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Årsberetning 
 

Moss Tennisklubb 
2017 

 

 

 
Moss TK er preget av mye frivillig dugnadsinnsats. Her deler av konkurransegruppen pluss Ole C. Reier som en 

solskinnsdag i april 2017 ferdigstiller som vanlig perfekte utebaner for medlemmene i 2017.
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Styrets sammensetning i 2017 
 

Leder  
Per Stålnacke 

Nestleder (Leder økonomikomité)  

Tom Jetteng 

 

Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer: 

 

Leder juniorkomité 

Svetlana Sannem Heian 

Leder hall- og anleggskomité 
Goran Radanovic 

Leder økonomikomité 
Tom Jetteng 

Leder kiosk- og miljøkomité 
 Elisabet Berling 

Leder turneringskom. 
Ole Henæs (fra 1. juli 2017; før det Geir Øimoen-Iversen) 

Senior rep.  
Helge Bjerke 

Junior representant 
Mina Sælen Pedersen 

Første vararepresentant  
Tone Svartveit 

Andre vararepresentant 
Eivind Foss 

 

 

Revisorer  

Karl-Edvin Foss  

Øystein Berling 

 

Valgkomite: 
            Gøril Hjelseth 

Sidsel Krefting 

Vidar Hauge Halvorsen (leder) 

Vara:  Svein Wallenborg 
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Styrets arbeid  
Styremøter 

Det er siden forrige årsmøte 1. mars 2017 blitt avholdt 9 styremøter.   

 

Aktiviteter overordnet  
Styre har gjennom året hatt fokus på å følge opp årsmøtets beslutninger.  

 

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 

er påbegynt i 2017 med blant annet oppfølging av organisasjonsplanen vedtatt på årsmøte i 

mars 2017.  

 

Generelt har det vært meget stor aktivitet i klubben i 2017 med for eksempel utvidede drop-in 

timer, nybegynnerkurs, lek-med-ball på lørdager, arrangement av ROGY-turneringer og ellers 

stort belegg på både inne og utebaner.  

 

Sportslig har MTK oppvist meget store resultater i 2017 (se vedlegg 8.1).   

 

 
Mina Sælen Pedersen tok for eksempel 2e plass i dame-double i NM og er årets MTK spillere 

i 2017 (se vedlegg 8.1 for utførlig begrunnelse) 

 

Styre har også i 2017 hatt fokus på intern organisering og lage tilbud over forskjellige bruker-

grupper. 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 2017 blitt videreført i samme suksess som for 2016 (se vedlegg 8.3).  

 

Ole Conrad Reier og spillerne i konkurransegruppen har som vanlig jobbet dugnad for MTK 

med å sette i stand klubbens utebaner (se forside bilde). 
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Spesielle oppgaver 

 

I 2017 fikk vi april tilbud fra NAV om å få en av klubbens medlemmer på arbeidstrening med 

null kostnad for klubben lønnsmessig. Styre besluttet derfor å bruke denne anledning til å 

pusse opp toalettene i hoved arealet, inngangsgangen, cafe området pluss å lage en 

sportshopsdel ved peisestuen. Denne jobb har betraktelig økt trivselsfaktoren hos 

medlemmene og har blitt et løft for klubbhuset generelt. Se også vedlegg 8.4 nedenfor for 

detaljer. 

 

Vi greide etter en intens rekrutteringsprosess i løpet av våren 2017 få på plass en ny 

tennisskole trener (Monica Rekkedal) i 100% stilling med oppstart 1. august.  

 

Styre har også vært aktiv ovenfor forbundet der styreleder og hovedtrener deltatt på en del 

møter og samlinger i regi av NTF inkl. tennis ting i november 2017.  

 

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. Styre har valgt å legge 

utredningen på is og isteden fokusert jobben i 2017 med å utvide tilbudet for eksisterende 

medlemmer. 

 

Nettsiden er den viktigeste informasjonskanalen for klubben og styret har også i 2017 

videreført arbeidet med å ha en oppdatert og informativ nettside (gitt manglende og feil epost 

adresser i medlemslisten). I 2017 har vi lansert en ny nettsideløsning på ny moderne 

plattform.  

 

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 2017, fra 80 mot slutten av 2015 til 350 

ved utgangen av desember 2017.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Moss-Tennisklubb-575193182607404/
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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 tennis skolen (TS) har ikke økt i 

2017 men styre og de ansatte har påbegynt markedsføring og rekrutteringsjobb siden høsten 

2017 men vi forventer oss ikke resultat før i 2018.  

 

Utvidelsen av tilbud også til voksne nybegynnere/lett øvete er svært tilfredsstillende. 

 

Vedrørende konkurransegruppen (KG) så er styrets bekymring at det tilsynelatende er et stort 

sprang mellom TS og KG både i nivå og også aldersmessig.  

 

 
Høy sosial faktor når klubbens medlemmer koser seg med kaffe og hjemmebakst! 
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Medlemstall  
 

Medlemstallet per 31.12. 2017 viser en liten øking i medlemsantallet i forhold til 2017 men 

viser ellers enn jevnt nivå i forhold til de siste 5 år (se tabell 8.1 og  8.2). Det er ellers få 

trender mer enn at antallet barn gått over som juniorer i de siste 4 årene. Økt rekruttering i de 

laveste alderspennet har også vært fokus i styre og hos de ansatte noe som forventer resultat i 

2018 og i 2019.  

 

 

Tabell 8.1 Medlemstall for 2016 og 2017 fordelt på kjønn og aldersgrupper. 

  
2016 
  

2017 

Medlemmer kvinner 102 105 

Medlemmer menn 229 244 

   

Barn    0 - 5 år 2 6 

Barn    6 -12 år 59 74 

Junior   13 - 19 år 63 48 

Senior  20 - 25 år 
 

9 5 

Senior  25 - 99 år 180 197 

Støttemedlemmer 18 19 

Totalt 
331 349 

 

 

Tabell 8.2. Medlemsutvikling 2014-2017 for de ulike medlemskategoriene. 
 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 

 

Familie 
(hovedmedlem) 41 34 38 38 

Familie 
(undermedlem) 82 79 85 79 

Senior 119 116 138 122 

Junior  64 57 48 32 

Barn  22 25 44 74 

Støttemedlem 19 18 24 23 

Æresmedlem 2 2 2 2 

     

Totalt, inkl. 
familie 

349 
 331 379 370 
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Økonomi  
Klubben har hatt en sunn økonomi i en lang årrekke. Klubben har en god likviditet (vedlegg 

9b) men resultatregnskapet for 2017 viser et underskudd på nesten 72 og nesten 200’ i forhold 

til budsjett (vedlegg 9a). Forklaringen til dette underskudd er følgende: 

1. Uforutsette utgifter i forbindelse med oppussing av klubbhuset (ca. 100’) 

2. Feil estimat av budsjettering av MVA-kompensasjon (100’) 

3. Feil estimat av budsjettering av lønnsutgifter i budsjett for 2017 (økt stillingsbrøk hos 

tennisskoletrener) 

4. Uteglemt innbetaling av OTP for ansatte (korrigert i 2017 regnskapet) 

5. feillført elstrøm regning i 2017 (burde vært belastet i 2016) 

En annen bekymring er fordringer (ubetalte utgående fakturaer) vi har mot klubbens egne 

medlemmer noe som tar mye tid til purringer og viss økonomisk usikkerhet. Ifølge forslag fra 

revisor har vi derfor tapsført dette med 35,000,- for 2017 (se også vedlegg 9c). 

 

Uansett dette så mener styre at regnskapet for 2017 er forsvarlig og preget av langsiktig 

‘investering’. Et økt fokus på stramm økonomi-oppfølging i 2018 anbefales styre i 2018 å 

følge opp. 

 

Resultatregnskap med balanse 

Se vedlegg 9a og 9b  

 

Revisors beretning 

Se vedlegg 9c 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 8.1. Turnering og sport. Ettersendes  

Vedlegg 8.2. Juniorkomiteen  

Vedlegg 8.3. Kiosk og Miljø komiteen  

Vedlegg 8.4 Hall og anlegg 
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Vedlegg 8.1. Turneringer og sport 

<Eget vedlegg som kommer 26. februar> 
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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 Monica Rekkedal. Ole Conrad er leder for konkurransegruppa, og har vært 

en drivende kraft i klubben vår i mange år. Monica begynte som hovedtrener på tennis skolen 

den 1.august 2017 og kom til oss fra trenerjobb i Hamar. Monica har tatt Trener 2 utdanning 

fra NTF høsten 2017. 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 ansvar 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. Med Ole Conrad, Monica og 

hjelpetrenerne våre, har vi et godt tilbud til barn og unge. 

 

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 «Lek med ball» på søndager (drop 

in) for de minste barna. Her kan barn i førskolealder møte med foresatte og leke sammen i en 

tilpasset «løype» på tennisbanen.  

 

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. På 

Sommerskolen og «Lek med ball» kan både ikke-medlemmer og medlemmer delta. 

 

Disse aktivitetene kunne vi tilby i 2017:  

 Vinterturnering for Tennisskolen (TS) i februar  
 Sommerturnering for TS i juni  
 Høstturnering for TS i oktober  
 Juleturnering for TS i desember med nissegrøt til alle  
 Sommerskole 1 i uke 26 og sommerskole 2 i uke 33 
 Ekstra sommertrening for de mest ivrige barna i TS  
 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.   

Endringer i Juniorkomiteen  

Det er helt ny Juniorkomite i år, bestått av kun 2 medlemmer Kjersti Aune og Svetlana Heian 

(leder).  

 

Juniorkomiteen vil først og fremst takke de flotte trenerne og hjelpetrenere våre, som hver uke 

tar imot barna på banen og loser dem gjennom treningene. Det er god stemning både før, 

under og etter trening. 
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Vi vil også takke kiosk- og miljøkomiteen, som sørger for innkjøp til kiosken og er et viktig 

bidrag til bemanningen når Juniorkomiteen arrangerer turneringer eller annet. Vi er 

takknemlige for et godt samarbeid med kiosk- og miljøkomiteen med Elisabet Berling i 

spissen. De gjører en god jobb!  

 

Vi skulle gjerne hatt enda flere foreldre fra tennisskolen til å være med og bidra til det viktige 

arbeidet Juniorkomiteen gjør. 
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Vedlegg 8.3. Kiosk og Miljø komiteen 

 

Året 2017 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 sommerhalvåret, og 

U16 og U 19 turnering  SommerTennisskolen gikk over en hel uke x2, Grand Prix turnering, 

U MTK interne turneringer i single og double, og Juleturneringer. Alle turneringer med åpen 

kiosk. Når kioskpersonell kommer med hjemmebakte kaker og julegodteri går stemningen i 

taket🎄. Takk til Aga spesielt! 

Besøkende til MTK sine turneringer er meget fornøyde kunder, og kommer gjerne igjen. Vi 

fikk en kommentar fra en besøkende: Moss TK er det alltid så trivelig å komme til!  

Vi har også hatt overnattinger i forbindelse med større turneringer. Hovedtrener Ole C Reier 

m hjelpere stiller opp med både formidling av skyss fra tog/buss, og overnatting for de 

tilreisende fra andre steder i landet som trenger det.  

 

I år må vi også nevne at kafeteria og rom for salg av tennisutstyr har fått fint et løft. 

 

Nye møbler og endring av hele lokalet gjør det lyst og trivelig, og vil nok øke salg av 

tennisutstyr som nå er synlig for alle som kommer inn i klubblokalet.  

 

For å ha en hyggelig opplevelse er vi avhengig av hyggelige og positive kioskmedarbeidere. 

Og det har vi. I høst var det bemanning i kiosk i forbindelse med hjemmekamper, 

Sommertennisskolens uke, Østfold karusellen, NC turneringer, Tennisskolens høst og vinter 

turnering, ABC turneringer, Red-Orange -Green - Yellow (Rogy) turnering, Tennis norcup 

TBA og klubbmesterskap. 

Tilsammen ca. 111 timer med to personer i kiosk, så ca. 222 timers dugnad på 2. halvår 2017. 

Foreldre til juniorspillere deltok på Tennisskolens høst- og vinterturnering, ca. 20 timer i 

kiosken tilsammen om de var to i kiosk samtidig :) Tusen takk!! 

Frivillige som spilte tennis på turneringer som Juledouble og tennis nor cup, tok ca. 10 av 

timene i kiosken:) Flott!!! 

Foreldre i konkurranse gruppene deltok på de resterende turneringer, Tusen takk til dere! Og 

alle som har handlet i kiosken, steppet inn i farta og hjulpet på ulikt vis, er verd en stor 

applaus.  

Takk til dere! 

Nå går vi inn i et nytt år, og ønsker du være med å bidra til hygge på MTK, ta kontakt med 

Kiosk-og miljøkomité leder som blir annonsert på Moss tennisklubb sin hjemmeside etter 

årsmøtet i februar.  

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/ Elisabet  
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Vedlegg 8.4 Hall og anlegg 

 

2017 har vært et år hvor det har det har blitt gjort mye på by bygg og annleggs siden. 

Daniel har i all hovedsak utført arbeidet, der det er NAV som har dekket hans lønn. Videre 

har det blitt utført en del dugnads arbeid. 

Anleggs komiteen har bestått av Goran, Glenn og Tom, og det er opprettet en dugnads gruppe 

som vil arbeide videre med vedlikehold og oppgraderinger. Har du lyst til å delta er det bare å 

kontakte Tom på 93444084. 

Følgende oppgraderinger har blitt utført for en totalkost på ca 100 000 kroner 

 

 Maling og utbedring av vannlekkasje skade vaskerom /handicap toalett. 

 Oppgradering av toalettrom inkludert nye toaletter og vasker, flislegging av vegger, 

maling av himling. 

 Oppgradering av felles rom inkludert maling av vegger og himling bygging av benker 

og bord, nye møbler donert av Cognizant (Tom’s arbeidsgiver) 

 Bygging av eget rom som skal benyttes til salg av utstyr og strenging av racketer. 

 TV er byttet, og det tradisjonelt abonnement med Get er sagt opp og erstattet med 

nettbaserte tjenester som Tennis TV , Eurosport Player og NRK nett TV 

 Ny sokkel og utskifting av gjerder ute 

 

Planer for 2018 

 

 Nye back drops som i sin helhet skal finansieres av Infotjenester 

 Oppgradering av dusj og garderober 

 Reparasjon , bytte av dør i hallen 

 Maling  

 Fortsette arbeidet på sokkel og gjerder på utebanene 

 Bygging av ny platting ute 

 


