
                                                 MOSS TK Årsberetning 2018                                          side 1 

Vedlegg 2 

 

 

Årsberetning 
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Tobias Nilsson med et knippe av sine voksne elever i gruppetrening
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Styrets sammensetning i 2018 
 

 

 

Leder  

Glenn Johnsen 

Nestleder 

Tom Jetteng 

 

Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer: 

 

Leder juniorkomité 

Svetlana Sannem Heian 

Leder hall- og anleggskomité 

Tom Jetteng 

Leder økonomikomité 

Per Stålnacke 

Leder kiosk- og miljøkomité 

 Elisabet Berling 

Leder turneringskom. 

Ole Jørgen Henæs  

Senior rep.  

Helge Bjerke 

Junior representant 

Tuva Solem 

Vararepresentanter 

Tone Svartveit 

Rolf Lysfjord Iversen 

 

 

Revisorer  

Karl-Edvin Foss  

Alf Torgersen 

 

Valgkomite: 

            Gøril Hjelseth 

Sidsel Krefting 

Vidar Hauge Halvorsen (leder) 
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Styrets arbeid generelt 
 

Styret har arbeidet etter klubbens organisasjonsplan og dens målsetting, samt årsmøtets 

beslutninger. Styret streber mot en åpen og inkluderende klubb med høy fornøydhetsgrad 

blant medlemmene og god kvalitet på tilbudene fra klubben. 

 

Det er siden årsmøtet 1 mars 2018 avholdt 8 styremøter i klubbens lokaler, hvor 22 innkomne 

saker er behandlet i tillegg til faste styresaker.   

 

Møtene inneholder fast agenda med rapport fra de enkelte komiteer og daglig leder som også 

deltar på styremøtene. HMS er tatt inn som et fast punkt og vi jobber systematisk med 

skadeforebyggende arbeid i klubben. Referat fra møtene publiseres på klubbens hjemmeside.  

 

Styret i Moss Tennisklubb er et arbeidende styre. Det er sammensatt med god representasjon 

fra alle interessegrupper i klubben. Vi har fokus på komitearbeid og dialog med de ansatte 

mellom styremøtene.    

 

Det er interessant, utfordrende, givende og hyggelig å arbeide i klubbens styre. En aktiv klubb 

som vår, krever stor dugnadsinnsats og godt motiverte ansatte. 

  

 

Spesielle oppgaver i 2018 

 
Styret har jobbet med effektivisering av administrative oppgaver i klubben og å rendyrke 

rollene/arbeidsfordelingen for de ansatte. Vi har blant annet implementert nytt booking 

system, avviklet kommisjonssalg i shopen og innført datakasse i kiosken. Alle tiltak 

gjennomføres med mål om å frigjøre tid for de ansatte til å være trenere og drive god 

medlemsservice og nyrekruttering.  

 

Monica Rekkedal sluttet den 01 august og Tobias Nilsson ble ansatt som daglig 

leder/breddetrener fra 01.10.2018. Ole Conrad Reier innehar nå stillingen som hovedtrener i 

klubben.  

 

Det er alltid krevende med skifte av etablerte trenere og spesielt er tennis skolen sårbar ved 

trenerskifte. Den viktige tennis skolen vår ble raskt stabilisert og både elevene og 

hjelpetrenerne ble fort kjent med og likte den nye treneren godt.  

 

Trenerteamet utfyller hverandre godt og sammen med hjelpetrenerne kan MTK tilby gode 

trenings-, og utviklingsmuligheter for alle i klubben. 

 

Det er i 2018 utført et imponerende arbeid av de ansatte og frivillige og resultatet kan du lese 

mer om i de enkelte rapporter fra komitelederne og hovedtrener.  

 

Tusen takk alle sammen !  

 

Med vennlig hilsen  

Glenn Johnsen 

Styreleder 
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Medlemstall  
 

 

 Medlemstall for 2016,  2017 og 2018 fordelt på kjønn og aldersgrupper. 

  
2016 
  

2017 2018 

Medlemmer kvinner 102 105 100 

Medlemmer menn 229 244 221 

    

Barn    0 - 5 år 2 6 0 

Barn    6 -12 år 59 74 20 

Junior   13 - 19 år 63 48 59 

Senior  20 - 25 år 
 

9 5 
 

5 

Senior  25 - 99 år 180 197 219 

Støttemedlemmer 18 19 17 

Totalt 
331 349 

 
321 

 

 Medlemsutvikling 2014-2018 for de ulike medlemskategoriene. 
 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 

 

Familie 
(hovedmedlem) 

 
32 41 34 38 38 

Familie 
(undermedlem) 

 
67 82 79 85 79 

Senior 124 119 116 138 122 

Junior  59 64 57 48 32 

Barn  19 22 25 44 74 

Støttemedlem 17 19 18 24 23 

Æresmedlem 2 2 2 2 2 

      

Totalt, inkl. 
familie 

 
321 

  
349 

 331 379 370 

 

Ovennevnte tall blir endret før årsmøtet, da telling av barn gjenstår 
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Økonomi  
 

Klubben har og har hatt en sunn økonomi i en lang årrekke. Klubben har en god likviditet 

(vedlegg 9b) men resultatregnskapet for 2018 viser et underskudd på -73’ (i sammenligning 

med -72’ i 2017) og budsjettavvik på -100’ (vedlegg 9a). Forklaringen til dette underskudd er 

følgende: 

Inntekter 

1. Lavere MVA-kompensasjon utbetaling enn forventet (- 41’; kontonr 3032) 

2. Lavere strøtime booking (konto 3011) enn budsjettert (-58’). Grunnen til dette er ukjent 

gitt at klubben ikke booket opp mer timer til ‘faste timer’ enn tidligere år men samtidig hatt 

flere organiserte gruppe-treninger (som for eksempel DropIn; kontonr 3016) enn i 2017. 

3. Noe lavere inntekter i konkurransegruppen gitt frafall (fremst knyttet til øvre aldersfrafall) 

(-32’; kontonr 3115). 

Utgifter 

1. Uforutsette utgifter i forbindelse pga stort nedras av snø vinteren 2018 fra taket over 

utebane 1 som ødela fundamentene til stolpene og gjerdet på bane 1 noe som utløste  en 

fullstendig bytte av gjerde og annen oppgradering rundt hele ute-anlegget (ca. -50’; 

kontonr 6770) 

2. Langt høyere el-strøm regning (100%) enn budsjettert og i forhold til 2017 (-80’; kontonr: 

6780) noe som forklares av kald periode i januar-april 2018 samt spesielt høye strømpriser 

(spesielt høsten 2018). 

3. Klubben valgte i 2018 å avvikle ‘kommisjonssalg’ (avtale med Drøbak TK) og isteden 

kjøpe inn vare-lager til innkjøpspris noe som er utgiftsført til 48’. Med prispåslag så 

tilsvarer dette et’ overskudd’ til klubben med 50% ved utsalg (forventet effekt i 2019 og 

deler av 2020). 

4. Innkjøp av nytt bookingsystem (fra SAAS til Matchi) har netto vært dyrere enn forventet i 

budsjett. Klubben har ikke greid å redusere behovet for regnskapsfører som forventet i 

budsjett gitt forsinket implementering og behov for tjenester fra regnskapsfører i 

forbindelse med oppfølgingen og overgangen etterpå (-50’; kontonr 6600). 

5. Utgifter til nye back-drops (seil bak innebaner) på ca. 50’ er aktivert som anleggsmiddel og 

avskrives over 5 år.  

 

Gitt tett oppfølging av budsjett (inntekter og utgifter) såg styre allerede rundt sommerferien et 

sannsynlig stort underskudd for 2018 og innførte derfor innkjøpsstopp i september 2018.  

En annen bekymring presis som i 2017 er utestående fordringer (ubetalte utgående fakturaer) 

vi har mot særlig klubbens egne medlemmer noe som tar mye tid til purringer og viss 

økonomisk usikkerhet. Styre har gjennomført ulike tiltak som telefon purringer og overgang 

til epost fakturaer. Vi har tross disse tiltak ikke greid å få ned disse fordringer i noen særlig 

grad ved tidspunkt for denne årsrapporteringen. Imidlertid er de mest usikre postene luket ut 

og styrets vurdering er at mesteparten av de utestående beløpene har lav risiko. Som følge av 

dette er det bokført et tap på fordringer med 10.000,- for 2018.  

Uansett dette så mener styre at regnskapet for 2018 er forsvarlig og preget av langsiktig 

‘investering’ og at økonomisk risiko og tapsføringer er lav. Fokus på stramm økonomi-

oppfølging i 2019 (som i 2018) anbefaler styre selv seg i 2019 å følge opp nøye. 

 

Med vennlig hilsen 

Per Stålnacke 

Leder økonomikomite 
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Resultatregnskap med balanse 
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Revisors beretning 
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Turnering  

Moss TK er godt etablert som arrangør av nasjonale turneringer på Norges Tennisforbunds 

terminliste, og har opparbeidet et godt rykte i tennisnorge etter mange godt gjennomførte 

turneringer på alle nivåer.  

Turneringene er en av grunnpilarene i den nasjonale tennisvirksomheten.  Å arrangere 

terminlistefestede 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 og en mulighet for våre egne 

spillere til å konkurrere på hjemmebane og bli inspirerte til å trene mer.     

MOSS & LARKOLLEN GRAND PRIX OG A,B,C-TURNERINGER 

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 ble i år spilt på vårt flotte anlegg på Ramberg. I år hadde vi 34 påmeldte. 

De nevnte turneringene har etter hvert blitt etablert på forbundets terminliste og er sammen 

med NC-turneringene 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 arrangerte klubben tre A, B, C-turneringer i seniorklassene (i mars, september og 

oktober) med henholdsvis 22, 12 og 18 deltagere.  Selv om disse turneringene gjerne kunne 

hatt større påmelding, har de gitt klubbens egne medlemmer gode muligheter til å teste ut 

egne ferdigheter mot spillere i samme klasse fra andre klubber.  Følgende MTK-spillere ble 

klassevinnere i A,B,C-turneringene i 2018: Eirik Wentzel Jensen (3 seire!), Jonathan Berling 

og Francis Barbero. 

NORGESCUP  

De siste årene har vi søkt NTF om turneringer hvor vi har mange egne spillere representert og 

har fått gjennomslag for dette.   

I 2018 arrangerte vi Norgescup for Gutter under 16 år i begynnelsen av februar med 41 

deltagere og NC 19 for gutter og jenter i november med 56 deltagere.  I begge turneringene 

ble det spilt både single og double 

Disse turneringene trekker veldig mange spillere og vi har derfor samarbeidet med Soon TK 

og Drøbak TK om gjennomføring av disse turneringene.  Samarbeidet med Soon TK og 

Drøbak TK har også i 2018 fungert godt, og det har blitt satt pris på av spillerne at vi sørger 

for transport av deltakerne mellom de forskjellige banene.  Vi fikk også i år støtte til baneleie 

fra Region Østland Øst. 
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ROGY-TURNERINGER  

MTK fikk tildelt to ROGY-turneringer i 2018.  ROGY står for Rød, Oransje, Grønn og 

Yellow og blir arrangert av medlemsklubbene i Team Tennisskolen som er klubber som 

driver sine tennisskoler etter NTFs utviklingsmodell.  Dette er barne- og ungdomsturneringer 

som retter seg mot de som ferske som turneringsspillere.  Det legges vekt på en sosial profil 

og det arrangeres en turnering i hver klasse i 10 av årets 12 måneder. 

Vår første turnering i 2018 ble arrangert i januar og var en Orange Tour.turnering med 26 lag 

og ca. 70 spillere fra hele Østlandet.  Stor stemning og fornøyde barn og foreldre. 

Den andre var en Yellow Tour-turnering i oktober med 8 lag med ca. 20 spillere.  

 

ØSTFOLDKARUSELLEN 

Også i 2018 har MTK stått som arrangør for Østfold Karusell-turneringer.  Østfold Karusellen 

er en barneturnering for nybegynnere som spiller med rød og oransje ball på mini- og midi-

baner. Turneringen er åpen for alle og trekker deltagere fra Østfold Akershus og Oslo og 

spilles på søndager kl. 11-15.  MTK gjennomført en turnering pr. måned i perioden januar-

mai og september-desember – i alt 9 turneringer. 

 

http://www.mosstennis.no/2018/10/15/vellykket-rogy-turnering-i-moss/
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KLUBBTURNERINGER OG KLUBBMESTERSKAP 

Klubbturnering inne ble arrangert med spill i flere klasser. Francis Barbero vant åpen klasse 

for menn, Tuva Solem vant klass TS Gul, Marianne Sælen vant Mosjon damer og Phillip 

Mery vant mosjonsklassen for menn. 

Klubbturnering ute ble arrangert i begynnelsen av september med 26 spillere. Mesterskapet 

ble flyttet inn på grunn av dårlig vær. Vinner av mosjon damer ble Marie Grønlien og vinner 

av åpen klasse menn ble vunnet av Francis Barbero. Vi oppfordrer flere til å melde seg på 

kommende klubbturneringene, disse er både morsomme og sosiale. 

 

Marianne Sælen og Francis Barbero ble klubbmestre og velger sin egen skohylle til neste klubbturnering. 

JULECUP 

Tradisjonen tro ble det også i romjulen 2018 avholdt sosial juleturnering og det ble som 

vanlig spilt double med tildelt partner. Turneringslederne var Ole Aas Skålnes og Eivind Foss.  

 

Daniela Da Silva, Gabriele Zymanciute, Sophie Toyer, Tom Jetteng, Amina Latresh og Per Stålnacke 

http://www.mosstennis.no/2018/12/16/mtk-juledouble-2018-spilles-27-desember/
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TENNISSKOLETURNERINGER 

4 turneringer. Se juniorkomiteens beretning 

 

TENNISNOR CUP 

Årsavslutning for konkurransespillerne.  Se konkurransegruppens beretning 

MTK LAGTENNIS 

Se egen rapport 

DIVISJONSTENNIS 

Se egen rapport 

Avslutningsvis ønsker turneringskomiteen å takke for godt samarbeid med Kiosk- og Miljø-

komitene og juniorkomiteen – og alle som har stilt opp som turneringsledere og i kiosken 

under alle typer turneringer.  Hvis dere ikke stiller opp, blir det ikke turneringer! 

Med vennlig hilsen 

Ole Jørgen Henæs 

Leder turneringskomite 
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Sport 

 

Moss TK NM Lag 2018 

10. mai meldte MTK inn følgende spillere i oppsatt rekkefølge til NTF for spill på våre 

herrelag i 1. og 3. divisjon i 2018:  

1. Fredrik Øyan Moe, 2. Jacob Krefting, 3. Jonathan Berling, 4. Jonatan Dalnoki, 5. Anders 

Wilhelmsen, 6. Fredrik Weberg, 7. Fredrik Rogersten, 8. Ole Jørgen Henæs, 9. Ludwig Boos 

Eek, 10. Ine Pedersen, 11. Petter Svendsen, 12. Daniel Berling, 13. Francis Barbero, 14. 

Mikkel Svartveit, 15. Stian Koch, 16. Mathias Øimoen-Iversen, 17. Martin Torgersen, 18. 

Obsa Adem, 19. Erik Lysfjord 

   

MTK 1 – 1. divisjon avd. A: 

Med Fredrik Øyan Moe på sommerskole i USA var målsettingen å beholde plassen i 1. 

divisjon i 2018.  Etter en enkel 5-1 seier i første kamp mot et reservespekket Nesøya, ble 

Paradis på opprykksjakt for 0-6 for sterke i den neste kampen.  Med redusert lag ble det så 

unødvendige 2-4 tap for både Heming 2 og Stabekk 2 på bortebane i de to neste kampene.  

Selv om Bygdø tidlig trakk sitt lag slik at et lag allerede var klart for nedrykk, hadde laget 

press på seg før de to høstkampene.  Med 6-0 mot Heming 3 var plassen sikret og med 5-1 

over Nordberg i siste kamp ble det 3. plass slik at 1. divisjon i 2019 ble sikret med god 

margin.   

2018 spillerstatistikk MTK 1: 1. Jonathan Berling (5 seire - 6 kamper), 2. Jonatan Dalnoki, 

(5-8) 3. Jacob Krefting (5-10), 4. Anders Wilhelmsen (3-5), 5. Fredrik Weberg (3-7), 6. 

Fredrik Rogersten (2-3), 7. Francis Barbero (2-3), 8. Ole Jørgen Henæs (1-1), 9. Stian Koch 

(1-2) 10. Ludwig Boos Eek (1-3).  Kaptein for 1. laget var Ole C. Reier.  

 

MTK 2 – 3. divisjon avd. C: 

MTK 2 tok som i 2016 og 2017 2. plass i avdelingen, kun slått av Asker som slo oss med 4-2 

på hjemmebane 30. mai og senere ikke så seg tilbake.  Alle øvrige kamper ble vunnet 5-1 eller 

6-0.   

2018 spillerstatistikk MTK 2: 1. Stian Koch (10 seire – 10 kamper), 2. Ole Jørgen Henæs 

(8-8), 3. Fredrik Rogersten (7-10), 4. Mathias Øimoen-Iversen (6-6), 5. Petter Svendsen (6-8), 

6. Francis Barbero (4-5), 7. Martin Torgersen (2-2), 7. Ludwig Boos Eek (2-2), 8. Fredrik 

Weberg (2-4), 10. Mikkel Svartveit (1-1).  Kaptein for 2. laget var Ole Jørgen Henæs.   

     

Takk til alle spillerne som virkelig sto på for LAGENE våre i 2018-sesongen.  Det er noe 

spesielt med det å vinne SAMMEN.   

Reportasjer fra NM Lag 2018 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/ på linken: 

http://ntf.tournamentsoftware.com/sport/team.aspx?id=C4BD1048-D9C2-42FA-95C2-

AAFB830D69BB&team=1076 

23.02.2019 Ole C. Reier (hovedtrener) 

 

 

http://www.mosstennis.no/
http://ntf.tournamentsoftware.com/
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MTK Konkurransegruppe 2018 

Pr. 1. januar 2018 besto MTKs konkurransegruppe av besto MTKs konkurransegruppe av 11 

spillere fordelt på Konkurransegruppe Elite med 4 spillere: Ine Pedersen (2002), Jonathan 

Berling (2002), Jacob Krefting (2002) og Gabriele Zymanciute (2004) – og på 

Konkurransegruppe Bredde med 7 spillere: Daniel Berling (1999), 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 sluttet Daniel Berling (1999) etter et års «comeback».  Mathias Øimoen-Iversen 

(2002) sluttet i Moss TK etter utesesongen og meldte overgang til Soon TK.  Samtidig meldte 

Sophie (2005) og Lucas Toyer overgang fra Nordstrand TK og ble medlemmer av MTKs 

konkurransegruppe.  

Pr. 31. desember 2018 besto MTKs konkurransegruppe av 11 spillere fordelt på 

Konkurransegruppe Elite med 4 spillere: Ine Pedersen (2002), Jonathan Berling (2002), Jacob 

Krefting (2002) og Gabriele Zymanciute (2004) – og på Konkurransegruppe Bredde med 6 

spillere: Mikkel Svartveit (2001), Martin S. Torgersen (2002), Erik M. Lysfjord (2002), Obsa 

Adem (2002), Sophie Toyer (2005) og Lucas Toyer (2005) med Ole C. Reier som trener. 

Best treningsframmøte i 2018 hadde Jonathan Berling med 151 fellesøkter. 

 

Idrettssjef i Norges Tennisforbund, Øivind Sørvald på besøk i MTK og foretok videoanalyse av spillerne. 
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Sparring/divisjonsspillere: 16 spillere har trent med konkurransegruppen gjennom året, og 

fra sommeren innførte styret treningsavgift for denne spillergruppen.  Mest aktive har Fredrik 

Rogersten (64 økter) Ole Jørgen Henæs (62), Ludwig Boos Eek (59) og Petter Svendsen (59) 

vært.  Øvrige aktive konkurransespillere som har vært med på våre fellestreninger er: Andy 

Wilhelmsen, Daniel Stålnacke, Jonathan Dalnoki, Fredrik Weberg, Francis Barbero, Fredrik 

Øyan Moe (studier i USA), Daniel Izadifar (studier i USA)), Håkan Bye Erikson, Mina 

Pedersen (studier i Bergen)) og Torstein Jystad.  Alle sammen har utmerket seg med gode 

holdninger og vært veldig gode sparringspartnere og flotte forbilder for våre juniorspillere.  

Det er vi veldig takknemlige for!   

I tillegg til divisjonstennis for MTK, har våre sparringspartnere også i 2018 spilt turneringer 

både i åpne klasser og i veteranklassene med gode resultater og sterke plasseringer på den 

norske veteranrankingen.   

 

Divisjonsspill: Ole Henæs, Petter Svendsen, Fredrik Rogersten og Fredrik Weberg. Ole Conrad Reier i midten.   
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Representasjon: 

Jacob Krefting spilte for Norge i EM lag inne i 2018.   

Ine Pedersen, Jacob Krefting og Jonathan Berling har deltatt på NTFs bruttotroppsamlinger. 

Ole Jørgen Henæs og Petter Svendsen spilte Nordisk Mesterskap for Norge i 50+-klassen. 

 

 
Helge Bjerke har reparert flaggstanga 

 

 

Trening og rammebetingelser: 

Konk Elite hadde i perioden januar-april fellestrening med både tennis og fysisk trening 

tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag.  På mandager har det vært restitusjon/fysisk 

egentrening.  Konk Bredde hadde i samme periode fellestrening med både tennis og fysisk 

trening tirsdag, torsdag, fredag og enkelte lørdager.  Sparringspartnere/divisjonsspillere har 

tilgang til treningene så langt banekapasiteten rekker til.  Det har gått bra i 2018. 

Alle Konkurransegruppe-spillerne har hatt mulighet for egentrening med ”grønt-kort-

ordning”.   

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.  Vi har videreført 

samarbeidet med ART-klinikken og Naprapatsenteret i Moss der våre spillere får rask tilgang 

på behandling og oppfølging og selv kan velge behandlingssted. 
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Turneringsspill – junior, senior og veteran 

Våre spillere har vært aktive på turneringsfronten og også i 2018 levert mange meget gode 

resultater.  Flere MTK-spillerne har utmerket seg både i NM junior, senior og veteran både 

inne og ute samt i Masters i tillegg til GP-, NC- og åpne turneringer. 

Jonathan Dalnoki ble Norgesmester i 35+ i single utendørs og i mixed double både inne og 

ute.  Ole Jørgen Henæs/Petter Svendsen ble Norgesmestre i 50+ både inne og ute, men Jacob 

Krefting/Jonathan Berling ble Norgesmestre i NM 16 inne.  

Jonathan Berling og Jacob Krefting avsluttet 2018 som nr. 1 og 4 på NTFs 16-årsranking. 

 

Jacob Krefting/Jonathan Berling ble Norgesmestre i NM 16 inne 

Jonathan Dalnoki topper fremdeles +35-klassen i single med Fredrik Weberg på 6. plass.  I 

double ligger Jonathan og Fredrik på 3. plass.  På singlerankingen i +50-klassen finner vi Ole 

Jørgen Henæs på 1. plass og Petter Svendsen på 9.plass, men de ligger på 1. plass på 

doublerankingen. 

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.  

Med vennlig hilsen 

Ole Conrad Reier 

Hovedtrener 

 

 

 

 

http://www.mosstennis.no/
http://ntf.tournamentsoftware.com/
http://www.mosstennis.no/2018/03/28/na-starter-nm-junior/
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Årets spillere i MTK 2018 

Ole Jørgen Henæs og Petter Svendsen kåres til «Årets MTK-spillere» i 2018.   

De får prisen både for egen innsats og som representanter for våre fantastiske 

sparringspartnere. 

  

Da MTKs styre i 2008 vekket konkurransetennisen i Moss til live igjen ved å sette i gang en 

konkurransegruppe for juniorer, ble dette også starten på en ny vår for flere tidligere, aktive 

spillere.  Petter og Ole Jørgen har alltid vært MTK-spillere, og de var selvsagt blant de som 

først ble lokket med som sparringspartnere for Fredrik Øyan Moe, Ole Aas Skålnes, Eivind 

Foss m. flere.  Etter hvert har flere sparringspartnere/divisjonsspillere kommet til både syd- og 

nordfra, og sammen med våre juniorer har de sørget for at MTK nå har et lag i 1.- og et lag i 

3.-divisjon.   

Først og fremst får Ole Jørgen og Petter prisen for sin innsats på våre fellestreninger og på 

våre divisjonslag.  De er alltid positive, hjelpsomme og støttende og er utrolig verdifulle for 

våre unge spillere.  De er rett og slett strålende forbilder og viktige bidragsytere til vår 

treningskultur. 

 

Men det ikke bare våre juniorspillere som henter hjem NM-titler og blir tatt ut på landslag. 

I 2018 ble Ole Jørgen/Petter Norgesmestre i 50+ både inne og ute, og på årets siste ranking 

finner vi Ole Jørgen Henæs på 1. plass og Petter Svendsen på 9.plass på singlerankingen – og 

på delt 1. plass på doublerankingen!  Det er resultatet av en flott sesong der Ole Jørgen 

Henæs/Petter Svendsen ble Norgesmestre i 50+ både inne og ute.   

Men det morsomste for Ole Jørgen og Petter var nok å bli tatt ut på Norges 50+ landslag og få 

spille for Norge i Nordisk Mesterskap på hjemmebane i Frognerparken i august.  Etter ekstra 

doubletrening i juli (med blant annet college-spiller Fredrik Øyan Moe) vant Ole 

Jørgen/Petter samtlige doublekamper etter glimrende spill! 

Tennis er en livslang idrett og man blir aldri for gammel til å spille på landslaget! 

 

Vi gratulerer to glade tennisspillere med en flott 2018-sesong. 

 

http://www.mosstennis.no/2018/08/02/ole-jorgen-tok-hardhaus-rekorden/
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MTK LagTennis 2017-2018 

Femte sesong av MTK LagTennis samlet 7 lag som stilte med følgende spillere: 

 

Team Terje:  

Bjørn Grønlien - Ola Endresen - Terje Dyhre - Sigurd Schneider - Lars K. Furuheim 

Framneskameratene:  

Bård Hansen - Morten Ek - Helge Bjerke - Roy Berntsen - Rolf Hansen 

Råde:  

Arnfinn Hjelde - Dag Erik Skaare - Per Bjørn Aasen 

Tennis Mentale:  

Tom Jetteng - Goran Radanovic - Vivek Anand - Daniela Da Silva 

DoubleTrouble:  

Eirik Wentzel Jensen - Petter Hermansen - Bengt Pedersen -   Svein T. Larsen 

Soon Young Boys:  

Per Stålnacke - Knut Ek - Knut Owen - Svein Haugvaldstad 

NEMI:  

Glenn Johnsen - Thien Tran - Lars Gunnar Andersen - Amina Latresh - Lars Arild Olsen 

 

Seierherrer ble Team Terje tett fulgt av Double Trouble.  Dermed tok Team Terje sitt første 

napp i Den Store Vandrepokalen.  Vi gratulerer!! 

 

Alle resultater fra sesongen 2017-2018 finner du her: 

https://ntf.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=AA2CAC99-FA3C-4AEE-AC95-

7A6467F45070&draw=1 

 
Spill tennis hver da’ – bli munter og gla’!! 

23.02.2019 –Ole Reier (turneringsleder LagTennis)  

 

 

 

https://ntf.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=AA2CAC99-FA3C-4AEE-AC95-7A6467F45070&draw=1
https://ntf.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=AA2CAC99-FA3C-4AEE-AC95-7A6467F45070&draw=1
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  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 Tobias Nilsson. Ole Conrad er leder for konkurransegruppa og 

rekruttgruppa, og har vært en drivende kraft i klubben vår i mange år. Tobias begynte som 

daglig leder og hovedtrener på tennisskolen den 1.oktober 2018 og kom til oss fra 

hovedtrenerjobb i Vänersborgs Tennisklubb. Tobias har mye erfaring som tennisspiller og 

tennistrener og vi har merket at kvaliteten på treningstilbudet vårt har økt mye siden Tobias 

begynte i Moss TK. Det er gledelig! Til å hjelpe oss har vi i tillegg flere dyktige og hyggelige 

hjelpetrenere. De fleste av våre hjelpetrenere har trenerutdanning fra NTF.  

 

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, Tobias 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 mer enn de fleste. 

Rekruttering til Tennisskolen skjer først og fremst via venner, sommerskole, SFO-tennis (nytt 

i år) 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.  

 

Det som er nytt i 2018 er vårt såkalt SFO-tilbud på mandager for 2.trinns elever fra Ramberg 

skole. Tobias henter barna (11 barn for å begynne med) ca.kl 14 og har trening frem til ca. kl 

15:30. Vi ser på muligheter for å utvide dette tilbudet til andre trinn ved Ramberg skolen og 

andre barneskoler i nærheten. 

 

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. Nytt i 2018 

var vårt samarbeid med Ferieklubben i Moss Kommune som ga oss flere påmeldte til begge 

ukene med sommerskolen enn tidligere. Ferieklubben sørger for å sende ut brosjyre til alle 

elever i grunnskolene i Moss og Rygge med oversikt over aktivitetstilbudet i ferien. Vi satser 

på å fortsette samarbeidet med Ferieklubben i 2019. 
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Disse aktivitetene kunne vi tilby i 2018:  

• 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 ivrigste 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.  

 

Alle får premie !  

 

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. 

  

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 gjør en god jobb!  

 

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

arbeidet Juniorkomiteen gjør. 

 

Med vennlig hilsen 

Svetlana Sannem Heian 

Leder Juniorkomite 
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  Kiosk og miljø 
 

Året 2018 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. 

I løpet av 2018 har vi bemannet 75 vakter i kiosken, og i tillegg interne turneringer som 

deltakere har bidratt i kiosken på. 

Av disse har Juniorforesatte bidratt med 12 vakter og konkurransegruppeforeldre med dugnad 

på 63 kioskvakter og gjennomføring av flere turneringer med turneringsledelse. 

 

Takk til dere alle! 

Vi har blant annet hatt 7 Østfoldkarusell-turneringer, 4 arrangement for MTK deltakere i 

tennisskolen, U11 og U 19 turneringer, 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. 

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 😊 

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. Nytt av året er vår nye daglige leder og trener Tobias, 

som allerede har kommet godt igang med samarbeid med Juniorkomiteen og arrangementer 

og turneringer disse har der det trengs bemanning i kiosken. 

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/ Ellen, Dovile og Elisabet  

 

 

Med vennlig hilsen 

Elisabet Berling 

Leder kiosk og miljø komite 
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 Hall og anlegg 
 

2018 var preget av stor aktivitet for å heve standarden på anlegget vårt. Nye oppgraderinger 

planlegges i 2019. Det ble i 2018 brukt ca. 150 000,- og i overkant av 400 dugnads timer på 

anlegget. Det var i fjor fokus på uteanlegget. 

 

I tillegg til mange mindre ble følgende vesentlige utbedringer ble foretatt  

• Oppgradering av gjerder rundt grusbanene ut. 

o Fjerning av gammel netting (dugnad) 

o Pussing og maling av gjerdestolper (dugnad) 

o Montering av ny netting og justering av gjerdestolper (Råde rep og montering) 

o Ny sokkel rundt banene (dugnad) 

• Oppgradering av vannings anlegget (Rørlegger Otto Johansen, dugnad) 

• Ny port til hallen (Prido) 

• Nye back drops i hallen (Hansen Protection, montering på dugnad) 

o Finansiert av Infotjenester 

• Reparasjons av vaske / feie maskiner inne (dugnad) 

 
Nye gjerder på utebanene i 2019 og ny tribuneplatting planlegges i 2019 

 

 

Til slutt, en stor takk til alle som har deltatt på dugnad, uten dere hadde vi ikke fått utført dette  

og det blir nye oppgaver som skal utføres innværende år ☺ 

 

Med vennlig hilsen  

Tom Jetteng 

Leder hall og anlegg   
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Moss, 27. februar 2019 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------                                                  ------------------------------------- 

Glenn Johnsen                                                                            Tom Jetteng 

styreleder                                                                                     nestleder og leder hall/anlegg 

 

 

 

--------------------------------------                                                  ------------------------------------- 

Svetlana Sannem Heian                                                              Per Stålnacke 

leder juniorkomite                                                                       leder økonomikomite 

 

 

 

---------------------------------------                                                 ------------------------------------- 

Elisabeth Berling                                                                         Ole Jørgen Henæs 

leder kiosk og miljøkomite                                                          leder turneringskomite 

 

 

 

 

----------------------------------------                                                 ------------------------------------ 

Tuva Solem                                                                                   Helge Bjerke 

juniorrepresentant                                                                         seniorrepresentant                        

 

 

 


