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Vedlegg 2

Årsberetning Moss Tennisklubb
2019

Norgesmester i lagtennis 2019
fra venstre: Joakim Karlsson, Jonathan Berling, trener Ole C Reier og Tobias Nilsson.
(Daniel Berling og Francis Barbero var ikke tilstede da bildet ble tatt)
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Styrets sammensetning i 2019

Leder
Glenn Johnsen
Nestleder
Tom Jetteng
Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer:
Leder juniorkomité
Elisabeth Toyer
Leder hall- og anleggskomité
Rune Bilden for Tom Jetteng
Leder økonomikomité
Per Stålnacke
Leder kiosk -og miljøkomité
Kjersti Aune
Leder turneringskomité
Ole Jørgen Henæs
Senior representant
Helge Bjerke
Junior representant
Jonathan Berling
Vararepresentant
Rolf Lysfjord Iversen
Revisorer
Karl-Edvin Foss
Øystein Berling
Valgkomité
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 i 2019 avholdt 8 styremøter i klubbens lokaler, hvor 7 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 2019
Styret har jobbet med å legge til rette for økt rekruttering til tennisskolen, større baneaktivitet på
hverdagene og å bygge en sterk konkurransegruppe. De ansatte har levert utmerket på målene og
medlemstall både for juniorer og seniorer ble nådd. Konkurransegruppa bestod av ca 20 spillere, det gikk
ca 65 voksne i faste treningsgrupper og antall elever i tennisskolen nådde 70 barn og unge i fast trening.
Moss Tennisklubb fortsetter å levere imponerende sportslige resultater og i november 2019 ble
herrelaget Norgesmestere i Lagtennis. I tillegg rykket både 1 og 2 – laget opp en divisjon til henholdsvis
eliteserie og 2 divisjon. Vi har alle god grunn til å være stolte av konkurransegruppa vår!
1 september ble Ludwig Boos Eek ansatt i 50 % stilling som trener i klubben og Ole C Reier reduserte sin
tilsvarende. Ole C Reier øser av sin kunnskap til de yngre trenerne og vi sikrer dermed at den verdifulle
kompetansen til Ole C forblir i Moss tennisklubb.
De tre fast ansatte med tillegg av flinke juniortrenere gjør klubben i stand til å levere gode trenings-, og
utviklingsmuligheter for alle i klubben.
Det er i 2019 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 !
Glenn Johnsen
styreleder
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Medlemstall
Medlemstall for 2016, 2017, 2018 og 2019 fordelt på kjønn og aldersgrupper.
2016

2017

2018

2019

Medlemmer kvinner

102

105

100

115

Medlemmer menn

229

244

221

245

Barn 0 - 5 år

2

6

0

2

Barn 6 -12 år

59

74

20

47

Junior 13 - 19 år

63

48

59

68
9

Senior 20 - 25 år
Senior 25 - 99 år
Støttemedlemmer

9
180

5
197

5
219

232

18

19

17

17

331

349

321

360

Totalt

Medlemsutvikling 2014-2019 for de ulike medlemskategoriene.
31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

Familie
(hovedmedlem)

39

32

41

34

38

38

Familie
(undermedlem)

75

Senior

226

67
124

82
119

79
116

85
138

79
122

Junior

55

59

64

57

48

32

Barn

60

19

22

25

44

74

Støttemedlem

17

17

19

18

24

23

Æresmedlem

2

2

2

2

2

2

Totalt, inkl.
321
familie
360
fintelling gjenstår og det kan bli endringer før årsmøtet 4 mars

331
349
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Økonomi
Klubben har og har hatt en sunn økonomi i en lang årrekke. Klubben har en god likviditet. Resultatregnskapet for
2019 viser et underskudd på -111.347 (i sammenligning med -72’ i 2017 og -73’ i 2018) og budsjettavvik
på ca. -137’.
Gitt tett oppfølging av budsjett (inntekter og utgifter) så styre allerede etter sommerferien et sannsynlig stort
underskudd for hele 2019 og innførte derfor innkjøpsstopp i september 2019 og en rekke tiltak for å øke
inntektene. En annen bekymring presis som tidligere år 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 og
daglig leder har gjennomført ulike tiltak som telefon purringer, direktekontakt og purringer over epost. Vi har etter
tiltak greid å få fordringer på et akseptabelt nivå. De mest usikre postene luket ut og styrets vurdering er at
mesteparten av de utestående beløpene har lav risiko. Vi har også tapsført en del utestående inntekter fremst
knyttet til medlemskap på totalt ca 16’. Dette er tatt fra avsetningen som ble gjort i 2019. Styre mener at
regnskapet for 2019 er forsvarlig og preget av langsiktig ‘investering’ og at økonomisk risiko og at videre
tapsføringer er lav. Fokus på stramm økonomi-oppfølging i 2020 (som i 2018 og 2019) anbefaler styre selv seg i
2020 å følge opp nøye.
Noter til regnskapet (spesielt større avvik i forhold til budsjett):
Inntekter
1. Driftsinntekter totalt nesten 182’ bak budsjett
2. Konto 3010, 3014 og 3112. Vi har valgt å fokusere på instruksjonstimer dvs organiserte kurs i prime-time (3112)
med 142’ over budsjett. Dette har i all hovedsak gått på beskosting av faste timer (3010) og lagtennis (3112) som
samlet ga -71’.
3. Konto 3016. Lavere deltakelse på Drop In, 25,- men bytte av dag høsten 2019 ser ut hatt effekt
4. Turneringer (3041, 3045, 3049) med lavere inntekt enn budsjett (-62’). Dette skylles ikke lavere antall
arrangement men lavt antall påmeldte særlig i Norges Cup. Kostnadene i forbindelse med turneringer (4041,
4045, 4049) er som konsekvens 45’ bedre.
5. Konto 3030: uteglemt søknad til Moss kommune på drifts og anleggsmidler (ca. -50’)
6. Konto 3065 og 3070: lavere tilslag på skilt og sponsorinntekter (ca -109’)
7. Konto 3115: Noe lavere inntekter i konkurransegruppen gitt uventet frafall (-26’)
Utgifter
1. Konto 4010 og 4110. Tennisskole utgifter er nesten 17’ lavere enn budsjett
2. Lønnskostnader er 41’ bedre enn budsjett noen som skylles justeringer i trener-kabalen.
3. Konto 6631. Innkjøp av nytt bookingsystem (fra SAAS til Matchi) har netto vært dyrere enn forventet (over 13’
dyrere enn budsjettert).
4. Konto 6720, 6740, 6741, 6770. Høyere kostnader for drift, reparasjoner i hall etc enn forventet. Totalt ca. 55’
over budsjett
5. Øvrige driftskostnader viser totalt et overforbruk på totalt 31’

Styret foreslår å dekke underskuddet fra vedlikeholdsfondet, kto 2063
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Resultatregnskap med balanse

MOSS TK Årsberetning 2019

7

MOSS TK Årsberetning 2019

8

MOSS TK Årsberetning 2019

9

MOSS TK Årsberetning 2019

10

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.
Før turneringsåret 2019 gikk Norges Tennisforbund fra «rankinglister» basert på resultater i turneringer til «rating
(UTR)» basert på kampresultater. Denne overgangen gjør at våre turneringer ikke lenger gir rankingpoeng, noe som
utvilsomt har slått uheldig ut med tanke på rekruttering til våre turneringer
MOSS & LARKOLLEN GRAND PRIX OG A,B,C-TURNERINGER
Moss & Larkollen GP har vært godt etablert på terminlisten og trukket mange av Norges beste tennisspillere til
Østfold og sørger for mange fartsfylte og tøffe tenniskamper i en hektisk sommeruke. I kombinasjon med få
påmeldte, samt at vi ikke fikk sponsor til turneringen, ble turneringen i år kansellert.
De nevnte turneringene har vært 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 ABC-turneringer i seniorklassene (i mars, september (kun B og C) og desember) med
henholdsvis 24, 16 og 14 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 ABC-turneringene i 2019: Torstein Jystad, Eirik Wentzel Jensen,
Daniel Berling og Bengt Kenneth Pedersen
NORGESCUP
De siste årene har vi søkt NTF om turneringer hvor vi har mange egne spillere representert og har fått gjennomslag
for dette.
I 2019 arrangerte vi Norgescup for Jenter og Gutter under 19 år i begynnelsen av februar med 20 deltagere og NC 19
for gutter og jenter i november med 22 deltagere. I begge turneringene ble det spilt både single og double.
Disse turneringene trekker mange spillere og vi har derfor samarbeidet med Soon TK og Drøbak TK om
gjennomføring av noen av disse turneringene. Samarbeidet med Soon TK og Drøbak TK har også i 2019 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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11-ÅRSTURNERINGER
Vi har i 2019 arrangert to turneringer for spillere under 11 år, i januar og i oktober med henholdsvis 28 og 5
deltakere.

ROGY-TURNERINGER
MTK fikk tildelt to ROGY-turneringer i 2019. 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 2019 ble arrangert i januar og var en Green Tour. Turnering med 26 lag og ca. 61 spillere fra hele
Østlandet. Stor stemning og fornøyde barn og foreldre. Den andre var en Yellow Tour-turnering i mai med 9 lag med ca. 19
spillere.
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ØSTFOLDKARUSELLEN
Også i 2019 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 midibaner. 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.
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KLUBBTURNERINGER OG KLUBBMESTERSKAP
Klubbturnering inne ble arrangert med spill i flere klasser med totalt 34 spillere. Vinnere ble:
-

Eirik Wentzel Jensen, klasse Mosjon
Amina Latresh, klasse Mosjon
Bjørn Grønlien, Åpen Klasse
Tormod Pålsrud Aune, Tennisskolen Gul Ball

Klubbturnering ute ble arrangert i begynnelsen av september med 21 spillere. Mesterskapet ble spilt både inne og
ute, etter hva været tillot. Vinnere ble:
-

Eirik Wentzel Jensen, klasse Mosjon
Tuva Solem, klasse Mosjon
Bjørn Grønlien, klasse Åpen

.
Vi oppfordrer flere til å melde seg på kommende klubbturneringene, disse er både morsomme og sosiale. Bare se så
glad Amina ble for klubbmesterpokalen!
JULECUP
Tradisjonen tro ble det også i romjulen 2019 avholdt sosial juleturnering og det ble som vanlig spilt double med
tildelt partner. 16 spillere deltok, og Per Stålnacke var spillende turneringsleder.
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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 Miljøkomitene 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 med dobbelt opprykk i Divisjonstennisen 2019
10. mai 2019 meldte MTK inn følgende spillere i oppsatt rekkefølge til NTF for spill på våre herrelag i henholdsvis 1.
og 3. divisjon:
1. Jonathan Berling, 2. Joakim Karlsson, 3. Fredrik Øyan Moe, 4. Daniel Izadifar, 5. Jacob Krefting, 6. Fredrik
Rogersten, 7. Ole Jørgen Henæs, 8. Petter Svendsen, 9. Francis Barbero, 10. Ludwig Boos Eek, 11. Anders
Wilhelmsen, 12. Håkan Bay-Eriksson, 13. Stian Koch, 14. Obisan Dido Adem, 15. Eirik Wenzel-Jensen, 16. Lucas H.
Toyer, 17. Erik Lysfjord, 18. Martin Torgersen. I høstkampene benyttet vi også Daniel Berling og Leif Bache
Mathiesen på MTK 2.

MTK 1 – 1. divisjon avd. A:
Med Joakim Karlsson som klar forsterkning og en stadig sterkere Jonathan Berling på topp samt USA-studentene
Fredrik Øyan Moe og Daniel Izadifar tilgjengelige til alle kampene unntatt de to siste i slutten av august, var
målsettingen å kjempe om opprykk.
Etter en veldig enkel 6-0 seier i første kamp der Ole Jørgen erstattet en syk Jonathan på en utmerket måte, ble det
en tøff bortekamp mot BSTK inne i bobla på Blommenholm (pga. regnvær). Vi måtte igjen klare oss uten Jonathan.
Men vi klarte 4-2 etter kjempeinnsats av Joakim, Fredrik, Daniel og ikke minst reserve Stian Koch som sammen med
Joakim vant 2. doublen.
I bortekampen mot Stavanger 2 kunne vi endelig stille fullt lag og ta en grei seier med 6-0.
Deretter fulgte den på forhånd antatt avgjørende kampen mot Nordstrand. Igjen stilte vi fullt lag og klarte å halte i
land en tøff 4-2 seier etter å ha ligget under med 1-2. Denne gangen var det Jonathan som ble vår nøkkelspiller.
Med doubleseier sammen med Joakim samt singleseier, ble han vår eneste doble poengplukker.
18. juni ble det seier med 6-0 over Heming 3 på bortebane uten Joakim som var skadet, men med solid reserve i Ole
Jørgen.
Med Joakim og Jonathan på topp og Ole Jørgen, Petter og Francis som erstattere for Fredrik ØM og Daniel, ble det
to 6-0 seire i slutten av august mot Hønefoss (hjemme) og Bygdø (borte). Dermed var avdelingsseieren og et
historisk opprykk til Eliteserien et faktum!
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2019 spillerstatistikk MTK 1 (7 spillere benyttet):
1. Joakim Karlsson (11 seire-12 kamper), 2. Jonathan Berling (10 seire - 10 kamper), 3. Fredrik Øyan Moe (9-10), 4.
Ole Jørgen Henæs (8-8), 5. Daniel Izadifar (8-10), 6. Francis Barbero (2-2), 6. Petter Svendsen (2-2), 7. Stian Koch (12). Kaptein for 1. laget var Ole C. Reier.

MTK 2 – 3. divisjon avd. B:
Med sykdom, skader og USA-studenter utilgjengelige i august, ble det likevel en lettere å nå målet om opprykk til 2.
divisjon enn først antatt. Etter sure 2. plasser for MTK 2 i 2016, 2017 og 2018, ble det endelig opprykk til 2. divisjon.
Storseire på løpende bånd preget våren og sommeren, og med 6-0, 5-1, 5-1 og 6-0 kombinert med at våre antatt
sterkeste motstandere slo hverandre, var opprykket klart før sommerferien. Dermed kunne vi fokusere på å sikre
opprykket for MTK 1 og stilte derfor reservespekket i de to siste kampene. De endte med 2-4 tap og 4-2 seier – og
klar avdelingsseier

2019 spillerstatistikk MTK 2 (12 spillere benyttet):
1. Håkan Bay-Eriksson (8 seire-8 kamper), 2. Francis Barbero (8-10), 3. Petter Svendsen (6-6), 3. Ole Jørgen Henæs
(6-6), 5. Stian Koch (4-5), 6. Martin Torgersen (3-3), 7. Daniel Berling (3-4), 8. Ludwig Boos Eek (2-2), 8. Fredrik
Rogersten (2-2), 10. Leif Bache-Mathiesen (2-4), 11. Jacob Krefting (1-2), 12. Lucas H. Toyer (0-4). Kaptein for 2.
laget var Ole Jørgen Henæs.

Takk til alle spillerne som virkelig sto på for LAGENE våre i 2019-sesongen. Det er noe spesielt med det å spille
SAMMEN!
Å vinne sammen og rykke opp glemmer man aldri!

Reportasjer fra NM Lag 2019 ligger på hjemmesiden www.mosstennis.no under turneringer/turneringsnyheter.
Klikk deg rett inn her og finn bilder og omtale av alle kamper: http://www.mosstennis.no/divisjonstennis-og-mtkoverganger-2019/

Alle resultater og fullstendig spillerstatistikk fra NM Lag 2019 kan finnes på linken:
https://ntf.tournamentsoftware.com/sport/events.aspx?id=EC099F65-4AE4-4A52-B5F2-8BEF62A303E3
24.02.2020 Ole C. Reier (trener)
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MTK Konkurransegruppe, Rekruttgrupper og Divisjonsgruppe 2020
Pr. 1. januar besto MTKs konkurransegruppe av 9 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 5 spillere: Martin S. Torgersen (2002), Erik M. Lysfjord (2002), Obsa Adem (2002),
Sophie Toyer (2005) og Lucas Toyer (2005) med Ole C. Reier og Tobias Nilsson som trener.
I tillegg ble Andrea Bilden (2006) og Sofia Heian (2008) flyttet opp fra Tennisskolen til Rekruttguppe Grønn med Ole
C. Reier og Tobias Nilsson som trenere.
1. mai ble Jacob Krefting satt ut av konkurransegruppa, mens Martin Torgersen, Obsa Adem og Erik Lysfjord gav seg
i konkurransegruppa 1. juli. Mikkel og Martin fortsatte med trenerjobb og trening i Tennisskolen fra 1. september,
mens Erik Lysfjord reiste til Australia for et år på skole «down under». Obsa valgte dessverre å slutte helt med
tennis.
I juli og august ble det arrangert ekstra sommertrening for flere unge, ivrige spillere fra Tennisskolen i tillegg til
Andrea og Sofia fra Rekruttgruppe Grønn. Fra 1. september hadde MTK følgende Rekruttgrupper: Rekrutt Gul med
Tormod A. Paulsrud (2006), Andrea Bilden (2006) og Sofia Heian (2008), Rekrutt Grønn med Laura Stuedal (2007),
Sondre A. Paulsrud (2008) og Aleksa Blagojevic (2009) samt Rekrutt Oransje med Lucas Furuset (2009), Jovan
Blagojevic (2011).
Fra 1. november har også Aleksandra Toneva (2006) og broren Boris Tonev (2012) fra Tønsberg TK trent 2 ganger
pr. uke i henholdsvis Rekrutt Gul og Rekrutt Oransje. 28. desember gav Lukas Toyer beskjed om at han ville ta
tennispause fra 1. januar. Samtidig trakk Tormod A. Paulsrud seg fra Rekrutt Gul for å satse for fullt på friidrett fra
januar 2020.
Pr. 31. desember 2019 besto dermed MTKs Konkurranse- og Rekruttgruppe av 13 spillere fordelt på
Konkurransegruppe Elite med 4 spillere: Ine Pedersen (2002), Jonathan Berling (2002), Gabriele Zymanciute (2004)
og Sophie Toyer (2005), Rekrutt Gul med 3 spillere: Andrea Bilden (2006), Aleksandra Toneva (2006) og Sofia Heian
(2008). Rekrutt Grønn med 3 spillere: Laura Stuedal (2007), Sondre A. Paulsrud (2008) og Aleksa Blagojevic (2009)
og Rekrutt Oransje med 3 spillere: Lucas Furuset (2009), Jovan Blagojevic (2011) og Boris Tonev (2012).
Det totale antallet gjennomførte organiserte treningsøkter i 2019 var 2377 økter.
Best treningsframmøte hadde Jonathan Berling med 222 fellesøkter.
Sparring/divisjonsspillere: 16 divisjon/sparringsspillere inkludert Ludwig Boos Eek og Tobias Nilsson var med på
minst 10 fellesøkter. Ludwig var med som spiller/sparringspartner på 97 økter og Tobias Nilsson på 79 økter. Ellers
var Ole Jørgen Henæs (78 økter), Stian Koch (72), Petter Svendsen (68), Daniel Berling (62 økter fra 1.8), Fredrik
Øyan Moe (41sommer/jul), Torstein Jystad (40) og Fredrik Rogersten (39) de som har fått med seg flest økter.
Øvrige aktive konkurransespillere som har vært med på våre fellestreninger (mer enn 10 økter) er: Daniel Izadifar
(studier i USA), Francis Barbero, Carsten Rosskamp, Håkan Bay-Erikson, Mina Pedersen (studier i Bergen), Nicklas
Bådstangen (München) og Jonathan Dalnoki (Fredrikstad TK).
Gode holdninger og stor innsats er en selvfølge hos våre sparringspartnere, og derfor er de flotte forbilder og gode
treningspartnere for våre juniorspillere.
I tillegg til divisjonstennis for MTK, har våre sparringspartnere også i 2019 spilt turneringer både i åpne klasser og i
veteranklassene med gode resultater og sterke plasseringer på den norske veteranrankingen.
Trenere: 1. august gikk Ole C. Reier ned i 50% stilling samtidig som Ludwig Boos Eek kom inn på 50%. Tobias
Nilsson, Ole C. Reier og Ludwig Boos Eek har sammen vært ansvarlige for treningen i Konkurranse-, Rekrutt- og
Divisjonstennisgruppene fra 1. september.
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Trening og rammebetingelser:
Konk Elite hadde i periodene januar-april og september-desember gjennomført fellestrening med både tennis og
fysisk trening tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag eller søndag. På mandager har det vært restitusjon/fysisk
egentrening.
Våre elever på Kirkeparken Idrettslinje (Jonathan Berling og Ine Pedersen) har som følge av utmerket samarbeid
med skolen Toppidrettsledelse og kroppsøvingslærer trent stort sett hver tirsdag, torsdag og fredag morgen. I
høstsemesteret har de også kunnet trene i to fritimer på formiddagstid på onsdager.
I utesesongen har det vært trening mandag til fredag med en tennisfri dag for hver gruppe.
Rekrutt Gul hadde fellestrening med både tennis og fysisk trening mandag, tirsdag, torsdag, fredag og enkelte
lørdager/søndager.
Rekrutt Grønn/Oransje hadde fra 1. september fellestrening mandag, onsdag og fredag og enkelte
lørdager/søndager.
I skoleferiene har treningen gjerne blitt gjennomført noe tidligere på dagen.
Både Konkurransegruppe- og Rekruttgruppespillerne har i tillegg hatt mulighet for egentrening med grønt-kort
ordning.
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. Sparringspartnere/divisjonsspillere har hatt tilgang til
treningene så langt banekapasiteten strekker til, og har i hovedsak trent på tirsdager og torsdager samt
lørdager/søndager. Det har gått bra i 2019 også!
Som vanlig ble året avsluttet med den tradisjonsrike TennisNorCupen der også Divisjonsspillere, Rekrutt Gul-spillere
og studenter/tidligere spillere i Konkurransegruppen var invitert. Årets vinner ble da også USA-student Daniel
Izadifar som slo Bergens-student Mina Pedersen i finalen.
Turneringsspill – junior, senior og veteran
Selv om vi har hatt noen spillere som har vært langtidsskadete og dermed har hatt turneringspause, har flere av
våre spillere meget vært aktive på turneringsfronten og også i 2019 levert mange meget gode resultater.
Jonathan Dalnoki (som representerte MTK til og med april 2019) ble Norgesmester i 35+ i single, double og i mixed
double innendørs. Fredrik Weberg (MTK til april 2020) ble Norgesmester sammen med Jonathan i double og ble nr.
2 i single. Ole Jørgen Henæs/Petter Svendsen ble Norgesmestre i 50+ både inne og ute, og tok hver sin 3. plass i
single innendørs.
I august tok Jonathan Berling 2. plass i både single og double i 19-årsklassen i NM utendørs, mens Sophie Toyer tok
5. plass i double i 14-årsklassen.
Flere MTK-spillerne har utmerket seg også i GP-, NC- og åpne turneringer. Jonathan Berling har to singleseire i GPturneringer og i tillegg til to annenplasser. Ellers har Sophie Toyer, Sofia S. Heian og Andrea Bilden deltatt i flest
turneringer med flere gode resultater.
Lagtennis ute og inne:
2019 ble et toppår for MTK som vant 1. divisjon og rykket opp til Eliteserien med 1. laget samtidig som 2. laget vant
3. divisjon og rykket opp til 2. divisjon.
Enda et høydepunkt for klubben kom i NM Lag innendørs da herrelaget vant NTFs første utgave av NM Lag
innendørs i november.
Dermed tok disse spillere klubbens aller første NM-lag tittel: Jonathan Berling, Joakim Karlsson, Tobias Nilsson,
Daniel Berling og Francis Barbero.
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Representasjon:
Ole Jørgen Henæs og Petter Svendsen spilte VM lag i Portugal for Norge i 50+-klassen.
Mina Pedersen ble Norgesmester for Lag med Furuset for andre år på rad.
Fredrik Øyan Moe har spilt collegetennis for University of Louisville.
Daniel Izadifar har spilt collegetennis for University of Missouri – Kansas City

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.
24.02.2020 Ole C. Reier (trener)
Moss TK Norgesmestre i herreklassen i NM Lag Inne 2019!!
MTK stilte sammen med 89 andre herrelag til start i første utgave av NTFs nyskapning NM Lag Inne 2019.
Mesterskapet gikk over to helger med kvalifisering i Trondheim, Kristiansand/Arendal, og Oslo.

I herreklassen gikk 33 lag inkludert MTK videre fra kvalifiseringen som ble spilt 18.-20. oktober. MTK spilte på OTA
og stilte med 1. Jonathan Berling, 2. Joakim Karlsson, 3. Daniel Berling og 4. Francis Barbero. De endte med seire
over Heming 3 og Nordstrand med 2-1 etter 2-0 ledelse i begge kampene.
Dermed var mossegutta klare for sluttspill 1.-3. november på Oslo Tennisarena. Her stilte MTK med følgende lag: 1.
Jonathan Berling, 2. Joakim Karlsson, 3. Tobias Nilsson, 4. Daniel Berling og 5. Francis Barbero.
Etter 3-0 seire over Heming 1 på fredag, Hamar og Paradis på lørdag og semifinale mot Nordberg på søndag, var det
klart for finale mot OTK. Jonathan/Joakim hadde en matchball men tapte til slutt den innledende doublekampen
med 4-3, 3-4, 1-4. Deretter så det ut til å fortsette OTKs vei da Jonathan ble liggende under med 0-2 i sett i
1.singlen, men så kom MTK-spilleren sterkt tilbake og vant kampen 3-4, 2-4, 4-2, 4-2, 4-2 etter veldig godt spill.
Dermed var det opp til Joakim å sikre NM-tittelen, og det gjorde han på en overbevisende måte med 4-1, 4-1, 4-2 i
2. singlen. NM-tittelen var i boks og nå måtte OTK se MTK-spillerne feire klubbens første Lag-NM!
Spillerstatistikk MTK i NM Lag Inne (5 spillere benyttet):
1. Jonathan Berling (12 seire-13 kamper), 2. Joakim Karlsson (8-9), 3. Daniel Berling (2-3), 4. Tobias Nilsson (1-1), 5.
Francis Barbero (1-2). Kaptein var Ole C. Reier.

Som det framgår av spillerstatistikken ble Jonathan Berling MTKs mest brukte og nyttigste spiller og endte opp med
å vinne samtlige singlekamper på 1.singleposisjonen, men uten Joakim Karlsson hadde det ikke blitt NM-gull. Med
sin rutine og spillestyrke var han avgjørende ved siden av Jonathan.
Selv om Jonathan og Joakim var sentrale må de, Tobias, Daniel og Francis dele NM-tittelen med hele treningsmiljøet
i klubben. Fortsatt fokus på å gi hverandre god trening og arbeide hardt med egen utvikling hver dag kommer til å
skape flere gode resultater.
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Nærmere omtale og flere bilder om NM Lag 2019 ligger på hjemmesiden på linken:
http://www.mosstennis.no/mtks-herrelag-har-kvalifisert-seg-til-nm-lag-innendors/:

Resultater og fullstendig spillerstatistikk fra NM Lag Herrer Inne 2019 finnes her:
Kvalifisering: https://ntf.tournamentsoftware.com/sport/teamplayerstats.aspx?id=D99F144C-1594-4486-B74C18109EE53BCD&team=62
Sluttspill: https://ntf.tournamentsoftware.com/sport/teamplayerstats.aspx?id=06319CF5-D8FC-438C-B2A6D9997A3058B9&team=23

24.02.2020 Ole C. Reier (trener)
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Årets spiller i MTK 2019
Jonathan Berling ble «Årets MTK-spiller» i 2019. Og han kvalifiserte seg på en overbevisende måte både gjennom treningsarbeidet og resultatene sine.

Jonathan toppet treningsstatistikken med 222 gjennomførte fellestreninger. I tillegg gjorde han en veldig
god jobb med egentreningsøkter og gjennomførte en tøff påskesamling med MTTC Iphitos i Italia. Han har
hatt en meget positiv fysisk, teknisk, taktisk og mental utvikling gjennom hele 2019.
Med innsatsen i ITF-turneringer, GP-turneringer, NM, Divisjonstennis og NM Lag Inne, har Jonathan også
fått vist at treningsarbeidet har gjort ham til en bedre turneringsspiller.
I de internasjonale ITF-u.18-turneringene lyktes han riktignok ikke like godt som i de øvrige turneringene,
men fikk verdifull, internasjonal matching. På 6 turneringer i Norge/Danmark ble det 15 kamper med 9
seire og 6 tap i single og var i en kvartfinale. I double spilte han 4 turneringer (9 kamper med 5 seire og 4
tap) og var i en kvartfinale og to semifinaler.
I Grand Prix-sammenheng gjorde Jonathan det veldig bra med to seire og to finaleplasser i single samt en
seier i double. Den første 2. plassen i single kom i GP Mjøndalen på grus tidlig i mai, da han overraskende
slo ut toppseedete Jacob Grøner (ranket nr. 5 i Norge) i semifinalen. Deretter ble det kvartfinale i GP
Svelvik i juni og kvartfinale i GP Fredrikstad i juli, før han tok en ny 2. plass i Mjøndalen grussesongen ble
avsluttet. Deretter kom seirene, først i GP OTA innendørs i slutten av september og så i GP Stavanger
innendørs i månedsskiftet november/desember.
Jonathan droppet NM 19 inne i påsken (treningsleir i Italia istedenfor), men hadde NM 19 utendørs i
Frognerparken som et av sine hovedmål. Her ble det 2.plasser i både single og double (sammen med
Nicklas Bådstangen fra OTK) etter flere gode kamper. I finalen ble det tap for to år eldre Andreja Petrovic
fra Hønefoss som også vant herreklassen.
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For MTK var vel likevel Jonathans spill for MTK1 i NM Lag ute (divisjonstennis) enda viktigere. Etter å
ha mistet de to første lagkampene med sykdom, spilte Jonathan resten av kampene for vårt 1.lag uten å tape
en verken på 1. double- eller 2. single-plassen. I den meget avgjørende opprykkskampen mot Nordstrands
gode Martin Kildahl, vant han overbevisende etter meget godt spill. Og etter 10 seire på 10 kamper kunne
Jonathan juble for avdelingsseier og opprykk til Eliteserien 2020 sammen med de andre MTK1-spillerne.
Men sesongavslutningen med seieren i NM Lag Inne der Jonathan vant 12 av 13 kamper som 1.er i single
og 1.er i double (sammen med Joakim Karlsson) ble selvsagt årets høydepunkt. Den historiske MTKseieren kom etter en dramatisk finale mot OTK der Jonathan/Joakim tapte doublekampen med 4-3, 3-4, 14. Da Jonathan deretter ble liggende under med 0-2 i sett i 1.singlen, så det mørkt ut for MTK. Men så
kom han sterkt tilbake og slo Ole Tinius Lepsøe med 3-4, 2-4, 4-2, 4-2, 4-2 i etter strålende spill. Joakim
sikret finaleseieren med 4-1, 4-1, 4-2 i den siste kampen, og dermed var MTKs første NM-tittel for lag i
seniorklassen i boks!
MTK ønsker Jonathan fortsatt god tennisutvikling i 2020!
26.02.2020, Ole C. Reier (trener)

Årets spiller 2019: Jonathan Berling
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Juniorkomiteen
Juniorkomiteen sitt ansvar i Moss TK er å bistå administrasjonen med rekrutteringsarbeid, Tennisskolens
sosiale- og tennisaktiviteter og være et kontaktledd for foreldre ved behov.
Administrasjonen har de siste årene gradvis tatt over mer av styringen av aktivitets- og
rekrutteringsarbeidet i klubben siden administrasjonen har mer kapasitet. Tobias Nilsson er daglig leder
og trener. Ole Reier er ansvarlig for konkurranse- og sparrings-gruppen. I tillegg kom Ludwig Boss Eek inn
på høsten i 2019 da Ole reduserte sin stilling. Dette gav klubben en viktig mulighet til å beholde Oles
kompetanse, i tillegg til at Ole fikk frigjort litt av sin tid som han ønsket. Klubben har også flere
hjelpetrenere. Til sammen utgjør dette et veldig bra trenerteam der alle spillernivåer er dekket.
Styrets plan for aktivitetstilbud 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. Deretter vurderes opptak til
konkurransegruppen der det er aktuelt.
Rekrutteringsaktiviteter
For å rekruttere flere tennisspillere er det viktig å komme i kontakt med barn i tidlig alder, og ha lav terskel for nye
å bli med. Rekruttering til Tennisskolen skjer først og fremst via venner, sommerskole, SFO-tennis, gjennom vår
deltakelse på aktivitetsdag i Nesparken og andre arrangementer. Vi deler også ut informasjon til barneskolene i
distriktet.
Tennisskolen har kurs i tennishallen alle hverdager, og «Lek med ball» på søndager (drop in) for de minste
barna. Her kan barn i førskolealder og foresatte leke sammen i en tilpasset «løype» på tennisbanen.

SFO-tilbud på mandager for 2.trinns elever fra Ramberg skole er en viktig rekrutteringsaktivitet. Tobias
henter barna (11 barn) ca.kl 14 og har trening frem til kl 15:30. Fra høsten 2019 ble samarbeidet med SFO
tennis utvidet til å inkludere både barn fra Refsnes og Ramberg skole på onsdager. Tobias har også hatt
tenniskurs på SFO på Reier skole i løpet av høsten. Det var flere barn som ønsket å fortsette med tennis i
vår tenniskole etter at kurset ble avsluttet.

I tillegg til Tennisskolen, SFO og familieaktiviteter, er det at vi har et tilbud til de som vil satse videre en
viktig del av rekrutteringspotensialet, og kan påvirke hvor mye spillerne engasjerer seg og tidsperioden
de blir i klubben. For noen er satsningsmulighet en viktig del av beslutningen om hvilken idrett de skal
velge å begynne med eller satse videre på. Rekrutt- og konkurransegruppen er derfor viktig ikke bare for
de som deltar i den, men også for å motivere flere til å velge å begynne med tennis og fortsette med det.
Turneringer og andre tennisaktiviteter
Den største tennisaktiviteten er Tennisskolen, 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
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nett og små baner. Barna mestrer spillet fort og kommer deretter lettere i gang med tekniske øvelser.
Moss Tk 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. Samarbeidet med Ferieklubben i Moss Kommune 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 videre.
Her er tennisaktivitetene kunne vi tilby i 2019:
•
Vinterturnering for Tennisskolen (TS) i februar
•
Sommerturnering for TS i juni
•
Høstturnering for TS i oktober
•
Juleturnering for TS i desember
•
Sommerskole 1 i uke 26 og sommerskole 2 i uke 33
•
9st «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.
•
Klubbturnering vår
•
Klubbturnering junior høst
•
ROGY Moss grønn ball 26-27/1
•
ROGY Moss Gul ball 25-26/5
•
Extratrening uke 25
Juniorkomiteen vil først og fremst takke de flotte trenerne og hjelpetrenere våre, som hver uke tar imot
barna på banen, loser dem gjennom treningene og gir dem en mulighet til å lære masse tennis som de
kan ha glede av resten av livet. Det er god stemning både før, under og etter trening.
Sosiale aktiviteter
I 2019 ble det igangsatt flere nye sosiale aktiviteter. Tacokvelder, sommer- og julefest. Tacokveldene ble
arrangert både vår og høst. Det var mange deltagere, spill på banen og sosial hygge med taco etterpå.
Det var mange som synes det var gøy, så det videreføres i 2020.
I tillegg ble det for første gang arrangert sommer- og julefest for hele klubben i 2019. Mange kom på
sommerfesten og den besto av leker, konkurranser og quiz. Julefesten hadde 70 deltagere. Det ble
servert julegrøt og kaker. Det var tennisaktiviteter, quiz og nisse. Juniorene som hadde deltatt i høstens
treningsgrupper fikk utdelt deltagerpremie.

Vi vil takke kiosk- og miljøkomiteen, som sørger for innkjøp til kiosken og bemanning. Ikke minst vil vi
takke alle foreldre som står på for barna i klubben i de forskjellige aktivitetene. Sammen får vi til en flott
klubb for alle som vil være med!
Med vennlig hilsen
Elizabeth Toyer
Leder Juniorkomite
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Hall og anlegg
Det ble i 2019 utført en mengde oppgraderinger, vedlikehold og kontroller både inne og ute. Mye av det utførte
arbeidet var HMS relatert. I forbindelse med at taket på hallen til Hønefoss tennisklubb raste sammen, fikk vi utført
en kontroll av vår hall. Takstmann kunne berolige oss med at det var ingen fare for at noe lignende ville inntreffe
med vårt tak. Det ble påvist noe forskyvning enkelte steder av konstruksjonen og flere av boltene til takstolene
trenger å strammes til. Det ble foretatt fuktmålinger flere steder, og det ble ikke påvist unormale verdier.
Takstmann anbefalte en mer omfattende kontroll for å kartlegge forskyvningene og eventuelt avstivning, denne
kontrollen vil finne sted i løpet av 2020.
I tillegg til dugnadsarbeid i forbindelse med rivning av gammel platting, klargjøring av utebaner og annet
forefallende arbeid, er følgende blitt utført i klubben
•
•
•
•
•
•

Ny tribuneplatting
Maling av klubbhus
Blikk, beslag og terskel port i hall
Sanering av septiktank
Kontroll og utbedring av elektrisk anlegg
Kontroll av brannvarslingsanlegg

Vår nye flotte tribuneplatting

En stor takk til alle de som stiller opp til dugnadsarbeid og en spesiell stor takk til seniorrepresentant Helge Bjerke
og styreleder Glenn Johnsen som alltid stiller opp.
Med vennlig hilsen
Rune Bilden
Fungerende leder hall og anlegg
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Kiosk og miljø

2019 har vært et begivenhetsrikt år, også i kiosken, på tross av færre turneringer enn planlagt og noe mindre
deltakelse på de månedlige Østfoldkarusellene enn året før. Stemningen har vært fin både i kafeen, og ikke minst
ute om sommeren etter at den nye plattingen kom på plass.
Vi opplever at mange setter stor pris på åpen kiosk både blant egne medlemmer og blant turneringsdeltakere fra
andre klubber. Klubben, med Ole i front, er opptatt av å være et godt vertskap for spillere som kommer til Moss fra
Vestfold, Oslo, Stavanger og andre steder. Flere gir komplimenter for gjestfriheten, servicen og den gode
stemningen de blir møtt med i klubben. Ikke så rart når det tilbys mat og skyss til og fra buss og tog når det trengs.
Ny digital kasse og mulighet for å vipse gjør det enkelt å betjene og ta dagsoppgjør. Vi jobber med å fordele vakter
på så mange som mulig og tidlig i sesongen for å gjøre det mest mulig forutsigbart for de som vil gjøre en innsats i
kiosken. Samarbeidet med daglig leder, trenere og juniorkomiteen er veldig godt og smidig. Det jobbes godt med
planlegging av arrangementer, informasjon og gjennomføring, noe som også gjør det enkelt å holde kiosken i drift.
Den store deltakelsen på de sosiale aktivitetene vitner om at dette er viktig for både barn og foreldre. Å møtes på
tvers av alder og nivå gjør godt for klubbmiljøet.

Vi er veldig takknemlige for alle gode initiativ og bidrag til åpen kiosk og godt miljø.

Med vennlig hilsen
Kjersti Aune
Kiosk og miljøkomiteen
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Moss, 04. mars 2020

------------------------------Glenn Johnsen
Styreleder

------------------------------Rune Bilden
fungerende nestleder og
Leder hall/anlegg

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

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

Elizabeth Toyer
Leder juniorkomité

Per Stålnacke
Leder økonomikomité

-----------------------------Kjersti Aune
Leder kiosk- og miljøkomité

-----------------------------Ole Jørgen Henæs
Leder turneringskomité

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

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

Jonathan Berling
Juniorrepresentant

Helge Bjerke
Seniorrepresentant
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