, som antydet

NESODDEN IDRETTSFORENING, BORDTENNISGRUPPA
ÅRSBERETNING 2017
1. Styret
Leder:
Økonomiansvarlig:
Styremedlemmer:

Runar Todok (også hovedtrener)
Jarle Langbråten
Espen Green (materiellforvalter)
Eva Doverby (trakk seg fom. høsten 2017), Pia Goyer (trakk seg fom.

høsten 2017)
Det ble ikke valgt noen valgkomité og styret har selv ivaretatt denne funksjonen.
1.1 Styrets arbeid
1.2 Det har vært avholdt tre styremøter siden årsmøtet i fjor og et foreldremøte
1.3 Spesielle oppgaver
1.3.1 Runar var også styreleder i Region Øst fram til april 2017.
1.3.2 Espen Green har også vært redaktør for Region Østs nettsider
2. Aktivitet
Mange av de nye guttene fra høsten 2016 falt fra ut over vinter og vår 2018, noen få nye kom
til. Totalt endte vi med 29 medlemmer V-2018, inkludert de voksne (Jan Magne, Eva, Bernd
og Thomas) og de 7 styremedlemmene.
Ut over høsten rant det derimot jevnt og trutt inn nye spillere, og vi endte faktisk opp med
hele 50 aktive dette halvåret, inkl. Jan Magne, Eva og Thomas (men ingen av disse var særlig
aktive) og styret (7 medlemmer). Noen ble også tegnet som «aktive foreldre» med en
treningsavgift på kr. 50,-/halvår.
Siden noen falt fra etter våren og styremedlemmene telt med bare en gang, ble det endelige
medlemstallet 71, som jo ikke er så verst, og en oppgang på 12 fra 2017.
2.1 Lokaler/treningstider
Treningstidene har vært:
Mandag kl 18-20, Berger
Tirsdager kl 18-20, Berger
Onsdager, kl 17-19, Alværn
Torsdager, kl 18-20, Alværn
Alle har vært kjørt som fellestreninger
2.2 Trenersituasjonen
V-2018 holdt Tom Johansen fortsatt i mandagstreningene, Runar tirsdager og torsdager og en
ungdom fra Fornebu BTK på onsdager. Det sistnevnte fungerte ikke så godt.
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For høsten var vi på jakt etter ny hovedtrener, da Runar var/er i nedtrappingsfase. Et par
svært gode unge voksne ble kontaktet og kom på befaring, men vi var så heldige at vi fikk
kapret Andres Metssalu (Larkollen IL) igjen, som trente oss for noen få år siden. H-2018
trente Andres mandags- og onsdagspartiet, mens Runar tok tirsdagene og torsdagene, med
god hjelp fra særlig Hanne Garder Kjelsrud (moen til Stian), Mattis Eika (far til Eias, Theodor
og Nicolas) og Marianne Lobinger (mor til Felix). Fra halvveis på høsten tok Mattis det
generelle ansvaret for tirsdagene, med hjelp av Hanne, Marianne og Runar. Også en del
andre foreldre har vært aktive i salen på mandager, tirsdager og torsdager.
I høstsemesteret har det vært meget høy aktivitet på treningene, med stort sett alle bord i
bruk hver eneste kveld. Veldig gøy!
2.3 Sportslig aktivitet
Vi deltar sesongen 2018-2019 med et lag i 5. div., avd. A, med Markus, Danial G, Daniel J,
Magnus og Stian og ligger ved årets utgang på 7 plass av 9 lag.
En del av spillerne har deltatt på regionsamlingene, men ikke så mange som ønskelig.
En del av spillerne har også deltatt på stevner, i hovedsak «lavterskelstevner» eller
nybegynnerklasser i enkelte andre og hevdet seg bra i disse, Stian skal særlig fremheves, som
vant mye i 10- og 11-års klassene.
4 spillere deltok på Fokus-leiren i Larkollen i sommer.
3.
3.1 Egne stevner/arrangementer
Vi arrangerte både klubbmesterskap og julecup, som vanlig.
I klubbmesterskapet vant Tone S. Todok (hun og Aurora Fossåen Green har opprettholdt NIFmedlemskapet i 2018) klasse senior, Nicolai Skullerud Bakken klasse «øvet» og Stian Garder
Kjelsrud nybegynnerklassen.
I julecupen vant Daniel Jøsang «A-klassen», Stian «B-klassen) og Philip August Forslund «Cklassen», samt mor til Stian, Hanne, klasse «aktiv forelder». Rundt 30 spillere deltok!
Vi hadde også en «sosial kveld» på våren.

Nettsider, Facebook, media og SPOND
Det har vært Runar som har holdt i dette (minus SPOND) i mange år og han har generelt gitt uttrykk
for misnøye med lite aktivitet og respons på FB- og NIF-sidene våre, det er mye arbeid, særlig med å
ta og redigere fotos. Lavere aktivitet, derfor, innenfor dette området i 2018, inkludert oppslag i
Amta, hvor gruppa totalt har hatt ca 150 oppslag siden 2010.
Vedrørende SPOND, så tok styremedlem Dag Idar Jøsang ansvar for dette fra årsmøtet 2018 og har
systematisk fått skikk på bruk av dette verdifulle verktøyet. Fortsatt funker det ikke helt optimalt for
oss, men det begynner å komme seg ganske bra.
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Materiell
Vi har nok bord for tiden, 9 på Berger og 5 på Alværn. Far til en spiller tok på seg vedlikehold i løpet
av høsten, må formaliseres. Andres ville ha en utskiftning av nett, til Stiga Clips, «rigget Andresstyle», så vi anskaffet en del nye av disse. Ellers solgt en god del racketter (og futteraler), anskaffet i
hovedsak av Jan Magne.
Det er på tide å anskaffe og trykke opp en god del nye trøyer, shorts, overtrekksdresser. Et
styremedlem må få ansvar for dette.
3

Ny hall?

Fremdriften av byggetrinn 3 på ny flerbruksbygning på Tangenåsen i tilknytning til barne- og
ungdomsskole har stoppet litt opp grunnet økonomi. Bt-gruppa ligger inne i «påtenkning av» en
permanent del av en 2. etg., men her er alt usikkert. Runar følger utviklingen tett.
4
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Planlagte aktiviteter i 2018
Dette avhenger av det nye styres som velges på det årlige møtet.
Økonomi
Regnskap og forslag til budsjett vil bli ettersendt før det årlige møtet.

Nesodden 02.01.17
For styret,
Runar Todok

