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Leder turneringskom.
Geir Øimoen-Iversen
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Helge Bjerke
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Daniel Stålnacke
Første vararepresentant
Eivind Foss
Andre vararepresentant
Rolf Lysfjord Iversen
Revisorer 2016
Karl-Edvin Foss
Øystein Berling
Valgkomite:
Linde Martine Bjerke
Ole Aas Skålnes
Vidar Hauge Halvorsen
Vara: Svein Wallenborg

Styrets arbeid
Styremøter
Det er siden forrige årsmøte 28. februar 2016 blitt avholdt 10 styremøter hvor 36 saker er
behandlet. Referater fra styremøter har blitt publisert på mosstennis.no
Spesielle oppgaver
Styre er i mangt og mye et arbeidende styre slik mye av styrets jobb er daglig oppfølging av
arbeid i respektive komiteer og ergo mye praktisk dugnads arbeid. Mer langsiktig strategijobb
har dessverre blitt nødt til å nedprioriteres i 2016.
I 2016 har jobben med å legge nytt innedekke opptatt en del tid ved siden av planlegging av
bruk av inne- og utebaner samt oppfølging av våre ansatte og planlegging av nye tilbud og
aktiviteter for klubbens medlemmer.
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I 2016 ble også Ole C. Reier ansatt på full tid og jobben med å rekruttere en tennisskole trener
etter at Franck Fog sa opp sin stilling i begynnelsen av 2016 var en spesiell utfordring. Vi
greide etter en intens rekrutteringsprosess i løpet av februar/mars få på plass en ny tennisskole
trener (Philipp Mery) med oppstart 1. april.
Styre har gjennom året hatt fokus på å følge opp årsmøtets beslutninger. Styre har fokusert på
en sund økonomi og hatt jevnlig oppfølging på dette.
Styre fikk også i oppgave av årsmøte å finne en finansansvarlig. I juli fikk vi Tom Jetteng til
posten.
Styre har tatt initiativ til en medlemsundersøkelse og testet ut noen web-baserte
spørreundersøkelse løsninger og sett på en lignende medlemsundersøkelse fra Heming IL.
Spørreundersøkelsen vil bli initiert i løpet av våren 2017 (mars-april).
Foranledningen til dette initiativet fra styret var at en underskriftskampanje som ble overlevert
styre til årsmøtet i 2016. De krevde med dette at banetiden til den organiserte junior-treningen
skulle begrenses.
Styre har også vært aktiv ovenfor forbundet der styreleder og hovedtrener deltatt på en del
møter og samlinger i regi av NTF.
Annet som opptatt mye av styrets tid har vært oppfølging av fjorårets vel besøkte årsmøte og
spesielt usikkerhet kring implementeringen av ny NIF lov norm. Etter dialog med NIF, NTF
og idrettskretsen så kunne årsmøteprotokollen endelig bli signert i november 2016.
Styre har også i 2016 hatt fokus på intern organisering og lage tilbud over forskjellige brukergrupper (se neste avsnitt)

Aktiviteter overordnet
Generelt har det vært meget stor aktivitet i klubben i 2016 med for eksempel utvidede drop-in
timer, nybegynnerkurs, utvidet tilbud i tennis skolen og ellers stort belegg på både inne og
utebaner.
Sportslig har MTK oppvist meget store resultater i 2016. Ine Pedersen, Jonathan Berling og
Jacob Krefting ble Norgesmestre i inne-NM i Stavanger i mars. Jonathan og Jacob vant
guttedouble, Ine og Jacob mixed double og Ine vant jentedouble. De tre sammen med Mina
Pedersen sørget for at 4 av 12 i klubbens konkurransegruppe (KG) er med i aldersbestemte
landslag (sk bruttotrupp). Både Ine Pedersen og Jacob Krefting spilte på det norske 14årslandslaget, der Ine ble Nordisk Mester mens Jacob og guttelaget ble nr. 3. Ine spilte også
EM lag 14 år i Tyskland. Ine vant også TE-turneringen i single i 14-årsklassen i Falköping
mens Jacob avsluttet året med TE-seier i double i Bergen. I tillegg ble Jonathan Dalnoki
Norgesmester i både single og double i NM Herrer 35+ innendørs og vant også en ITF 35+ i
Sverige. Andre sportslige resultater finnes i vedlegg 8.1.
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Ine Pedersen uttatt i junior-landslaget og årets MTK spillere i 2016
Styre har også hatt fokus på å øke interaksjonen mellom ulike brukergrupper. Drop-in,
lagtennis og nystartet single serie (oppstart februar 2017) tror vi vil være med på å øke den
sosiale faktoren etc.
Kioskdriften har i 2016 blitt vesentlig bedre organisert med utvidet kiosktilbud der
konkurranse gruppens foresatte bidratt mye (se vedlegg 8.3). Kiosken holdt åpen 34 dager i
2016. Det var tilsammen 85 vakter i kiosken, og over 75 av disse var det foresatte med barn i
konkurransegruppa som tok. Resterende ble fylt av foreldre i tennisskolen og et styremedlem i
MTK.
I juli 2016 har vi fått nytt bane dekke på våre 3 innebaner (se forside).
En utredningsgruppe for å se på utvidelse av antall inne- og utebaner ble også iverksatt i 2016.
Dessverre er grunneier på nabo-tomten negativ og ikke interessert i komme i dialog med oss
slik vi fortsette utredningen innenfor eksisterende leie-tomt. Så en eventuell utvidelse av både
inne- og utebaner må skje innenfor eksisterende tomte grense. Komiteen ser på forskjellige
løsninger og har som mål å lande på noe konkret i løpet av første halvdel av 2017. Dialog med
kommunen vil være viktig her.
En ny port (erstatning for den ved veggen på bane 3) vil bli montert når innesesongen er
ferdig.
MTK gjennomførte en dugnad i april 2016 med kun 7 frammøtte.
Ole Conrad Reier og spillerne i konkurransegruppen har i tillegg jobbet dugnad for MTK med
å sette i stand klubbens utebaner.
Nettsiden er den viktigeste informasjonskanalen for klubben og styret har også i 2016
videreført arbeidet med å ha en oppdatert og informativ nettside (gitt manglende og feil epost
adresser i medlemslisten). På sidene legges det fortløpende ut informasjon om klubbens
aktiviteter, turneringer og andre arrangementer. Bestilling av baneleie går også via klubbens
nettsider.
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Utviklingen på nett går fort, og dagens nettsider har ikke den funksjonaliteten og det utseende
som forventes av nettsider i 2016. Klubben er derfor i en prosess med å lansere en helt ny
nettside rett etter årsmøte.
Facebook-gruppen som ble opprettet i 2015 er også en sentral informasjonskanal for klubben
https://www.facebook.com/Moss-Tennisklubb-575193182607404/
Gruppen har fått en god del flere “likere” i løpet av 2016, fra 80 mot slutten av 2015 til 260
ved utgangen av desember 2016. Rekorden i 2016 for en enkelt nyhetssak på FB er 1225
lesere(!) på følgende nyhetssak:
Henæs og da Silva til topps

Foto fra juledoublen i 2016 fra FB-nyheten med over 1200 lesere!
En egen FB-side er også opprettet for tennis skolen:
https://www.facebook.com/groups/1245033958871291/

Vurdering av aktivitet i forhold til mål
Styre er svært godt fornøyd med tilbudet til klubbens medlemmer spesielt for klubbens
bærebjelke nemlig barn og junior virksomheten. Antallet i tennisskolen (TS) har ikke økt i
2016 men styre har påbegynt markedsføring og rekrutteringsjobb i 2016 men vi forventer oss
ikke resultat før til høstsemestret 2017.
Utvidelsen av tilbud også til voksne medlemmer er svært tilfredsstillende noe vi håper kunne
utvide også i 2017. Her har daglig leder og tennisskole trener iverksatt en del
rekrutteringstiltak.
Vedrørende konkurransegruppen (KG) så er styrets bekymring at det tilsynelatende er et stort
sprang mellom TS og KG både i nivå og også aldersmessig. Som tiltak har styre i samarbeid
med hovedtrener i desember 2016 vedtatt å utvide KG med en breddegruppe fra tennisskolen.
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Medlemstall
Medlemstallet per 31.12. 2016 viser en tilsynelatende relativ stor nedgang i sammenligning
med tidligere år (se tabell 8.2). Nedgangen er både for barn/juniorer og seniormedlemmer.
Her bemerkes det særlig at det tilkommet ca 10-12 nye medlemmer i løpet av januar 2017 og
at medlemstallet per 31.12.2015 også inkluderte ca 20 medlemmer som ikke betalt
kontingenten for 2015 (disse ble utmeldt i januar 2016).
Tabell 8.1 Medlemstall for 2016 fordelt på kjønn og aldersgrupper.
Medlemmer kvinner
Medlemmer menn

102
229

Barn 0 - 5 år
Barn 6 -12 år
Junior 13 - 19 år

2
59
63

Senior 20 - 25 år
Senior 25 - 99 år
Støttemedlemmer
Totalt

9
180
18
331

Tabell 8.2. Medlemsutvikling 2014-2016 for de ulike medlemskategoriene.
31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

Familie
(hovedmedlem)
Familie
(undermedlem)
Senior
Junior
Barn
Støttemedlem
Æresmedlem

34

38

38

79
116
57
25
18
2

85
138
48
44
24
2

79
122
32
74
23
2

Totalt, inkl.
familie

331

379

370
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Økonomi
Klubben har hatt en sunn økonomi i en lang årrekke og trenden har fortsatt i 2016. Klubben
har en god likviditet (vedlegg 9b) og resultatregnskapet for 2016 viser et overskudd på 167’
(vedlegg 9a). En bekymring er fordringer (ubetalte utgående fakturaer) vi har mot klubbens
egne medlemmer noe som tar mye tid til purringer og viss økonomisk usikkerhet (se også
vedlegg 9c).
Resultatregnskap med balanse
Se vedlegg 9a og 9b
Revisors beretning
Se vedlegg 9c

Vedlegg 8.1. Turnering og sport
Vedlegg 8.2. Juniorkomiteen
Vedlegg 8.3. Kiosk og Miljø komiteen
Vedlegg 8.4. Damegruppa
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Vedlegg 8.1. Turneringer og sport
Moss TK er godt etablert som arrangør av nasjonale turneringer på NTF’s terminliste, og har
opparbeidet et godt rykte i tennis-norge etter mange godt gjennomførte store turneringer.
Å arrangere denne typen turneringer gjør ikke bare at Moss TK kommer på tenniskartet, vi
bidrar også vesentlig til det ansvaret som ligger på klubbene for å få gjennomført terminlisten
til forbundet. I tillegg er det en viktig inntektskilde til klubben.
NORGESCUP
De siste par årene har vi hatt gleden av å arrangere årets første Norgescup (NC), i
begynnelsen av januar. Vi har forsøkt å søke etter turneringer hvor vi har mange egne spillere
representert og har fått gjennomslag for dette.
Disse turneringene trekker veldig mange spillere og vi har derfor ikke hatt kapasitet til å
avvikle disse på de tre banene i vår egen hall. Vi inngikk derfor i 2015 og 2016 avtale med
Oslo Tennis Arena (OTA), som ligger på Hasle i Oslo, om å leie deres flotte anlegg med 11
innebaner.
Med økonomisk støtte fra forbundet har dette vært en grei løsning for klubben og vi har begge
disse årene hatt solid økonomisk overskudd.
I 2016 hadde vi 97 spillere påmeldt og gjennomførte 155 kamper i 14 klasser over én helg i
begynnelsen av januar. Dette er et formidabelt arrangement som krever stor dugnadsinnsats
og det blir lange dager med kjøring til og fra Oslo hele helgen for alle impliserte.
Evalueringen av 2016 turneringen medførte at vi for inneværende år bestemte oss for å prøve
å få til en samarbeidsløsning med andre lokale klubber og på den måten holde arrangementet
nærmere Moss. Samarbeid har blitt inngått med Son (2 baner) og Drøbak TK (2 baner) og
årets u16 turnering har, sammen med våre egne 3 baner, blitt arrangert over disse tre
lokasjonene. Utkommet av dette får vi komme tilbake til i 2017-beretningen.
MOSS & LARKOLLEN GRAND PRIX
Larkollen GP er godt etablert på terminlisten og trekker mange av norges beste tennisspillere
til Østfold og sørger for mange fartsfylte og tøffe tenniskamper i en hektisk sommeruke.
Finalene spilles på det flotte anlegget til Larkollen TK, hvor det hver sommer er mange
sommergjester som tar turen innom for å se på tennis på høyt nivå, og dermed er med på å
sette rammen for et flott arrangement. 33 spillere stilte.
De to nevnte turneringene har etter hvert blitt etablert på forbundets terminliste og er klubbens
største løft arrangementsmessig med stort trykk på alle involverte både i planlegging og
gjennomføring. Det er ikke få vakter som skal bemannes både på baner og i kiosk.
I tillegg arrangerer klubben turneringer i seniorklassene, som ikke har like mange
påmeldinger, men som gir klubbens egne medlemmer gode muligheter til å teste ut egne
ferdigheter mot spillere i samme klasse fra andre klubber. For eksempel ble en klasse ABC
turnering arrangert i mars med 38 spillere
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Moss TK arrangerte 9 Østfoldkarusell turneringer med totalt 200 deltakende spillere (846
starter siden starten mai 2011). En Green-tour turnering ble arrangert i april 2016 med 29 lag
(2 spillere per lag) hvor 4 lag fra MTK stilte.
Klubbmesterskap
Klubbmesterskapet ute ble arrangert i september med 22 spillere. Aleksander Øimoen Iversen
(Åpen 15 år), Bjørn Grønlien (Mosjon) og Daniel Stålnacke (Åpen senior) ble koret som
klubbmestre 2016!
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MTK konkurransegruppe 2016
Pr. 1. januar 2016 besto MTKs konkurransegruppe av 12 spillere: Mina Pedersen (1999),
Ludwig Boos Eek (1999), Daniel Stålnacke (2000), Marco Wilhelmsen (2001), Anders Irvam
(2001), Ine Pedersen (2002), Jonathan Berling (2002), Jacob Krefting (2002), Aleksander
Øimoen-Iversen (2002), Mathias Øimoen-Iversen (2002), Martin Torgersen (2002) og
Gabriele Zymanciute (2004) med Ole C. Reier som trener.
I månedsskiftet mars/april sluttet Anders Irvam i konkurransegruppen. Fra 1. mai returnerte
Anders Wilhelmsen igjen fra Spania og gikk inn i konkurransegruppen, og fra 1. september
gikk Martin Torgersen tilbake til Tennisskolen. Samtidig endret Nicolay Øverland status fra
sparringspartner til fullverdig medlem av konkurransegruppen. Pr. 31. desember 2016 besto
dermed MTKs konkurransegruppe av 12 spillere: Anders Wilhelmsen (1997), Nicolay
Øverland (1997), Mina Pedersen (1999), Ludwig Boos Eek (1999), Daniel Stålnacke (2000),
Marco Wilhelmsen (2001), Ine Pedersen (2002), Jonathan Berling (2002), Jacob Krefting
(2002), Aleksander Øimoen-Iversen (2002), Mathias Øimoen-Iversen (2002), og Gabriele
Zymanciute (2004) med Ole C. Reier som trener.
Representasjon:
Mina Pedersen, Anders Wilhelmsen, Nicolay Øverland, Ludwig Boos Eek, Daniel Stålnacke,
Marco Wilhelmsen, Jacob Krefting, Jonathan Berling og Martin S. Torgersen har spilt for
MTK i NM Lag 2016.
Mina Pedersen, Ine Pedersen, Jacob Krefting og Jonathan Berling har blitt tatt ut til NTFs
Bruttotropp og deltatt på landslagssamlinger.
I april spilte Ine Pedersen og Jacob Krefting Nordisk Mesterskap for Norge på Heming.
I juli spilte Ine Pedersen på det norske u14-laget i EM for lag i Tyskland.
Trening og rammebetingelser:
Konkurransegruppen har stort sett vært delt opp i to grupper som fra januar til og med april
hadde fellestrening (tennis/fys) tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og søndag. I utesesongen
hadde vi fellestrening mandag til fredag med en tennisfri dag for hver gruppe, mens vi fra 15
september 2016 har hatt fellestrening mandag, tirsdag, torsdag, fredag og søndag.
Alle spillerne har hatt mulighet for egentrening med klubbens ”grønt-kort-ordning” på ledige
timer i hallen. I tillegg har Mina og Ine utnyttet vårt samarbeid med Furuset og trent en del
der.
Vi har videreført samarbeidet med Naprapatsenteret i Moss og med ART-klinikken. Våre
spillere får rask tilgang på behandling og oppfølging og kan selv velge behandlingssted.
Sparring: Vi har også i år fått god sparringshjelp av klubbens voksne divisjonsspillere,
spesielt av Fredrik Weberg og Jonathan Dalnoki. Alle seniorene er utrolig positive og
konstruktive i sin omgang med våre unge spillere, og dermed sikres en fortsatt god
sparringssituasjon for våre beste juniorspillere. Det er vi veldig takknemlige for!
Jonathan har tydeligvis ikke tatt skade av å spille med våre juniorer. I tillegg til å være vår
høyest rankede spiller på herresiden på 20. plass i desember 2016, tok han også sine første
NM-titler da han vant NM innendørs i 35+-klassen i både singel og double.
Turneringsspill i Norge og Sverige – det er bredde i konkurransegruppen:
MTK-spillerne har vært meget aktive på turneringsfronten og levert eksepsjonelt mange gode
prestasjoner slik at kampen om å bli Årets MTK-spiller var usedvanlig hard i 2016, noe som
kanskje er naturlig med fire MTK-spillere i NTFs Bruttotropp.
Samtlige spillerne i konkurransegruppen har igjen utmerket seg med flott opptreden og gode
resultater. Ine Pedersen, Jonathan Berling og Jacob Krefting ble Norgesmestre i inne-NM i
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Stavanger i mars. Jonathan og Jacob vant guttedouble, Ine og Jacob mixed double og Ine vant
jentedouble. Både Ine Pedersen og Jacob Krefting spilte på det norske 14-årslandslaget, der
Ine ble Nordisk Mester mens Jacob og guttelaget ble nr. 3. Ine spilte deretter EM lag 14 år i
Tyskland. Ine vant også TE-turneringen i single i 14-årsklassen i Falköping mens Jacob
avsluttet året med TE-seier i double i Bergen. I tillegg har flere spillere – og spesielt Gabriele
Zymanciute - vist en positiv utvikling og levert gode resultater i løpet av året i 12-årsklassen.
Resultatene til våre aller beste juniorer skal selvsagt først og fremst tilskrives hver enkelt
spiller, men la oss ikke glemme hvor viktig alle i en treningsgruppe er for at det skal bli et
godt treningsmiljø og gode resultater. Vi håper derfor at miljøet videreutvikles i takt med
tennisnivået slik at spillerne alltid tar vare på hverandre og støtter hverandre.
Beste resultater 2016:
Ine Pedersen (f. 2002) ble Årets Spiller i konkurransegruppen etter meget sterke resultater i
2017 der hun blant annet ble Nordisk Mester og tok sine første NM-titler. Les mer om Ines år
i en egen sak om Årets MTK-spiller.
Jonathan Berling (f. 2002) har hevet nivået sitt gjennom hele året og var - etter en meget
sterk sluttspurt – lenge en aktuell kandidat til Årets Spiller. For Ine – som nå skal i gang etter
et langt skadeavbrekk – må det være særdeles motiverende å se hvordan Jonathan er kommet
tilbake etter å ha slitt med sine skader i 2015 og 2016. Han startet året som nr. 10 på 14åringenes rankingliste og avsluttet som nr. 2 etter en knallsterk høst. Første store opptur kom
i NM i Stavanger i mars der det ble 5. plass i single og sikret seg sin første NM-tittel sammen
med Jacob Krefting i double. I NC Sandefjord ble det 2. plass i single i både 14- og 16årsklassen før han ble nr. 3 i single i NM utendørs der han viste storform før han pådro seg en
strekk i 2. sett i semifinalen i single. Det førte til at han måtte trekke seg – også fra finalene i
double og mixed der han sammen med henholdsvis Jacob og Ine så ut som NM-kandidat. Det
ble istedenfor en sur hjemtur fra NM, skolestart og behandling og opptrening. Så kom et nytt
løft med 3. plass i NC 16 i Bergen, 2. plass i NC 14 på OTA, seier i NC 16 på OTA og 2.
plass i NC 19 på Stabekk før han avsluttet med 3. plass i Masters i Stavanger.
Etter Masters reiste Jonathan til Florida der han spilte Orange Bowl. Her var det store forhold
med 256-tablå og mange gode spillere fra hele verden og det bar kanskje førstereisgutten fra
Moss litt preg av. I de TE 14-turneringene Jacob har spilt har det gått bedre. På Stabekk i
juni og i Asker i juli ble det to 3.plasser i single etter mye godt spill. Vi tror framgangen kan
fortsette med sterkt fokus på den fysiske treningen. Teknisk og taktisk ligger Jonathan godt
an.
Jacob Krefting (f. 2002) har som Ine og Jonathan tatt store steg i 2016, utviklet teknikk og
spill på en særdeles god måte og fått mange fine resultater - blant annet to NM-titler,
landslagsdebut og 3. plass i Nordisk Mesterskap og en TE-tittel i double. Også dette
prestasjoner som kunne sikret ham «Årets MTK-spiller» i et «normalår».
Jacob startet året som nr. 6 på 14-årsrankingen, var oppe på 3. plass etter utesesongen og
endte på 5. plass på årets siste ranking. Jacob åpnet året med 3. plass i NC 14 på OTA,
fortsatte med 2. plass i Regionmesterskapet samme sted før det ble 2. plass i NC 14 i Bergen.
Deretter var det NM i Stavanger der Jacob sikret seg 3. plass i single og to NM-titler i double
sammen med henholdsvis Ine og Jonathan i mixed og double. I Askers NC 14 i mai ble det 2.
plass, deretter ble det 1. plass i NTFs NC 14 i Frognerparken før han fulgte opp med ny seier i
NC 14 i Sandefjord og 3.plass i NC 16 samme sted. I NM i Frognerparken ble det 5. plass i
single og 2. plass i double da Jonathan ble skadet før finalen. Litt stang ut etter en glimrende
sommer. I Regionmesterskapet ble det en 2. plass og deretter 3. plass i NC 16 i Bergen i den
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første innendørs turneringen. En ny 3. plass i NC 14 på OTA ble fulgt av en 5. plass i NC 16
på OTA. Deretter ble det nasjonale turneringsåret avsluttet med 3. plass i Masters i
Stavanger. Sterkt!
Men også Jacob har gjort det godt internasjonalt i 2016. På Stabekk i mai ble det 5. plass TE
14 i single og 3. plass i double sammen med Jonathan, og på høsten ble det først 5. plass i TE
14 i Farum, deretter ny 5. plass i single TE 14 i Stavanger i tillegg til en 3. plass i double
sammen med en fransk spiller. Året ble avsluttet med TE 14 i Bergen der Jacob tok 3. plass i
single og 1. plass i double sammen med danske Oscar B. Poulsen. Dermed sikret Jacob
klubbens andre TE-tittel i 2016.
Mina Pedersen (f. 1999) har med seriøst treningsarbeid fortsatt sin gode utvikling og
opprettholdt sin ranking nasjonalt. Hun startet året som nr. 7 på damerankingen og som nr. 4
på 19-årsrankingen. På tross av skadeproblemer på slutten av året endte hun på 6. plass på
damerankingen og på 4. plass på 19-årsrankingen. Mina åpnet året med seier i NC 19 år på
Nordstrand, fortsatte med seier i NC 19 i Bergen og 3. plass i single i inne-NM 19 år i
Stavanger der hun også tok 2. plass i mixed og 3. plass i double. I Holmen Paper Cup i
Norrköping i juli ble det seier for Mina i 18-årsklassen etter en sommer med språkkurs i
Tyskland. Svensk ranking i 17-årsklassen i september ble nr. 15. I ute-NM i Frognerparken i
august ble det 5. plass i single og 2. plass i double i 19-årsklassen mens det ble 5. plass i
single og 3. plass i double i dameklassen. Utesesongen ble avsluttet med seier i single i
Regionmesterskapet i 19-årsklassen. I Masters i Stavanger i november ble det 2. plass på
tross av skadeproblemer. I tillegg til nasjonale turneringer har Mina søkt tøff motstand i flere
svenske eliteturneringer og 7 ITF-turneringer der hun har tatt flere 9. plasser og en 5. plass i
single som er hennes beste ITF-plassering i single.
Gabriele Zymanciute (f. 2004) har i sitt siste år under 12 år lagt ned et stort treningsarbeid
slik at hun ved inngangen til 14-årsklassen spiller med god teknikk og stort trykk. I tillegg til
en rekke gode resultater i både 12- og 14-årsklassen tok Gabriele 2. plass i single og double i
Landsturneringen inne i Bergen i mars og 3. plass i single, 2. plass i double og 3. plass i
mixed double i Landsturneringen ute på Heming i august. Dermed har hun vist at hun blir å
regne med i 14-årsklassen allerede i 2017.
Reportasjer fra de aller fleste turneringene ligger på hjemmesiden www.mosstennis.no under
turneringer/turneringsnyheter. Alle resultater fra alle norske turneringer kan finnes på
http://ntf.tournamentsoftware.com/
Til sist en stor takk til konkurransespillernes foreldre for at de alltid står på både for spillerne
og for klubben!
21.02.2016 Ole C. Reier (trener)
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Moss TK NM Lag 2016
10. mai meldte MTK inn følgende spillere i oppsatt rekkefølge til NTF for spill på våre
herrelag i 1. og 3. divisjon i 2016:
1. Jonatan Dalnoki, 2. Anders Wilhelmsen, 3. Torstein Jystad, 4. Fredrik Weberg, 5. Nicolay
Øverland, 6. Ludwig Boos Eek, 7. Jacob Krefting, 8. Jonathan Berling, 9. Daniel Stålnacke,
10. Marco Wilhelmsen, 11. Mina Pedersen, 12. Ole Jørgen Henæs, 13. Ole Aas Skålnes, 14.
Eivind Foss, 15. Daniel Berling, 16. Martin Torgersen
MTK 1 – 1. divisjon avd. B:
Både spillere og klubbledelse var veldig spente på hvordan det skulle gå for vårt herrelag i 1.
divisjon. Når Torstein Jystad ikke kunne spille og med Franck Fog i Svelvik var det opplagt
at MTK 1 ville få det tøft. Men laget åpnet over all forventning med en sterk 5-1 seier på
hjemmebane over Bergen. Så fulgte et tøft 2-4 tap for Eiksmarka på bortebane et klart tap for
OTK som jaget opprykk til Eliteserien. Med skade på Anders Wilhelmsen i tillegg til at
Ludwig Boos Eek slet med virussykdom, endte det med et fortjent nedrykk for vårt 1. lag.
Takk til spillerne som gjorde sitt beste i en sesong som ble tung for laget.
Statistikk antall seire og spilte kamper for MTK 1 i 2016:
1. Fredrik Weberg (3 seire-8 kamper), 2. Nicolay Øverland (3-10), 3. Anders Wihelmsen (26), Jonathan Dalnoki (2-8), Jacob Krefting (1-2), Marco Wilhelmsen (1-2), Daniel Stålnacke
(0-4). Kaptein for MTK 1 var Ole Reier
MTK 2 – 3. divisjon avd. C:
MTK 1 tok en god 2. plass i sin avdeling, kun slått av Grefsen som slo oss med 4-2 i nestsiste
kamp i Moss. Sesongen bød på mange jevne kamper og var god trening for våre unge spillere.
Jeg vil berømme samtlige spillere for god laginnsats og innstilling. En spesiell takk til Mina
Pedersen som sikret laget 10 seire på 12 kamper og hennes vilje til å stille opp for herrelaget
innimellom individuelle turneringer.
Statistikk antall seire og spilte kamper for MTK 2 i 2015:
1. Mina Pedersen (10-12), 2. Marco Wilhelmsen (6-10), 3. Jonathan Berling (5-7), 4. Daniel
Stålnacke, 5-8), 5. Ludwig Boos Eek (4-6), 6. Jacob Krefting (4-7), Ole Jørgen Henæs (3-3),
Ole Aas Skålnes (2-2), 9. Martin Steen Torgersen (0-1)
Kaptein for 2. laget var Ole C. Reier.
Takk til alle som sto på på lagene og for lagene våre i 2016-sesongen. Servering ved
hjemmekampene ble satt stor pris på av samtlige spillere og publikummere. Neste år er våre
unge spillere ett år eldre og vi bør stå godt rustet til en sesong med ett lag i 2. og ett lag i 3.
divisjon.
22.02.2016 Ole C. Reier (Trener)
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Årets spiller i MTK 2016
Ine Pedersen (2002) ble Årets MTK-spiller i 2017. Hun har representert Moss TK på en flott
måte og levert meget sterke resultater og kan nå titulere seg både norsk og nordisk mester.
Hun lå stabilt på 4.plass på 14-årsrankingen før hun endte på 6. plass etter at skadeproblemer
satte en stopper for turneringsspill fra midten av august. I seniorklassen gikk hun fra nr. 23 til
nr. 10 på damerankingen før hun endte året på 11. plass. Det gav en velfortjent plass i
bruttotroppen og landslagsspill i både Nordisk Mesterskap og EM lag.
Nasjonalt ble det 2. plass og 1. plass i NC-turneringer i januar og februar før det i NM 14 år i
Stavanger ble 2. plass i single og to NM-titler i double. Den ene kom sammen med
klubbkamerat Jacob Krefting i mixed double, og den andre i jentedouble sammen med Ine
Stange fra Ullern. I NM ute i Frognerparken måtte Ine dessverre kaste inn håndkleet i
kvartfinalen i single og trekke seg fra semifinale i double og finale i mixed på grunn av skade.
Dermed ble det en 5. plass, en 3. plass og en 2. plass i et mesterskap som kunne gitt nye NMtitler. I seniorklassen var Ines beste plasseringer 2. plass i GP Stabekk i mai og 1. plass i GP
Sarpsborg i juli.
Internasjonalt ble det en rekke gode singleresultater i TE-turneringer for Ine. Etter 5. plass i
Tyresö i februar, ble det en flott 1. plass i Falköping i april før det ble 3. plass i Birkerød og 5.
plass i Rungstedt i juni. Da var Ine ranket som nr. 138 på Europa-rankingen i 14-årsklassen.
I landslagssammenheng ble Ine Nordisk Mester da Norges jentelag gikk helt til topps i
Nordisk Mesterskap på Heming i slutten av april. I juni spilte hun på Norges lag i EM i
Tyskland og deretter spilte hun TE kategori 1 turneringen Open des jeunes Stades Francais i
Paris der hun tapte for den 8. seedete spilleren (fra Hong Kong).
Ine gjorde også en kjempeturnering da hun vant 14-årsklassen i single før hun dessverre måtte
trekke seg i semifinalen i 16-årsklassen i Holmen Paper Cup i Norrköping i juli. Dermed
endte også den lengste seiersrekken i Holmen Paper Cups historie på 22 seire på rad. En
fantastisk prestasjon av Ine som tok 13 seire i 2015 og 9 i 2016 før hun altså ble stoppet av en
ryggskade. På den svenske septemberrankingen for 14-åringer finner vi Ine på en 7. plass.
Ryggskaden stoppet dessverre Ine også i NM i Frognarparken i august, og resten av året gikk
med til behandling, opptrening, fysisk trening og litt/veldig lett tennistrening. Men Ine har
både tekniske, taktiske og mentale ferdigheter på plass, og siden fysioterapeuten var fornøyd
med utviklingen på slutten av året, er vi sikre på at hun vil komme sterkt tilbake. Vi
gratulerer med tittelen Årets Spiller – og advarer mot «sultne ulver» som ønsker seg tittelen i
2017.
21.02.2017, Ole C. Reier (trener)
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MTK LagTennis 2015-2016
Tredje sesong av MTK LagTennis samlet til slutt 9 lag. Her er lagoppstillingen til de 9 lagene:
Framneskameratene: Bård Hansen - Morten Ek - Dag Erik Skaare - Roy Berntsen - Per
Bjørn Aasen - Rolf Hansen
Jæløya: Erik Kolsrud - Rune Pedersen – Alf Torgersen – Frank Pedersen
Slice: Nils Jørgen Eek - Helge Bjerke - Vidar H. Halvorsen
Stjernevaldsen: Henrik Norvald - Yngvar Grina - Tom Moen - Johnny Stjernstrøm - Jan
Ingvaldsen
Hoppern Skole: Tore Syvertsen – Jan Anders Syvertsen - Ole F. Lütken - Lars Furuheim Joel Lund
Tiebreakers: Trond Johannessen - Per Ivar Berg – Jon Aasmund Sandsberg
Hawkeye: Eirik Wentzel Jensen – Espen Finnebraathen – Sigbjørn Moe
Tennis Mentale: Bengt Pedersen – Tom Jetteng – Petter Hermansen – Svein Larsen
Team Turbin: Anders Graham – Eivind Foss – Christian Skaanes
Alle resultater fra sesongen 2015-2016 finner du her:
http://ntf.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=DA3777E5-CD38-4124-AAAF97C5A31B6C6C
Seierherrer ble Stjernevaldsen som hadde spart sin ener Henrik Norvald til finalen mot Team
Turbin. Vi gratulerer med Seieren og æren det er å ha Den Store Vandrepokalen på peishylla
et helt år!!
MTK LagTennis 2016-2017:
Fjerde sesong MTK LagTennis samlet til slutt 8 lag. Her er lagoppstillingen til de 8 lagene:
Framneskameratene: Arnfinn Hjelde - Dag Erik Skaare - Morten Ek - Roy Berntsen - Per
Bjørn Aasen
Hawkeye: Eirik Wentzel Jensen – Espen Finnebraaten – Sigbjørn Moe
Slice: Nils Jørgen Eek - Helge Bjerke – Gerd Urbach - Vidar H. Halvorsen
Blanda Drops: Anders Graham – Philipp Mery - Johnny Stjernstrøm – Erik Kolsrud
Tennis Mentale: Tom Jetteng – Goran Radonovic – Daniela Da Silva
Soon Young Boys: Morgan Davidsen – Per Stålnacke – Knut Ek – Knut Owen – Svein
Haugvaldstad
Ski: Tommy Schierning – John Ivar Bye – Peggy Bye Torbergsen
OBS!: Ola Endresen – Bengt Pedersen – Svein Larsen
Alle resultater fra sesongen 2016-2017 finner du her:
https://ntf.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=DD4FFDDD-69E2-4F07A822-0510B34B9F10
Spill tennis hver da’ – bli munter og gla’!!
22.02.2017 –Ole Reier (turneringsleder LagTennis)
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Vedlegg 8.2. Juniorkomiteen
Hovedansvaret til Juniorkomiteen i Moss TK er å sørge for tiltak for barn og unge mellom 6
og 18 år. Dette gjør vi i nært samarbeid med klubbens hovedstyre, og de ansatte trenerne Ole
Conrad Reier og Philipp Mery. Ole Conrad er leder for konkurransegruppa, og har vært en
drivende kraft i klubben vår i mange år. Philipp har lang fartstid som aktivitetsleder og trener
for barn og unge i andre klubber, og kom til oss våren 2016. Til å hjelpe oss har vi i tillegg
flere dyktige og hyggelige hjelpetrenere. De fleste av våre trenere har trenerutdanning fra
NTF, og alle som har ansvaret for barn i trening har levert vandelsattest. Vi vektlegger et trygt
og godt miljø for barna!
Vår viktigste aktivitet er vår populære Tennisskole, hvor barn og unge får individuell
instruksjon i tilpassede grupper gjennom hele skoleåret. Klubben benytter det anerkjente
konseptet «Play & Stay», som innebærer at barna lærer å spille tennis på en enkel og rask
måte, med tilpasset racket, myke baller, små nett og små baner. Barna mestrer spillet fort og
kommer deretter lettere i gang med tekniske øvelser.
Nytt av året er at det nå er Ole Conrad Reier som har det overordnede ansvaret for
Tennisskolen vår. Dette gjør han i tillegg til at han fortsatt leder konkurransegruppen. Med
Ole Conrad, Philipp og de flinke hjelpetrenerne våre, har vi høynet kvaliteten på tilbudet
mange hakk!
Styrets plan for tilbud til barn og unge omfatter både bredde og spissing og viser opptrapping
fra mini til midi, og deretter til rekrutt og konkurranse. Moss TK har egen rekruttgruppe for
de barna som viser ekstra stor motivasjon på trening og ønsker å spille litt mer enn de fleste.
Rekruttering til Tennisskolen skjer først og fremst via venner, sommerskole, og gjennom vår
deltakelse på aktivitetsdag i Nesparken og andre arrangementer. Vi deler også ut informasjon
til barneskolene i distriktet.
Ulike aktiviteter
Tennisskolen har hatt kurs i tennishallen alle hverdager, og ekstratrening noen lørdager (drop
in). Vi tilbyr også deltakelse på uformelle turneringer i vår egen tennishall flere ganger
gjennom hele året, og vi samarbeider med andre klubber slik at spillere som ønsker det, kan
delta på tilsvarende arrangementer andre steder. Vi har i mange år arrangert Sommerskole for
barn som ønsker å lære seg tennis og ønsker et aktivitetstilbud i skolens sommerferie. I 2016
inviterte vi for første gang til et nytt tilbud til små barn, som vi kaller Lek med ball. Her kan
barn i førskolealder møte med foresatte og leke sammen i en tilpasset «løype» på tennisbanen.
På Sommerskolen og Lek med ball kan både ikke-medlemmer og medlemmer delta.
Disse aktivitetene kunne vi tilby i 2016:
 Vinterturnering for Tennisskolen (TS) i februar
 Green Tour i april (turnering i samarbeid med andre klubber på Østlandet)
 Sommerturnering for TS i juni
 Høstturnering for TS i oktober
 Juleturnering for TS i desember med nissegrøt til alle
 Sommerskole 1 i uke 25 og sommerskole 2 i uke 32
 Ekstra sommertrening for de ivrigste barna i TS
 Ekstra sommerskole for de minste
 Syv «Østfoldkaruseller» gjennom året, hvor barn fra flere klubber i fylket inviteres til å
delta på turnering på ulike nivåer. Samarbeid med andre klubber i fylket.
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Endringer i Juniorkomiteen
Juniorkomiteen har i år, som i fjor, bestått av disse fem medlemmene: Renée Kathrine
Torgersen, Kari Naustbakk, Line Rustad Wallenborg, Gøril Hjelseth og Tone Svartveit
(leder).
Juniorkomiteen vil først og fremst takke de flotte trenerne våre, som hver uke tar imot barna
på banen og loser dem gjennom treningene. Under og etter trening er det stadig smilende barn
å se, og det tror vi er fordi trenerne tar imot dem med et smil og behandler hvert barn med
respekt.
Vi vil også takke kiosk- og miljøkomiteen, som sørger for innkjøp til og bemanning i kiosken
på klubbhuset når Juniorkomiteen arrangerer turneringer eller annet. Vi er takknemlige for et
godt samarbeid med kiosk- og miljøkomiteen med Elisabet Berling i spissen. De gjør en god
jobb!
Vi vil også takke tennisskolebarnas foresatte, som alltid er villige til å stille opp som
mannskap i kiosken, og andre frivillige hjelpere i klubben. Sammen sørger vi for verdifulle
aktiviteter for mange barn og unge i Moss og omegn.
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Vedlegg 8.3. Kiosk og Miljø komiteen
Året 2016 har gått som en røyk, med mange og gode stunder i kafeen. Takk til alle som har
bidratt med latter, kjøp eller salg i kiosken. Uten dere ville det ikke vært så hyggelig i kafeen
vår.
Vi har blant annet hatt 7 Østfoldkarusell-turneringer, 4 arrangement for MTK deltakere i
tennisskolen, Orange, Red and Green turneringer, Lagtenniskamper på hjemmebane,
Tennisskolen som gikk over en hel uke x2, Grand Prix turnering, MTK interne turneringer i
single og double, og Juleturneringer (bildene fra jula inn her) Når kioskpersonell kommer
med hjemmebakte pepperkaker går stemningen i taket🎄. Takk til Aga!
Besøkende til MTK sine turneringer er meget fornøyde kunder, og kommer gjerne igjen. Vi
fikk en kommentar fra en besøkende: I Moss TK trenger vi ikke dra til en Hamburgersjappe
for å kjøpe mat, for de har godt utvalg i kiosken der.
Vi har også hatt overnattinger i forbindelse med større turneringer. Hovedtrener Ole C Reier
stiller opp med både formidling av skyss fra tog/buss, og overnatting for de tilreisende fra
andre steder i landet som trenger det.
Har du lyst til å være med i kiosken iblant? Send din kontakt info til MTK så tar vi kontakt
med deg😊
Velkommen skal du være!
Hilsen Kiosk- og miljøkomiteen V/ Dovile, Lilia og Elisabet

Noen av de ivrige i kiosken
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Vedlegg 8.4. Damegruppa
Denne sesongen har vi vært 18 tennis damer fra 30 årene og oppover...
Vi har leid 3 baner i to timer hver lørdag fra kl 15 til 17, men vi har sjelden vært flere enn
halvparten samtidig på trening.
Vi har spilt, double, single, "konge"spill eller double/singel, og tilpasset spillet etter hvor
mange som har møtt på trening. Noen av damene har spilt mer aktiv tennis i yngre dager og
andre har først begynt med tennis i voksen alder. Gruppen inneholder litt variasjon mht
tenniserfaring/- og nivå. Uansett, har vi hatt det gøy og jeg opplever god utvikling og iver fra
alle damene!
Gruppen har vært ganske internasjonale med spillere fra Brasil, Storbritannia, Polen og
Australia ! ☺️ Før sommerferien hadde vi miniturnering på grus og fest etterpå. Før jul
avsluttet vi med en mini turnering og hyggestund med deilig internasjonal mat på klubbhuset.
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