
Styrets beretning 2020 
 

Drammen Padelklubb ble stiftet i februar 2019, men det var først etter årsmøtet 02.03.2020 at man 

aktivt satte i gang arbeidet i klubben. På årsmøtet ble nytt styre valgt inn. Det møtte opp 14 

stemmeberettigede medlemmer og følgende personer ble valgt inn: 

 Styreleder: Tor-Edgar Jakobsen 

 Nestleder: Jon Reidar Lau Winge 

 Styremedlemmer: Anne Solvang, Lene Valaker, Tobias Midje og John-Erik Loe Olsen 

 Varamedlem: Dag Hallvard Kallåk 

 Valgkomiteens leder: Snorre Erlandsen 

 Valgkomiteens medlemmer: Vegard Grinde Olsen og Christoffer Askheim 

 Valkomiteens varamedlem: Anders Hodt Borge 

 Kontrollutvalgets medlemmer: Ronny Jensen og Joar Leithe 

 Kontrollutvalgets varamedlem: Per Eivind Andersen 

  

Det er gjennomført styremøter hver måned i 2020, med unntak av ferier. Den første tiden ble brukt 

til å skape et fundament med fokus på hvorfor vi opprettet klubben. Vi ønsker å skape padelglede! I 

tillegg til at at flest mulig skal prøve padel. Vi hadde ett mål om at Daniel som eier og daglig leder 

skulle kunne drive økonomisk godt, slik at vi fortsatt skulle kunne ha tilbud om padel i Drammen. Det 

ble derfor tidlig inngått en avtale med Drammen padel om bedre priser for halleie og kjøp at utstyr, 

og Daniel fakturerer Drammen Padelklubb for timene han arbeidet for klubben.  

Klubben har arranger klubbkvelder nesten hver fredag, det har vært fullbooket. Damenes aften har 

det også vært mange innom. Det har vært planlagt annen sportslig aktivitet i året, som 

klubbmesterskap og andre former for sosiale konkurranser, som dessverre er avlyst grunnet korona. 

Michael har hatt mange av våre medlemmer på kurs, både voksne og barn.  

Klubben har også deltatt med både dame og herrelag i Østlandsserien mot andre klubber hvor 

resultatene har vært meget bra.    

Styret har søkt om hjelpemidler til trening for barn og fikk innvilget 25.000,- fra Sparebanken Øst. 

Utstyr er kjøpt inn og brukes hyppig av Michael under treningene. Styret søkte også om refusjon for 

tapte leieinntekter i første korona nedstegning, og fikk 70% av tapet refundert.  

Året har vært spesielt, da hallen har fylt seg fortere enn vi hadde sett for oss, og det å få bestille tid 

til trening har blitt en utfordring. Dette har og medført endring i fokus fra styrets side til mer 

sportslige aktiveter, fremfor å fylle en allerede fullsatt hall. Utfordringen ligger fortsatt i å fylle hallen 

på dagtid.  Vi ser derfor frem til ny hall med 6 dobbel og 2 singel baner. 

Nåværende styre vil bli endret vesentlig da styreleder og nestleder har blitt spurt om de vil inn på 

eiersiden av Drammen Padel, og takket ja. Samtidig som andre styremedlemmer får nye baner 

nærmere sitt hjem. Vi håper det nye styret vil fortsette det gode samarbeidet med Drammen Padel 

og i tillegg til vekst i medlemsmassen fokusere på følgende:   



 

 

I løpet av 2020 klarte vi å vokse til 193 medlemmer, dette må styret se seg fornøyd med tatt korona 

og relativt fullbooket hall med i betraktningen.  Årsresultatet viser et overskudd på kr. 25.888,-.  

Takk for oss! 

 

Styret i Drammen Padelklubb v/ Tor-Edgar Jakobsen (Leder) og Jon Reidar Winge (Nestleder) 

 


