præget af tre hovedbegivenheder: 

• Covid-19-nedlukningen den 9. december 2020 kom til at vare til den 24. april 
2021. Ved juletid 2021 blev Covid-19-restriktionerne atter strammet på en måde, 
der minder om ultimo 2020, 

• På trods heraf fik klubben et nyt godt resultat idrætsligt som økonomisk, medens 
de sociale oplevelser fortsat har ligget underdrejet, 

• Den nye linje fra borgmesterkontoret frem mod kommunalvalget i november gav 
meget arbejde direkte med forvaltningen samt med kollegerne i FIR 
(Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre). Et synligt resultat af 
dette er kommunalbestyrelsens beslutning om at renovere banerne udendørs i 
2023. Et vigtigt element er, at 4 baner bliver helårsbaner. De fleste baner skal 
have nyt lys, så der spares energi og vand fremover.   

I det andet hovedafsnit på siderne 19-28 findes en redegørelse for klubbens økonomi i 
form af: 

• regnskab for 2021,  

• budget for 2022,  

• forslag til satser for kontingenter og træningsgebyrer i 2022,  

• samt nøgletal for 2008-2021.  

Årsrapporten offentliggøres også senere på foreningsportalen i Rødovre Kommune.  

 

Bestyrelsen, den 31. december 2021 

 

 

Corona—trofast følgesvend gennem hele 2021 
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Covid-19-restriktioner og livet i en tennisklub 

Fra årets begyndelse var vi udelukket fra at bruge hallen. I flere omgange blev nedluk-
ningen forlænget frem til den 24. april 2021 sammenfaldende med, at vi kunne gå i 
gang udendørs. 

Først på året kom vaccinationsarbejdet i gang. I juli måned var hovedparten af befolk-
ningen over 40 år vaccineret. Så der var begrundet håb om, at verdenssamfundet hav-
de styr på den farlige virus. Den 24. november 2021 bredte en ny farlig variant – omi-
kron – sig fra Sydafrika ud i hele verden. Virologerne vurderer nu, at det vil vare 2-4 
år, inden Corona-virus´en er bekæmpet så effektivt, at vi kan nøjes med at opleve den 
som en irriterende influenza-virus. 

Covid-19-restriktionerne vil derfor fortsat blive tilpasset i takt med, at myndighederne 
ser, at smittetal, indlæggelsestal på hospitaler og dødsfald holdes på et passende ni-
veau.  

2021 blev klaret som året før. Men det er i særlig grad svært at sikre sammenholdet i 
en forening, når klubbens sociale liv er reduceret til et minimum. Derfor nærer vi et 
lønligt håb om, at myndigheder og politikere vil give os muligheder for: 

• At vi kan holde gang i de sociale dele af klubtilværelsen 

• At vi alle får adgang til fysisk udfoldelse hele tiden. 
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Hovedpunkterne blev ofte andre end de planlagte, da nedlukningen først på året ude-
lukkede al tennis indendørs 4 måneder og gav en forceret start på udendørssæsonen: 

Følgende blev opgivet, reduceret til meget lidt eller skævvredet: 

• Standerhejsning i april, deltagelse i Sjov Lørdag i marts og oktober blev alle opgi-
vet, 

• Vort motionistudvalgs aktiviteter blev atter hårdt ramt, da man kun i reduceret 
format kunne genstarte Hyg-Ind om mandagen, God Morgen Lørdag, Mortens Af-
tenfesten. Det nye motionistudvalg havde planlagt en lang række interessante 
aktiviteter i Julen, men restriktionerne omkring jul og nytår forhindrede gennem-
førelse af disse, 

• Deltagelse i holdturneringen indendørs blev umuligt den 9. december 2020. Tur-
neringen blev senere annulleret, så vi endte med samme uheldige afgørelse som 
vinteren 2019/2020. Kun de allerbedste spillere i landet fik mulighed for at træne 
indendørs, hvilket yderligere bidrog til skævvridning af strukturen i Dansk Tennis, 

• Den ordinære generalforsamling, som iflg. vedtægterne skal afvikles i marts, kun-
ne først gennemføres den 27. oktober (se særligt afsnit om dette på side 6-7).       

 

De øvrige aktiviteter udviklede sig således: 

• Sæsonen 2021 blev komprimeret til 8 måneder, da de første 4 gik tabt på Co-
ronarestriktionernes alter. Vi planlagde derfor denne korte sæson til i videst mu-
ligt omfang at kunne gennemføres som normalt vel vidende, at vi ikke kunne ind-
hente alt. 

• Det bedste herrehold deltog med bravour i sin første sæson i elitedivisionen. Slog 
både Hørsholm-Rungsted og Gentofte, men tabte en nøglekamp til Fruens Bøge 
med 3:4. Holdet var tæt på mod såvel Lyngby som HIK. Igennem hele forløbet 
trak vi på forstærkninger fra tyske klassespillere, som passer ind på holdet på 
yderst professionel vis, 

• Det bedste damehold er forstærket og rykkede op i 1. division udendørs,       

• Deltagelse i individuelle turneringer blev sporadisk i starten af sæsonen, da vores 
spillere ikke havde kunnet træne eller deltage i turneringer på grund af Covid-19-
restriktionerne. 

• Rødovre Tennisklub blev for første gang nogensinde tildelt værtskabet for DM for 
seniorer. I en gylden uge sidst i juni blev dette afviklet og med 4 Rødovrespillere 
som deltagere i hovedturneringen. Stor tak til Rødovre Kommune og klubbens 
projektgruppe for det store arbejde, der blev lagt i at gøre arrangementet til en 
succes. Borgmester Britt Jensen medvirkede i medaljeceremonierne sidst i turne-
ringen. Mange tak for det!  

• Trænerbørsen for seniorer suppleres med 4 Træn- og Spilforløb med deltagelse af 
ca. 50 medlemmer via koordinatorerne Klaus Pedersen, Birgitte Ryelund, Rikke 
Thye-Bach og Christian Østergaard,  
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• Christian Østergaard varetog dertil som noget nyt den koordinerede rolle på MMIF
-området, hvor aktiviteter som Voksen Introduktion, Prøvetræning for børn/
voksne, Speeddating, Familietennis m.v. afvikles som sammenhængende forløb 
over måneder og år mod tidligere dage og uger.  Forkortelsen MMIF står for Mar-
kedsføring, Modtagelse, Inklusion og Fastholdelse. Den normale markedsføring 
blev suppleret med en kampagne på Facebook ved hjælp fra Jacob Lind Tolborg, 
der er ekspert i at indføre foreninger i brugen af Sociale Medier. Dette gik så 
godt, at vi måtte stoppe kampagnen og optag af nye medlemmer primo juli. Vi 
forudså, at der ikke ville være plads til alle i hallen til den kommende vintersæson 
2021/2022, 

• Følg fremover klubbens tilbud og aktiviteter på den nye og forbedrede Facebook-
side: https://www.facebook.com/roedovretennis.dk,  

• Det lykkedes at gennemføre enkelte udvidede eller nye aktiviteter: 

∗ Familietennis, hvor børn og forældre trænere, legede og spillede sammen, 

∗ Voksen Introduktion – nu med ”speeddating” med rigtig flot tilslutning, 

∗ Tennis Fitness – også med rigtig flot tilslutning, 

∗ Indkøb af ny gasgrill til fremtidige sociale arrangementer, 

• Team Fred fortsatte med 5 børn som medlemmer med deltagelse af forældre.    

Omkring økonomi og medlemsudvikling skal det her indledningsvis konstateres, at vi 
atter i 2021 kan indberette en betydelig medlemsfremgang på +87 til det Centrale For-
eningsregister. Den samlede medlemsfremgang i 2020 og 2021 er dermed på +185 
netto svarende til +30 %.  

Udviklingen er meget lovende, men kræver også, at foreningen kan levere en passende 
service til 30 % flere end tidligere. Og rigtigt mange af de nye er begyndere og let øve-
de. Derfor udvikles MMIF-projektet yderligere og tilsvarende tilbud på juniorområdet 
styrkes.   

Overskuddet blev på ca. 75.831 kr. mod et budget på 60.915 kr. Der var mange eks-
traordinære poster, hvorfor der henvises til redegørelsen i 2. halvdel af rapporten.   

 

Strategiskifte på grund af nye, stærkt forbedrede vilkår 

1 1/2 år med Covid-19-udfordringerne var til debat på generalforsamlingen den 27. ok-
tober. I samme periode kom forholdet til Rødovre Kommune ind i en ny fase med en ny 
borgmester på Rådhuset i Rødovre. Det nye fokus er bl.a. sundhed og grønne løsninger 
for alle borgere lokalt samt et tæt samarbejde med idrætten om at få løftet niveauet 
væsentligt de kommende år.  

Tennisklubben var konceptmæssigt klar til opgaven. Men hallen blev hurtigt fyldt til bri-
stepunktet. Det nedslidte udendørsanlæg kom derfor ekstra i fokus med henblik på at 
spille ude 8-10 måneder i stedet for 5 sommermåneder som i dag og efter solnedgang 
til kl. 22.00 i to perioder med tidligt mørke: 
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• 14. marts - 16. maj – 64 dage, 

• 6. august – 18. november - 105 dage. 

Helårsbaner med lys giver mulighed for at fordoble banekapaciteten i det højt efter-
tragtede tidsrum kl. 16-22 på hverdage, heraf 24 uger i den hidtidige sommersæson og 
13 uger i udvidelse af sommersæsonen til 37 uger. Antallet af spilletimer i prime time 
fordobles rundt regnet til 1086 fordelt over 8 måneder. I dag har vi blot maksimal ba-
nekapacitet 14 uger, heraf 50 % i skolernes sommerferie. Se prognosen herunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skønt at konstatere, at +10 års arbejde med projektet nu har tilslutning i Kommunal-
bestyrelsen.   

I februar 2022 starter den før-
ste dialog om omlægningen op 
med Kommunens administrati-
on. I den anledning har besty-
relsen suppleret sig med 4 
medlemmer i en følgegruppe, 
der skal sikre, at vi får tilrette-
lagt dette byggeri og den tilhø-
rende omstilling af baneudbud 
og klubliv i øvrigt bedst muligt.   

 

 

 

På generalforsamlingen havde vi også to andre spørgsmål oppe: 

• En overvejelse om at omlægge indendørstiderne fra 90 til 60 minutters forløb, 

• En orientering om undersøgelserne af etablering af padelbaner i Rødovre Kommu-
ne. 

En helårs tennisbane udendørs  
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Omkring det første spørgsmål vurderer bestyrelsen, at en eventuel omlægning af bane-
timerne indendørs fra 90 minutter til 60 minutter må afvente, hvad renovering af uden-
dørsanlægget giver af muligheder. 

Omkring padelspørgsmålet ser bestyrelsen gerne anlæg på foreningsvilkår etableret i 
Rødovre. På grund af uklarhed i anlægsvilkårene pt. og tvetydige tilkendegivelser fra 
medlemmerne ser det pt. besværligt ud at gå videre med dette spørgsmål.     

For Rødovre Kommunes vedkommende afventes der en kortlægning af egnede steder 
for nye idrætsanlæg. Samtidigt er det uklart, om Kommunen og de øvrige idrætsfor-
eninger når frem til, at padelanlæg på foreningsvilkår skal prioriteres frem for andre 
idrætsanlæg. Bestyrelsen følger fortsat udviklingen tæt, så en kommende etablering af 
padelanlæg i Kommunen kan tilgodese de ønsker, vi måtte have i Tennisklubben. 

Eftersom vi må forudse en fortsat tilgang af personer i alle aldre, der ønsker at spille 
tennis, bliver vor fokus derfor at udvikle organisationen, så den geares endnu mere til 
at tage imod nye tennisspillere og sætte dem i stand til at få mest muligt ud af denne 
idræt. Opgaverne i den forbindelse delegeres helt bevidst væk fra bestyrelsen og over i 
to spilleområder, der får til opgave at sikre den bedst mulige udvikling idrætsligt for de 
to hovedgrupperinger af medlemmer: 

• Junior- og eliteområdet, hvor der i dag er +175 børn og unge under 25 år og ca. 
40 elitespillere, 

• Motionist- og veteranområdet, hvor der i dag er ca. 515 medlemmer om somme-
ren og ca. 380 om vinteren. 

    

Junior-, elite- og træningsområdet 

Det officielle medlemstal for børn & unge under 25 år nåede 214, 15 over 2020 og 71 
over 2019.  Ændringen af juniorbegrebet til at dække 0-24 år er en vigtig anledning til 
dette.  

Cheftrænerne tager løbende børn ind til prøvetræning og lægger en meget stor indsats 
i at give børnene en træning og udvikling tilpasset den enkelte.   

Vi modtager stadig regelmæssigt besøg fra klasser fra Rødovre Skole og Rødovre Gym-
nasium. 

Covid-19-restriktionerne gør det fortsat svært for forældre og børn at afse tid til idræt, 
hvorfor en stor, fleksibel indsats af trænerkorpset atter har været et vigtigt værktøj i 
klubbens udvikling. 

Klubben har 13 faste deltidsansatte trænere med cheftrænerne Marcin Gosieniecki og 
Einar Schwarz som hovedkræfter.  Derudover er det Peter Ravn, Bertil Jønsson, Christi-
an Østergaard, Jonas Schwarz og Olivia Thiemke samt hjælpetrænerne Jacob Schwarz, 
Kristoffer Kreiberg, Trine Bjergbakke, Sitti Idrissa Magambo, Nicolai Bendtsen og Wilma 
Plaardau Jensen.    

En stor tak til alle trænerne for det store arbejde, de yder over for alle medlemsgrup-
per. 

Som vanligt afviklede vi to tennisskoler for børn og 1 for seniorer. Der var fuldt hus ved 
alle tre.  



Årets gang og hovedbegivenheder 2021 

Årsrapport 2021    9 

Team Fred-projektet for børn med særlige udfordringer fortsætter i reduceret form som 
en del af den almindelige indsats for børn.  P.t. er der 5 børn m/forældre med i forlø-
bet. De svingende udmeldinger omkring restriktioner gør det svært at foretage et sats 
her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holdturneringen under Dansk Tennis Forbund – 6 hold 

Atter i år blev turneringen ”fastfrosset”, men nu allerede den 9. december 2020 pga. 
Covid-19-restriktioner, der varede resten af sæsonen indendørs. 

Udendørs fik klubben sin første optræden nogensinde i elitedivisionen. Vi fortsatte med 
at trække på udenlandske tyske klassespillere i det omfang, vores opstilling ikke selv 
havde niveauet til at følge med. Dette resulterede i overraskende sejre over HRT og 
Gentofte. Nøglekampe mod Fruens Bøge, Lyngby og HIK gav ikke til strækkeligt med 
points til at undgå nedrykning. 

Indendørs ligger holdet atter på en fin plads i 1. division efter 3 runder. Igen i år er tur-
neringen i fare for at blive helt lukket.  Det bedste damehold rykkede op i 1. division 
udendørs efter en stabil indsats. 

Træningsindsatsen og –gejsten blandt alle elitespillere er yderligere forbedret, så vi har 
3 herrehold og 1 damehold i ligaen. Og niveauet er steget en tak yderligere i 2021.  

På www.dtf.tournamentsoftware.com kan man få adgang til yderligere detaljer ved at 
søge på ”Rødovre Tennisklub” under holdturneringen og individuelle resultater ved at 
søge på spillerens navn. 

Tennisskolen for seniorer i august   
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Senior Herre 1 Elitedivisionen: Einar Schwarz, Jonas Schwarz, George 
von Massow, Jonas Lütjen, Alexander Schou, Marcin Gosieniecki, David 
Dark Hansen og Rasmus Schwarz  

Senior Dame 1 Oprykker �l 1. division: Mariam Hassouneh, Sofie 
Vindberg Nielsen, Olivia Thiemke og Cecilie Refsgaard (Si( Ma-
gambo og Trine Bjergbakke ikke med på fotoet)  
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Resultater fra holdturneringen under Dansk Tennis Forbund udendørs: 

 

14 hold under Tennis ØST 

Herudover deltog vi i Tennis Østs holdturnering med 14 hold: 

• 5 juniorhold udendørs, 1 mere end i 2020, 

• 9 seniorhold såvel ude som inde. 

Der er hold med i mange kategorier. Med 5 spillere på et ungdomshold og 9 på et seni-
orhold, er 25 juniorer og 80 seniorer deltagere i holdturneringen under Tennis Øst. De 
6 hold under DTF har ca. 40 spillere tilknyttet. Dermed deltager 145 medlemmer i hold-
turneringen.  

En stor tak til holdlederne for den indsats, der giver så mange gode oplevelser. 

 

Kategori og hold Placering Bemærkninger 

Elitedivisionen herrer Nr. 7 Flot debut, 2 points fra at forblive 

Liga 3 Øst herrer pulje 4 Nr. 3 21 points i hård række 

Liga 3 Øst herrer pulje 1 Nr. 6 11 points 

Liga 4 Øst herrer pulje 2 Nr. 4 21 Points 

2.  division Øst damer Nr. 1 Vandt 4:2 mod Kløvermarken og rykker op 

Liga 3 Øst damer Nr. 4 Styrket af 1. holdets fremgang 

Kategori og hold Placering Bemærkninger 

Golden Age 1 Nr. 4 Etableret 

Golden Age 2 Nr. 1 Vinder af puljen igen 

Golden Age 3 Nr. 5 Første sæson 

Mo�onist 1 - kategori 1, double Nr. 7 Ri> om de gode spillere 

Mo�onist 2 - kategori 2-2, double Nr. 3 Etableret 

Mo�onist 3 - kategori 2-1, double Nr. 1 Semifinale i Play-Off 

Veteran 1 + 40, 4. division Nr. 2 Vandt play-off �l 3. division 1. År i rækken 

Veteran 3 + 50, 2. division Nr. 5 Mange år i rækken 

Veteran 4 + 50, 3. division Nr. 3 2. år i rækken 

U18 drenge Nr. 7   
Vi forsøger at slå an med 

turneringshold på junior-området 
 udendørs, men ikke inde 

U10 Mix A-rækken Nr. 3 

U12 Mix B-rækken Nr. 4 

U14 Mix B-rækken Nr. 5 

U16 Mix B-rækken Nr. 5 Første år i rækken 
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Holdturneringsudvalget består af: 

• Einar Schwarz, junior & elite, 

• Helle Christensen, veteran & motion, 

• Torben Sejer, baner og regelsæt. 

Ligeledes en stor tak til holdturneringsudvalget, der har tilført klubben yderligere dyna-
mik og i øvrigt løbende er i kontakt med Tennis Øst og Dansk Tennis Forbund omkring 
turneringens afvikling. 

I skrivende stund er 14 indendørshold midt i sæsonen, så læseren henvises til at søge 
oplysningerne selv på turneringsportalen eller at møde op i hallen – hvis muligt - for at 
følge kampene personligt. 

 

Individuelle turneringsresultater  

Mange Individuelle turneringer måtte aflyses i 1. halvdel af 2021. Men i perioden juni-
december begyndte spillerne at være i form til at deltage i de forskellige stævner.  

Ved DM udendørs i juni nåede Jonas Schwarz og Sofie Vindberg Nielsen til 2. runde, 
medens Olivia Thiemke og Alexander Schou røg ud i 1. runde. Olivia Thiemke fik sølv i 
single ved U-18 DM. 

SM indendørs blev afviklet i starten af december inden den seneste nedlukning. Her 
stillede Rødovre op i mange rækker og fik et rekordhøjt antal medaljer med hjem: 

Herunder er resultaterne gengivet i tre sektioner: 

To piger i tre finaler 
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To unge elitespillere i senior singlefinalerne 

To herrer og en dame i de erfarne kategorier 
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Eksterne relationer og profil 

Atter i år har vi fået en god redaktionel omtale i Rødovre Lokalnyt, når vi havde en ny-
hed af lokal betydning. Vi var en af de førende foreninger i FIRs udgivelse af to idræts-
aviser i henholdsvis august og november samt høringsmøde med kandidaterne til kom-
munalvalget på Rødovregaard den 7. oktober.  

Denne indsats har været medvirkende til, at kommunalbestyrelsen har vedtaget at re-
novere udendørsbanerne samt støtten i forbindelse med DM udendørs i juni.   

Booking-portalen har fået nyt ansigt, så den er lettere at gå til og der kan betales via 
endnu flere digitale løsninger end tidligere.  

Profilannoncen på side 15 indrykket i Rødovre Lokalnyt den 15. december viser, hvor-
dan vi profilerer tennis i byen. Hovedbudskabet er, at tennis kan dyrkes af alle hele li-
vet året Rundt.    

Via udvalgsposter i folkeoplysningsudvalget, Fællesrepræsentationen for Idrætsforenin-
ger i Rødovre/FIR, brugerbestyrelsen for tennis og bestyrelsen for Tennis Øst plejer vi 
kontakterne til vort organisatoriske bagland. Medlemskab af Dansk Tennis Forbund, 
DGI og Parasport Danmark har været atter været vigtige i et år, hvor Covid-19-
retningslinjerne ofte blev ændret og vi atter har gennemført flere tiltag støttet af for-
bundene. 

  

Sponsorarbejde og -indtægter – Hjælp ved at købe noget!  

I takt med vækst i medlemstallet og forbedrede sportslige resultater, øges muligheder-
ne for at få støtte fra fonde og sponsorer. Det er lykkedes at få flere bidrag i hus her i 
2021.  

Bambusa-projektet har ikke slået an som håbet, primært fordi vi ikke har haft ressour-
cer til at tilrettelægge salgsindsatsen til daglig. Covid-19-restriktionerne ramte de peri-
oder, hvor vi kunne have afviklet de planlagte hvervningskampagner. (se i øvrigt  
www.bambusa.dk). Tak for de køb, der er gennemført. Ca. 10 medlemmer bestiller nu 
Bambusastrømper jævnligt! 

 

 

 

 

 

 

Men du kan støtte klubben ved at købe Bambusa under Klippekort/medlemskaber i 
bookingsystemet eller ved at rette henvendelse til Bent Ovisborg eller Poul Lundberg 
Andreasen, der begge modtager betaling pr. SMS, hvorefter det købte leveres snarest 
muligt. Se opslag i hallen/klubhuset og på hjemmesiden derom.  50 % af salgsprisen 
går direkte i klubkassen! 

Der er med tak modtaget mindre bidrag til sponsering af eliteindsatsen i klubben. Vi er 
også i kontakt med Team Rødovre og ved, hvad der skal til, for at klubbens talenter 
kan komme i betragtning til støtte herigennem.  

Aftalen med Coolsport Danmark omfattende bolde, klubdragter og udstyr til de bedste 
spillere er genforhandlet og omfatter flere områder end tidligere. Køb gerne så mange 
HEAD-produkter som muligt via hjemmesiden, Sportscentret på Roskildevej. Kontakt i 
klubben: Helle Christensen. Stor tak til Coolsport Danmark v/Claus Ketterle, Sportscen-

Strømpe m/skaft og basispose med 3 pk strømper m/skaft og 2 pk strømper u/skaft  
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tret på Roskildevej samt Helle, der laver et stort arbejde med at få denne service til at 
fungere. 

 

 

 

Profilannonce i Rødovre Lokalnyt den 15. december 2021  
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Kommunen leverer de rammer vi skal udfylde bedst muligt 

Rødovre Kommune stiller anlæggene til disposition for Rødovre Kommunale Sportsfor-
ening, Aktiv Fritid og Rødovre Tennisklub. Aktiv Fritid med en repræsentant samt Rød-
ovre Tennisklub med to sidder i brugerbestyrelsen for tennis sammen med ledelse og 
medarbejdere fra Idrætssekretariatet.  

Det fælles baneklargøringsudvalg kom heller ikke i gang i 2021 på grund af den første 
Covid-19-nedlukning. Men samarbejdet har fungeret godt de sidste 8 måneder af året. 

Herfra skal lyde en stor tak til Kommunens ansatte, Aktiv Fritid v/Torben Petersen, Hel-
le Christensen og Poul Lundberg Andreasen i brugerbestyrelsen samt klubhusudvalget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 funktioner driver klubben: alle skal organisere sig selv 

797 personer var medlem af Rødovre Tennisklub i 2021, en fremgang på 87 medlem-
mer i tillæg til +98 forrige år. Medlemsdefinitionen er fra Det Centrale Foreningsregi-
ster, hvor man skal have været medlem 3 måneder for at tælle med. Flertallet er med-
lem hele året; men nogle nøjes med et sommermedlemskab på 6 måneder.     

Udendørs havde vi flg. medlemstal de to sidste somre: 

Udendørsanlægget skal renoveres i 2023 efter mange års forarbejde hermed  

Medlemstype Betalt træner Uden betalt træner Til sammen 

Medlemstype 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Senior Hel�ds 95 100 331 388 426 488 

Senior Formiddag 0 0 43 68 43 68 

Junior 97 125 35 63 132 188 

Samlet 192 225 409 519 601 744 
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Indendørs kan man tegne faste baner i tillæg til fri reservation. I alt 211 medlemmer, 
168 seniorer og 43 børn og unge nøjedes med fri reservation som udendørs; en stor 
vækst siden 2020/2021.   

Fordeling af medlemmer indendørs ved ”fuld” hal 2020/2021 og 2021/2022: 

  

64 % har altså en fast banetid med fri reservation, medens 36 % nøjes med fri reser-
vation. Det bliver stadigt vanskeligere at fordele spillemulighederne ”ligeligt”.   

 

Indtægterne fra betalt træning androg følgende  i 1000 kr.: 

Et mindre fald i forhold til 2020. Men de første 5 måneder var uden indtægter på grund 
af nedlukninger, så faktisk ret flot, når sæsonens længde var 60 % af normalen.  

Ovennævnte illustrerer, at rigtigt mange tager ansvaret for selv at tilrettelægge deres 
spil, men også at betalt træning bliver stadig mere populært. 

Af figuren side 18 kan man se, at 50 personer trækker læsset i klubben. 14 er lønnet 
for deres indsats, medens 36 får æren af at fungere som frivillige. Forrige år var der 43 
til at trække læsset.    

Her skal der lyde en stor varm tak over, at så mange på trods af diverse begrænsnin-
ger har holdt fast og leveret det, der var muligt. Der er pt. 4 medlemmer af bestyrel-
sen, men til gengæld er der andre 46, som løfter små og større opgaver. Flere vareta-
ger mere end 1 opgave. Skulle du have lyst til at være med et sted, kan du nu se, 
hvem du med fordel kan tale med.  

 

 

Medlemstype Fri reserva�on alene Fast bane + Fri Reserv. Samlet 

Vintersæson 2020/21 2021/22 2020/21 2021/22 2020/21 2021/22 

Senior Hel�ds 78 115 202 243 280 358 

Senior Formiddag 37 53 16 17 53 70 

Junior 14 43 95 115 109 158 

Samlet 129 211 313 375 442 586 

Kategori 2019 2020 2021 Vækst kr. 20/21 Ændring i % 20/21 

Elite 25 24 17 -7 - 29 % 

Veteran/
mo�onist 

87 145 123 -22 - 15 % 

Juniorer 124 137 149 +12 + 9 % 

Samlet 236 306 289 -17 - 6 % 
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2021 gav en medlemsfremgang på 87 medlemmer oveni fremgangen på 97 
sidste år  

De officielle medlemstal for 2014-2021 – indberettet til det Centrale Forenings Register 
- blev: 

Fremgangen fordeler sig på 19 børn & unge samt 68 voksne efter en fremgang på 97 
medlemmer i 2020. Vi lukkede for hvervning i august, så 50-100 personer er gået for-
gæves i løbet af 2. halvår, heraf 1/3 børn og unge.     

De samlede indtægter nåede op på 1.725.375 kr., 271.510 kr. over budget. De samle-
de udgifter lå på 1.649.544 kr., 256.544 kr. over budget. Herved fik vi et driftsover-
skud på 75.831 kr., 14.916 kr. over budgettet på 60.915 kr.  

Dette resultat er fremkommet efter store afvigelser på såvel indtægter som udgifter:    

Indtægterne fra seniorkontingenterne lå på budget – Officielt en negativ afvigelse 
på 3 % svarende til den indregnede gentegningsbonus indendørs på 20 % (dvs. 27.000 
kr.) 

**) Forudbetalinger sommer 2022 er hensat som skyldig post og trukket ud som ind-
tægt i 2021  

 

Kontingentindtægterne fra juniorerne kom 37 % over budgettet med et plus 
på 51.642 kr. 

 

  

Kategori 

  

2014 

  

2015 

  

2016 

  

2017 

  

2018 

  

2019 

  

2020 

  

2021 

Udvikling      2014-

2021 

Antal Procent 

Unge – 0-24 år 123 116 126 131 145 141 197 216 +93 + 76 % 

Voksne– 25-99 år 464 456 426 444 478 472 513 581 +117 + 25 % 

I alt 587 572 552 575 623 613 710 797 +210 + 36 % 

Senior Budget Regnskab Afvigelse Procentuelt 

Sommer & Indskud 462.200 493.704  +31.540  +6.82 % 

Vinter 381.895 323.269**)  -58.626  - 15,36 % 

Samlet 844.095 816.973 -27.122 -3,21 % 

Junior Budget Regnskab Afvigelse Procentuelt 

Sommer & Indskud 75.770 107.350 +31.580  +41,68 % 

Vinter 75.000 94.987 +19.997  +26,65 % 

Familierabat -10.000 -9.925 +75 +0,75 % 

Samlet 140.770 192.412 +51.642   +36,69 % 
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Træningsgebyrerne gik atter frem  
 
På trods af en forkortet sæson på 8 måneder nåede vi at få trænet betydeligt mere, 
idet indtægterne overgik budgettet med 46.383 kr. svarende til 15 %. 

 
Medlemmerne har i alt betalt 1.365.768 kr. i årets løb, 70.903 kr. over budget 
eller et plus på 5,4 %.  
 
Diverse indtægter nåede 359.607 kr. mod et budget på 159.000 kr. Hovedafvigelsen er 
lønkompensation på 223.207 kr., der dækkede ca.70 % af trænernes løn de 4 vinter-
måneder. Men vi fik også anden kompensation fra Coronahjælpepuljen, Rødovre Kom-
mune samt ekstra indtægter fra DM udendørs, i alt ca. 60.000 kr.  
 
Omkring udgiftsafvigelserne er der flg. kommentarer:  
 
• Udgifterne til seniorområdet ligger 13.182 kr. under budget. Vigtigste årsag er, at 

der kun blev trænet 9 måneder imod de normale 12. Vi trak fast på 1 udenlandsk 
spiller på det bedste herrehold for at give holdet en fair chance for at klare sig i 
de relevante rækker,   

• Juniorområdet lå 29.389 kr. under budget. Igen er hovedårsagen den manglende 
træning 4 vintermåneder på grund af Coronarestriktioner. Til gengæld har vi for-
søgt at dække træningsønskerne hos så mange som muligt resten af året,     

• Udgifterne til motionist- og veteranområdet endte 6.564 kr. under budget. Også 
her kunne der ikke spilles de første 4 måneder. Men via den store aktivitet som-
meren og efteråret igennem indhentede vi næsten det forsømte, hvilket er impo-
nerende,  

• Klubhus- og haludvalget brugte 6.449 kr. mere end budgetteret. Det skyldes især 
køb af gasgrill med aflåst skur. En investering, som vi får glæde af i årene, der 
kommer,  

• Informationsudvalget lå på budget, men med en væsentlig ekstra udgift til annon-
cering m.v. og en tilsvarende besparelse på andre virkemidler. Vi fik mulighed for 
at deltage i FIR`s bestræbelser på at fremme idrætsanlæggenes placering i den 
kommunale valgkamp, en mulighed vi har hvert 4. år, 

• Fælles tennisdrift endte med et forbrug på 595.283 kr., 321.533 kr. over budget. 
Langt den vigtigste post her er 314.568 kr., der er trænerlønninger betalt via løn-
kompensationsordningen. Klubben kom dermed til at dække ca. 30 % af den 
samlede løn under denne ordning. Vi havde også en ekstra udgift til træningsud-
styr og ketsjere; et beløb som vi fik dækket via den særlige Corona-
hjælpeordning,     

• Bestyrelsen brugte 14.489 kr. mindre end budgetteret. Ærgerligt, at klubfest, 
standerhejsning og -strygning og egne møder måtte reduceres, udsættes eller 
opgives, 

• Administrationsudgifterne var lidt under budget med en besparelse på 8.240 kr.  

Kategori Budget Regnskab Afvigelse Procentuelt 

Junior 140.000 177.015 +37.015  +26,44 % 

Elite 25.000 17.340   -7.660  -30,64 % 

Mo7onist 145.000 162.028 +17.028 +11,74 % 

Samlet 310.000 356.383 +46.383 +14,96 % 
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Kapitalforhold ultimo 2021 

Egenkapitalen er ved årets udgang 368.223 kr. - lidt under 3 måneders driftsudgifter. 
Vi har stadig et mål om at få en egenkapital på 800.000 kr., svarende til 6 måneders 
driftsudgifter.   

Balancen er øget med 68.044 kr. Hensættelser m.v. er reguleret, så de svarer til de 
aktuelle forhold ultimo året.     

 

Budgettet for 2022 

Kontingentsatserne samt træningsgebyrer for juniorer og elite hæves med 5 % for at 
dække stigende udgifter og indkøb af øget bistand på administration og idrætsadmini-
stration.      

Indtægterne forventes at nå 1.703.980 kr. og udgifterne 1.626.150 kr., hvilket giver et 
overskud på 77.830 kr.  I løbet af de sidste to år er medlemstallene - efter CFR-
definitionen - gået ca. 33 % frem i alt. Udgifterne til at servicere det voksende med-
lemstal er derfor medtaget i budgettet for 2022, som derfor har større usikkerhed end 
tidligere.  

 

Kontingenter og træningsgebyrer  

Satserne for kontingenter og træningsgebyrer foreslås følgelig justeret som vist på næ-
ste side. Indførelse af helårskontingentet for seniorer fungerer som ønsket med tegning 
for flg. perioder: 

• 24. april 2022 – 30. april 2023 samt 1. oktober 2022 – 30. september 2023. 

Dette forenkler administrationen for nye medlemmer, specielt sent tilkomne i 3. kvar-
tal. Medlemskabet tegnes On-Line og der spares en administrationsrunde. I alt har 27 
medlemmer benyttet sig af tilbuddet. Tilsvarende har 90 seniormedlemmer tegnet et 
frit reservations-medlemskab indendørs On-Line, så omkring 120 seniormedlemmer 
nøjes med at have et frit reservationsmedlemskab indendørs. Blandt Børn & Unge er 
der andre 20 medlemmer, der nøjes med fri reservation indendørs.     

I 2020 ændrede vi juniorbegrebet til at dække medlemmer i alderen 0-24 år i stedet 
for 0-18 år. Dette modsvarer kommunens aldersgrænser ved støtte til træning og gør 
overgangen til seniormedlemskab enklere. Ændringen har medført, at vi nu har 37 
medlemmer i intervallet 18-24 år; mere end en fordobling i forhold til 2019.   

De vigtigste principper for kontingenterne og træningsgebyrerne er gengivet herunder: 

• Fri reservation er en del af kontingenterne indendørs for alle medlemmer, 

• Gæstemedlemskab kan anvendes udendørs af alle, dog ikke kl. 17.00-21.00 på 
hverdage,  

• Familierabatten dækkes som hidtil 50 % af laveste sats fra det 3. familiemedlem 
osv., 

• Gentegning af baner i runde NUL fortsætter; (se oplæg til generalforsamlingen 
derom),  
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Tilskudssatserne for klubbens bidrag til spillerudvikling på junior- og eliteområdet er: 

 

 

 

Satstype Begivenhed Kommentar 

Grundlicenser DTF 500 kr. for senior 

400 kr. for junior 

Betales af klubben e<er inds7lling 

af emner 7l bestyrelsen i marts/april 

Tilskud 7l stævnegebyr 

ved pointstævner og sjæl-

landsmesterskaber 

Elite Budge@et fordeles på 6-8 

spillere, der har chancen for 

at vinde respek7ve turnerin-

ger 

Inden for budge@et på 25.000 kr. 

(dækker også grundlicenser DTF) 

Junior Inden for budge@et på 10.000 kr. 

(dækker også grundlicenser DTF) 

Kyndelmisse slår sin knude over anlægget primo februar 
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Kontingenter og træningsgebyrer i budgettet for 2022 

 
”Fuld hal” er lig med maksimum for halkapacitet defineret som: 

• 125 juniormedlemmer  
• 310 seniormedlemmer; Heltids 270 og formiddag 40  

Konto Type 2021 2022 Ændring Bemærkning 

1001 Senior helsommer 1000 1050 +50   

1003 Senior formiddag ude 350 370 +20   

1004 Gæstebesøg udendørs 65 65 0 Online 

1005 Senior passiv 150 150 0   

1006 Indskud seniorer 180 190 +10   

1007 Senior fri reserva7on helårs 2.025 2.125 +100   

1008 Senior fri res. helårs formiddag 900 950 +50   

1009 Træning elite 1 gang sommer 525 550 +25   

1009 Træning elite 2 gange sommer 790 830 +40   

1009 Træning elite 1 gang vinter 525 550 +25   

1009 Træning elite 2 gange vinter 1.050 1.100 +50   

1019 Leje af boldmaskine 65 65 0 Online 

1021 Senior HØJ 1.390 1.460 +70 Samme satser 

uanset 

tegningsrunde 

1022 Senior LAV 1.125 1.180 +55 

1023 Senior formiddag inde BLOK 575 605 +30 

1024 Senior fri reserva7on hel7d inde 1.025 1.075 +50 Online 

1092 Senior fri res. Formiddag inde 550 580 +30 Online 

1101 Junior helsommer 550 580 +30   

1105 Junior træn. 1. gang sommer 525 550 +25   

1105 Junior træn. 2 gange sommer 790 830 +40   

1105 Junior træn. 3 gange sommer 1.050 1.100 +50   

1111 Junior inde 750 790 +40   

1115 Junior træn. 1. gang vinter 525 550 +25   

1115 Junior træn. 2 gange vinter 1.050 1.100 +50   

1115 Junior træn. 3 gange vinter 1.575 1.650 +75   

1120 Indskud juniorer 180 190 +10   

1129 Familierabat 50 % af kon7ngent for familiemedlem nr. 3, 4 osv. 
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Konto- Indtægter Budget Regnskab Budget

numre 2021 2021 2022

Kontingenter og træningsgebyrer seniorer

1001 Senior helsommer 435.000 446.364 488250

1003 Senior formiddag ude 15.750 19.525 22940

1004 Gæstebesøg udendørs 2.000 5.135 5200

1005 Senior passiv 450 0 450

1006 Indskud senior 9.000 22.680 9500

1008 Træningsgebyrer senior elite 25.000 17.340 20.000

1017 Tennisskoler 18.000 15.500 18.000

1018 Trænerbørs og Træn og Spil 125.000 146.528 150.000

1019 Leje boldmaskine 2.000 0 2.000

1021 Seniorer indendørs(blokke,fri  reservation) 364.870 279.643 409.440

1096 Helårskontingent heltid 15.375 35.675 42.500

1097 Helårskontingent formiddag 1.650 7.951 9500

1099 Seniorer i alt 1.014.095 996.341 1.177.780

Kontingenter og træningsgebyrer børn og unge < 25 år

1101 Junior helsommer 68.750 95.830 101500

1104 Tennisskoler 20.000 24.950 30.000

1105 Junior træning udendørs 50.000 73.290 80.000

1112 Junior indendørs 75.000 94.987 110600

1115 Junior træning indendørs 70.000 78.775 80.000

1120 Junior indskud 7.020 11.520 7600

1129 Familierabat -10.000 -9.925 -10.000

1199 Juniorer i alt 280.770 369.427 399.700

1299 Indtægter medlemmer i alt 1.294.865 1.365.768 1.577.480

Heraf fra børn og unge 0-24 år (note 1) 280.770 369.427 399.700

Andre indtægter

1301 Kommunale tilskud ungdomsarbejdet 52.500 64.777 56.500

1302 Sponsorer/Skolesamarbejde/Team Fred 20.000 17.000 20.000

1303 Stævner og turneringer 4.000 36.258 10.000

1305 Salg af bolde og ketsjere 10.000 11.390 10.000

1306 Bambusa-indtægter netto 22.500 6.975 30.000

1307 Sponsorer elitearbejdet 50.000 0 0

1310 Lønkompensation 0 223.207 0

1398 Diverse indtægter i alt 159.000 359.607 126.500

1399 Indtægter i alt 1.453.865 1.725.375 1.703.980
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Konto- Indtægter Budget Regnskab Budget

numre 2021 2021 2022

Seniorer

1402 Seniorudvalgsmøder 1.000 585 1.000

1403 Eksterne turneringer/licenser 25.000 23.575 28.600

1404 Træning og coaching 90.000 76.480 98.000

1415 Elitematerialer og -udstyr 25.000 16.080 25.000

1425 Spillerhonorering 50.000 61.098 63.000

1499 Seniorer udgifter i alt 191.000 177.818 215.600

Juniorer

1502 Junior udvalgsmøder 1.000 0 1.000

1503 Eksterne turneringer og licenser 10.000 4.750 10.000

1504 Trænerlønninger 350.000 341.922 400.000

1505 Skolesamarbejde og  Team Fred 25.000 31.450 10.000

1506 Træner- og dommerkurser 7.500 141 7.500

1508 Tennisskoler 20.000 18.901 20.000

1541 Præmieoverrækkelse 4.000 0 4.000

1561 Sportsadministration 75.000 65.947 90.000

1579 Junior udgifter i alt 492.500 463.111 542.500

Motionister og veteraner

1602 RTV-Cup, Tøsecup 1.000 0 1000

1701 Udvalgsmøder 1.000 0 1000

1704 5-kløverturnering 1.500 0 1000

1705 MMIF-sportsadministrator 25.000 47.457 30.000

1706 Trænerudgifter motionisttræning 125.000 100.205 130.000

1707 Aktivitetskonto/workshop/Voksen Intro 5.000 4.274 5.000

1799 Motionister og veteraner udgifter i alt 158.500 151.936 168.000

Klubhus- og haludvalg

1802 Forbrugsstoffer 1.500 3.476 1.500

1804 Arbejdsdage/møder 1.000 3.428 2.000

1807 Anskaffelser klubhus, tennishal, baner 15.000 17.170 15.000

1812 Eget vedligehold 1.500 1.375 1.500

1899 Udgifter klubhusudvalget i alt 19.000 25.449 20.000
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Konto- Udgifter Budget Regnskab Budget

numre 2021 2021 2022

Informationsudvalg

1901 Møder 1.000 64 1.000

1902 Hjemmeside og distributionsmodul 4.000 2.985 4.000

1903 Medlems- og reservationssystem 15.000 14.649 15.000

1904 IT- og Telekomudgifter 15.000 15.073 15.000

1905 Annoncering 28.000 52.705 30.000

1906 Roll-Up/Brochurer 2.000 0 2.000

1907 Computer og TV 10.000 0 0

1908 Udvikling af hjemmeside 10.000 0 10.000

1947 Informationsudvalg i alt 85.000 85.476 77.000

Fælles tennisdrift i øvrigt

2101 Nøglekort og nøglebrikker 35.000 39.512 40.000

2102 Kontingent til SLTU/DGI/FIR 90.000 76.748 95.000

2103 Boldforbrug netto 65.000 56.591 65.000

2104 Falck 1.250 1.282 1.300

2105 Gebyr holdturnering og forplejning 48.000 53.506 55.000

2106 Halleje sommer 30.000 27.540 90.000

2108 Træningsudstyr og ketsjere 2.500 24.790 10.000

2110 Lønkompenserede træningstimer 0 314.568 0

2111 Tennissportens Dag 2.000 746 2.000

2130 Fælles tennisdrift i alt 273.750 595.283 358.300

Bestyrelsen

2131 Møder 12.000 5.122 12.000

2132 Generalforsamling 3.000 5.080 7.000

2134 Gaver og blomster 5.000 5.696 5.000

2135 Standerhejsning og -strygning 1.000 613 1.000

2135 Klubfest 10.000 0 10.000

2140 Godtgørelser bestyrelsen 12.000 12.000 19.250

2149 Bestyrelsen i alt 43.000 28.511 54.250

Administration

2151 Kontordrift 5.000 1.644 5.000

2152 Forsikringer 5.200 5.192 5.500

2153 Porto og gebyrer 25.000 31.839 30.000

2154 Medlemssekretær 60.000 54.835 70.000

2179 Bogholderi & betalinger 35.000 28.450 60.000

2190 Ekstern revision 0 0 20.000

2195 Administration i alt 130.200 121.960 190.500

2198 Samlede udgifter 1.392.950 1.649.544 1.626.150

2199 Årsresultat 60.915 75.831 77.830
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Konto- Balancen Budget Regnskab Budget

numre 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2022

Aktiver

3913 Foliokonti Jyske Bank 50.000 81.017 36.972

3920 Kontingentkonto Jyske Bank 74.751 8.941 32.500

3925 AL Foreningskonto 46.536 132.411 50.000

3926 Aftaleindskud AL-Bank 400.000 399.442 600.000

3501 Varelager 0 17.520 0

3999 Aktiver i alt (note 2) 571.287 639.331 719.472

Passiver  

4151 Egenkapital primo 300.372 292.392 368.223

4154 Årets resultat efter hensættelse 60.915 75.831 77.830

4199 Egenkapital ultimo 361.287 368.223 446.053

4741 Forudbetalt kontingent/træning 30.000 11.050 30.000

4761 Kreditorer 40.000 38.847 40.000

4764 Skyldige nøgledeposita 100.000 111.687 120.000

4859 Anden gæld i alt 40.000 109.524 67.585

4900 Gæld i alt 210.000 271.108 273.419

4999 Passiver i alt 571.287 639.331 719.472

Note 1) Kontingenter for 0-24 årige er indeholdt i kontogruppen Kontingenter og træningsgebyrer juniorer

Note 2) Installationer og løsøre til 600.000 kr. ved nyanskaffelse, afskrevet og forsikret 

Efter bestyrelsens og revisionens opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af årets 

resultat og balance. Der er fra status og frem til i dag ikke indtrådt forhold, der forrykker dette.

Bestyrelsen den 10. februar 2022

Poul Lundberg Andreasen Helle Christensen

Mads Windahl Pedersen Torben Sejer Larsen

Bent Ejvang - Revisor Ole Sørensen - Revisor
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Udendørs medlemmer 2008-2021

Medlemmer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Juniorer 69 74 99 82 80 74 72 77 71 75 92 93 111 188

Seniorer 505 530 575 525 499 428 459 451 431 454 443 460 472 502

Passive 5 13 20 25 16 4 11 4 8 5 6 3 4 0

Samlet 579 617 694 632 595 506 542 532 510 534 541 556 587 690

Indendørs medlemmer 2008/2009-2021/2022

Medlemmer 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22

Juniorer 51 56 85 71 58 71 69 65 73 75 85 109 99 135

Seniorer 113 192 216 276 281 264 252 235 267 300 312 328 338 335

Samlet 164 248 301 347 339 335 321 300 340 375 397 437 437 470

Fri Reser. 0 156 169 175 231 309 300 270 320 349 371 391 437 470

Indtægter 2008-2021 i 1000 kr.

Kategorier 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Seniorer 490 642 729 827 859 834 807 740 765 795 903 908 1002 996

Juniorer 83 87 151 155 167 246 257 210 189 196 243 239 274 369

Andre 87 62 105 92 131 141 92 43 100 74 52 82 179 360

I alt 660 791 985 1074 1157 1221 1156 993 1054 1065 1198 1229 1455 1725

Udgifter og egenkapital 2008-2021 i 1000 kr.

Kategorier 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Senior elite 92 105 114 148 136 103 77 84 160 174 203 148 187 178

Juniorer 214 172 271 324 376 372 469 422 389 399 423 524 490 463

Veteran & Mot. 19 27 75 88 106 132 113 76 82 88 115 86 135 152

Klubhus & anlæg11 4 67 50 11 46 37 9 40 13 55 5 11 25

IT & Kommunikation42 51 60 44 70 55 50 59 88 64 69 62 86 86

Fælles tennisdrift103 98 130 197 149 169 177 184 149 157 168 258 343 595

Bestyrelsen 26 91 28 28 26 23 39 33 34 39 44 64 28 29

Administration 202 396 144 189 152 142 136 122 113 97 111 101 129 122

Udgifter i alt 709 944 889 1068 1026 1042 1098 1011 1055 1031 1588 1248 1409 1650

Resultat -49 -153 96 6 131 179 58 -15 0 35 -390 -19 38 76

Egenkapital 325 172 268 274 406 585 643 628 628 663 273 254 292 368


