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STYRETS SAMMENSETNING 2021 

 

Leder 
            Carsten Rosskamp 

Nestleder 
            Rune Bilden  
 
Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer:  
 
Leder hall- og anleggskomité 
             Rune Bilden  
 
Leder juniorkomité 
             Svetlana Sannem Heian  
 
Leder finanskomiteen 
             Jørgen Vanem 
 
Leder kiosk -og miljøkomité 
             Eivind Borna  
 
Senior representant 
             Helge Bjerke 
 
Junior representant 
             Lise Vanem  

Vararepresentant 
Are Haaland Naustbakk, Gøril Hjelseth 

 
Revisorer 
             Karl-Edvin Foss,  Øystein Berling 

 

Leder av turneringskomiteen  

Oppnevnes av styret dersom det er behov 

 
              
Valgkomité 
Bengt K. Pedersen (leder), Glenn Johnsen, Vidar Hauge Halvorsen, Ole Jørgen Henæs, Anders Tveten 
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Styrets arbeid i 2021 

 

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 2021 gjennomført flere styremøter i klubbens lokaler. Pga koronarestriksjoner som preget store deler 

av året ble saker også behandlet digitalt.  

  

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 2021  
  

Pandemien bød fortsatt på utfordringer for MTK og har preget Styrets arbeid også gjennom hele 

2021. Styret kunne imidlertid dra nytte av mye kunnskap Styremedlemmene og ansatte har 

tilegnet seg i 2020, utfordringene knyttet til tolkning av regler og restriksjoner har derfor vært 

mindre og aktivitetsnivå kunne økes etter hvert.  

Klubben kunne fortsatt stole på våre ansattes fleksible holdninger og medlemmenes tålmodighet 

slik at negative påvirkninger – både sportslig og økonomisk - har vært begrenset. 

I 2021 tok klubben sølv i eliteserien for herrer i andre år på råd og klubben arrangerte igjen 

turneringer etter en lang pause. 

Klubbens største utfordring i 2021 var å drive klubben uten en daglig leder til stede og derfor å 

finne en erstatter for vår tidligere daglig leder Tobias. Selv om Tobias kunne fortsette i en 25% 

stilling ut året var det åpenbart at det er ikke en ideell situasjon. Styret har derfor lagt ned mye 

innsats i å finne en ny kandidat, har vurdert flere CV og gjennomført en rekke intervjuer. Branislav 

Sisojevic ble ansatt som ny daglig leder fra 1.1.2022. 

Det er i 2021 utført et imponerende arbeid av de ansatte og frivillige, bl.a. den årlige banestell i 

både Moss og Larkollen og arrangering av turnering, spesielt klubbmesterskap i høsten. Resultatet 

kan du lese mer om i de enkelte rapporter fra komitelederne og hovedtrener.   

Tusen takk alle sammen og spesielt til Glenn som kunne hele tiden bidra med god erfaring og tipps. 

 

Carsten Rosskamp 

Styreleder 
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MEDLEMSTALL (basert på betalte medlemskap i 2021) 

Følgende tall per 31 des 2021 (2020): 

 

Medlemmer: 

Kvinner: 120 (130 i 2020) 

Menn: 218 (257 i 2020) 

Totalt: 338 (387 i 2020) 

 

Barn 6-12 år: 26 jenter og 35 gutter, 61 totalt (79 totalt i 2020) 

Barn 13-19 år: 29 jenter og 25 gutter, 64 totalt (68 totalt i 2020) 

 

Senior 20-25år: 10 damer og 13 herrer, 23 totalt (17 i 2020) 

Senior 25-99år: 53 damer og 136 herrer, 189 totalt (220 i 2020) 

Støttemedlemmer: 2 damer og 9 herrer, 11 totalt (12 i 2020) 

 

Det er en betydelig nedgang i 2021 fra 2020, der klubben kunne melde en økning i medlemstall. 
Nedgangen vises i alle aldersgrupper (bortsett fra Senior 20-25 år, der vi hadde en rekke 
medlemmer som gikk over fra aldersgruppen 13-19 år) og skyldes i all hovedsak Korona-pandemien 
der mange dessverre har valgt å trekke seg fra aktiviteter som allerede i 2020 kunne kun 
gjennomføres med betydelige restriksjoner. 
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MTK-ARRANGEMENTER 2021 

Moss TK er fra før 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 også 2021 et annerledes-år der pandemien preget store deler av året. Det var ikke før 
høsten at vi kunne komme i gang med turneringer (se juniorkomiteens rapport). 

Men ikke bare turneringer på hjemmebane, også andre arrangementer er svært viktig for oss som 
klubb som ønsker å gi gode tilbud til alle våre medlemmer og bidrar til realisering av vår visjon: I 
Moss Tennisklubb skal alle medlemmer føle seg velkomne til å spille tennis hele året, inne og ute, 
uansett alder, ambisjonsnivå og ferdighetsnivå. 

KLUBBMESTERSKAP 
10-12 september 2021 kunne klubben endelig arrangere igjen klubbmesterskap. Dette takket stor 
innsats fra våre medlemmer Tom Jetteng og Anders Tveten. 

         

Klubbmesterskapet markerte samtidig slutten på sommersesongen.  

I strålende vær gikk doublemesterskapet av stabelen på fredag ettermiddag, og etter flere harde, 
spennende og underholdende kamper kunne Bengt K. Pedersen og Erlend Fløisbonn innta titlen 
som Moss beste doublepar på herresiden. 

Det var så dukket for Damefinalen som i år sto mellom Sovi O. Kjølstad og Gøril Hjelseth. Dette var 
den kampen det på forhånd var knyttet mest spenning til, noe som også viste seg i 
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publikumsoppmøtet. I finværet på Ramberg fikk de overvære en meget spennende kamp, hvor Sovi 
til slutt trakk det lengste strået og kunne ta med pokalen hjem. 

Lørdag morgen startet kampene i herrenes singlemesterskap, noe som også skulle vise seg å bli en 
velspilt affære. Beklageligvis kom det litt regn på ettermiddagen så avsluttende kamper på lørdag 
måtte flyttes inn, uten at dette la noen demper på den gode stemningen. 

Søndag kl. 13 ble første serve i finalen slått i strålende solskinn og 2 sett senere hadde publikum fått 
se Tom Jetteng beseire Thien Tran og kan med det kalle seg klubbmester 2021. 

Det har vært en fantastisk innsats på tennisfronten av både unge og gamle! Stor takk til alle 
kioskvakter, banemannskap og turneringsansvarlige for et flott klubbmesterskap.  

Her er resultatlisten: 

Kvinner Single: 
1: Sovi 
2: Gøril 
 
Herrer Single 
1: Tom 
2: Thien 
3: Bjørn og Phillippe 
Deltagende: Bengt, Helge, Franz, Erlend, Glenn, Anders 
 
Double: 
1: Bengt/Erlend 
2: Glenn/anders 
3: Helge/Phillippe og Tom/Andrea 
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ØSTFOLDKARUSELLEN 
MTK gjennomfører vanligvis en turnering pr. måned i perioden januar-mai og september-desember 
– i alt 9 turneringer.  Som i 2020 ble det dessverre kun spilt to turneringer, i 2021 i oktober og 
november. 

TENNISSKOLETURNERINGER 
Avlyst 
 
TENNISNOR CUP 
Avlyst 

MTK LAGTENNIS 
Avlyst 

TACO-KVELD 
Fredag 3. desember ønsket klubben velkommen til en kveld med god mat, musikk, TennisKahoot for 
alle våre juniorer. Juniorkomiteen serverte middag med drikke + dessert. Det ble god stemmning 
blant ange barn og juniorer som kom. 
 

JULEFEST MED JULETURNERING 
Lørdag 11. desember kunne klubben invitere våre juniorer til en julefest/juleturnering. Julegrøt, 
åpen kiosk og mange kamper skapte fin julestemning på klubben.  

DROP-IN 
Drop- in for voksne på torsdager er et populært tiltak hvor en MTK trener organiserer trening og 
spill på tre baner. Påmelding og betaling uke for uke via MATCHi. Her er det også mulig for ikke-
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medlemmer å bli med, og derved introduserer vi klubben for potensielt nye medlemmer. Klubben 
retter her også stor takk til Bengt som tar initiativ til å oppmuntre flere å stille opp. 

 

VOKSENTRENING 
Klubben er stolt over å ha menge medlemmer i organisert voksentrening på hverdager. Her er det 
en god blanding av tennis teknikk, trening og spill ledet av MTK trener. Det settes stor pris på fra 
våre medlemmer og bidra til å bygge den viktige bredden i klubben. Tusen takk til alle som møter 
opp og bidrar til god stemning, samvær og aktivitet i hallen. 

 

STIGESPILL 
I 2021 har klubben startet opp med en ny aktivitet som øker aktivitet i bredden og skal bidra til at 

flere spiller med hverandre, også med dem som de ikke vanligvis spiller med. Stigespillet er en 

digitalt organisert løpende turnering, der alle kan melde seg på og spille etter egne ønsker – både 

på hyppigheten, tid på dagen og styrke. Systemet velger deretter passende motstander i en løpende 

turnus. Spillerne organiserer baner og oppmøte selv. Stigespillet ble tatt godt imot og senker også 

terskelen for nye medlemmer til å finne seg sparringspartnere i klubben. 
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Divisjonstennis 

 
MTK med sølv i Eliteserien og opprykk til 1. divisjon for 2. laget! 

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. Niklas Bådstangen, 3. Jonathan Berling, 4. Joakim Karlsson, 5. Markus Sørensen, 6. 

Torstein Jystad, 7. Karl Adrian Ringdal Nørstenæs, 8. Tobias Nilsson, 9. Anders Wilhelmsen, 10. Daniel Berling, 

11. Ludwig Boos Eek, 12. Ole Jørgen Henæs, 13. Carsten Rosskamp, 14. Petter Svendsen, 15. Francis Barbero 

 

Vi gratulerer MTKs Eliteserielag med sølv i NM 2021 
Bak: Eirik Grøner, Jonathan Berling, Niklas Bådstangen, Markus Sørensen 
Foran: Ludwig Boos Eek (kaptein), Joakim Karlsson, Ole C. Reier (kaptein) 
 
 
Eliteserien 2021: 

Med sølv fra 2020 rådet det igjen en forsiktig optimisme før Eliteseriestarten.  Selv om det tidlig ble klart at 

flere av våre nominerte spillere ikke var tilgjengelige, knyttet det seg forhåpninger til nykommer Niklas 

Bådstangen og bra spill på trening av samtlige tilgjengelige spillere.  Seriestarten ble også i år utsatt og det 

ble som i 2020 forenklet med to avdelinger med 4 lag.  Dermed 3 kamper i grunnspillet pluss eventuelt 

sluttspill.   
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Tirsdag 22. juni – en måned forsinket - spilte MTK sin første eliteseriekamp på hjemmebane i avdeling B mot 

Holmenkollen TK.  HTK stilte «topptungt» med Felix Nordby og Joachim Bjerke.  De vant både 1. double og 1. 

og 2. single, men resten av kampene gikk til MTK som dermed vant 4-3 og viste seg å bedre bredde en Oslo-

klubben denne dagen. 

Tilskuerne på veranda/tribune satte pris på både godt MTK-spill og godt vær, og det gav veldig god stemning 

og god hjemmebanefølelse for våre spillere.  

 

Onsdag 23. juni var det klart for ny hjemmekamp mot Stavanger.  STK stilte sterkere enn i 2020, men MTK-

spillerne åpnet dagen med to knallsterke doubler der Eirik og Jonathan spilte den beste doublekampen vi har 

sett av MTK-spillere på Ramberg da de slo sterke Richard Holmquist og Cezar Johansson med knusende 6/1, 

6/2 i en kamp der «alt gikk inn».  Med 2-0 ledelse hjalp det ikke at STK tok 2. og 3. singlen etter tøffe 

tresettere.  I de tre andre singlene hadde hjemmelaget full kontroll.  Og igjen var det godvær og bra med folk 

og selvsagt god stemning. 

 

Torsdag 24. juni var det klart for bortekamp mot Heming.  Med en skadet Simen Sunde Bratholm borte fra 

hjemmelagets oppstilling, ble det en komfortabel 7-0 seier til MTK.  Dermed ble det også avdelingsseier og 

hjemmekamp i semifinalen og i en eventuell finale! 

 

Fredag 25. juni tok MTK imot et offensivt Ullern-lag i godværet på Ramberg.  Eirik og Jonathan viste nok en 

gang storspill i 1. doublen der de beseiret Herman Høyeraal/ Shane La Porte med 6/2, 4/6, 10/5 i en uhyre 

spennende og publikumsvennlig kamp.  I 2.doublen hadde Joakim og Niklas full kontroll.  Herman kom tilbake 

og vant 1. singlen og gav Ullern nytt håp, men Niklas, Jonathan og Joakim vant sine kamper klart og dermed 

gav MTK w.o. på 5. singlen. Med en sterk 5-2 seier var det dermed klart for finale på hjemmebane mot 

regjerende mester Paradis TK som hadde slått HTK med 4-3.  

 

Søndag 27. juni kom gråværet og havskodda til Ramberg sammen med Paradis-spillerne og en solid 

heiagjeng fra Bergen. Denne gangen sto det 1-1 etter doublene.  Eirik og Jonathan måtte gi tapt for Lukas 

Hellum-Lilleengen/Leyton Rivera Varas med 4/6, 4/6, mens Niklas og Markus fightet i land 2. doublen mot 

Christoffer Greve/Claudio Rivera Varas med 4/6, 6/3, 12-10!  Deretter spilte Eirik en kjempekamp mot Lukas 

og vant 6/4, 6/3, mens Leyton slo Niklas med 6/3, 6/4 og dermed utlignet til 2-2.  Når Claudio på 1/4 måtte 

trekke seg med skade 4. singlen mot Joakim gikk MTK opp i 3-2 ledelse samtidig som Jonathan ledet 6/4 mot 

Christoffer i 3. singlen.  Dessverre hadde ikke Jonathan nok krefter til å fullføre og måtte se seg slått med 5/7, 

3/6 i de to siste settene.  Samtidig var 5. singlen i gang og der viste Viktor Selander seg for sterk for Markus 

og sikret 4-3 seier til Paradis med 6/4, 6/3.     

Dermed ble Paradis Eliteserievinnere og Norgesmestre også i 2021.  Været var surt og det var finaletapet 

også.  Likevel må vi berømme spillerne for flott innsats og masse godt spill – sølv to år på rad er sterkt av en 

klubb med 3 inne- og 2 utebaner. 
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MTK spillerstatistikk Eliteserien 2021 (5 lagkamper, 5 spillere benyttet):  

Eirik Grøner (6 seire/4 tap), Niklas Bådstangen (6 seire/3 tap, Jonathan Berling (7 seire/3 tap), Joakim 

Karlsson (9 seire/0 tap), Markus Sørensen (4 seire/3 tap). Kaptein var Ole Reier og Ludwig Boos Eek. 

Alle resultatene finner du her: https://ntf.tournamentsoftware.com/league/9FB8FAEF-10F8-439E-A7EE-

EEA092C17895/team/7 

Omtale her: http://www.mosstennis.no/mtk-i-eliteserien-2021/   

  

2. divisjon avdeling A 2021: 

MTK 2 spilte sine tre grunnspillkamper 15.-22.august og fightet i land tre sterke 4-2 seire i grunnspillet mot 

Osloklubbene Furuset, Heming 3 og OTK 2.  Samtlige lagkamper var tøffe og det var veldig sterkt av MTK-

spillerne å sikre gruppeseieren og hjemmekamp i opprykksfinalen mot Porsgrunn.  Den kampen ble spilt 

19.september og endte overbevisende 5-0 til MTK 2.   

Dermed ble det opprykk til 1. divisjon slik at MTK i 2022 stiller med herrelag i både Elite og 1. divisjon. 

 

MTK spillerstatistikk 2.divisjon 2021 (4 lagkamper, 5 spillere benyttet): 

Torstein Jystad (5 seire/3 tap), Anders Wilhelmsen (2 seire/4 tap), Daniel Berling (5 seire/ 1 tap), Ludwig Boos 

Eek (7 seire/0 tap), Ole Jørgen Henæs (3 seire/1 tap).  Kaptein var Ole Jørgen Henæs. 

Alle resultatene finner du her: https://ntf.tournamentsoftware.com/league/9FB8FAEF-10F8-439E-A7EE-

EEA092C17895/team/26 

Og omtale her: http://www.mosstennis.no/mtk-2-vant-sondag-og-porsgrunn-og-spiller-i-1-divisjon-neste-ar/ 

 

Takk til alle spillerne som virkelig sto på for KLUBBEN i 2021-sesongen.   

 

23.03.2022 Ole C. Reier/Ole Jørgen Henæs/Ludwig Boos Eek (kapteinsteamet 2021) 
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MTK Konkurransegruppe, Rekruttgrupper og Divisjonsgruppe 2021 

Pr. 1. januar 2021 besto MTKs Konkurranse- og Rekruttgruppe av 11 spillere fordelt på Konkurransegruppe 
Elite med 3 spillere: Ine Pedersen (2002), Jonathan Berling (2002) og Sophie Toyer (2005) - Rekrutt Gul med 5 
spillere: Andrea Bilden (2006), Aleksandra Toneva (Tønsberg/MTK 2006), Sofia Heian (2008), Emma Melkic 
(2008) og Lucas Furuset (2009) – samt Rekrutt Grønn med 3 spillere: Jovan Blagojevic (2011), Thomas Borna 
(2011) og Boris Tonev (Tønsberg/MTK 2012). 
 
I løpet av 2021 skjedde følgende endringer: 
1. juni sluttet Lucas Furuset (2009) og fra 1. juli flyttet Sophie Toyer (2005) til Furuset for videre satsing. Lucas 
sluttet med tennis og Jonathan Berling og Ine Pedersen flyttet til studier i henholdsvis USA og Bergen.  
Samtidig meldte Aleksandra Toneva og Boris Tonev overgang fra Tønsberg til Sandefjord TK og flyttet sin 
treningsbase dit.  
Den tidligere Rekruttgruppen ble ny Konkurransegruppe og fikk pr. 20. august to nykommere fra Tyskland i 
Jarle Rosskamp (2007) og Lotta Rosskamp (2011).   
1. september ble det opprettet en ny Rekruttgruppe med 8 spillere som alle fortsatte ut desember (se navn 
under).  

Pr. 31.12.21 besto dermed MTKs Konkurransegruppe av 7 spillere: Andrea Bilden (2006), Jarle Rosskamp 
(2007), Sofia Heian (2008), Emma Melkic (2008), Jovan Blagojevic (2011), Thomas Borna (2011) og Lotta 
Rosskamp (2011). 
Ny Rekruttgruppe pr. 31.12.21 besto av 8 spillere: Timo Thorgersen (2010), William Meskanen (2011), Iver 
Haugen (2011), Ole Grønnflåten (2011), Matheo Hunsrød (2011), Herman Foss Møller (2011), Agnes Emilie 
Løvik (2011) og Aleksandra Sannem Heian(2011).  
 
Sparring/divisjonsspillere: 13 divisjon/sparringspillere, inkludert trenerne Are Naustbakk og Ludwig Boos 
Eek, har vært med på våre fellesøkter.  Carsten Rosskamp (63 økter), Ole Jørgen Henæs (46) og Daniel Berling 
(43) topper frammøtestatistikken for denne kategorien spillere i et år der hele innesesongen januar-mars 
gikk fløyten. 
Andre divisjons- og konkurransespillere som har vært med på våre treninger er: Eirik Grøner (23), Markus 
Sørensen (30), Jocke Karlsson (4), og Niklas Bådstangen (1).  
Gode holdninger og stor innsats har også i 2021 vært standarden for våre sparringspartnere, og derfor er de 
flotte forbilder og uvurderlige treningspartnere for våre yngre spillere.  
Besøk av spillere fra andre klubber har vært begrenset i 2021 pga reiserestriksjoner (covid) og begrenset 
trenerkapasitet i en travel turneringsperiode på sommeren. 

Det totale antallet gjennomførte organiserte treningsøkter (Konkurranse-, Rekrutt- og Divisjonsgruppe inkl. 
gjester på organisert trening.) i 2021 var 2011 økter mot 2385 i 2020. 
Best treningsframmøte i 2021 hadde Jovan Blagojevic med 169 fellesøkter. 

Trenere: 
Ole C. Reier og Ludwig Boos Eek åpnet året med være ansatt i 50% stillinger og ha ansvar for Konkurranse- og 
rekruttgruppen. Fra 1. juli gikk Ole over i en 20% stilling mens Ludwig øket til 100%. Fra denne datoen har 
Ludwig hatt hovedansvaret for Konkurranse- og Rekruttgrppene med Ole som assistent. 
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Trening og rammebetingelser: 
Coronapandemien la som i 2020 store begrensninger på både trening og konkurranser.  
I januar ble det forbud mot organisert trening bortsett fra for våre definerte toppidrettsutøvere Jonathan, 
Ine, Sophie (samt Oslobaserte Eirik Grøner og Markus Sørensen).  
Fra 2. februar til 11. mars fikk vi lov til å organisere innetrening for alle unntatt de over 19 år. Det gikk pga 
NTFs definisjon av toppidrettsutøver ut over samtlige «rutinerte» Eliteseriespillere som ikke kunne definere 
seg som profesjonelle spillere… 
Dessverre stengte myndighetene fra 11. mars ned all innetrening (også toppidrett).  Etter en periode med 
utetrening på Reier Skole satte vi alt inn på å utnytte en tidlig vår i Larkollen. Etter strålende innsats fra 
trenere, spillere og foreldre (med god avstand, munnbind og håndsprit) og avsluttende «valsestafett», kunne 
våre konkurranse- og rekruttspillere slå de første slagene som egentrening på grus i Larkollen 31. mars.   
Organisert trening for konkurransespillere til og med 19 år ble først tillatt fra 5. april, og fra da var det god 
fart på utetreningen i Larkollen.  Toppidrettsutøvere/utøvere over 19 år måtte fortsatt nøye seg med 
egentrening, men fra 17. april kunne også de endelig trene organisert – kun 4 uker før terminfestet seriespill.  
Når nye sanksjoner rammet idretten i desember kunne NTF erklære tennis (og padel) som avstandsidretter. 
Dermed kunne alle våre medlemmer fortsette å spille samtidig som den organiserte trening kunne gå som 
vanlig.    
I utesesongen trente dermed Konkurransegruppen samt Rekrutt Gul og Grønn som planlagt, og fra 1. april til 
1. juni gikk de fleste øktene i Larkollen.  Fra 1. juni flyttet vi treningen til MTKs baner.  Treningsdagene var 
mandag til fredag, pluss flere helgeøkter fram til turneringer igjen ble tillatt i slutten av juni.  I skoleferien ble 
treningen gjennomført noe tidligere på dagen.  Både Konkurransegruppe- og Rekruttgruppespillerne har i 
tillegg hatt mulighet for egentrening med grønt-kort ordning så sant hallen har vært åpen for spill.    
 
Våre elever på Kirkeparken Idrettslinje (Jonathan Berling og Ine Pedersen) har som følge av utmerket 
samarbeid med skolens Toppidrettsledelse og kroppsøvingslærer, fått trent stort sett hver tirsdag og torsdag 
morgen, samt på dagtid de fleste onsdager og fredager – uten alt for mange dager tapt til 
coronarestriksjoner.   
Rekrutt Gul var i vårterminen satt opp med fellestrening med både tennis og fysisk trening mandag, tirsdag, 
torsdag, fredag og enkelte lørdager/søndager, mens Rekrutt Grønn/Oransje skulle hatt fellestrening mandag, 
onsdag og fredag og enkelte lørdager/søndager. 
Fra 1. september har den nye Konkurransegruppen trent felles på tirsdager, onsdager, torsdager, fredager og 
de fleste søndagene, mens den nye Rekruttgruppen har kommet godt i gang med trening (333 økter) 
mandager, onsdager, fredager og lørdager. 
 
Sparringspartnere/divisjonsspillere har på grunn av pandemi med tilhørende hjemmekontorordning ofte 
trent på dagtid og søndager i tillegg til noe på tirsdager og torsdager fra 1. september.  

Turneringsspill – junior, senior og veteran 
Med reisebegrensninger, nasjonale og lokale tiltak, ble det ingen nasjonale turneringer før i andre halvdel av 
juni.  I en forkortet turneringssesong, ble det likevel levert mange gode resultater av MTK-spillere i alle aldre.   

Jovan, Thomas og Lotta har alle spilt i underkant av 10 turneringer i u10, u11 og u12-klassene, og hevdet seg 
godt. En overvekt av seire virker å ha gitt dem «blod på tann» for alle sammen, og på treningen har de vist 
stor teknisk og taktisk framgang.  Beste resultat i 2021 var det Thomas som sørget for da han ble nr. 2 i 
Porsche Cup (som hvert år samler de beste u10-spillerne).   



20 
 

 MOSS TK Årsberetning 2021  

 
Nykommer Jarle samt Andrea, Sofia og Emma har vist god utvikling og levert flere oppløftende resultater.  
Jarle debuterte i det norske turneringssystemet med seier i NC14 D på Heming i slutten av september der 
Sofia vant NC14 B med finaleseier over Emma som vant double B sammen med Sofie Parr fra Ålesund.  
Andrea avsluttet året med seier i UTR 3.0-5.0 i Larvik/Stavern.    

En av årets beste MTK-prestasjoner kom da Jonathan Berling overaskende vant kvartfinalen i herresingle i 
NM i Frognerparken og beseiret regjerende mester og Davis Cup-spiller Simen Sunde Bratholm.  Seieren ble 
«belønnet» med TV-sendt semifinale der Jonathan riktignok måtte se seg slått av senere NM-vinner Felix 
Nordby.  Men 3. plass i single i NM ute var et nytt steg for MTK som for første gang hadde en spiller i 
direktesendt TV-kamp på Eurosport/Discovery.   
I sterk konkurranse med Eirik Grøner ble Jonathan Berling kåret til Årets spiller i MTK, og en nærmere 
begrunnelse og beskrivelse av hans tennisår og resultater kan finnes i en egen artikkel.   

 

Double er lagarbeid!  Niklas Bådstangen og Jonathan Berling med sine nærmeste støttespillere etter at NM-

tittelen i gutter double 19 år var sikret i Frognerparken 2021.. 

 

 
Ine Pedersen slet også i 2021 med skader, og hennes beste opplevelse på tennisbanen i 2021 ble nok en ny 
NM-tittel med Furusets damelag. 
Sophie Toyer har hatt veldig godt treningsframmøte og jobbet godt med både teknikk, spill og fysikk.  Idet 
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turneringssesongen åpnet i slutten av juni, valgte hun å flytte på seg til Furuset for å fortsette sin satsing der.  
Vi ønsker Sophie lykke til videre. 

Av divisjonsspillerne var det igjen vår 1.er Eirik Sars Grøner som leverte de aller beste resultatene i år.  Igjen 

har Eiriks internasjonale satsingen blitt bremset av pandemien, men han leverte solid i Eliteserien  og i 

sommerens og høstens GP-turneringer før han sammen med Markus Sørensen tok 2. plass i NM ute i 

Frognerparken samt 3. plass i single og sørget for to MTK-spillere i semifinalene i NM herrer!  Deretter spilte 

Eirik 7 Future-turneringer i Danmark, Sverige, Slovakia og Egypt og skaffet seg 2 ITF-poeng i single og 4 ATP-

poeng i double.   

 
Eirik Grøner ble første MTK-spiller med ATP-poeng og var en sterk utfordrer til Årets spiller. 

I NM Open inne på Gjøvik ble det også doubleseier og en velfortjent NM-tittel til Eirik (sammen med 

Paradisspiller Baltazar Wiger-Nordås).  I samme turnering ble det dessuten 2. plass i single etter nok en TV-

sendt kamp med en MTK-spiller i aksjon.   

 

Niklas Bådstangen (med base i Hamburg) dro som Markus og Jonathan også til collegetennis i USA etter NM i 

Frognerparken.  Hans beste individuelle resultat i Norge i år, ble NM-tittelen i guttenes 19-årsdouble 

sammen med Jonathan.  I single 19 år ble det 5. plass etter tap for klassevinner Ole Tinius Lepsø. 

Ole Jørgen Henæs ble igjen dobbelt norgesmester med både single- og doubleseirer (med Fredrik Kjus, 
Heming) i NM 50+ inne.  Dessverre ble han stoppet av skade i ute-NM. 

Representasjon: 
Ole Jørgen Henæs spilte 1.er i Nordisk for Norge i Stockholm. 
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Dick Bjurstedts Minnepokal (sammenlagt klubbkonkurranse NM senior ute): 
MTK ble (som i 2020) nr. 8 og nest beste klubb utenfor Oslo og Akershus etter Stavanger TK. 

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.  

23.03.2022 Ludwig Boos Eek/Ole C. Reier (trenere) 

http://www.mosstennis.no/
http://ntf.tournamentsoftware.com/
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ÅRETS SPILLER I MTK 2021 

Jonathan Berling ble «Årets MTK-spiller» også i 2021.  Dette er det tredje året han vinner denne 
prisen, og begrunnelsen er den samme som i 2019 og 2020: Jonathan har trent mest og samtidig 
vært en sterk bidragsyter og god rollemodell i vårt treningsmiljø - og levert veldig gode resultater 
både individuelt og på vårt herrelag.  

Konkurransen var som vanlig hard i kamp med flere andre MTK-spillere, men kvartfinaleseieren i 
NM i herresingle i Frognerparken over regjerende Norgesmester og Davis Cup-spiller Simen Sunde 
Bratholm (6/7(6), 6/2, 6/4) var utvilsomt årets prestasjon av en MTK-spiller. Seieren ble «belønnet» 
med TV-sendt semifinale der Jonathan måtte se seg slått av senere NM-vinner Felix Nordby.  Men 3. 
plass i herresingle i NM ute, var et nytt steg for både Jonathan og MTK.  Dette var første gang 
klubben hadde en spiller i direktesendt TV-kamp på Eurosport/Discovery.  

Men året var godt i gang da NM gikk av stabelen i august.  Etter pandemi-nedstenging ble det åpnet 
for konkurranser i Eliteklassen midt i juni.  Det ble starten på en hektisk sommer for Jonathan.  Først 
kom en komprimert Eliteserie (22.-27.6) der MTK igjen måtte nøye seg med sølvet.  Jonathan spilte 
double + single i alle 5 Eliteseriekamper og vant 7 av kampene.   

Etter noen dagers hvile og en kort treningsperiode tok han nye steg i sommerens tøffe GP-
turneringer.  I Mjøndalen ble det 2. plass i single etter tap for Casper Christensen.  I Lexus GP Larvik 
Stavern og i Lexus GP Sandefjord ble det to tre-settstap for toppseedete Herman Høyerål, og i Lexus 
Invitational (8 spillere) ble det tap i to jevne sett for turneringsvinner Simen Sunde Bratholm.  Selv 
om det altså ble flere tap på kort tid, ble det altså veldig god matching for Jonathan.   

Han gikk derfor til NM i Frognerparken med mye selvtillit.  19-års tittelen i single – som Jonathan 
sterkt ønsket seg - røk riktignok etter kvartfinaletap i tre sett mot Albert Porsmyr Hansen som 
hadde dagen og leverte en god og smart kamp.  Men Jonathan ristet skuffelsen av seg og leverte en 
rekke gode kamper.  Dermed ble både en NM-tittel og en veldig sterk 3. plass i herresingle.  

Umiddelbart etter NM dro Jonathan til studier og collegetennis i USA, og der tok det ikke lang tid før 
han gjorde seg sterkt bemerket med Regionals-seier i double og 2. plass i single.  At det skjedde på 
USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York, satte en ekstra spiss på opplevelsen for 
Jonathan. 
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Resultatmessig har konkurransen vært hard fra flere spillere, først og fremst Eirik Grøner som har 
en rekke sterke resultater i Norge og i utlandet, og Jocke Karlsson som vant 9 av 9 kamper i 
Eliteserien.  Men de to sistnevnte har base i Oslo, og selv om de med sine gode holdninger og 
eksemplariske opptreden har glidd rett inn i vårt miljø, ble det igjen utslagsgivende at Jonathan 
stabilt viste akkurat de holdningene vi ønsker fra våre spillere i den daglige treningen.  Han tok igjen 
ansvar og viste omtanke og støtte til de andre spillerne i klubben.  Med godt humør og stor innsats 
og en støttende, inkluderende og oppmuntrende stil, har han bare blitt en sterkere og sterkere 
bidragsyter i vårt treningsmiljø.  Han vil bli savnet, men vi håper at unge spillere vil ta opp arven 
etter ham.   

Vi ønsker Jonathan lykke til videre og velkommen hjem til MTK og divisjonstennis i 2022. 

23.03.2021, Ludwig Boos Eek/Ole C. Reier 
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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 vinter og vår i 2021 vært preget av koronapandemien med begrensninger på sosial 
kontakt og derfor også trening. Derfor ble fokus i første halvår på å få til så mye trening som det lot 
seg gjøre innenfor retningslinjene fra myndighetene og ivareta et godt smittevern. Det lykkes vi 
med, ikke minst takket være vårt dyktige trenerteam.  

Uten daglig leder Tobias Nilsson til stede ble det mer ansvar og mer å gjøre for trenerteamet vårt. 
Heldigvis for oss gikk Ludwig Boss Eek til 100% stilling fra juni og jobbet med alle gruppene, men 
med hovedansvar for konkurranse og rekrutt. Are Naustbakk økte også sin stilling og ble en svært 
aktiv del av totaltilbudet på tvers av aldre og grupper. Sammen med Ole Conrad Reier som mentor, 
med hans kunnskap og erfaring har trenerteamet fungert meget bra og alle spillernivåer blitt godt 
ivaretatt. 

Hovedprioriteten til det nye styret gjennom sommer og høst var å finne en flink daglig leder og 
trener. Det ble avholdt flere intervjuer og prosessen var tidkrevende. Det var derfor gledelig å få 
ansatt ny daglig leder/trener med oppstart 1.1.2022. 

Styrets plan for aktivitetstilbud til barn og unge omfatter både bredde og spissing. Dessverre har vi i 
likhet med mange andre idrettsklubber opplevd nedgang i antall barn i Tennisskolen som følge av 
pandemien i 2021. Juniorkomiteen er opptatt av å snu dette og gleder seg til oppstart av ny daglig 
leder som kan ta ordentlig tak i rekrutteringen. 

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 første termin av 2021 ble dessverre de fleste rekrutteringsaktivitetene 
avlyst.  
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Flinke Are og Ludwig + Andrea fra konkurransegruppa med sommerskolebarna 

 
 

MTK fikk heldigvis gjennomført 3 uker (uke 25, 26 og 32) med sommerskole som en del av tilbudet i 
Ferieklubben i regi av Moss Kommune. Uke 25 og 32 var fullbooket med plass til 30 barn per uke. 
Det har aldri tidligere vært så mange påmeldinger til vår sommerskole som i sommer 2021. Det 
viser potensiale for rekrutteringen og lover godt for tiden som kommer.  

 
Flinke Franz med sommerskole barna  

 

SFO-tilbud på mandager, onsdager og torsdager for elever fra Ramberg og Refsnes skole er en viktig 
rekrutteringsaktivitet. Tilbudet ble redusert til kun Ramberg skole i 2021. Tilbudet går ut på at 
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treneren henter barna ca. kl 14 på skolen og går sammen med barna opp til klubben. Foreldrene 
henter barna på klubben etter treningen. 

I tillegg til Tennisskolen, SFO og familieaktiviteter, har MTK et fantastisk tilbud til de spillerne som 
ønsker å satse på tennis. For noen er satsningsmulighet en viktig del av beslutningen om hvilken 
idrett de skal velge og kan også gjøre at de ivrigste holder på med idretten lengre. Vi ser også at 
rekrutt- og konkurransegruppen kan motivere barn på tennisskolen til å trene flere ganger i uken. 
Sist men ikke minst er rekrutt- og konkurransegruppen en viktig del av inntektene til klubben.  

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 løpet av vår og sommer 2021 var det ikke mulig å 
arrangere turneringer og aktiviteter for barn.  

 
Tennis Kids Tour 16.oktober 

 

Heldigvis har koronarestriksjonene sluppet taket og vi kunne etter hvert starte med å arrangere 
turneringer og aktiviteter. Slutten av utesesongen ble markert med Klubbmesterskapet 
13.september. Race U14 for jenter ble arrangert 19 september.  Østfoldkarusell Mini/Midi 26 
september og Tennis Kids Tour på Grønt nivå 16.oktober. Flere av turneringene gir gode inntekter i 
klubben. 
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Østfoldkarusell høst 2021 

 
ØstfoldKarusellen ble arrangert igjen 31.oktober og 28.november og siste turnering for året var 
Moss Åpen UTR 19-21 november. 

Desember bydde på flere hyggelige arrangementer, Tennistaco for alle barn fra Tennisskolen + 
Juleturnering med julefest 11.desember. Korona blomstret dessverre opp igjen fra midten av 
desember og siste Østfoldkarusell 19.desember måtte avlyses. 

 
Race U14 19.september 
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Selv om 2021 var et bedre år enn 2020 mtp korona, har mange av våre turneringer og sosiale 
aktiviteter allikevel måttet avlyses. Vi har heldigvis kunne hatt organisert trening for barn og unge i 
store deler av året.  

Juniorkomiteen vil takke de flotte trenerne og hjelpetrenerne våre, som hver uke tar imot barna og 
ungdommene, sprer treningsglede 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.    

Vi vil også rette en takk til mange hyggelige foreldre, barn og ungdom som er med og skaper miljøet 

hos oss i Moss Tennisklubb. Vi gleder oss til 2022 😊 

Med vennlig hilsen, 
Svetlana Heian 
Leder Juniorkomiteen 
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HALL OG ANLEGG 

I 2021 ble det ikke utført noen større utbedringer eller oppgraderinger ved vårt anlegg. Det ble 
utført kontroll av elektrisk anlegg, brannvarsling og slukkeutstyr. Utebelysning kom i orden igjen og 
gamle bannere ble fjernet. 
 
Våren ble som vanlig startet med å klargjøre banene i Larkollen. Ole og Ludvig la ned linjer og grus, 
og administrerte en formidabel valse-stafett. Avtalen vi har med Larkollen gjør at 
konkurransegruppe, som er med på å preppe, kan benytte disse banene i perioden før grusbanene i 
Moss er klare. Dette er med på å frigjøre banekapasitet innendørs i hallen vår. Etter at Larkollen var 
satt i stand gikk ferden til Moss, og grus-gjengen brettet opp ermene på ny. I tillegg til å klargjøre 
banene, ble det også klippet og ryddet i områdene rundt banene. 
 

   
 
En stor takk til alle som stiller opp til dugnadsarbeid! 
 
Som kanskje flere har lagt merke til, er det en del småsår i banedekket inne, prosjektet med å 
utbedre dette ble startet i 2021, men kom ikke i mål i løpet av året som gikk. Dette har vi som mål 
om å utbedre i løpet av 2022.  
 
Det har til tider kanskje vært litt kaldt i klubbhus og i hallen, dette kommer av at vi har forsøkt å 
holde strømutgiftene så lave som mulig i tiden med høye strømpriser. Håper alle har forståelse for 
dette. Vi kommer til å se på både varmekilder og ikke minst strømtilførsel/sikringsskap i 2022. 
  
  

Med vennlig hilsen  
Rune Bilden  
Leder hall og anlegg   
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KIOSK OG MILJØ  

Lukten av nystekte vafler og bakevarer. En nytraktet kopp kaffe for å våkne. Iskald cola etter en 

slitsom trening eller kamp. Sol og sommer med masse is i fryseren. Året 2021 ble som 2020 ikke helt 

som vi hadde håpet. 

Det nye året ser lysere ut, og det er planlagt mye aktiviter på klubben fremover. Dette gir potensial 

for økt kiosksalg. En viktig inntekt til klubben. 

Takk til alle tennisforeldre og utøvere som har stilt opp i kiosken når det har vært mulig å 

gjennomføre turneringer. 

All honnør til ansatte for innsatsen i det daglige arbeidet med å holde rent og orden på kjøkkenet i 

en tid da dette har vært ekstra viktig.   

Med vennlig hilsen 

Eivind Borna 

Kiosk og mijø 
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Moss, 24.03 2022 

 

 

 

 

Carsten Rosskamp       Rune Bilden  

Styreleder        Nestleder og 

                             Leder hall/anlegg  

 

  

Svetlana Sannem Heian  Jørgen Vanem 

Leder juniorkomité                                                                                Leder økonomikomité 
 
 
 

Eivind Borna  Helge Bjerke 

Leder kiosk- og miljøkomité                                                                  Seniorrepresentant 

 

 

Lise Vanem     
Juniorrepresentant                                                                                                    


