NESODDEN IF BORDTENNIS
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
Aktiviteten i gruppa var ganske lav, antallsmessig våren 2017, vi rekrutterte omtrent ikke.
Rikke og Tone trente mye med B72, men samlet sett var aktiviteten deres og Auroras og
Maikens for NIF svært høy. Markus Nyhus Amundsen begynte å trene igjen, etter et par års
fravær, og særlig nykommeren 9-åringen Lina Olaussen var svært lovende. Dessverre ga både
hun og jevngamle Sandra Maritvold seg til sommeren.
Fra høsten av meldte Rikke Balgaard Skåttet og Tone Solerød Todok overgang til B72 og
Aurora Fossåen Green og Maiken Langbråten til Fokus. De seinere års «lokomotiver»
forsvant dermed nesten helt. «Nesten», fordi Aurora og Tone fortsatte å trene med oss på
mandagene. Også Jan Magne Krogstad og Eva Doverby meldte overgang til andre klubber og
i løpet av høsten flyttet Jochen, samt at Rebecca Hovelsrød meldte overgang tilbake til
Sarpsborg BTK. Dette forsterket situasjonen.
Men fom. høsten 2017 skjedde det noe svært positivt: Det «ramlet inn» med gutter fra
Bjørnemyr barneskole, alder 9-12 år. Bordtennis hadde der tatt fullstendig av grunnet
utebordene. Ved utgangen av året var det registrert hele 27 nye gutter, inkludert på tampen
lovende Nikolai Skullerud Bakken, som ga seg i 2015, men nå er med igjen for fullt.
Samlet sett 59 medlemmer i løpet av 2017.

2.1 Organisasjon og lokaler/treningstider

Ingen endringer, bortsett fra at vi kuttet onsdagstreningene på Alværn. Fra høsten kuttet vi
også tirsdagstreningene på Berger. Mot slutten av høsten gjenopptok vi onsdagstreningene
på Alværn grunnet den store pågangen av nye gutter.
2.2 Trenersituasjonen
Vi var heldige og fikk engasjert Tom Johansen som trener for jentene på mandager våren
2017. I løpet av høsten ble han også gradvis trener for de av de nye guttene som trente
på mandager. Helt på tampen engasjerte vi Andreas Tvervaag fra Fornebu som trener på
gjenopptatt onsdagstrening på Alværn.
2.3 Sportslig aktivitet
Jentene gjorde det storveis i vårsesongen, det vil føre for langt å backtracke dette, men
de kom på … plass i dameserien, aldeles fremragende. Vi hadde et 4. div. lag som gjorde
en hederlig innsats. Høsten 2017 greide vi ikke å stille noe serielag. +/- 10 av de nye
gutta deltok på 3-4 stevner i nybegynnerklasser og markerte seg meget bra.
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3.1 Egne stevner/arrangementer
Vi arrangerte både klubbmesterskap og julecup, som vanlig. Rikke ble klubbmester.
3.2 Eksterne stevner, samlinger og leire
3.2.1 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 (12) og Maiken Langbråten(13)
Rikke tok flest seire. 13 stk. Etterfulgt av Tone (8), Aurora (4), Maiken, Arthur Goyer, Axel
Sønsterud, Eva Doverby med 2.
Spesielt bør nevnes at Rikke tok gull og sølv i henholdsvis lag og single i Nordeuropamesterskapet for kadetter og at Eva Doverby tok tre gull i veteran NM.
Virkelig strålende prestasjoner!
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
Ingen aktivitet i 2017.
2.8 Nettsider og Facebook
Utlegg av resultater er blitt opprettholdt ganske bra på disse, tross dårlig respons.
2.9 Media
Oppslag i Amta i 2017: 13 - 2016: 20 – 2015: 26 - 2014: 18 2013: 16. Oppslagene baseres i
høy grad på tekst og fotos som først legges ut på FB-sidene (og etter hvert NIF-sidene).
Det er stor grad av enighet i bt-Norge om at slik omtale/oppslag har stor betydning for
rekruttering.
2.10 Nyhetsbrev og SPOND (varslingsapp for trening)
Vi sluttet med dette i 2017.
2.11 Runar gikk av som styreleder i Region Øst. Espen har vært webmaster for Region
Østs hjemmesider.
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Materiell

Espen reparerte mange ødelagte nett for oss – toppers! Av de gamle Expert-bordene ble et solgt
under julecup’en for kr 500. Det andre tar Runar vare på inntil videre. Ellers var det mye rackett og
futteralsalg høsten.
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Ny hall?

Runar har sittet i prosjektgruppe for ny hall ifm. NIFs 100-års jubileum i 2020. Vi har spilt inn et behov
for en del av 2. etg. i en bygning med to etg. og grunnflate 1500 m2. Behovet er 5-600 m2, som gir
plass til 8-12 bord permanent oppe. Realiseres dette, gir det en unik mulighet for en bærekraftig
gruppe som ikke er så avhengig av tilfeldige ildsjeler som kommer over år, dvs. hvis vi benytter
anledningen til også å satse på ansettelse av en trener på minst 50 % basis. All erfaring i bt-Norge
viser at dette er de to nøkkelfaktorene for bærekraftig drift over lenger tid.
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Planlagte aktiviteter i 2018
Dette avhenger helt av det nye styres som velges på det årlige møtet.
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Økonomi
Regnskap og forslag til budsjett vil bli ettersendt før det årlige møtet.

Nesodden 02.01.17
For styret,
Runar Todok

