
VELKOMMEN TIL TENNIS I RÅDE – 2021 

En ny sesong står for tur og styret i Råde IL`s tennisgruppe ønsker alle nye og gamle medlemmer 

velkommen. 2 av våre tennisbaner står nå klare til bruk. Vi fikk forrige uken beskjed om at banene er 

åpnet for spill i fra Råde kommune. Vi gjør oppmerksom på de koronareglene som ble laget i fjor 

fortsatt gjelder og ber om at de følges.  

Det er pga. korona ikke avholdt årsmøte for tennisen, det vil bli forsøkt avholdt senere. 

De er som følger: 

KORONAREGLER FOR ALT SPILL PÅ VÅRE BANER: 

• Følg myndighetenes smittevernregler 
• Du må være frisk, og ikke ha omgang med koronasmittede  
• Det er kun tillatt å være 5 spillere på banen, eksempel 1 voksen og 4 barn  
• Barn/Ungdom må ha en voksen til å passe på ved egentrening 
• Minst 1 meters avstand til alle som ikke er i samme husstand  
• Vask hendene/bruk antibac før og etter trening  
• Kun rene klær, sko, baller og racketer  
• Ha medbrakt drikke  
• Ikke ta på flater og gjenstander. Bruk hansker ved kosting og vanning av baner   
• Ikke sitt på benkene på banen  
• Del ikke transport til/fra trening med andre enn egen husstand 

Hos oss er vi alle mosjonister, så ta frem ny eller gammel rackert, så skal vi hjelpe deg i gang. Ta 

gjerne med deg venner for å spille.  

TRENINGSAVGIFT/ RÅDE IDRETSLAG 

For at du skal spille hos oss trenger hver og en å løse inn en treningsavgift som er: 

• Barn/junior/ungdom  kr    200,- (Ungdom til og med fylte 19 år) 

• Senior    kr    900,- 

• Familie    kr 1 800,- 

Nye medlemmer må ta kontakt med Leder.Tennsi@raadeil.no for å melde seg inn. I e-posten må det 

opplyses navn for de personene som vil melde seg inn, videre trenger vi fult navn, adresse, 

postnummer, sted, telefonnummer, e-postadresse og fødselsdato. 

Nytt av året er at Råde Il har starter å benytte seg av Spond. Slik at alle våre medlemmer må registrere 

seg på Spond.no. Vi anbefaler at appen lastes ned. Årsaken er for å få registrer alle våre medlemmer i 

Norges Idrettsforbund. Dette er en plattform som vil bli benyttet til å sende ut informasjon og 

medlemskontingent. Alle våre medlemmer har fått e-post om å registrere seg, benytt linken som er 

sendt ut der. 

Medlemskapet i tennisen medfører at det må det løses inn medlemskontingent til Råde IL. Denne skal 

betales via Spond for nye og gamle medlemmer. For tiden er kontingenten slik; 

• Barn/junior (≤ 18år)  kr 250,- 

• Senior    kr 500,- 

For eksisterende og nye medlemmer blir det sendt ut faktura på treningskontingenten på e-post. 

Når betaling av medlemsavgift og treningsavgift er registrert vil du få utlevert ett nøkkelkort. For 

eksisterende medlemmer kan man benytte seg av fjorårets nøkkelkort. Er det slik at man ikke skal 

være medlem lenger må kortet returneres til Morten Ek, ta kontakt på tlf. 918 54 978.  
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UTVIKLING AV ANLEGG 

Råde Tennisklubb ble stiftet den 11.08.1987, hvor det samme år søkt om tomt fra Råde kommune og 

opptagelse i Råde Idrettslag. Banene ble så bygd i 1988. Etter den tid så ha vedlikehold av banene 

vært å legge på ett nytt toppdekke (den røde grusen). Dekket på en tennisbane er mellom 5-7 cm tykk, 

vårt dekke har overtiden blir slitt bort ved slitasje og det er nå mellom ca. 0,5 cm – 1 cm. Dekket er nå 

så tynt at vi sliter med å få linjene til å feste seg.  

Det vil være store kostnader ved å legge nytt toppdekke. Styret snakke for 3 – 4 år siden med noen 

leverandører og de mente da at det ville bli like dyrt å legge på nytt toppdekke som det å få lagt nytt 

banedekke.  

I den forbindelse har Råde Idrettslag sin daglig leder Glenn Ove Foss kontaktet flere leverandører og 

har fått innhentet pris fra 3 leverandører for å legge nytt dekke. Leverandørene er  som følger: 

• Unisport med dekket Topsand https://www.unisport.com/nb/tennis-0  

• HybridClay http://www.hybridclay.com/             

• Sport Consept med dekket Red Pluss https://sports-concept.no/     

For HybridClay må det grunnarbeid for å fjerne rød grus og avrette grunnen som må gjøres før det 

nye dekket kan legges. For Topsand og Red Pluss så må det leges ett fast dekke å legge de nye banene 

på, som f.eks asfalt.  

Styret mener at beste alternativ kan være HybridClay som det beste og billigste alternativet. Dette 

dekket har garanti på 10 år, men leverandøren mener at det har en levet tid på opp mot 20 år. Dekket 

er klassifisert som ITF 2 star vurdering, som de andre dekkene ikke har. 

Styret må lage en handlingsplan som viser hvordan vi skal dekke inn kostnadene, dvs med lån, støtte 

fra stiftelser, sponsorer osv. 

Dekkene er basert på grus, men er laget med enn såle som gjør at man kan starte å spille tidligere på 

året og spille lenger. Dette er den store gevinsten ved å legge om dekket, kontra det å legge på ny rød 

grus. Samtidig vil det spare nøkkelpersoner for masse arbeid under det å klargjøre banene, da vi har 

slitt med å få folk på dugnad over flere år. 

Klubben bør vedlikeholde gjerdet samtidig som vi oppgraderer banene. Muligens er det på tide med 

ett elektronisk bookingsystem for bestilling av baner. Det bety nye låser til dører som vil medføre 

ytterliggere kostnader.  

AKTIVITETER: 

• Onsdagstennisen, fra kl. 18.00, her er det mulighet for å ta med seg utstyr og spille med andre 

spillere. Samtidig vil styret forsøke å få til veiledning. Første onsdag er 12. Mai. 

• Kurs, det er mulig at vi vil leie inn en tennistrener for å gi nybegynnere og viderekommende 

hjelp til det å lære seg å spille tennis. Det kommer an på interessen. Er det slik at det er 

ønskelig med kurs så gi tilbakemelding om det på leder.tennis@raadeil.no. 

• I slutten av mai vil det bli forsøkt avhold en uformell turnering hvor det sosiale er i høysete. 

• Klubbmesterskap 

• Lagtennis for bedrifter/venner 

• Medlemsmøter på banen 

.  

Når det gjelder bruk av banene så henvises til oppslag om BANEREGLEMENT. Vi ber om at 

nøkkelkort henges opp på tavlen. 
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Styret for tennisen for 2021, ta gjerne kontakt med oss: 

Leder: Morten Ek 91 85 49 78 kasserer.tennis@raadeil.no leder.tennis@raadeil.no   

Sekretær: Ikke besatt  

Økonomi: Ikke besatt 

Anlegg: Dag Erik Skaare 92 05 40 23 desk@fredrikstad.kommune.no 

Sportslig: Per Bjørn Aasen 92 60 34 75 pbaasen@hotmail.com 

Styremedlem: Paul Stronegger 93 48 10 71/69 28 24 09 

Styremedlem: Rolf Hansen 69 28 49 88 / 90 55 65 90 rolfwbarf@gmail.com 

 

Råde, mai 2021 
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