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STYRETS SAMMENSETNING 2022 

 

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 
             Andrea Bilden  

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), Ole Jørgen Henæs, Glenn Johnsen, Anders Tveten 
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Styrets arbeid i 2022 

 

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.  

1.1.2022 har Styret ansatt en ny daglig leder i klubben.  

 

Det er i 2022 gjennomført flere styremøter i klubbens lokaler.  Styret i Moss Tennisklubb er et arbeidende 

styre. Det er sammensatt med god representasjon fra alle interessegrupper i klubben. Vi har søkelys på god 

dialog med de ansatte og 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 2022  
  

Etter en pandemipreget 2021 skulle 2022 vise veien tilbake til normalen. Men stor innsats og med 

en ny daglig leder på plass jobbet styret og det ansatte for å få opp aktivitetsnivået i klubben og få 

til ny medlemmer. Klubben kunne også fortsatt stole på at en del medlemmer har vært med i 

klubben gjennom hele pandemien og dermed dannet grunnlag for en sterk klubb i 2022. 

En ny daglig leder, Branislav Sisojevioc, begynte å jobbe i Moss Tennisklubb 1.1.2022 og tok også 

over ansvaret for tennisskolen, voksenkurs og en rekke andre aktiviteter. 

Også i 2022 ble det utført imponerende arbeid av de ansatte og frivillige, bl.a. den årlige banestell i 

både Moss og Larkollen. Flere turneringer og andre arrangementer ble arrangert. Mer kan du lese i 

de enkelte rapporter fra komitelederne og hovedtrener.   

Klubben stilte med fire lag i årets lagkamper ute. Begge herrelag slitt med skader og en del forfall. 

Det samme med damelaget i sitt første år. Veteranlaget spilte sterk i sitt første år og kunne lande 

to seire og en uavgjort. 

Klubbens mangeårig daglig leder/hovedtrener sluttet før sommeren etter ett år der han fungerte 

som rådgiver/mentor. Ludwig Boss Eek sluttet i høsten og er nå trener i Snarøya. Are Haaland 

Naustbakk er i klubben i en fulltidsstilling siden 1.9.2022. 

I tiden under Branislav Sisojevic startet en del nye aktiviteter, med rekruttering, spesielt inn mot 

vinteren og til årsslutt kunne vi se en oppgang på antall medlemmer. Bra! Omsetningen i 2022 har 

gått opp med 60 % sammenlignet med 2021. Underskuddet har blett redusert med 40 %. 

Tusen takk alle sammen. 

 

Carsten Rosskamp 

Styreleder 
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MEDLEMSTALL (basert på betalte medlemskap i 2022) 

Følgende tall per 31 des 2022 (2021 / 2020): 

 

Medlemmer: 

 2022 2021 2020 

Kvinner 128 120 130 

Menn 230 218 257 

Totalt 358 338 387 

 

 2022 2021 2020 

 gutter/ 
herrer 

jenter/ 
damer 

begge gutter/ 
herrer 

jenter/ 
damer 

begge begge 

Barn under 12 år 49 26 75 35 26 61 79 

Barn 13-19 år 30 31 61 25 29 54 68 

Senior 20-25 år 9 2 11 13 10 23 17 

Senior 25-99år 134 67 201 136 53 189 220 

Støttemedlem 8 2 10 9 2 11 12 

 

Det er gledelig å se medlemstallene på vei oppover etter pandemien. 

Nesten alle aldersgrupper bidro til en solid vekst. Dessverre ser vi at en del medlemmer som reiser 
fra Moss etter skoletiden slutter i klubben. Det er bare i denne aldersgruppen der vi mister 
medlemmer. 

Til gjengjeld meldte seg mange nye barn til trening i tennisskolen og som medlem i klubben. Også 
på damesiden kunne vi se en markant økning i antall medlemmer. 

Vi gleder oss over alle som er med i klubben og bidrar til at Moss Tennisklubb er den klubb som den 
er. 
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MTK-ARRANGEMENTER 2022 

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.   

I 2022 kunne vi komme tilbake for fullt og det ble arrangert en rekke turneringer på nasjonalt nivå. 8 
juniorturneringer i aldersklassen U11-U14, 3 UTR turneringer og et klubbmesterskap preget 
turneringslandskapet 2022 i Moss. 

I tillegg til turneringer på hjemmebane er også andre arrangementer 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 
Klubbmesterskapet 2022 gikk av stabelen 10. og 11. september i meget god stemning på Jeløy. Det 
ble arrangert single- og doublekonkurranse. I single med innledende puljespill og etterfølgende 
eliminering mens i double kunne alle spille mot hverandre i en stor pulje! 

17 deltakere, inkludert 2 kvinner, 2 unge talenter, aktive spillere og veteraner, altså spillere på alle 
ferdighetsnivåer pluss tilskuere fant veien til klubbens anlegg.  På grunn av været på lørdag måtte 
single kamper i fellesklassen starte innendørs. Senere, i høstvær, var det også mulig å spille på våre 
to fine grusbanene ute. På søndag derimot tillot været med sensommertemperaturer og solskinn 
nesten alle single- og doublekamper å spilles utendørs. 

Spennende kamper som i den innledende puljespill på lørdag kunne nå også sees i 8-delsfinalen i 
single. Etter kvartfinalen vant Carsten Rosskamp knepent far-sønn-duellen mot Jarle Roßkamp 4:2 
2:4 og 10:3 i tredje sett. I den andre semifinalen beseiret Pål Henriksen Thien Hong Lan Thai Cao 
Tran 4:2 4:2 i 2 omstridte sett. I finalen som fulgte ga finalistene alt igjen og tilbød tilskuerne en flott 
kamp. Carsten Rosskamp holdt imidlertid nesen oppe 4:1 4:0 takket være konstant spill og 
kondisjon. 

Puljekamper i doublekonkurransen startet med stor motivasjon. Vinnerparet måtte nå avgjøres ved 
hjelp av best av tre supertiebreaks. Helge Fosholm Bjerke med Meron Klinger spilte en spesiell 
dobbel mot Jovan og sin far Bojan Blagojevic. Begge doublepar skilte ikke bare mer enn 65 års 
aldersforskjell, men også mer enn 65 års spillerfaring. Helge og Meron vant til slutt denne duellen 
på hele 3 sett med 7:10 10:6 og 10:6. Søndag kveld ble Carsten Rosskamp og datteren Lotta vinnere 
etter antall sett med like mange poeng, etter 15 kamper fra 6 påmeldte doublepar var spilt. Dem 
vant like foran Andrea Bilden og Jarle Roßkamp. Sovi Oktaviani Kjølstad, Glenn Johnsen, Anders 
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Tveten, Bengt Kenneth Pedersen, Erlend Solhaug Fløisbonn, Ben Lauritzen og Christian Skaanes viste 
også flott tennis og stort engasjement på banen. 

Begge dagene var omtrent halvparten av anlegget okkupert av klubbmesterskapet fra klokken 11.00 
til ca. 19.00. Dessverre førte den sene avslutningen på søndag til at to double-par ikke kunne spille 
sin siste gruppekamp på grunn av private forpliktelser. Forslaget til forbedringer om å la spillene 
starte en time tidligere begge dager, slik at avslutningen ikke strekker seg så langt ut i kveldstimene, 
vil gjerne være med i planleggingen for neste år. 

Likevel var det meget god stemning begge dager både på og utenfor banen.  Humørfylte deltakerne, 
daglig-leder som turneringsleder og dobbeltvikar samt familierelaterte tilskuerne sørget for denne. 
Det var også dekket for god mat og drikke med grillet burgere, vafler, toast, melon og kafe/brus. 

«Det var gledelig å se mosjonister, konkurransespillere, gamle og unge delta på klubbens 
turnering.«, kom som en flott tilbakemelding fra et medlem. 

Tusen takk til alle deltakere, frivillige og tilskuerefor stort engasjement og gratulerer til alle som som 
var på vinnerpallen: 

Single 

Carsten Rosskamp 
Pål Henriksen 
Thiem Hoang Lan Thai Cao Tran 
Jarle Rosskamp 

Dobbel 

Carsten og Lotta Rosskamp 
Andrea Bilden og Jarle Rosskamp 
Helge Fosholm Bjerke og Meron Kliger. 
 

ØSTFOLDKARUSELLEN 
MTK gjennomfører vanligvis en turnering pr. måned i perioden januar-mai og september-desember 
– i alt 9 turneringer.  I 2022 kom vi endelig i gang igjen. Bare i September og Oktober var det ikke 
nok plass i kalenderen men alt i alt kom vi på 7 turneringer, for det meste både rød og grønn ball. 

TACO-KVELD/OVERNATTINGSTENNIS 
I 2022 ønsket klubben tre ganger velkommen til en kveld og natt med god mat, musikk, Tennis og 
koselig stemning i hallen for alle våre juniorer. Juniorkomiteen serverte middag med drikke + 
dessert. Ny i 2022 var at Taco-kvelden ble kombinert med overnattingstennis der våre juniorer 
kunne spille sent i kveld  og overnatte i hallen. Overnattingstennis ble rask veldig populær. 
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JULEAVSLUTNING 
Mandag 19. desember ble alle barn i tennisskolen invitert til en storstilt juleavslutning. Julegrøt, 
åpen kiosk og superfin stemning ga en vellykket avslutning av tennisskoleåret 2022.  

DROP-IN 
Drop- in for voksne på torsdager er et populært tiltak hvor en MTK trener organiserer trening og 
spill på tre baner for både nybegynnere og viderekommende. Påmelding og betaling uke for uke via 
MATCHi. Her er det også mulig for ikke-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 og for etterfølgende MatchPlay. 

 

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 
Etter stigespillet ble nyinnført i 2021 kunne vi se at det ble like populært i 2022! 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. Det skal dermed bidra til at 

flere spiller med hverandre, også med dem som de ikke vanligvis spiller med. 
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Divisjonstennis 

 
MTKs herrelag 1 ble nr. 5 i Eliteserien mens MTK herrelag 2 rykket ned.  Damelaget ble nr. 2 i 3. divisjon  

avdeling B. Vellykket start for veteranlaget! 

 

10. mai 2022 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. Jonathan Berling, 3. Niklas Bådstangen, 4. Eivind Tandberg,  5. Joakim Karlsson, 6. 

Torstein Jystad, 7. Markus Sørensen, 8. Ludwig Boos Eek, 9. Anders Wilhelmsen, 10. Daniel Berling, 11. Ole 

Jørgen Henæs, 12. Carsten Rosskamp, 13. Fredrik Rogersten, 14. Francis Barbero. 15. Petter Svendsen, 16. 

Branislav Sisojevic, 17. Jarle Rosskamp, 18. Are H. Naustbakk, 19. Franz Fjærvik 

 

Eliteserien 2022: 

Etter to år med to avdelinger med 4 lag pluss sluttspill, ble det igjen arrangert enkel serie med 8 lag – altså 7 

kamper i grunnspillet pluss eventuelt sluttspill for de 4 beste.  

Med sølv fra 2020 og 2021 var sluttspill (topp 4) målsettingen for MTK 1 ved sesongstart, men med en 

kombinasjon av forfall og manglende samtrening nådde vi ikke årets målsetting og måtte ta til takke med en 

5. plass til slutt.    

 

Kampene: 

Det ble en tung start med 1-6 borte mot Ullern 21. mai og 1-6 mot Paradis i Bergen 26. mai.   

Både Ullern og Paradis var klart best, tok begge doublene og 4 av fem singlekamper.  Bare Torstein Jystad 

vant for MTK i disse kampene.  Verken Niklas Bådstangen eller Markus Sørensen var tilgjengelige i disse 

kampene samtidig som Jonathan Berling slet med grusformen etter sen hjemkomst og et år på hardcourt i 

USA. 

28. mai var både Niklas og Markus på plass og med full uttelling i to jevne doublekamper fulgt opp av sterke 

singleseire for Jonathan, Niklas og Eivind, ble 5-2 på hjemmebane i en veldig viktig kamp mot Heming. 

29. mai ble det så overkjøring av Snarøya med 7-0 på hjemmebane i en kamp med klare sifre i samtlige 

kamper. 

2. juni fulgte laget opp med en sterk 7-0 seier mot Holmenkollen på bortebane.  MTK tok begge doublene 

med klar margin før de vippet samtlige singler vår vei etter gode prestasjoner.  Dermed lå laget igjen godt an 

til sluttspill, men dessverre måtte vi spille uten både Eirik og Niklas i de resterende kampene. 

5. juni ble dermed 2-5 mot et sterkt OTK-lag på hjemmebane.  Det sto 1-1 etter doublene, men i singlene var 

OTK-spillerne klart best og tok en fortjent seier. Eivind var eneste MTKer med seier i singlene. 
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6. juni møtte MTK Nordstrand 1 på hjemmebane.  NTK stilte med skuffende svakt lag og ble sendt hjem med 

7-0 i bagasjen etter en kjedelig Eliteseriekamp.   

Dermed endte Ulleren og MTK på 12 poeng, men mens Ullern vant 31 kamper og tapte 18, endte MTK med 

30 seire og 19 tap.  Det var fortjent at Ullern sikret seg sluttspill – spesielt etter at de slo oss 6-1 årets første 

kamp.  

Sluttspillet endte med at OTK slo Paradis med 5-2 i finalen. 

 

MTK spillerstatistikk Eliteserien 2021 (7 lagkamper, 12 spillere benyttet):  

Eirik Grøner (4 seire/4 tap), Jonathan Berling (9 seire/5 tap), Niklas Bådstangen (4 seire/0 tap), Eivind 

Tandberg (7 seire/5 tap) Joakim Karlsson (1 seire/1 tap), Torstein Jystad (3 seire/2 tap), Markus Sørensen (8 

seire/0 tap), Ludwig Boos Eek (0 seire/3 tap), Anders Wilhelmsen (1 seire/1 tap), Ole J. Henæs (2 seire/0 tap), 

Carsten Rosskamp (0 seire/3 tap), Jarle Rosskamp (0 seire/1 tap).   Kapteiner var Ole Reier og Ludwig Boos 

Eek. 

Alle resultatene finner du her: https://ntf.tournamentsoftware.com/league/B2FE18C2-3441-432E-A6D8-

42C8395BC185/draw/1 

Omtale her: http://www.mosstennis.no/mtk-herrene-avsluttet-eliteserien-med-redusert-lag-og-det-holdt-

nesten-til-sluttspill-i-ar-ogsa/ 

Og her: http://www.mosstennis.no/arets-forste-hjemmekamper-i-eliteserie-lordag-og-sondag/ 

 

  

2. divisjon herrer avdeling A 2022: 

MTK 2 ble skadelidende når MTK 1 ikke kunne stille fullt lag og måtte benytte 2. lagspillere som reserver.  

Etter 5 strake innledede tap, viste spillerne fortsatt fighting spirit og vant sine to siste kamper.  Dermed 

endte laget likt med Bygdø på 6 poeng, men Oslo-laget gikk foran på kampforskjell og dermed ble det 

nedrykk på våre gutter. 

MTK spillerstatistikk 2.divisjon 2022 (7 lagkamper, 10 spillere benyttet): 

Torstein Jystad (5 seire/1 tap), Ludwig Boos Eek (1 seire/5 tap), Anders Wilhelmsen (0 seire/4 tap), Ole Jørgen 

Henæs (4 seire/8 tap), Carsten Rosskamp (4 seire/6 tap), Petter Svendsen (1 seier/1 tap), Branislav Sisojevic 

(0 seire/3 tap), Jarle Rosskamp (1 seier/7 tap), Are H. Naustbakk (0 seire/3 tap), Franz Fjærvik (0 seire/2 tap).  

Kaptein var Ole Jørgen Henæs. 

Alle resultatene finner du her: https://ntf.tournamentsoftware.com/league/B2FE18C2-3441-432E-A6D8-

42C8395BC185/draw/2 

 

 

 

https://ntf.tournamentsoftware.com/league/B2FE18C2-3441-432E-A6D8-42C8395BC185/draw/1
https://ntf.tournamentsoftware.com/league/B2FE18C2-3441-432E-A6D8-42C8395BC185/draw/1
http://www.mosstennis.no/mtk-herrene-avsluttet-eliteserien-med-redusert-lag-og-det-holdt-nesten-til-sluttspill-i-ar-ogsa/
http://www.mosstennis.no/mtk-herrene-avsluttet-eliteserien-med-redusert-lag-og-det-holdt-nesten-til-sluttspill-i-ar-ogsa/
http://www.mosstennis.no/arets-forste-hjemmekamper-i-eliteserie-lordag-og-sondag/
https://ntf.tournamentsoftware.com/league/B2FE18C2-3441-432E-A6D8-42C8395BC185/draw/2
https://ntf.tournamentsoftware.com/league/B2FE18C2-3441-432E-A6D8-42C8395BC185/draw/2
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3. divisjon damer avdeling B 2023: 

For første gang stilte MTK med et nyttetablert damelag og med våre lovende jenter var målsetningen klar: 

det skulle bli opprykk fra det nederste tredje divisjon til andre divisjon. Men det var lettere sagt en gjort da 

det ikke bare holdt med å vinne puljen, det var også være krav om å være blant de beste puljevinnere i 

regionen og så komme til sluttspill. 

Dessverre ble sesongen 2022 også for jentene påvirket av en del sykdom og skader slik vi ikke kunne stille 

med full styrke i alle kamper, derunder ikke de viktikste. Men selv under disse omstendigheter ble det bare 

et tap mot Fredrikstad Tennisklubb etter en nervepirrende kamp på bortebane, da våre jentene tapte i det 

avgjørende super-tie double. Med en 4-3 vinner tapte også Fredrikstad et viktig poeng slik at dem heller ikke 

klarte å komme seg videre til tross at dem ble puljevinnere foran Moss TK. Det ble riktignok et tap til mot 

Eiksmarka på bortebane, også her først i avgjørende super-tie double. En stor takk også til både Katja og 

Svetlana som stilte opp slik vi alltid kunne spille alle matcher. 

MTK spillerstatistikk 3.divisjon 2022 (7 lagkamper, 6 spillere benyttet): 

Andrea Bilden (9 seire / 3 tap), Emma Melkic (8 seire / 0 tap), Sofia Heian (6 seire / 0 tap), Katja Rosskamp (4 

seire / 5 tap), Linnea Mathisen (2 seire / 5 tap), Svetlana Heian (0 seire / 2 tap). 

Kaptein var Katja Rosskamp 

Alle resultater finner du her: https://ntf.tournamentsoftware.com/league/B2FE18C2-3441-432E-A6D8-

42C8395BC185/team/58 

Omtale: http://www.mosstennis.no/damelaget-vant-4-2-over-nesoya/ 

 

 

 

Lagserie veteran Oslo-Viken ute 2022, pulje 7: 

https://ntf.tournamentsoftware.com/league/B2FE18C2-3441-432E-A6D8-42C8395BC185/team/58
https://ntf.tournamentsoftware.com/league/B2FE18C2-3441-432E-A6D8-42C8395BC185/team/58
http://www.mosstennis.no/damelaget-vant-4-2-over-nesoya/
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MTKs lag-tennis oppsettet ble først komplett med våre engasjerte veteraner. Også her en premiere med et 

nyttetablert lag som spilte totalt 7 kamper og endte med to seire, en uavgort og 4 tap på en god sjette plass i 

en pulje på 8 foran Mysen og Lillestrøm 2. Det hører til historien at to seire ikke kommer av seg selv, god 

lagånd, regelmessig trening og glede ga de beste forutsetningene for å vinne mot etablerte veteranlag. 

MTK spillerstatistikk 2022 (7 lagkamper, 8 spillere benyttet): 

Glenn Johnsen (6 seire / 6 tap), Anders Tveten (5 seire / 6 tap), Erik Koch-Bakken (4 seire / 4 tap), Tom 

Jetteng (3 seire / 3 tap), Leif Erwin Bache-Mathiesen (3 seire / 3 tap), Bjørn Christian Grønlien (2 seire / 2 

tap), Christian Skaanes (0 seire / 2 tap), Sovi Oktaviani Kjølstad (0 seire / 2 tap). 

Kaptein var Anders Tveten 

Alle resultater finner du her: https://ntf.tournamentsoftware.com/league/069B40A7-2F98-4076-9015-

7E6A3C269917/team/55 

Omtale: 

http://www.mosstennis.no/flott-debut-for-mtks-veteranlag/ 

http://www.mosstennis.no/mtks-veteraner-har-gjennomfort-en-fin-forste-sesong/ 

 

Takk til alle spillerne som sto på for KLUBBEN i 2022-sesongen.   

 

22.02.2023 Ole C. Reier / C. Rosskamp  

https://ntf.tournamentsoftware.com/league/069B40A7-2F98-4076-9015-7E6A3C269917/team/55
https://ntf.tournamentsoftware.com/league/069B40A7-2F98-4076-9015-7E6A3C269917/team/55
http://www.mosstennis.no/flott-debut-for-mtks-veteranlag/
http://www.mosstennis.no/mtks-veteraner-har-gjennomfort-en-fin-forste-sesong/
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MTK Konkurransegruppe, Rekruttgrupper og Divisjonsgruppe 2022 

Pr. 1. januar 2022 besto MTKs Konkurranse- og Rekruttgruppe av 13 spillere fordelt på Konkurransegruppe 
med 7 spillere - Andrea Bilden (2006), Jarle Rosskamp (2007), Sofia Heian (2008), Emma Melkic (2008), Jovan 
Blagojevic (2011), Thomas Borna (2011) og Lotta Rosskamp (2011) - samt Rekruttgruppe med 6 spillere - 
Timo Thorgersen (2010), William Meskanen (2011), Iver Haugen (2011), Ole Grønnflåten (2011), Matheo 
Hunsrød (2011), Herman Foss Møller (2011). 
 
I løpet av 2022 skjedde følgende endringer: 
1. august flyttet Sofia Heian (2008) til Spania for å trene videre der og 31. desember flyttet Thomas Borna 
(2011) til Snarøya. Thomas Borna meldte samtidig overgang til Snarøya og flyttet sin treningsbase dit.  
 

Pr. 31.12.22 besto dermed MTKs Konkurransegruppe av 5 spillere: Andrea Bilden (2006), Jarle Rosskamp 
(2007), Emma Melkic (2008), Jovan Blagojevic (2011) og Lotta Rosskamp (2011). I November flyttet 
Margareth Keref fra Fredrikstad sin treningbase til Moss og sluttet seg til treningen med konkurransegruppe. 
Hun meldte også overgang til MTK og vil være medlem av konkurransegruppa i 2023. 
Rekruttgruppe pr. 31.12.22 besto av 6 spillere: Timo Thorgersen (2010), William Meskanen (2011), Iver 
Haugen (2011), Ole Grønnflåten (2011), Matheo Hunsrød (2011) og Herman Foss Møller (2011).  
 
Sparring/divisjonsspillere: Mange tidligere spillere flyttet vekk fra Moss for studier. Ole Jørgen Henæs, 
Carsten Rosskamp, Petter Svendsen og Torstein Jystad i tillegg til trenerne trenerne Are Naustbakk, Branislav 
Sisojevic og Ludwig Boos har vært med på våre fellesøkter.  

Gode holdninger og stor innsats har også i 2022 vært standarden for våre sparringspartnere, og derfor er de 
flotte forbilder og uvurderlige treningspartnere for våre yngre spillere.  
 

Trenere: 
Året 2022 fortsatte med Ludwig som hovedansvarlig for Konkurranse- og Rekruttgruppene med Ole som 
mentor i en 20% stilling ut Juli 2022. Bran hadde hovedansvaret for Tennisskolen og voksenkurs med Are som 
i høsten gikk over in en 100% stilling. Etter Ludwig sluttet hos MTK 30.9.22 overtok Bran hovedansvaret for 
både konkurranse- og rekruttgruppa mens Are jobbet med Tennisskolen og Voksenkurs. 
 

Trening og rammebetingelser: 
Konkurransegruppen gjennomførte i periodene januar-juni og august-desember fellestreninger tirsdag, 
onsdag, torsdag, fredag og søndag. Rekruttgruppa hadde treningsmuligheter fire dager per uke. Etter 
trenerbytte fra Ludwig Eek Boos til Branislav Sisojevic på sensommeren, har en daglig fystrening fått mer 
plass i de daglige 2-timers treningsøkte fystrening. Dette førte til økt kondisjon og styrke hos alle 
juniorspillere mtp fotarbeid, smidighet, balanse, eksplosivitet og fart. På mandager har det fortsatt vært 
restitusjon/fysisk egentrening etter turneringshelger. Vår elev på videregående med idrettslinje (Andrea 
Bilden) har som følge av utmerket samarbeid med skolen fått trent i tillegg flere morgenøkter på mandager 
og torsdager fra høstsemesteret. 
I begynnelsen av utesesongen har det vært tidlig treningsstart på banene av Larkollen Tennisklubb allerede i 
April flere dager per uke i tillegg til trening i tennishallen i Moss Tennisklubb. Utesesongen i Moss startet som 
vanlig noe senere. I skoleferiene har treningen gjerne blitt gjennomført noe tidligere på dagen. Alle 
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konkurransespiller og enkelte rekruttspillere deltar i treningsuker i feriene hvis de ikke var på ferie, trenings- 
eller turneringsreise i utlandet. Både konkurransegruppe- og rekruttgruppespillerne har i tillegg hatt 
mulighet for egentrening med grønt-kort ordning hele året. 
I juli og første tre uker i august trente konkurransespillerne i egenregi. Spesielt i den siste tredjedelen av 
2022 arrangerte MTK samlinger for sine spillere sammen med aktive turneringsspillere fra hele Norge og 
gjester fra Sverige. 
 
Turneringsresultater: 
Våre konkurransespillere var i 2022 med sine 10 år (Thomas, Jovan og Lotta), 13 år (Emma, Sofia), 14 
år (Jarle) og 15 år (Andrea) fortsatt veldig ung. Derfor spilte dem i all hovedsak juniorturneringer og noen få 
turneringer for voksne. Likevel oppnådde alle konsekvent fremragende resultater: 
Thomas vant U11-turneringer i Heming, Fredrikstad, Moss og Bygdø mellom mai og juni, samt double i Race 
U12 i Asker. Jovan og Thomas sammen vant også doubleturneringen i Fredrikstad. Mellom april og desember 
kom Jovan på førsteplass i single i U11-turneringer på Stabekk og hentet inn diverse dobbeltseire med ulike 
partnere fra Moss. I tillegg tok han en utmerket tredjeplass på regionsturnering i Oslo i sommer og også i 
U11-turneringen i Moss i februar og om sommeren, i Challenge i Nordstrand og i Oslo i mai. I likhet med U12-
guttene U12 oppnådde også Lotta mange svært gode plasseringer i 2022: førsteplasser i Race U12 bonus i 
Moss og Asker, førsteplass i Moss, Lillehammer og Heming på U11, førsteplass i U12 i Moss, samt andreplass 
i double i Moss i mai og desember og 2. plass i single på slutten av året i Race U12 i Moss i desember. Hun 
tok tredjeplasser i Oslo i mai, Stabekk, Nordstrand og Moss. 
Som lag vant Jovan, Thomas og Lotta fortjent sølv i lag-NM U12 høsten 2022. 
 
De eldre av våre juniorspillerne kunne også vise frem vellykkede resultater i turneringer i 2022 og også få 
sine første gode erfaringer på seniorturneringer: Emma og Sofia vant Race-U14 i Fredrikstad/Sarpsborg 
i double. I single oppnådde Emma gode andreplasser i UTR voksenturnering i Moss og Norges Cup U15 i B-
tablået og en flott tredjeplass i double på NM i Stavanger i april og på Norges Cup i Heming. Sofia spilte for 
Moss i norske turneringer frem til juli 2022 og klarte i tillegg til doublesuksessen også å oppnå andreplass i 
single i første halvår i Asker på Norges Cup U14, i UTR-turneringen for voksne i D-gruppen og på bonustablået 
i U15 Norges Cup. Andrea Bilden fikk også gode resultater blant de eldste juniorer og hos voksne: førsteplass 
i Norges Cup U16 B-tablået, UTR turnering i Moss i D-tablået og i double i Norges Cup U16 i B-tablået. Hun 
kom også på andreplass i Norges Cup U16 B i Heming og i double på U16 i Nordstrand. Hun kom på en 
utmerket andreplass i U18-åringens Jotun Cup i Sandefjord. I tillegg er det tredjeplasser i Norges Cup U16, 
hjemmeturneringen i Moss for herrer og gode prestasjoner i kvalifiserings- og hovedtablåer i Tennis Grand 
Prix og dameturneringer. Alle tre jentene har allerede deltatt i internasjonale Tennis Europe/ITF-turneringer i 
inn- og utlandet i 2022. 
 
Jarle vant herrenes UTR-turnering i Moss to ganger og ble nummer to i Larvik/Stavern for herrer sølv og kom 
på en andreplass i Jotun Cup i Sandefjord for U15-åringer. I tillegg deltok han for første gang i 
seniorturneringer i inn- og utlandet. Ny i konkurransegruppen siden november er Margareth. Hun vant 
andreplass i UTR Sølv-turneringen i Moss og førsteplassen i desember i UTR Gold 20000 kr-turneringen. 
 
På grunn av det kontinuerlige arbeidet og de svært gode prestasjonene kunne alle forbedre sin UTR og vise til 
noen veldig gode posisjoner i sine årskull på den norske rangeringslisten publisert i desember 2022: 
Andrea: UTR 5,63 og posisjon 17 blant de født i 2006 i Norge 
Jarle: UTR 6.9 og posisjon 22 blant de født i 2007 i Norge 
Margareth: UTR 6,69 og posisjon 3 blant de født i 2008 i Norge 
Emma: UTR 5.37 og posisjon 12 blant de født i 2008 i Norge 
Lotta: UTR 3.26 og posisjon 3 blant de født i 2011 i Norge 
Jovan:  gutter født i 2011 ble ennå ikke oppført i UTR og rankingliste fra NTF 
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Den nye rekruttgruppa begynte å samle turneringserfaringer og deltar i TennisKids turneringer i regionen. 
Neste steg er Challenge turneringer. Vi gleder oss! 
 
Vi skal ikke glemme titler i Norgesmesterskap for Ole Jørgen Henæs, mer på neste side. I NM herrer ute var 
det vår spiller i eliteserien Niklas Bådstangen, som fikk det beste resultatet: han kom til semifinalen i 
hovedturneringen for herrer. 
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ÅRETS SPILLER OG ÅRETS LAG I MTK 2022 

I 2022 ble det en del forandringer i klubben, bl.a. med ny daglig leder og nytt trenerstab mot slutten 
av året. De eldre spillere fra den «gamle» konkurransegruppa hadde allerede i 2021 reist videre til 
studier både i Norge og utlandet. En ny generasjon spillere vokser frem og alle viser veldig god 
utvikling i fortsatt ung alder. Dem har brukt mange timer på banen og i turneringer og jobber 
iherdig for å forbedre seg både teknisk, taktisk, fysisk og mentalt. Dem elsker tennis og kan allerede 
vise til mange gode resultater i turneringer i året som har gått. 

Moss Tennisklubb stilte faktisk med 7 lag i løpet av 2022: To herrelag, ett damelag og ett veteranlag 
i utendørs lagserien. I innendørs lag stilte MTK med et lag i henholdsvis senior-, junior og U12 
klassen. 

I U12 klassen stilte MTK i guttekonkurransen til start med et mixedlag med Lotta Rosskamp (11), 
Jovan Blagojevic (11), Thomas Borna (11) og forsterkningen av våre sparringspartnere fra Sandefjord 
med Nojus Lapen (12) og Boris Tonev (10 ). MTKs U12 lag fikk det beste resultatet av alle MTK-lag i 
2022 med andre plass blant 19 lag og dette laget blir dermed kåret til Årets Lag i 2022. Moss 
Tennisklubb gratulerer! 

 

 

Årets Spiller 2022 er Ole Jørgen Henæs. Ole ble Norgesmester i NM innendørs i 2022 i klassen 50+ 
som ble spilt i Oslo Tennisarena 10.-15.3.2022. I samme turneringen vant han også i double 50+ 
sammen med Fredrik Kjus fra Stabekk. 

I double i NM ute i Asker 11.-17.8.2022 vant han sammen med Grunde Thorsen fra Arendal i 
double. I single ble han først slått ut i semifinalen i tre sett. 
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I Nordisk Mesterskap som ble avviklet i København 9-11 september spilte Ole som ener for det 
Norske laget. Etter en komfortabel seier mot Finland ble det dessverre tap i finalen men med sølv 
var allikevel det norske laget brukbart fornøyd. 

For et år med slike resultater! I tillegg til alt dette stiller Ole regelmessig opp som sparringspartner 
til trening med våre konkurransespillere. Han er et forbilde (dog ikke helt når det gjelder 
oppvarming) og er alltid tilgjengelig til en god og svett treningsøkt. Spesielt i double er det en ren 
fornøyelse å trene og prøve på forskjellige poengoppsett. Her blir det helt åpenbart hvorfor det 
lønner seg å alltid ha en plan for det neste poenget! 

Vi både takker og gratulerer Ole Jørgen Henæs! 
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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. 

 

Styrets plan for aktivitetstilbud til barn og unge omfatter både bredde og spissing, og 

viser opptrapping fra rød ball til oransje ball, og deretter til grønn- og gul ball. Moss TK 

har også 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. 

 
 

Det siste året har aktivitetsnivå virkelig eksplodert i Moss TK, takket være våre flinke trenere Bran 

og Are. Klubben har videreført flere «gamle aktiviteter» og startet med flere nye. Den nye 

aktiviteten som kan har slått aller best an for våre barn og juniorer har vært Overnattingstennis. 

MTK har hatt Overnattingstennis 4 ganger i 2022 med deltakelse på mellom 25 og 35 ungdommer. 

Veldig gøy og litt slitsomt på samme tid       

 
 

 

Juniorkomiteen har hatt glede av å invitere til både Tacokveld og Pizzakveld hvor også våre aller 

minste medlemmer har kunnet være med sammen med resten av elevene på Tennisskolen. Det har 

vært mulig å gjennomføre takket være god hjelp fra flere foreldre. Tusen takk! 
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Moss TK har de siste 3 årene vært en del av tilbudet til Ferieklubben i regi av Moss kommune. 

Gjennom dette tilbudet kan barn prøve tennis i skoleferier. I 2022 har vi hatt dette tilbudet i 

høstferien, vinterferien og 2 ganger i sommerferien, med 20 -30 barn per uke. Gjennom 

Ferieklubben har tennis blitt mer tilgjengelig for barn og ungdom i Moss kommunen og det er vi 

glade for.  

 

MTK har også beholdt de gode gamle aktivitetene for barn, som Østfoldkarusellen som ble avholdt 

10 ganger i 2022 med barn som kommer fra klubber i regionen. ROGY turneringer for barn ble også 

arrangert for litt eldre barn som spiller med grønn ball. 

Våre trenere bruker mye tid på rekruttering gjennom bl.a. deltakelse i arrangementer i Moss som   

«Turist i egen by», «Mossedagene» og «Idrettsdag» i Mossehallen. Det har vært nærmere 100 barn 

som har kommet innom og prøvd tennis gjennom disse arrangementene. I tillegg til det, har våre 

trenere besøkt flere barneskoler i byen: Krapfoss, Ramberg, Åvangen og Øreåsen med par timer 

tennis for elevene. Veldig gøy å kunne spre litt tennisglede        

 

Det er flere flinke hjelpetrenere (ungdommer over 14 år) som jobber på timebasis i Moss TK, det er 

vi veldig glade for og vi oppmuntrer flere av våre ungdommer til å melde interesse. Hjelpetrenerne i 

Moss TK får opplæring og kurs via Norges Tennisforbund sitt Tennis Kids opplegg. 
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Gjennom året har trenerteamet vårt klart å øke antall barn og ungdom i Tennisskolen fra 45 til 75 

barn. Fantastisk!    

 

Juniorkomiteen vil takke så mye de flotte trenerne våre (Bran, Are 

og Gabriela) og hjelpetrenere våre, som gjør en superjobb hver dag 

for de viktigste medlemmene i klubben – barn og ungdom. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Svetlana Heian 

Leder Juniorkomite 
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HALL OG ANLEGG 

I 2022 ble det installert ny lysstyring og kodelås på inngangsdøren fra Matchi. Utover 

normalt forefallende vedlikehold, ble det ikke utført noen større utbedringer eller 

oppgraderinger ved vårt anlegg. Det ble utført kontroll av elektrisk anlegg, brannvarsling og 

slukkeutstyr. 

 

Våren ble som vanlig startet med å klargjøre banene i Larkollen, linjer og grus ble lagt, og 

valsingen kunne starte. Etter at Larkollen-banene var klare, var det banene på Jeløy sin tur. I 

tillegg til å klargjøre banene, ble det klippet og ryddet i området rundt banene. 

 

En stor takk til alle som stiller opp til dugnadsarbeid! 

 

 
 

Vi har fortsatt ikke fått utbedret banedekket inne, og det må vurderes om dette skal 

repareres eller om det skal legges nytt. 

  

Med vennlig hilsen  

Rune Bilden  

Leder hall og anlegg   
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KIOSK OG MILJØ  

Den økende aktiviteten siste året har medført økt salg fra kiosken, som er en viktig inntektskilde for 

MTK. 

Takk til alle medlemmer, tennisforeldre og utøvere som har stilt opp i kiosken gjennom dette 

tennisåret. 

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 miljø 
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Moss, 23.02.2022 

 

 

 

 

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 

 

 

Andrea Bilden     
Juniorrepresentant                                                                                                    


