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Historien
Moss Tennisklubb ble etablert 13.mai 1929. Stifterne var Arne Tellefsen, Fridtjof Koren og Willy
Strømmen.  Treningsspill foregikk da på 3 grusbaner på Grimsrød gård ut mot Helgerødgaten.
I 1975 innviet klubben et nytt og praktfullt anlegg i Jederveien bestående av 4 grusbaner, 1
asfalt/barnebane og klubbhus. I 1982 ble det mulighet for innendørstennis i bobla som på
vinterstid ble montert over to grusbaner.
1989 ble en milepæl for klubben da Moss Tennisklubb kunne åpnes for spill. 
En flott innendørshall (3 baner) i limtrekontruksjon og trepanel i vegger og tak ble bygget over to
av grusbanene og asfaltbanen. Klubbhuset ble utvidet med nytt kjøkken, kafeteria, peisestue,
styrerom og festsal i 2.etasje.
I perioden 2010-2019 har både hall, klubbhus, utebaner og veranda blitt oppgradert slik at
klubbens medlemmer og gjester nå har tilgang til et renovert klubbhus samt 3 fine
hardcourtbaner i hallen (Plexipave) og to flotte grusbaner utendørs (ekte grus!).



Om oss
Vi er en klubb i vekst!

Moss Tennisklubb har ca. 330 medlemmer
og er den ledende tennisklubb i Østfold.
MTK har trening for alle aldre og nivåer. Nå
er det mer enn 120 spillere i fast trening
hver uke. 



Med fokus på

TENNIS SKOLEN
Barnetennis introduserer
tennissporten på en morsom og
interaktiv måte, og sikrer
umiddelbar mestring for unge
spillere.

KONKURRANSE
Utvikling av de fremste spillere i
Norge i alle kategorier, med
individuell oppfølging.

VÅRE MEDLEMMER
Beste priser, voksen kurs, mange
aktiviteter , lagtennis er en del av
vårt tilbud.



LEK MED BALL
Hvår lørdag i hele året organiseres
klubben Lek med Ball, en aktivitet som
fungerer som Drop-In, og er for barn
under 7 år i følge med en foresatt. Det er
alltid en trener/leder til stede som leder
aktiviteten og setter opp en «løype»
bestående av øvelser som gir forskjellige
motoriske utfordringer.
Hvert barn skal ha med seg en foresatt
som følger og hjelper barnet gjennom
timen. De som ønsker det kan også spille
tennis med barna sine.
Man trenger ikke være medlem av Moss
TK eller ha planer om å bli tennisspiller for
å være med.



VINTER, SOMMER, HØST
TENNISSKOLEN
I samarbaid med Moss Kommune
har klubben organisert spesielle
tennisleir for barn. 
Alle barna i Moss kommune får
delta og blir introdusert til vår
idrett.



ØSTFOLDKARUSELL
UFORMELL TURNERING FOR
BARN 6-10 og 8-12 år – for de som
nettopp har begynt å spille og har
liten eller ingen
turneringserfaring. Siste søndag i
måneden organiseres
Østfoldkarusell i hele året. 



TURNERINGER
Klubben organiserer forskjellige
turneringer gjennom hele året. Det er
to kategorier: NTF turneringer og
sosiale turneringer.

SOSIALE TURNERINGER
Klubben organiserer turnering med
dobbel og singel spill , taco kveld, pizza
kveld hvor vi samler våre medlemmer i
en sosial ramme.

NTF TURNERINGER 
Klubben organiserer flere turneringer
på nasjonal nivå: Challenger, UTR, 
 ROGY tour, Norges Cup Race og mye
mer.



Klubbens NM titler
Gjennom årene har klubben

vunnet mer enn 50 NM-titler i
aldersbestemte klasser.

To år på rad i NM finalen
Klubben har to divisjonstennislag for

herrer i 2022. 1. laget spiller i Eliteserien
der de ble nr. 2 i 2021, og 2. laget spiller i

1. divisjon.





Om anlegget vårt
Klubben består av tre hard-court,
to ekte grussbaner, stort klubbhus
og treningsrom!



INSTAGRAM

@mosstennisklubb

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER

SNAPCHAT

@mosstennis

FACEBOOK

Moss tennisklubb

TIKTOK

@mosstennisklubb



Vårt team

BRANISLAV SISOJEVIC

Daglig leder

LUDWIG BOOS EEK

Hovedtrener

OLE CONRAD REIER

Trener

ARE HAALAND NAUSTBAKK

Trener



Kontakt oss
ADRESSE
Jederveien 67
1512 Moss

E-POST
post@mosstennis.no


