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Styrets arbeid i 2020
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 2020 gjennomført 3 styremøter i klubbens lokaler. Pga koronarestriksjoner ble saker behandlet
løpende digitalt.
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 2020
Pandemien bød på utfordringer for MTK og har preget styrets arbeid gjennom hele 2020. Styret utnevnte
raskt et hurtigarbeidende koronateam som rigget beslutningsgrunnlag for styrets beslutninger. Det har
vært utfordrende å tolke regler og restriksjoner, men styret har manøvrert klubben stødig gjennom 2020.
De ansattes fleksible holdninger og medlemmenes tålmodighet har vært avgjørende for at 2020 ble et
sportslig og økonomisk godt år for klubben.
Sølv i eliteserien for herrer, økt medlemsmasse og et solid økonomisk overskudd er stikkord for MTK2020
Klubbens daglige leder, Tobias Nilsson, valgte å si opp sin stilling i MTK til fordel for Trollhettan
Tennisklubb. Vi ønsker han lykke til i ny stilling og takker Tobias for flott innsats i MTK.
Det er i 2020 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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MELDEMSTALL
Følgende tall per 31 des 2020:

Medlemmer:
Kvinner: 130
Menn: 257

Barn 0-5 år: 3
Barn 6-12 år: 79
Barn 13-19 år: 68

Senior 20-25år: 17
Senior 25-99år: 220
Støttemedlemmer: 12
Det er en økning fra 2019 og den største økningen er barn 6-12 der det var 47st 2019 og 79st 2020.
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ØKONOMI
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MTK-TURNERINGER 2020
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.
Dessverre ble 2020 et annerledes-år. MTK skulle arrangere diverse turneringer både på lokalt (se
juniorkomiteens rapport) og nasjonalt nivå, men pandemien satte en effektiv stopper for de aller fleste av
våre arrangement.
NASJONALE TURNERINGER
I januar førte liten påmelding til at vi dessverre måtte avlyse en Race 12 år turnering. Men heldigvis rakk vi
å gjennomføre en Norges Cup 15-turnering sammen med Soon TK og Drøbak TK 6.-8 mars - Norge ble
stengt ned 12. mars.
Med 77 påmeldte spillere og 113 kamper fordelt på 10 klasser - inkludert Bonus-klasser og double - ble
det lange og travle dager på de 7 banene i Moss, Son og Drøbak.
En spesiell takk til våre turneringsledere Ole C. Reier, Ole Jørgen Henæs, Marianne Sælen, Ine Pedersen,
Kim Pedersen, Ludwig Boos Eek, Nils Jørgen Eek, Carsten Rosskamp, Per Stålnacke og Torstein Jystad. Og
til alle som bidro med kioskvakter. Det er krevende å arrangere på 3 anlegg samtidig, men også hyggelig
når foreldre og spillere bidrar til god stemning med godt utført jobb og godt humør.
Fra Moss TK stilte Sophie Toyer i jenter A. Hun var 4. seedet, vant to kamper og gikk til semifinalen der
hun tapte 6/0, 3/6, 5/10 for 1. seedete Hermine Flaaten fra Stabæk som også vant finalen. Gutter A ble
vunnet av Sturle Hoff Skigelstrand fra Stavanger. I jentenes B-klasse vant Andrea Bilden 1. runde, før det
ble tap for den toppseedete klassevinneren Christine Harlem fra Bygdø. Andrea spilte også double
sammen med Aleksandra Toneva fra Tønsberg. Dessverre ble tap i 1. kamp for de to. Alle resultater
finner du her: https://ntf.tournamentsoftware.com/tournament/0E2F3ABA-20CC-4064-A90C47E6A0F3EB91
Øvrige nasjonale turneringer måtte avlyses på grunn av arrangementsforbud
ØSTFOLDKARUSELLEN
MTK gjennomfører vanligvis en turnering pr. måned i perioden januar-mai og september-desember – i alt
9 turneringer. I 2020 ble det dessverre kun spilt Østfoldkarusell i januar og februar.
KLUBBTURNERINGER OG KLUBBMESTERSKAP
Ingen klubbturneringer/klubbmesterskap ble arrangert i 2020
JULECUP
Avlyst
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TENNISSKOLETURNERINGER
Tennisskolens vinterturnering ble spilt i februar
TENNISNOR CUP
Avlyst
MTK LAGTENNIS
Avlyst
DIVISJONSTENNIS
Se egen rapport
MOSS TK HERRENE TOK SØLV I ELITESERIEN 2020

1. juli: MTKs herrelag har nettopp slått HTK på bortebane og sikret NM-finale i Bergen.
Bak: Tobias Nilsson, Torstein Jystad, Daniel og Jonathan Berling og Markus Sørensen
Foran: Ole Reier, Jocke Karlsson, Ludwig Boos Eek, Mina Pedersen, Eirik Grøner og Ine Pedersen.
(Mina og Ine feiret finalebillett - som resulterte i gull - med Furuset). Foto privat.
10. mai 2020 meldte MTK inn følgende spillere i oppsatt rekkefølge til NTF for spill på våre herrelag i
henholdsvis Eliteserien og 2. divisjon:
1. Eirik Sars Grøner, 2. Joakim Karlsson, 3. Karl Adrian Ringdal Nørstenæs, 4. Jonathan Berling, 5. Tobias
Nilsson, 6. Torstein Jystad, 7. Markus Sørensen, 8. Fredrik Øyan Moe, 9. Daniel Izadifar, 10. Anders
Wilhelmsen, 11. Ole Jørgen Henæs, 12. Daniel Berling, 13. Petter Svendsen, 14. Francis Barbero, 15. Stian
Koch.
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Eliteserien 2020:
Med Eirik Sars Grøner som en klar forsterkning på 1.er-plassen, fortsatt MTK-spill for Joakim Karlsson og
en regelendring som tillot at Tobias Nilsson kunne spille Eliteserie, var det en forsiktig optimisme i MTKlaget ved inngangen til Eliteseriedebuten. Riktignok ble det etter hvert klart at USA-studentene Fredrik
Øyan Moe og Daniel Izadifar samt Karl Adrian Ringdal Nørstenæs, ikke ville bli tilgjengelige pga pandemi
og reiserestriksjoner. Likevel holdt optimismen seg på tross av både utsettelse og forenklet
gjennomføring. Istedenfor 8 lag i en serie og 7 kamper i grunnspillet, endte det hele opp med to
avdelinger med 4 lag. Dermed 3 kamper i grunnspillet pluss eventuelt sluttspill.
Dessverre ble det avlysning av all lagtennis bortsett fra Eliteserien.
Fredag 26. juni – mer enn en måned forsinket - spilte MTK sin første eliteseriekamp på hjemmebane i
avdeling A mot Heming. MTK stilte med Eirik/Markus og Jocke/Jonathan i doublene og Eirik, Jocke,
Jonathan, Tobias og Torstein i singlene. Etter en spennende kamp ble det 5-2 til MTK i klubbens
eliteseriedebut. Ny veranda/tribune og bra med tilskuere skapte fin stemning rundt banene og god
hjemmebanefølelse for våre spillere. Dessverre ble dette årets eneste hjemmekamp.
Lørdag 27. juni var det bortekamp i Frognerparken mot Stavanger. STK stilte ikke like sterkt som vanlig,
og vårt lag (samme som mot Heming), fikk lettere spill enn ventet og vant 7-0. Dermed hadde MTK
allerede sikret 2. plass i gruppe A og var klare for sluttspill før den siste gruppespillkampen dagen etter.
Søndag 28. juni ble bortekampen mot tittelforsvarer Paradis, flyttet fra Frognerparken og inn på OTA på
grunn av regn. Vi valgte å la Eirik, Jocke og Tobias hvile i single, og stilte istedenfor med Jonathan,
Torstein, Markus, Ole Jørgen og Daniel - og med Jonathan/Tobias og Ole Jørgen/Petter i double.
Regjerende mester Paradis benyttet sjansen til å sende oss hjem med 0-7 i sekken, men ikke uten at våre
spillere hadde kjempet godt imot.
Onsdag 1. juli var det klart for semifinale borte mot Holmenkollen. HTK var favoritter. MTK stilte igjen
med samme lag som i de to første kampene, og med 1-1 etter doublekampene dro Eirik i land 1. singlen,
Jonathan 3. singlen og Torstein 5. singlen! Dermed var MTK klare for finale mot Paradis i Bergen!
Lørdag 4. juli var det Paradis mot Moss i Bergen. Paradis var tittelforsvarere, hadde vunnet avdelingen og
slått MTK 7-0 i grunnspillet – og var selvsagt klare favoritter med tre landslagsaktuelle spillere på laget,
samt hjemmebanefordel på utebanene til Fana TK.
Men MTK-spillerne lot det stå til på de raske kunstgrusbanene, og stilnet til tider et både stort og
entusiastisk hjemmepublikum. Etter avgjørende tiebreak og litt stang-inn for Jocke og Jonathan i 2.
doublen, sto det 1-1 etter doublene - og spenningen steg!
Med 3 baner tilgjengelig, startet deretter 1.-, 2.- og 3.-singlene. På ett tidspunkt ledet Eirik 4-1 i 2. sett
(etter å ha tapt første), og så ut til å ha taket på kampen mot Lukas Hellum Lilleengen i 1. singlen. I 2.
singlen hadde Joakim «kontroll» med 6/3 og 2-1 i 2. sett mot Leyton Rivera. Og i 3. singlen hadde
Jonathan 7/5 og 4-2 mot regjerende norgesmester Andreja Petrovic! Da ble det stille rundt banene i
Bergen. Men mens Jocke vant 6/3, 6/4, ble det dessverre tap for både Eirik og Jonathan. Dermed 3-2 til
Paradis og stor stemning før de to siste singlekampene. Og da Tobias tapte 4. singlen, fikk vi virkelig høre
og se at hjemmelaget hadde vunnet. Seier til Torstein i 5. singlen fastsatte sluttresultatet til 4-3 til
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Paradis, og dermed vant de Eliteserie i 2020. Men Moss TK tok sølvet etter historiens første herrefinale
uten Oslo-lag!
MTK spillerstatistikk Eliteserien 2020 (5 lagkamper, 9 spillere benyttet):
Eirik Grøner (3 seire/4 tap), Joakim Karlsson (7 seire/1 tap), Jonathan Berling (6 seire/4 tap), Tobias
Nilsson (2 seire/3 tap), Torstein Jystad (4 seire/1 tap), Markus Sørensen (3 seire/3 tap), Ole Jørgen Henæs
(0 seire/2 tap), Daniel Berling (0 seire/ 1 tap) og Petter Svendsen (0 seire/1 tap). Kaptein var Ole C. Reier
Takk til alle spillerne som virkelig sto på for LAGET i 2020-sesongen. Det er noe spesielt med det å spille
SAMMEN – og å klare SØLV i Eliteserien i debutsesongen!
Omtale og bilder fra NM Lag 2020 finner du her: http://www.mosstennis.no/divisjonstennis-2020/
Alle resultater og fullstendig spillerstatistikk fra NM Lag 2020 kan finnes på linken:
https://ntf.tournamentsoftware.com/league/9F1A21A9-D2F7-45EA-B1D5-977B502BF417/draw/10
09.03.2021 Ole C. Reier (trener/kaptein)

MTK KONKURRANSEGRUPPE, REKRUTTGRUPPE OG DIVISJONSGRUPPE 2020
Pr. 1. januar 2020 besto MTKs Konkurranse- og Rekruttgruppe av 14 spillere fordelt på
Konkurransegruppen med 4 spillere: Ine Pedersen (2002), Jonathan Berling (2002), Gabriele Zymanciute
(2004) og Sophie Toyer (2005), Rekrutt Gul med 4 spillere: Andrea Bilden (2006), Aleksandra Toneva
(Tønsberg/MTK 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 (Tønsberg/MTK 2012).
I løpet av året ble det følgende endringer i Rekrutt- og Konkurransegruppen:
Sondre Paulsen Aune sluttet 1. mai, Aleksa Blagojevic valgte fotball litt ut i juni, og Laura Stuedahl gikk
over til Tennisskolen fra 1. september.
I juli og august hospiterte Emma Melkic (Sarpsborg) og Thomas Borna (Son) med rekruttgruppen, og fra 1.
september valgte de å melde overgang til MTK. Samtidig begynte Gabriele Zymanciute på videregående
skole i Fredrikstad, og sluttet i konkurransegruppen. Hun hjelper nå til som trener i Fredrikstad TK.
Pr. 31. desember 2020 besto dermed MTKs Konkurranse- og Rekruttgruppe av 11 spillere fordelt på
Konkurransegruppen med 3 spillere: Ine Pedersen (2002), Jonathan Berling (2002) og Sophie Toyer (2005).
I Rekrutt Gul var det 4 spillere: Andrea Bilden (2006), Aleksandra Toneva (Tønsberg/MTK 2006), Sofia
Heian (2008) og Emma Melkic (2008). I Rekrutt Grønn var det 4 spillere: Lukas Furuset (2009), Jovan
Blagojevic (2011), Thomas Borna (2011) og Boris Tonev (Tønsberg/MTK 2012).
Sparring/divisjonsspillere: 19 divisjon/sparringspillere, inkludert trenerne Are Naustbakk, Ludwig Boos
Eek og Tobias Nilsson, har vært med på fellesøkter. Are var med på Rekruttgruppen (31 økter), Ludwig var
med Konkurranse/Divisjons-gruppen som spiller/sparringspartner på 83 økter og Tobias Nilsson på 53
økter (vinter/vår). Ellers var Daniel Berling (159 økter), Carsten Rosskamp (107), Ole Jørgen Henæs (93),
Petter Svendsen (78), Stian Koch (66/vår sommer), Mina Pedersen (43 vår/sommer), Anders Wilhelmsen
(38) og Torstein Jystad (37) de som har fått med seg flest økter.
Andre divisjons- og konkurransespillere som har vært med på våre treninger er: Eirik Grøner (9 økter),
Markus Sørensen (9), Jocke Karlsson (2), Fredrik Øyan Moe (13/sommer), Daniel Izadifar (6/sommer),
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Francis Barbero (17), Fredrik Rogersten (8) og Niklas Bådstangen (6/sommer), Haakon Sperre
(15/Sandefjord/MTK), Bjørn Valdevieso (3/Sandefjord/MTK).
Gode holdninger og stor innsats har også i 2020 vært standarden for våre sparringspartnere, og derfor er
de flotte forbilder og gode treningspartnere for våre yngre spillere.
16 spillere fra andre klubber var innom vår organiserte trening som hospitanter – hovedsakelig i
sommerferien.
Det totale antallet tennisøkter på organisert MTK-trening i 2020 var 2840 økter (Konkurranse-, Rekrutt- og
Divisjonsgruppe inkl. gjester på organisert trening.) Best treningsframmøte hadde Jonathan Berling med
227 fellesøkter.

28.12.2019 til 5.1.2020 kick-startet vi året med treningssamling for alle som var hjemme. Rekrutter,
konkurransespillere, studenter og gjester hadde fine treningsdager. Her beordrer fotografen alle til å
trekke tettere sammen (fra venstre): Laura Stuedahl, Lucas Toyer, Jonathan Dalnoki, Sophie Toyer, Haakon
Sperre, Gabriele Zymanciute, Carsten Rosskamp, Aleksandra Toneva, Stian Koch, Sofia Heian, Daniel
Berling, Ine Pedersen, Fredrik Øyan Moe, Boris Tonev, Mina Pedersen, Jovan Blagojevic, Daniel Izadifar,
Aleksa Blagojevic, Lukas Furuset og Andrea Bilden. Foto: Ole C. Reier
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Trenere:
Ole C. Reier og Ludwig Boos Eek har begge vært ansatt i 50% stillinger, mens Tobias Nilsson har vært
ansatt i 100% stilling. Tobias, Ole og Ludwig har sammen vært ansvarlige for treningen i Konkurranse-,
Rekrutt- og Divisjonstennisgruppene. Imidlertid har Tobias fra høsten vært i delvis permisjon på grunn av
problemer med pendling til Moss fra Sverige.

Foto: Espen Hildrup, NTF

Ludwig analyserer siste kamp Frognerparken Foto: Espen Hildrup
Trening og rammebetingelser:
Konk Elite gjennomførte i periodene januar-april og september-desember fellestrening med tirsdag,
onsdag, torsdag, fredag og lørdag og/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 fått trent stort sett hver tirsdag, torsdag
og fredag morgen i vårsemesteret. I høstsemesteret har det vært gode treningsmuligheter hver tirsdag og
torsdag morgen, samt på dagtid de fleste onsdager og fredager.
Rekrutt Gul hadde i vårterminen fellestrening med både tennis og fysisk trening mandag, tirsdag, torsdag,
fredag og enkelte lørdager/søndager, mens Rekrutt Grønn/Oransje hadde fellestrening mandag, onsdag
og fredag og enkelte lørdager/søndager.
Fra 1. september hadde hele rekruttgruppen fellestrening mandager, tirsdager, onsdager, fredager og de
fleste lørdagene.
I utesesongen har det vært trening mandag til fredag med en tennisfri dag for hver gruppe, samt enkelte
helgeøkter.
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 hele året.
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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 2020 også!
På grunn av pandemien har vi vært igjennom to nedstenginger, der den andre slo litt ulikt ut for de
forskjellige aldersgruppene. Fra 12. mars til 13. april var all trening stengt ned. Fra 5. til 13. april ble det
imidlertid jobbet godt med utebanene i Larkollen og Moss, og dermed kom vi i gang med treningen for
alle utendørs i Larkollen fra 14. april, og 19. april trente vi for første gang på utebanene i Moss.
Neste nedstenging kom 14. desember, Moss kommune stoppet da innetrening for alle utenom de under
13 år samt toppidrettsutøvere (som vi da hadde to av med base i Moss). Dermed ble det kun trening for
de yngste i rekruttgruppen i juleferien, og også den tradisjonsrike TennisNorCupen ble avlyst.
Turneringsspill – junior, senior og veteran

Andrea Bilden og doublepartner Aleksandra Toneva under NM i frognerparken. Foto: Espen Hildrup, NTF
Sammenlignet med Oslo var vi heldige med treningsforholdene i 2020, men med turneringer ble det
verre. Med reisebegrensninger, nasjonale og lokale tiltak, ble det full stopp i turneringene fra 12 mars til
13. juni og fra 23. oktober og ut året. I en forkortet og amputert turneringssesong der mange kviet seg for
å reise for mye og for langt, ble det likevel levert mange gode resultater av MTK-spillere i alle aldre.
Jovan, Thomas og Lucas har alle spilt i underkant av 10 turneringer i u10, u11 og u12-klassene, og virker å
trives med turneringsspill. En god blanding av seire og tap har gitt dem erfaring i løpet av året, og på
treningen har de vist stor teknisk og taktisk framgang.
Sofia, Emma og Andrea er som de yngre i god utvikling og rakk ca. 10 turneringer hver. Sofia fikk best
resultater av rekruttspillerne i år, og aller best gikk det i double i Landsturneringen u12 ute og inne.
3. plass i double utendørs på Nordstrand i august og 1. plass i double innendørs i Bergen rett før den siste
nedstengingen i slutten av oktober, var imponerende.

MOSS TK Årsberetning 2020

18

Sofia Heian (til høyre) og Arshia Vinod Joon fra Nordstrand vant Landsturneringen u12 i Bergen og var
ganske fornøyde etterpå! Foto: Espen Hildrup, NTF
Og så fikk vi et gledelig comeback av Ine Pedersen som har slitt mye med skader de siste årene. Først ble
det NM-tittel for Furusets damelag i Eliteserien sammen med Mina. Så en fin 2. plass i mixed double i NM
senior i Frognerparken sammen med Jonathan. Og i oktober avsluttet Ine NM-året med en fin 3. plass i
single i 19-årsklassen i NM innendørs i Stavanger.

Ine og Jonathans 2. plass i mixed double bidro godt til at MTK tok 8.plassen i klubbkonkurransen i NM
senior i Frognerparken i august. Foto: Espen Hildrup, NTF
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Sophie Toyer har hatt veldig godt treningsframmøte og jobbet godt med både teknikk, spill og fysikk.
Årets første NC for Sophie ble vår egen NCA 15-turnering 5.-8. mars. Der tok hun en fin 3. plass etter
semifinaletap for vinneren. Neste NC kom ikke 19. juni da hun spilte NCA 16 på Heming og tapte for
vinneren. Årets tredje og siste NC-sjanse kom i Sandefjord i juli i en NCA 15-turnering der det ble tap for
den finalisten, men 2. plass i double. I NM i Frognerparken ble det tøffe tak for Sophie som «førsteårs» i
16-årsklassen og tap for 5. seedet i single og 2. seedet i double.

Sophie sammen med coach Ludwig og «manager» Elizabeth i Frognerparken. Foto: Espen Hildrup, NTF
Jonathan Berling ble Årets spiller i MTK i 2020, og en nærmere beskrivelse av hans tennisår og resultater
finnes i en under.
Av divisjonsspillerne er det nykommer og ener på vårt herrelag Eirik Sars Grøner, som leverte de aller
beste resultatene i år. Han ble spilleklar for MTK 1. mai, og uten mulighet til å spille utenlands i 2020, ble
det GP-turneringer, Eliteserie og NM i Frognerparken med sterke resultater istedenfor. I GP-sammenheng
ble det seire over to topp-5 spillere i Norge og tre 2. plasser i single, samt en seier i double og to 2.plasser.
I NM i Frognerparken ble det et overraskende 1. runde tap i single, men 2. plass i double sammen med
Markus hjalp litt. Eirik har dermed forbedret sin norske singleranking fra nr. 15 til nr. 8 og sin
doubleranking fra nr. 18 til 16.
Markus Sørensen ble også klar for MTK 1. mai. Etter en periode med skader, ble han med nød og neppe
spilleklar til Eliteserie-starten 26. juni. Her spilte han samtlige 1.doublekamper sammen med Eirik. I NM i
Frognerparken viste Markus igjen at han kan spille double da han sammen med Eirik tok 2. plassen i
herredouble. I de to GP-ene i september fulgte han opp og vant to ytterligere doubletitler slik at hans
doubleranking har gått fra nr. 66 til nr. 13 i låpet av 2020. Også i single har Markus forbedret seg
merkbart, og singlerankingen har gått fra nr. 92 til nr. 35.
Ole Jørgen Henæs/Petter Svendsen ble igjen norgesmestre i double i 50+ ute. I tillegg vant Ole Jørgen
singletittelen mens Petter vant mixed double sammen med Lena Falck. Finaleseier over Bent Ove
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Pedersen (tidligere kvartfinalist i double i US Open) er det fare for at han aldri glemmer! NM inne ble
utsatt.

Er man god nok, er man ung nok! Petter og Ole Jørgen i eliteseriekamp mot Paradis på OTA. Foto: Espen
Hildrup, NTF
Representasjon:
Ine og Mina Pedersen ble Norgesmestre for Lag med Furuset.
Fredrik Øyan Moe fullførte sin collegetennisperiode for University of Louisville.
Daniel Izadifar gjorde det samme for University of Missouri – Kansas City
MTK på 8. plass i NM i Frognerparken
Moss TK ble nr. 8 på klubbstatistikken i årets NM (senior) i Frognerparken. Vi takker alle våre spillere for
innsatsen!
Årets spiller:
Jonathan Berling
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.
10.03.2021 Ole C. Reier (trener)
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ÅRETS SPILLER I MTK 2020
Jonathan Berling ble «Årets MTK-spiller» i 2020. Jonathan vant også prisen i fjor, og begrunnelsen for at
han får prisen også for 2020, er den samme som i 2019. Jonathan har trent mest og samtidig vært en
sterk bidragsyter og god rollemodell i vårt treningsmiljø - og igjen levert gode resultater både individuelt
og på vårt herrelag.
Jonathan har hatt en fortsatt positiv utvikling gjennom hele 2020 – som ble et spesielt år med færre
turneringer og perioder med innendørs treningsforbud. Jonathan rakk likevel å vise seg godt fram i både
ITF- og GP-turneringer, Eliteserien og NM i Frognerparken.
Året åpnet lovende med kvartfinale i ITF-turneringen i Stavanger i januar, men en overtråkking i Stavanger
GP direkte etter ITF-turneringen, satte Jonathan noe tilbake og med sykdom og avbrekk i februar og
påfølgende pandeminedstenging fra 12 mars, ble det en kort vintersesong.
15. juni åpnet endelig utesesongen med to GP-turneringer etter hverandre. I Mjøndalen ble det stopp i 2.
runde i single etter tap for Herman Høyeraal. Men det ble doubleseier sammen med Eirik Grøner. I GP på
HTK ble det 2. runde tap for Rana Roop Buhllar.
Eliteserien startet 26. juni, og der spilte Jonathan både single og double i samtlige 5 lagkamper. Det endte
med 6 seire på 10 single/doublekamper, og et godt bidrag til MTKs 2. plass i Eliteseriedebuten.
I NM i Frognerparken i august tok Jonathan 3. plass i single i 19-årsklassen etter nok et tap for ett år eldre
Herman Hagen Høyeraal som vant finalen enkelt. I herresingle ble det enda et tap for Høyeraal (i 2.
runde), før Jonathan tok 3. plass i herredouble sammen med Niklas Bådstangen og 2. plass i mixed double
sammen med Ine Pedersen!

Jonathans serve har blitt et våpen. Foto: Espen Hildrup, NTF
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De beste GP-resultater fikk Jonathan i september da han to ganger var framme i semifinalen i single, og en
gang i finalen i double. I de 6 GP turneringene som ble arrangert i Norge i 2020, var det på grunn av
nedstenging av internasjonal tennis, meget sterk deltagelse og høyt nivå. Samtlige tap for Jonathan i GPsammenheng og i NM i Frognerparken i 2020, kom mot norske topp 7 spillere. Resultatene i 2020 løftet
Jonathan fra nr. 31 til nr. 18 i single og nr. 48 til nr. 15 i double på den norske rankingen.
Likevel er det Jonathans treningsarbeid og utvikling som rollemodell i vårt treningsmiljø, som gjør at han
ender opp med årets pris. Resultatmessig har konkurransen vært hard fra flere spillere, blant annet
lagkameratene på Eliteserielaget. Men både Eirik Grøner, Markus Sørensen og Jocke Karlsson har base i
Oslo, og selv om de med gode holdninger og sterk innsats for MTK i sommer har glidd rett inn i vårt miljø,
ble det utslagsgivende at Jonathan har gått gradene i MTK. Og at han i 2020 møtte på 227 av våre felles
treningsøkter. Med godt humør og god innsats og en støttende, inkluderende og oppmuntrende stil, har
han for hvert år blitt en sterkere bidragsyter i vårt treningsmiljø. Som Jonathans trener siden 2010, har
det vært motiverende å være vitne til hans gode utvikling.
Vi gratulerer med tittelen Årets MTK-spiller i 2020, og ønsker samtidig alt god på veien videre - og et stort
lykke til med collegetennis og utdannelse i USA fra høsten 2021!
10.03.2021, Ole C. Reier (trener)

JUNIORKOMITE
Juniorkomiteen sitt ansvar i Moss TK er å bistå administrasjonen med rekrutteringsarbeid, Tennisskolens
sosiale- og tennisaktiviteter, og være et kontaktledd for foreldre ved behov. Dessverre har året 2020 vært
preget av koronasituasjonen vi fremdeles er i, der det er store begrensninger på sosiale kontakt og
trening. Vi var godt i gang med første termin da Norge brått stengte ned dagen før vi skulle ha vår sosiale
tacokveld i mars. Derfor ble fokus i 2020 på å få til best mulig treningsmuligheter og samtidig ivareta godt
smittevern. Det lykkes vi med, ikke minst takket være vårt dyktige trenerteam og administrasjon.
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 er Ludwig Boss Eek ansatt
trener på 50% og jobber med alle gruppene. Klubben har også flere hjelpetrenere. Til sammen utgjør
dette et veldig bra trenerteam der alle spillernivåer er dekket. Koronasituasjonen bød på en stor
utfordring da det ikke lenger ble mulighet for Tobias å ukependle mellom Sverige og Norge. Dette
resulterte i at Tobias ble permittert i store deler av sin stilling, Ludwig og hjelpetrener Are Naustbakk økte
derved sin arbeidstid og ble en svært aktiv del av totaltilbudet. Sammen med Ole Reier håndterte de
situasjonen meget bra.
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.
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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 vanligvis først og fremst via venner,
sommerskole, SFO-tennis, gjennom vår deltakelse på aktivitetsdag i Nesparken og andre arrangementer.
Tennisskolen har kurs i tennishallen alle hverdager, og «Lek med ball» på lørdager (drop in) for de minste
barna. Her kan barn i førskolealder og foresatte leke sammen i en tilpasset «løype» på tennisbanen. I
2020 ble dessverre de fleste rekrutteringsaktivitene avlyst. Blant annet sommerskole i begynnelsen av
sommeren ble avlyst, men sommerskolen på slutten av ferien ble mulig å gjennomføre. Lek med ball har
også vært gjennomført mye av året, men i perioder av innesesongen der voksenspill innendørs ikke har
vært tillatt, har vi ikke hatt mulighet til å tilby dette.
SFO-tilbud på mandager, onsdager og torsdager for elever fra Ramberg og Refsnes skole er en viktig
rekrutteringsaktivitet. En trenere henter barna ca.kl 14 og har trening frem til kl 15:30. Totalt er det 28st
barn som går direkte fra Skolen til tennisanlegget på vårt SFO-tillbud. Det har fungert bra og vært åpent
når skolen har holdt åpent.
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. Når
koronasituasjonen er forbedret vil vi gjenoppta enda mer aktivt rekrutteringsarbeid inn i klubben og til
rekruttgruppen.

Tobias, Are og og Ine og glade sommerskoleelever i uke 33. Foto: privat
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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
nett og små baner. Barna mestrer spillet fort og kommer deretter lettere i gang med tekniske øvelser.
Moss TK tilbyr vanligvis 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. I oversikten nedenfor ser vi hvordan våre tennisaktiviteter
desverre har vært begrenset i 2020 med mange avlysninger pga koronasituasjonen.
Her er oversikt over tennisaktivitetene i 2020:
•

Vinterturnering for Tennisskolen (TS) i februar

•

Sommerturnering for TS i juni (AVLYST)

•

Høstturnering for TS i oktober (AVLYST)

•

Juleturnering for TS i desember (AVLYST)

•

Sommerskole 1 i uke 26 (AVLYST) 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. (7st ble avlyst)
•

Klubbturnering vår (AVLYST)

•

Klubbturnering junior høst (AVLYST)

•

ROGY Moss Oransje ball 28-29/3 (AVLYST)

•

Extratrening uke 25

Juniorkomiteen vil først og fremst takke de flotte trenerne og hjelpetrenerne 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.
På grunn av det vanskelige Korona året så har mange av våre turneringer og sosiale aktiviteter blitt avlyst.
Vi har likevel hatt organisert trening for barn og unge i stort sett hele året. Noen uker ble avlyst pga
Korona. En spesielt stor takk til trenerinnsatsen denne gang i et spesielt krevende år. Og ikke minst tusen
takk for hyggelige foreldre, barn og unge som har stått på, fulgt restriksjoner og vært positive og
tålmodige. Vi gleder oss til dagen vi igjen kan igangsette full trening, turneringer og sosiale aktiviteter
gjennom hele året!
Med vennlig hilsen
Elizabeth Toyer
Leder Juniorkomite
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HALL OG ANLEGG
2020 ble et spesielt år, men det stoppet oss ikke i å vedlikeholde og oppgradere anlegget vårt. I mars da
klubben ble korona-stengt, ble det satt i gang en omfattende rydding og oppgradering utendørs. Ole
byttet ut racket med motorsag og gikk løs på den gjengrodde tomten. Over 100 trær ble felt og resultatet
ble imponerende. Vi gikk til innkjøp av en kvistemaskin og mange bidro til opprydding. Glenn ble kåret til
quizt-mester. Deretter ble det drenert langs utebanene mot flaggstang og laget grøft for å ta unna
overvann fra tak på utsiden av shoppen.
I november ble det leid inn lift og vi byttet (les med Helge i tet) 288 lysrør i hallen. Samtidig ble alle bolter
og muttere er gått over og strammet i henhold til tidligere oppfordringer fra sakkyndig hold. I regi av
Kjersti fikk kjøkken og lager en skikkelig opprydding og vask. Ellers er det blitt gjort løpende, diverse
mindre reparasjoner og vedlikehold.
Oppsummert er følgende gjort
•
•
•
•
•
•
•
•

Ryddet tomt
Drenert
Byttet lysrør
Stramming av bolter og muttere i hall
Kontroll og bytte av brannslukningsutstyr
Kontroll av brannvarslingsanlegg
Bytte av batterier I feiemaskin
Ny multimaskin skriver, ny router og diverse IT

En stor takk til alle de som stiller opp til dugnadsarbeid! Det er flere som ofte stiller opp og gjør en flott
innsats, både ansatte og medlemmer, også dette året.
Med vennlig hilsen
Rune Bilden
Leder hall og anlegg
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KIOSK OG MILJØ
Vi fikk akkurat på plass en innholdsrik turnus med fordeling av oppgaver for kioskdriften vår, sommer og
høst i det Norge ble stengt ned 12.mars 2020 og arrangementene ble avlyst.
Nærmere sommeren var vi mer optimistiske og hadde åpen kiosk og servering på hjemmekamp i
eliteserien. Deretter ble det full fart med sommertennisskole og treninger i august. Vi fikk byttet en defekt
fryser og fylt den nye fryseren med is av alle slag, full av optimisme med tanke på aktiviteter og kiosk på
ettersommeren og høsten. Optimismen viste seg å bli for stor. Restriksjonene kom fortløpende. Vi håper
isen holder seg til salget åpner igjen.
Første helg i november ble det gjort en omfattende dugnad i kioskområdet. Ingen skap eller kroker slapp
unna. Ødelagt og gammelt utstyr ble fjernet. Skuffer, skap kjøleskap og matbod fikk en grundig rydding og
vask. Ett av kjøleskapene ble flyttet inn i matboden. Alt av tennisutstyr ble fjernet fra matboden og fikk sin
plass et bedre egnet sted. En stor takk til en effektiv dugnadsgjeng som tok tak!
All honnør også for innsatsen som er gjort i det daglige arbeidet med å holde rent og orden en tid da dette
har vært ekstra viktig for å holde klubben så åpen som mulig i 2020.
Med vennlig hilsen
Kjersti Aune
Kiosk og mijø
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Moss, 20.04 2021

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

------------------------------Rune Bilden
Nestleder og
Leder hall/anlegg

------------------------------Elizabeth Toyer
Leder juniorkomité

-------------------------------Jørgen Vanem
Leder økonomikomité

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

------------------------------Helge Bjerke
Seniorrepresentant

-----------------------------Are Haaland Naustbakk
Juniorrepresentant

MOSS TK Årsberetning 2020

