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NESODDEN IDRETTSFORENING, BORDTENNISGRUPPA
ÅRSBERETNING 2016
1. Styret
Leder:
Økonomiansvarlig:
Styremedlemmer:

Runar Todok (også hovedtrener)
Jarle Langbråten (økonomiansvarlig)
Pia Goyer,
Aurora Fossåen Green
Espen Green (materiellforvalter, innkjøp premier)
Eva Doverby

Det ble ikke valgt noen valgkomité og styret har selv ivaretatt denne funksjonen.

1.1 Styrets arbeid
1.2 Det har vært avholdt fem styremøter siden årsmøtet i fjor: 07.01, 25.04, 19.09, 14.12,
04.01.
1.3 Spesielle oppgaver
1.3.1 Runar har også vært styreleder i Region Øst.
1.3.2 Espen Green har også vært redaktør for Region Østs nettsider
2. Aktivitet
2.1 Medlemsutvikling
2.1.1 Medlemstall og kategorier
46 medlemmer i 2016 + Espen, Jarle og Pia i styret, som ikke registreres i KlubbAdm. som
medlemmer, mao. omtrent samme nivå som 2105, noe under.
17 kvinner og 29 menn.
13 jenter under 20 år
13 gutter under 20 år
Betegnelsene og inndelingene på partiene har blitt noe mer «flytende»
2.1.1.1 Aktiv juniorer
Gruppen av svært aktive konkurranseutøvende (alle jenter ) har blitt redusert i antall
til fem pr. 01.01.17 (Maiken, Aurora, Rikke, Tone og Rebecca Hovelsrød fra Sarpsborg
BTK, som meldte overgang til oss i høst, Thilde og Sara ga seg dessverre i sommer),
samtidig som de gjenværende har blitt vesentlig mye bedre.
2.1.1.2 Viderekomne + nybegynnere
Vi har slitt fælt med å få flere «viderekomne» opp i «aktiv junior», dvs ift å trene nok.
Ved årsskiftet hadde vi en drøy håndfull gutter, samt et par jenter i denne
kategorien. Et par av gutta ga seg ved inngangen til 2017 og en til i løpet av januar.
Nå utgjøres denne gjengen av: Arthur, Axel, Marcus, Mikkel , Helena og Julia (som
gledelig nok har begynt igjen og gjør store fremskritt). Vi hadde fire 2006nybegynnerjenter ved utgangen av 2016, men så ga to seg. Imidlertid er Sandra og
Lina store talenter.
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2.1.1.3 Seniorer
I størrelse er denne gruppa temmelig stabil, bestående av ca.10 aktive, men
det er svært varierende hvor mye de trener. Vi har pr. dags dato ingen
hobbyspillere (kanskje en), men i forrige uke dukket det opp en meget habil
tidligere aktiv, får håpe han fortsetter.
2.1.1.4 «Aktive forelder».
Denne kategorien har vi ikke prioritert å holdeliv i.
En samlet vurdering, er at vi er kraftig desimert i antall spillere – og som øver brukbart. Men det er
likevel meget positivt at de barna og juniorene vi har igjen akkurat nå faktisk alle er gode talenter.
Særlig Rikke, Tone, Aurora og Maiken har gjort det strålende i 2016, vi er til de grader satt på
sakskartet i bt-Norge for jenter nå, og Rebecca har blitt et flott tilskudd. Men også Arthur og Axel
banker på døra, og Mikkel, Marcus, Julia, Helena, Sandra og Lina viser stort talent og treningsiver.

2.2 Organisasjon og lokaler/treningstider
Det er ikke gjort noe organisasjonsmessige endringer eller tiltak i perioden.
Mandagstreningene fra kl 18-22 under ledelse av Pelle og Runar har gått meget bra, hvor
alle partier inngår og til dels har overlappet. Pelle har hatt ansvar for de aktive juniorene
og til dels de «viderekomne», Runar de ferskere. Særlig Jan Magne og Eva har inngått
som verdifull sparring fra kl. 19-20. Torsdagene kl 18-21/22 på Alværn har også gått bra,
under ledelse av Pelle, samme opplegg omtrent som mandagene. Tirsdagene kl 18-20 på
Berger under ledelse av Runar (åpen trening) har vært vesentlig dårligere besøkt og
onsdagene på Alværn kl 17-19 enda dårligere i løpet av høsten, slik at dette i praksis
opphørte ved årsskiftet. Fredagstrening kl 17-20 har ingen prioritert.
Noe av utfordringen høsten 2016 har vært forbudet med at Rikke og Tone har begynt å
trene med B72 på Lørenskog, 1-3 x pr uke. Dette har «desimert» aktiv juniorgruppa –
som tross alt ikke er stor – vesentlig ift noen av treningskveldene. En velkjent
problemstilling når utøverne når et høyt nivå, men like fullt. Denne utviklingen fortsetter,
og vi ser at vi mister disse spillerne neste sesong, samtidig som Aurora og Maiken også
har begynt å trene med Fornebu en gang pr uke.
2.3 Trenersituasjonen
Per Jarlebrand har gjort en storartet jobb for oss i 2016. Pga. flytting til Horten avsluttet
han sitt engasjement nylig.
Runar har samtidig trappet noe ned som hovedtrener og det er usikkert hvor lenge han
opprettholder aktiviteten.
Å trene konkurransejentene våre nå, er forbundet med en del større utfordringer, dels
knyttet til input de får fra andre trenere på samlinger, leire, ift hospitering i andre
klubber, dels alderen de er i.
Dette betyr i sum at gruppa står overfor en stor utfordring ift trenersituasjonen nå. Det
er midlertid sonderinger på gang ift Oppegård og Fornebu.
2.4 Sportslig aktivitet
2.4.1 Divisjonsspill
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2.4.1.1 Dameserien
Dette har gått overmåte bra. Rikke, Aurora, Tone og Maiken har posisjonert
seg som en ganske klar nr. 3 for sesongen, etter Fokus og B72. Dette er
nesten utrolig bra, gitt vår ressurssituasjon totalt sett.
2.4.1.2 3.div.
Her har vi slitt mer, med deltakelse/dedikasjon. Blir ingen topplasering.
2.4.1.3 4. div.
Det samme gjelder her som i 3. div., men helt nylig har situasjonen lysnet en
del.
2.4.1.4 5.div.
Her måtte vi trekke det påmeldte laget vårt, av samme grunn som for 3. og 4.
div.
Vi var nok for optimistiske ift. påmeldingene i 3., 4., og 5. div. for denne
sesongen, og må gå en skikkelig runde internt ift neste sesong.
2.5 Egne stevner/arrangementer
2.5.1 Jentesamlingene på Larkollen - internsamling
Disse har vi hatt tilnærmet suksess med i 2-3 år nå, men likevel med stadig dårligere
deltakelse, og den planlagte samlingen 28-29 jan. 2017 måtte vi avlyse, hovedsakelig
fordi ingen «nye» foreldre møtte på planleggingsmøtet nylig, men også fordi signalene
fra de andre klubbene på å prioritere deltakelse var veldig dårlig. En bakenforliggende
forklaring er imidlertid også at rekrutteringen av jenter rent allment i Norge er svært
dårlig for tida.
I stedet arrangerte vi en intern samling med Pelle som leder 28.-29. januar, med 8 jenter
og Marcus som ble meget vellykket.
2.5.2 Klubbmesterskap og julecup
Julecupen begynner å bli en tradisjon, med: nybegynnerklasse (9 deltakere, noen hadde
handicappoeng, vunnet av Arthur), Freak-klasse (11 deltakere, vunnet av Arthur), junior
og senior (inkl. jentene). Jeg har dessverre ikke arkivert resultatene fra disse klassene.
Klubbmesterskapet ble vunnet av Jan Magne i senior igjen, Arthur i viderekomne.
2.5.4

Eksterne stevner, samlinger og leire

2.6.1 Stevner eksternt
Å føre en logg over hver enkelt stevnedeltakelse er nå en alt for stor jobb å summere opp
i årsberetningen annet enn slik Jarle har gjort under.
12 stykker deltok i eksterne stevner i tilsammen 334 klasser og tok hele 115 pallplasser,
hvorav 34 gull. Tone Solerød Todok deltok i flest klasser (61 stk)
Tone tok flest pallplasser. Hele 31 stk, etterfulgt av Rikke Balgaard Skottet (28), Aurora
Fossåen Green (21) og Maiken Langbråten(13)
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Rikke tok flest seire. 13 stk. Etterfulgt av Tone (8), Aurora (4), Maiken, Arthur Goyer, Axel
Sønsterud, Eva Doverby med 2.
Eva Doverby tok strålende tre gull i veteran NM!
2.6.2 Regionsamlinger
Deltakelsen på disse tok seg opp igjen på den andre samlingen for sesongen i januar,
hvor vi hadde med hele ni spillere. Dette hadde nok dels å gjøre med at det igjen ble
innført et parti for «uttatte spillere» og en «åpen samling», som alternerte i tid i hallen.
Dels har det også å gjøre med at spillerne må delta på minst en samling for å kunne
kvalifisere seg til regionlagsfinalen i Lillehammer.
2.6.3 Forbundssamlinger
Rikke og Tone har deltatt på flere kadettsamlinger og Rikke også på samlinger for
juniorlandslaget.
2.6.3 Leire
2.6.3.1 Stiga-leiren
Inge deltakelse fra oss denne gang grunnet at skolene i Akershus ikke var ferdig da leiren
begynte.
2.6.3.2 Fokus-leiren
Denne leiren, i andre uken i august, er meget populær. Vi hadde med hele 12 spillere på
denne, arrangert på Larkollen, åtte jenter og fire gutter.
2.6.3.3 B75-leiren i Sindal, Danmark
Denne går fra 15-30 juli, og man kan delta i tre bolker á fem dager. Rikke, Aurora, Tone
og Maiken deltok i en eller to uker. Leiren er i ferd med å innarbeide seg som en
tradisjon for våre beste og holder et høyt nivå, særlig ift individuell oppfølging.
2.7 Samarbeid med SFO’er og skoler
Pelle og Runar holdt instruksjon for ca. 25 x 3 fjerdeklasse SFO-elever i november, uten at
det resulterte i et eneste nytt medlem. Dette kan vi bare slutte med.
2.8 Nettsider og Facebook
Inntil jul har aktiviteten med omtale av resultater etc blitt opprettholdt i disse kanalene.
Runar meldte imidlertid styret i januar at han vil trappe ned dette, da han dels mener at
responsen er så dårlig på FB-sidene våre at det er for demotiverende å legge så mye
arbeid i det, dels at motstanden fra de beste jentene på å la seg avfotografere medfører
så mye jobb at det de facto trekker i samme retning.
2.9 Media
Som tidligere år har vi også i 2016 brukt Amta svært aktivt i nyhetsformidling. I 2015 fikk
vi inn 26 slike oppslag (mot 18 i 2014 og 16 i 2013). I 2016 hadde vi 20 oppslag. Disse
baseres i høy grad på tekst og fotos som først legges ut på FB-sidene (og etter hvert NIFsidene). Det er stor grad av enighet i bt-Norge om at slik omtale/oppslag har stor
betydning for rekruttering.
2.10 Nyhetsbrev og SPOND
Vi sluttet med nyhetsbrevene fom. høsten 2016, mest av kapasitetsgrunner. Mye av
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vitsen med å ha tatt i bruk disse nyhetsbrevene var en forhåpning om at de ville medføre
mindre mas ift. påmeldinger til stevner, samlinger og leire. Erfaringen var dessverre ikke
positiv i så måte. Tidsbruk og frustrasjon ift. purringer synes å være konstant enten vi
benytter nyhetsbrev eller ad hoc-formidlede invitasjoner
SPOND: Espen introduserte denne appen for oss fom. høsten 2016 for å lette trenernes
oversikt over hvem som kommer på de ulike treningene. Har fungert brukbart for de
yngre, dårligere for seniorene.
2.11 Runar har sittet som styreleder i Region Øst. Stiller ikke til gjenvalg for neste
periode. Espen har vært webmaster for Region Østs hjemmesider.
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Materiell

Ingen større innkjøp.
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Ny hall?

Sommeren 2016 fikk vi «på hånd» et ganske så prima fabrikklokale på Torget ved kirken. Det ble lagt
ned et bra stykke arbeid i vurdering av opsjonen (lagt ut på markedet), men pga. ressurssituasjonen
måtte vi la den gå.
Vi har ikke hørt noe mer om utviklingen ift en kommende kommunal flerbrukshall på Tangenåsen og
har ikke hatt kapasitet til å forfølge dette.
Helt nylig varslet NIF oss om at de planlegger for bygging av en ny flerbrukshall i forlengelsen av NIF
huset som skal stå ferdig til jubileet i 2020, hvor de påtenker oss som en av brukerne.
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Vurdering av aktivitet i forhold til mål

Se kommentarer i neste punkt ift hva vi planla i årsmeldingen fra i fjor.
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Planlagte aktiviteter i 2016

6.1 Det blir viktig å følge opp flest mulig av tiltakene identifisert gjennom «Utviklingstrappa».
Dette har ikke gått så bra.
Mye av dette handler om rekruttering og å beholde spillere.
Rekrutteringen har vært dårlig og vi har heller ikke beholdt særlig mange. Imidlertid er de vi har igjen
svært motiverte og talentfulle.
Flere utebord anskaffes/bidrag til anskaffelse.
Dette har vi ikke maktet.
6.2 Aktivere foreldre: Vi kan ikke drive en klubb/gruppe uten heltidsansatt trener og egen sal/hall
uten utstrakt foreldre/voksen-aktivitet. Slik deltakelse må forbedres. Kvinner må med i styret og
andelen «aktiv forelder» må økes betydelig.
Heller ikke dette har gått bra.
6.3 Videreutvikle samarbeid med trener Pelle og Sarpsborg BTK.
Dette gikk svært bra inntil Pelle nå sluttet. Jfr omtale ovenfor.
6.4 Nye jentesamlinger
Jfr omtale ovenfor.
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6.5 Ytterligere deltakelse på stevner, divisjons/seriespill, samlinger og leire i forlengelsen av
nåværende aktivitet.
Dette har vi greid svært bra med de spillerne vi har igjen. Jfr omtale ovenfor.
6.6 Fortsette arbeidet med egen sal/del av ny flerbrukshall på Tangenåsen.
Jfr omtale ovenfor.
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Planlagte aktiviteter i 2017

Pga den anstrengte situasjonen ift rekruttering, «deltakende ressurser» (vi er foreldre og seniorbaserte) ønsker ikke styret å skissere andre mål for 2017 enn å forsøkte å opprettholde nåværende
aktivitet , få ansatt ny trener 1-2-3 x pr uke, følge opp NIFs invitasjon til å delta i planleggingen av ny
NIF-hall, få tilskudd til, merket og utplassert så mange utebord som mulig i kommunen.
Særlig trener/hjelpetrener-situasjonen er svært prekær.
8.
Økonomi
Det vises her til utsendte regnskap og forslag til budsjett.
Nesodden 06.02.17
For styret,
Runar Todok

