Vedlegg 8.1. Turnering og sport.
Turneringer
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 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 samarbeidet med Soon TK og Drøbak TK om gjennomføring av denne turneringen.
I 2017 hadde vi 72 spillere påmeldt, 46 gutter og 26 jenter i klasse under 16år. Dette er et
formidabelt arrangement som krever stor dugnadsinnsats. Samarbeidet med Soon TK og
Drøbak TK har fungert godt, og det har blitt satt pris på av spillerne at vi sørger for transport
av deltakerne mellom de forskjellige banene.
I 2017 arrangerte vi også en Norgescup for gutter og jenter i klassen under 19 år. Her deltok
36 gutter og 21 jenter, og det ble spilt både single og double. Denne turneringen ble også
arrangert i samarbeid med Drøbak TK og Soon TK, og det fungerte fint også for denne
turneringen.
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. 23 spillere stilte.
De 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 18 spillere
KLUBBMESTERSKAP
Klubbmesterskap inne ble arrangert med spille i flere klasser. Bjørn Grønlien ble klubbmester
i single åpen klasse, og både single og double (med Bengt Pedersen) i mosjonsklassene. Åpen
klasse double ble vunnet av Per Stålnacke og Tom Jetteng.

Klubbmesterskapet ute ble arrangert i september med 22 spillere. Mesterskapet ble flyttet inn
på grunn av dårlig være, og vinnere ble Bjørn Grønlien og Daniela da Silva. Vi oppfordrer
flere til å melde seg på kommende klubbmesterskap, disse er både morsomme og sosiale.
JULECUP
Tradisjonen tro ble det også i romjulen 2017 avholdt sosial juleturnering.

Klubbmestere i 2017 pluss finalister i jule-doublen desember 2017
Divisjonstennis Moss TK NM Lag 2017
10. mai meldte MTK inn følgende spillere i oppsatt rekkefølge til NTF for spill på våre
herrelag i 2. og 3. divisjon i 2017:
1. Fredrik Øyan Moe, 2. Jonatan Dalnoki, 3. Anders Wilhelmsen, 4. Jonathan Berling, 5.
Jacob Krefting, 6. Fredrik Weberg, 7. Fredrik Rogersten, 8, Daniel Berling, 9. Mina Pedersen,
10. Ole Jørgen Henæs, 11. Ine Pedersen, 12. Håkan Bye Eriksson, 13. Ludwig Boos Eek, 14.
Eivind Foss, 15. Daniel Stålnacke, 16. Mathias Øimoen-Iversen, 17. Stian Koch
MTK 1 – 2. divisjon avd. B:
Etter nedrykket i 2016, var det et revansjesugent og fornyet lag som tok mål av seg til
opprykk før sesongstart. Med Fredrik Øyan Moe tilbake i klubben og flere unge spillere fra
egen junioravdeling på vei opp samtidig som våre ung-veteraner med Jonathan Dalnoki og
Fredrik Weberg i spissen trente solid gjennom vinteren, var klubbens 1. lag godt forberedt da
serien startet i slutten av mai. Etter innledende seire over BSTK 2 (6-0), Holmen (5-1) og
sterke Stabekk 3 (4-3) ble det sterke seire over Kristiansand og Arendal på glatte kunstgressbortebaner med henholdsvis 6-0 og 4-2 med et lag bestående av Fredrik ØM, Anders W,
Jonathan B, Daniel B og Ludwig BE. Etter fantastisk innsats av hele laget tok Ludwig til slutt
hjem den siste og avgjørende seieren mot Arendal og sikret dermed i praksis opprykket.
August-kampene mot Soon (6-0) og Svelvik (5-1) ble enkle seire, og i ettertid er det lett å
konstatere at sørlandsturen med et ungt MTK-lag fullt av lagånd og fighting spirit ble
avgjørende. Fredrik var uhyre viktig på 1. single/1. double, Ludwig var avgjørende i Arendal
og Jonathan B. ble MVP på 1. laget med 10 seire på 11 kamper.
2017 spillerstatistikk MTK 1: 1. Fredrik Øyan Moe (8 seire -10 kamper), 2. Jonatan
Dalnoki,(5-6) 3. Anders Wilhelmsen (3-4), 4. Jonathan Berling (10-11), 5. Jacob Krefting (67), 6. Fredrik Weberg (5-6), 7. Daniel Berling (5-6), 8. Ole Jørgen Henæs (2-2), 9. Ludwig
Boos Eek (3-3), 10. Tom Jetteng (0-1). Kaptein for 1. laget var Ole C. Reier.
MTK 2 – 3. divisjon avd. A:

MTK 1 tok som i 2016 2. plass i sin avdeling, kun slått av Golia som slo oss med 4-2 ipå
hjemmebane 25. mai og senere ikke så seg tilbake. Sesongen åpnet med hjemmekamp mot
Mysen (6-0), fortsatte med bortekamp mot Golia (2-4), bortekamp mot Strømmen (6-0) og
hjemmekamper mot Nesodden 2 (6-0) og Drøbak (6-0) før sommerferien, og ble avsluttet i
august med bortekamper mot Ullevål (6-0) og Bøler (1-5). Som resultatene viser var det bare
Golia som bød oss på skikkelig motstand før vi gikk på et kalkulert tap for Bøler med et ferskt
mannskap i siste kamp.
2017 spillerstatistikk MTK 2: 1. Jacob Krefting (2 seire – 2 kamper), 2. Fredrik Weberg (66), 3. Fredrik Rogersten (8-8), 4. Daniel Berling (4-6), 5. Mina Pedersen (5-6), 6. Ole Jørgen
Henæs (2-2), 7. Ine Pedersen (5-5), 8. Ludwig Boos Eek (6-8), 9. Mathias Øimoen-Iversen (24), 10. Stian Koch (4-7), 11. Obsa Adem (0-2). Kaptein for 2. laget var Ole C. Reier.
Takk til alle spillerne som virkelig sto på for LAGENE våre i 2017-sesongen. Det er noe
spesielt med det å vinne SAMMEN.
Reportasjer fra NM Lag 2017 ligger på hjemmesiden www.mosstennis.no under
turneringer/turneringsnyheter. Alle resultater og fullstendig spillerstatistikk fra NM Lag 2017
kan finnes på http://ntf.tournamentsoftware.com/ .

Bilde fra 28. august når MTK1 sikret avdelingsseieren med 5-1 mot Svelvik (med forrige
tennisskole trener Franck Fog på laget til Svelvik)
MTK Konkurransegruppe 2017
Pr. 1. januar 2017 besto MTKs konkurransegruppe av 15 spillere fordelt på
Konkurransegruppe Elite med 7 spillere: Anders Wilhelmsen (1997), Mina Pedersen (1999),
Daniel Stålnacke (2000), Ine Pedersen (2002), Jonathan Berling (2002), Jacob Krefting
(2002) og Gabriele Zymanciute (2004) – og på Konkurransegruppe Bredde med 8 spillere:
Stian Koch (1999), Mikkel Svartveit (2001), Are Naustbakk (2001), Mathias Øimoen-Iversen
(2002), Martin S. Torgersen (2002), Erik M. Lysfjord (2002), Obsa Adem (2002) og Jørgen
H. Skaar (2004) med Ole C. Reier som trener.
Pr. 31. desember 2017 besto MTKs konkurransegruppe av 12 spillere fordelt på
Konkurransegruppe Elite med 6 spillere: Mina Pedersen (1999), Daniel Berling (1999), Ine
Pedersen (2002), Jonathan Berling (2002), Jacob Krefting (2002) og Gabriele Zymanciute
(2004) – og på Konkurransegruppe Bredde med 6 spillere: Stian Koch (1999), Mikkel

Svartveit (2001), Mathias Øimoen-Iversen (2002), Martin S. Torgersen (2002), Erik M.
Lysfjord (2002) og Obsa Adem (2002) med Ole C. Reier som trener.
I uke 8 gjorde Daniel Berling (1999) et gledelig comeback etter en lang tennispause, mens det
i mars ble det klart at Anders Wilhelmsen foreløpig måtte gi opp sin tennissatsing på grunn av
en håndskade. På vårparten gav Daniel Stålnacke beskjed om nedtrapping av tennissatsingen,
i juni gav Jørgen H. Skaar seg og i oktober gav Are Naustbakk seg. Vi er glade for at Anders
fortsatt håper å bli skadefri og spille tennis for MTK, at Daniel S. fortsatt trener tennis og at
Are er med som fullt i Tennisskolen både som trener og spiller. Og så håper vi at Jørgen igjen
skal finne veien tilbake til anlegget vårt.
Også Ludwig Boos Eek har slitt med sykdom/skader i 2017, og derfor stått utenfor
Konkurransegruppen – men trent sporadisk.
Representasjon:
Anders Wilhelmsen, Jonathan Berling, Jacob Krefting, Daniel Berling har spilt for MTK 1,
mens Jacob Krefting, Daniel Berling, Mina og Ine Pedersen, Mathias Øimoen-Iversen, Stian
Koch og Obsa Adem har spilt kamper for MTK2 i NM Lag 2017.
Mina Pedersen, Ine Pedersen, Jacob Krefting og Jonathan Berling har vært med i NTFs
Bruttotropp og deltatt på landslagssamlinger.
Trening og rammebetingelser:
Konk Elite hadde i perioden januar-april fellestrening med både tennis og fysisk trening
tirsdag, torsdag, fredag og søndag. På mandager hadde vi felles brytetrening på Blinken med
trener fra Moss Bryteklubb, mens det på onsdager var restitusjon/fysisk egentrening.
Alle spillerne har hatt mulighet for egentrening med ”grønt-kort-ordning” på ledige timer i
hallen. I utesesongen har det vært trening mandag til fredag med en tennisfri dag for hver
gruppe. I skoleferiene har treningen også blitt gjennomført tidligere på dagen. I tillegg har
Mina utnyttet vårt samarbeid med Furuset og trent en del der.
Vi har videreført samarbeidet med ART-klinikken og Naprapatsenteret i Moss. 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. Både
Jonathan Dalnoki, Fredrik Weberg, Fredrik Rogersten, Ole Jørgen Henæs og Petter Svendsen
er positive og konstruktive i sin omgang med våre unge spillere, og dermed har vi fortsatt hatt
en godkjent sparringssituasjon for våre juniorspillere. Det er vi veldig takknemlige for!
Våre sparringspartnere har også i 2017 spilt turneringer i veteranklassene med gode resultater
og sterke plasseringer på den norske veteranrankingen. Jonathan Dalnoki topper fremdeles +
35-klassen i både single og double, mens Fredrik Weberg har gått fra 7. til 4. plass på
singlerankingen og fra 16. til 2. plass på doublerankingen. På 45+ rankingen finner vi Ole
Jørgen og Petter på delt 25. plass.
Turneringsspill – topp og bredde i konkurransegruppen:
Våre spillerne har vært aktive på turneringsfronten og også i 2017 levert mange meget gode
resultater. Flere MTK-spillerne har utmerket seg både i NM junior og senior inne og ute samt
i Masters i tillegg til GP-turneringer.
Mina Pedersen, Jacob Krefting, Jonathan Berling og Ine Pedersen har hatt de beste og fleste
resultatene og markert seg sterkest i NM, NC, Masters og GP-turneringer. Men Mina og Ine
har vært ute med skader store deler av sesongen og dermed spilt for få turneringer til å hindre
fall på rankinglistene. Jacob og Jonathan har spilt jevnt og trutt og har ligget topp 5 på 16 årsrankingen hele året i tillegg til at de har tatt store steg oppover den norske seniorrankingen. I

Masters i Stavanger i november/desember 2017 hadde MTK for første gang med 5 spillere
(Mina, Ine, Jacob, Jonathan og Daniel Berling).
Gabriele Zymanciute, Daniel Berling, Mathias Øimoen-Iversen, Mikkel Svartveit, Obsa
Adem og Erik M. Lysfjord har alle hatt positiv utvikling på rankinglistene.
Resultater og individuell utvikling (spillere i Konk Elite):
Jacob Krefting (f. 2002) har i løpet av 2017 hatt en flott utvikling og kjempet seg fram til
mange gode resultater i både junior- og seniorklassen. Han startet året som nr. 4 på 16årsrankingen og avsluttet på 3.plass. I seniorklassen har han gått fra nr. 62 til nr. 25 og
avsluttet dermed 2017 som best rangerte MTK-spiller. Jacob har vunnet 5 juniorturneringer i
år – tre i single og to i double. Han har tatt diverse 2.- 3.- og 5.- plasser, blant annet en sterk
sølvmedalje i NM double under NM i Frognerparken sammen med klubbkamerat Jonathan
Berling. I seniorklassen har han levert stadig bedre resultater med semifinale i GP på Stabekk
som hittil beste resultat. I tillegg bidro Jacob med flere seire på MTK1. Jacobs utvikling og
resultater gjennom hele året gjorde at han også var en sterk kandidat til å bli «Årets MTKspiller»
Jonathan Berling (f. 2002) har hatt et meget bra år, men med noen uheldige sykehusopphold
i Stavanger der han først ble stoppet av blindtarmbetennelse (NM 16 innendørs) og deretter
havnet samme sted etter semifinalen i Masters etter en mystisk luftlekkasje. Ellers har det gått
bra! Han startet året som nr. 2 på 16-årsrankingen og avsluttet på 5.plass. I seniorklassen har
han gått fra nr. 162 til nr. 41. Jonathan har vunnet 3 juniorturneringer i år – en i single og to i
double. Han har tatt diverse 2.- 3.- og 5.- plasser, blant annet en sterk 3. plass i NM 16 under
NM i Frognerparken samt sølvmedalje i double i samme turnering sammen med
klubbkamerat Jonathan Berling. I divisjonstennisen bidro Jonathan sterkt til at MTK 1 rykket
opp. Særlig i de avgjørende kampene mot Kristiansand og Arendal var Jonathans innsats
avgjørende. Så på tross av flere døgn på sykehus i Stavanger har Jonathan resultater og
ranking som gjorde at han også ble vurdert til Årets Spiller.
Ine Pedersen (f. 2002) har slitt med skader også i 2017, trent tilpasset/begrenset og spilt svært
få turneringer. Ines uomtvistelige potensial kom klart til uttrykk da hun ble nr. 2 i GP i
Fredrikstad i juli, og så tok en flott seier etter storspill i GP på Golia i august. Ine vant for
øvrig 5 av 5 kamper for MTKs herrelag i 3. divisjon i sommer. På tross av skadesituasjonen
har Ine videreutviklet sin allerede glimrende teknikk. Vi håper at hun får trent mer og hardere
og også får spilt flere turneringer i 2018.
Mina Pedersen (f. 1999) kåres – som i 2014 og 2016 – til «Årets MTK-spiller». Det var
ingen opplagt avgjørelse, men Mina leverte på tross av langtidsskade (desember 2016-juni
2017) et fantastisk NM i Frognerparken i august med blant annet en knallsterk finaleplass i
single i jentenes 19års-klasse. På grunn av for få turneringer falt Mina likevel på rankingen i
2017. Hun startet året som nr. 4 på 19-årsrankingen og nr. 12 på damerankingen, men
avsluttet som nr. 27 på damerankingen og som nr. 21 på 19-årsrankingen. Minas ranking på
slutten av 2017 reflekterer ikke hennes reelle spillestyrke, men snarere skadesituasjonen på
starten av året og høstens sterke prioritering av skolen. Les mer om Minas i egen artikkel.
Gabriele Zymanciute (f. 2004) har i sitt første år i 14-årsklassen hatt et variabelt år. Første
del av året var bra, men på slutten av sommeren gikk det tyngre samtidig som en kraftig
vekstspurt la begrensninger på både treningsarbeid og turneringsspill. På tross av dette,
avsluttet Gabriele avsluttet året som nr. 17 på 14-årsrankingen og som nr. 56 på
damerankingen. Gabrieles vant en junior- og en seniorturnering i år, og tok i tillegg flere 3. og

5. plasser. På slutten av 2017 var Gabriele tilbake i full trening og viste der at hun har tatt nye
steg både teknisk og taktisk.
Daniel Berling (f. 1999), gjorde et gledelig tennis-come-back i vinterferien 2017 og har siden
1. mai 2017 vært en del av Elitegruppen. Deretter ble det blant annet divisjonsspill for både
MTK 1 og MTK 2 med gode resultater. I NM i Frognerparken tok Daniel sølvmedalje i
mixed double i 19-årsklassen sammen med Mina. Deretter ble det 3. plass i
Regionsmesterskapet i single i 19-årsklassen og Masters-deltagelse i Stavanger. Daniel har
trent hardt for å komme tilbake etter 3 års tennispause, og med god fysikk og tidligere
tennistrening som grunnlag har Daniel gjort større framskritt enn han selv kanskje er klar
over. Med fortsatt tålmodig treningsarbeid blir det garantert fortsatt en positiv utvikling.
Også spillerne i Konk Bredde-gruppen har markert seg i turneringer med både 1., 2. og 3.
plasser og samtidig representert MTK på en god måte.
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/ . Der kan man også gå inn på hver enkelt spiller og se
resultatene fra alle turneringer/kamper.
Årets spiller i MTK 2017
Mina Pedersen (f. 1999) kåres – som i 2014 og 2016 – til «Årets MTK-spiller». Det var
ingen opplagt avgjørelse, men Mina leverte på tross av langtidsskade (desember 2016-juni
2017) et fantastisk NM i Frognerparken – og ute-NM er og blir årets viktigste norske
turnering. I år startet NM-festen med senior-NM. I single gikk Mina rett på 6. seedete Hedda
Gurholt og tapte 4-6, 3-6 uten å komme helt opp imot sitt beste nivå. Men så ble det 2. plass i
damedouble (med Helene Heiberg) og 3.plass i mixed double sammen med tidligere MTKspiller Daniel Izadifar! Og da var Mina i gang og klar for NM 19 år der hun radet opp 2. plass
i single, 2. plass i mixed og 3. plass i double. Mest imponerte hun i single der hun viste meget
godt spill, stor vilje og sterk psyke i samtlige kamper. Finalen mot Lillian Gabrielsen var
velspilt og underholdende fra start til slutt, men endte altså med et knepent tap i 3. sett. Aller
nærmest en NM-tittel var Mina sammen med klubbkamerat Daniel Berling i mixed double der
de to MTK-erne var tre poeng fra seier. To uker etter NM tok Mina 1. plass i single i 19årsklassen i Regionsmesterskapet i Frognerparken og i Masters i Stavanger ble det 3. plass i
samme klasse. Men - på grunn av for få turneringer falt Mina likevel på rankingen i 2017.
Hun startet året som nr. 4 på 19-årsrankingen og nr. 12 på damerankingen, men avsluttet som
nr. 27 på damerankingen og som nr. 21 på 19-årsrankingen. Minas ranking på slutten av 2017
reflekterer ikke hennes reelle spillestyrke, men snarere skadesituasjonen på starten av året og
høstens sterke prioritering av skolen. I 2018 fullfører Mina videregående på Kirkeparken og
dermed må MTK og konkurransegruppen forberede seg på «et liv etter Mina». Vi ønsker
Mina lykke til med videre og håper at hun også finner tid til å trene tennis parallelt med
studiene. Kanskje det kan bli en NM-tittel i 2018?

NM-sølv i dame-double senior for årets spiller i MTK, Mina Adelin Sælen Pedersen (midten).
Foto: NTF
MTK LagTennis 2016-2017
Fjerde sesong av MTK LagTennis samlet til slutt 9 lag. Her er lagoppstillingen til de 9 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 Urback - Vidar H. Halvorsen
Tennis Mentale: Tom Jetteng - Goran Radonovic - Daniela Da Silva
OBS!: Ola Endresen - Bengt Pedersen - Svein Larsen
Soon Young Boys: Per Stålnacke - Knut Ek - Knut Owen - Svein Haugvaldstad
Ski: Tommy Schierning - John Ivar Bye - Peggy Bye Torbergsen
Team Turbin: Anders Graham – Eivind Foss – Christian Skaanes
Blanda Drops: Anders Graham - Philipp Mery - Johnny Stjernstrøm - Erik Kolsrud – Daniel
Szostak.
Seierherrer i A-sluttspillet ble Framneskameratene foran Soon Young Boys, mens Ski sikret
seieren i B-sluttspillet foran OBS!. Vi gratulerer Framneskameratene som sikret seg Den
Store Vandrepokalen for andre gang!!
Alle resultater fra sesongen 2016-2017 finner du her:
https://ntf.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=DD4FFDDD-69E2-4F07A822-0510B34B9F10

Tennis-kake på sosial avslutning av lagtennis-sesongen

