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ÅRSMELDING/ÅRSBERETNING FOR  2017  
 
 

Styrets sammensetning: 
 
Leder    :  Gørill Husby Moore (på valg) 
Nestleder   :  Mats Åkesson (på valg) 
Styremedlem  :  Anne-Stine Meltzer (på valg) 
Styremedlem  :  Hilde Bakke (på valg)    
Styremedlem  :  Marianne Hahn Stenberg (på valg) 
Styremedlem  :  Andreas Danevad (på valg) 
 
Varamedlem:    Irene Husby (på valg) 
Varamedlem   :  Scott LaHart (på valg) 
 
 
Valgkomité 
 
Valgkomité   :  Jens Haug (på valg) 
Valgkomité   :  Dag Kalsnes (på valg) 
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Støttefunksjoner: 
Hovedtrener: Christian Grind  
Trener: Patrick Sebastiani  
Trener: Kristian Evjenth  
Trener: Henrik Gjervan  
Trenerassistent: Vanessa Bjore  
Trenerassistent: Nazret Belay  
Trenerassistent: Mathilde Beck  
Trenerassistent: Victoria Nordgård Moen (frem til august 2017)  
Trenerassistent: Leo Sebastian Meisingseth Montarou (frem til juni 2017)  
Trener: Bendik Osland Kalsnes (Sommerskole)  
Trener: Gard Bakke Instefjord (frem til juni 2017) Vikar deretter.  
Trener: Jakob Pollestad: (Sommerskole) Vikar deretter.  
Trener: Aslak Tøn (frem til juni 2017) 
 
     
Divisjonstennis 
Herrer 1. lag, lagleder Harald Kohman 
Herrer 2. lag, lagleder Kim Ergo Biesenbaum 

Damer 1. lag, lagleder Anne-Stine Meltzer 

Damer veteran, lagleder Anette Lyngesen 
Herrer veteran, lagleder Dag Kalsnes 
 
 

 
Styremedlemmers hovedansvarsområder i 2017  
 

Gørill Husby Moore, administrativ leder 
Mats Åkesson, nestleder, økonomiansvarlig 
Anne-Stine Meltzer,  sportslig leder, politi attester og leder sportskomité  
Hilde Bakke,  driftskomité/anlegg   
Marianne Hahn Stenberg, web, FB, kontakt mot journalister, promotering, 
medlemsregister 
Andreas Danevad, Turneringsansvarlig 
 

Styrets arbeid 
Styret hadde til sammen 9 styremøter i 2017. I løpet av perioden har to 
styremedlemmer sluttet av ulike grunner. Rollen som Sportslig leder ble fylt mens 
Sponsoransvarlig ble ikke erstattet da denne rollen ble outsourcet.  
Klubben opplever stadig økning i aktivitet gjennom flere medlemmer og at de som 
allerede er medlemmer ønsker å spille mer. Vi har også i 2017 økning på antall 
deltakere på tennisskolen. Aktivitetsøkningen har skjedd uten at det er brukt mye tid 
på promotering. Styret ser at det kan være en fordel å øke promotering mot de 
yngste, først og fremst fokus på TFO, for å sikre økning av medlemmer for fremtiden.  
Styrets hovedfokus i perioden har vært å sikre en god økonomisk drift, styrke og 
sikre kvaliteten i det sportslige tilbudet, samt sikre en fornuftig balanse mellom frivillig 
og lønnet administrativt arbeid.  
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Andre viktige saker styret har jobbet med i 2017: 

• Det er investert i lyddemping i hallen. Støynivået ble målt til altfor høy verdi. 
Av hensyn til de ansattes helse og arbeidsmiljø, samt hensyn til 
medlemmenes helse og trivsel valgte styret å utbedre hallen med lyddemping. 
Resultatet har vært meget vellykket og standarden på hallen er økt betraktelig 
også hva gjelder bakvegger og lysforhold. 

• Kartlegging av nytt bookingssystem da nåværende løsning legges ned i 2019. 
Avtale inngått med Matchi, en løsning som er kompatibel med lysstyring på 
banene og som har mer funksjonalitet en dagens løsning. 

• Styret har sett på muligheten for å få kommunal driftstøtte på lik linje med 
andre idretter på Nesodden. Styreleder har tatt opp prosessen og bl.a. vært i 
møte med ordføreren. 

 

Medlemstall 
 
Medlemstall jfr. idrettsregistreringen siste 5 år fordelt på alder og kjønn: 
 
 

        2017 

M0-
5 

M6-
12 

M13-
19 

M20-
25 

M26- K0-
5 

K6-
12 

K13-
19 

K20-
25 

K26- Msum Ksum Totalt 

4 77 52 13 129 0 47 55 11 96 275 209 484 

 
 

    2016 

M0-
5 

M6-
12 

M13-
19 

M20-
25 

M26- K0-
5 

K6-
12 

K13-
19 

K20-
25 

K26- Msum Ksum Totalt 

2 66 49 10 118 3 42 47 10 79 245 181 426 

 
 
 
     2015 

M0-
5 

M6-
12 

M13-
19 

M20-
25 

M26- K0-
5 

K6-
12 

K13-
19 

K20-
25 

K26- Msum Ksum Totalt 

2 57 57 11 107 3 49 48 5 70 234 175 409 

 
 
 

2014 

M0-
5 

M6-
12 

M13-
19 

M20-
25 

M26- K0-
5 

K6-
12 

K13-
19 

K20-
25 

K26- Msum Ksum Totalt 

5 54 61 9 103 1 37 47 2 70 232 157 389 

 
 

2013 

M0-
5 

M6-
12 

M13-
19 

M20-
25 

M26- K0-
5 

K6-
12 

K13-
19 

K20-
25 

K26- Msum Ksum Totalt 

2 21 43 10 101 0 14 36 4 61 177 115 292 
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Årsberetning sportskomiteen 2017 
 

Medlemmer i komiteen: Hovedtrener Christian Grind, Jens Haug, Andreas Danevad, Henrik 
Gjervan (leder fra generalforsamlingen i mars-17 til juni-17), Anne-Stine Meltzer (deltager fra 
generalforsamlingen  i mars- 17 og leder f.o.m juni-17) 
 
Målsetning for komiteen: Komiteens hovedmål er å gjennomføre tennisaktiviteter i tråd med 
klubbens sportslige plan 2017-2019. 
 
Møtevirksomhet: Sportskomiteen har hatt jevnlige møter for å koordinere arbeidet i forkant 
av klubbens styremøter. Turneringsvirksomhet har løpende blitt fulgt opp og gjennomført av 
Andreas Danevad (hovedansvarlig) og Jens Haug/hovedtrener Christian Grind (Team 
tennisskolen). Jens Haug og Anne-Stine Meltzer har hatt lisensansvar for klubbens spillere. 
Kurs- og utviklingsarbeid for trenerstab har jevnlig blitt fulgt opp gjennom ukentlige møter 
med alle trenere (hovedtrener) og med hovedtrener (sportslig leder). Kursplanlegging og 
sommerskoleforberedelse har blitt lagt til lavaktivitetsperioder. Hovedtrener har hatt 
hovedansvaret for arbeidet og komiteen har fulgt opp med mail-kontakt og møter (sportslig 
leder). Pågående utviklingsarbeid inkluderer lagkultur, nye klubbdrakter, utstyrsavtale 2018, 
muligheter for å etablere strengetilbud.  
 
Forberedelse permisjon hovedtrener: Høsten 2017 sørget sportskomiteen v/ hovedtrener og 
sportslig leder på vegne av styret for å utlyse og rekruttere vikar, tennistrener Luka Tangja, 
for å kunne gi klubbens medlemmer tilbud under hovedtreners foreldrepermisjon januar-
mars 2018. Hovedtrener og sportslig leder sørget for opplæring desember 2017, og alle 
sportskomiteens og styrets medlemmer bidro til å gi Luka Tangja en god introduksjon til 
klubben. 
 
Treningstilbudet i klubben 2017 
Kursaktiviteten fortsatte å øke i 2017. Det var 184 deltakere høsten 2017. Høsten 2016 var 
det 170 deltakere på kurs, og høsten 2015 var det 140 deltakere på kurs. 
 

 
 

Det ble gjennomført sommerskole 3 uker i 2017 med totalt 64 deltakere.  
 
 
 
 
 
 
 
Det har vært ekstra fokus i kursvirksomheten på følgende områder i 2017: 
 

• Utvikle gode treninger for TFO og barn med læring i fokus, høy aktivitet og mye 
glede. 

Gruppe Høst	2016 Høst	2017
TFO 35 33

Barn 26 31
Ungdom	og	turnering 69 66

Voksne 40 54
Total 170 184
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• Aktivt jobbe for større grad av turneringsdeltakelse blant kursdeltakere, med stor 
fokus på Team Tennisskolen. 

• Få flere foreldre til å melde seg på tenniskurs. 

• Fortsettelse av arbeidet med utvikling av konkurransegruppens tilbud. 

• Kontinuerlig arbeide for et inkluderende miljø for alle kursdeltakere med fokus på 
trivsel, læring og mestring 

 

Andre aktiviteter: 
Det er etablert to FB-grupper for medlemmer av NTK. En for ungdommer som administreres 
av Vanessa Bjore og en for voksne som administreres av Henning Kaiser Klatran. Vanessa 
og Henning bidro sterkt til en meget hyggelig tennisfest for ungdommer og voksne høsten 
2017. 
 
Det ble også etablert en tennisstige i Nesodden TK. Det var over 20 påmeldte deltakere ved 
utgangen av 2017 og klubbens club ladder bidrar godt til et flott tennismiljø med kamper på 
tvers av alder, kjønn og ferdighetsnivå. 
 
Nesodden tennisklubb deltok på Idrettens dag på Berger Stadion. Deltagerne var 
hovedtrener Christian Grind, assistenttrenerne Vanessa Bjore, Nazret Belay og Mathilde 
Beck og sportslig leder Anne-Stine Meltzer. Det var stort oppmøte rundt tennisklubbens 
stand, og vi fikk anledning til å demonstrere vår idrett mens alle på stadion så på.  
 

 

Trenere i Nesodden tennisklubb 2017  
Nesodden trenerteam har vært kyndig ledet gjennom 2017 av hovedtrener Christian Grind. 
Vi har hatt glede av godt samarbeid med Norges Tennisforbund og våre trenere har hatt 
mulighet til å delta på ulike kurs- og aktiviteter for å styrke vår kompetanse i tråd med 
sportslig plan. Hovedtrener har sørget for at alle klubbens trenere har i 2017 gjennomført 
førstehjelpskurs, og vi har utviklet gode ordninger for å sikre at alle som jobber i klubben blir 
satt inn i klubbens sportslige plan, retningslinjer for trenere og klubbkultur.  
 
Trenere i Nesodden Tennisklubb har i 2017 vært: 
 
Hovedtrener: Christian Grind 
Trener: Patrick Sebastiani 
Trener: Kristian Evjenth 
Trener: Henrik Gjervan  
Trenerassistent: Vanessa Bjore 
Trenerassistent: Nazret Belay 
Trenerassistent: Mathilde Beck 
Trenerassistent: Victoria Nordgård Moen (frem ti august 2017) 
Trenerassistent: Leo Sebastian Meisingseth Montarou (frem ti juni 2017) 
Trener: Bendik Osland Kalsnes (Sommerskole) 
Trener: Gard Bakke Instefjord (frem til juni 2017) Vikar deretter. 
Trener: Jakob Pollestad: (Sommerskole) Vikar deretter. 
Trener: Aslak Tøn (frem til juni 2017) 
 
 

Turneringsaktiviteter 
Klubben har også i 2017 gjennomført en omfattende turneringsvirksomhet. Siden vi ikke har 
grusbaner, har det blitt lagt vekt på inne-turneringer. Muligheter for de aller yngste har blitt 
prioritert. Interessen fra spillere utenfor Nesodden er stor, og vi har for en rekke turneringer 
måttet opprette venteliste. Egne turneringer er et viktig virkemidler for å tilrettelegge for at 
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klubbens egne spillere får prøvd seg på lokalt i turneringer på ulike nivå. I tillegg får klubben 
en stor omdømmegevinst. Det ligger en omfattende dugnadsinnsats bak disse turneringene 
både i organiseringen, som turneringsvakter og ikke minst drift av kiosken. I løpet av 2017 
fikk heldigvis flere opparbeidet seg kompetanse på organisering av turneringer, men det 
behov for at flere fremover bidrar på turneringsfronten. 
 
 
Turneringer i regi av Team Tennisskolen 
Nesodden tennisklubb deltar aktivt i forbundets breddesatsning for barn under navnet Team 
tennisskolen (såkalte ROGY-turneringer). I 2017 fortsatte interessen fra Nesoddens egne 
spillere å å øke både på Red- og Orange Tour. Nesodden sto som arrangør av tre 
turneringer med rekorddeltakelse fra både egne spillere og spillere fra andre klubber som tok 
turen til Nesodden: Yellow tour i februar (36 deltakere, inkl 13 NTK), Red Tour i oktober (154 
deltagere, 43 fra NTK) og Orange Tour i  desember (140 deltakere, 21 fra NTK),  
  
Det ble arrangert klubbmesterskap både innendørs i januar (44 deltagere) og utendørs i 
august (45 deltagere). Dette er både en viktig sosial begivenhet, og et velkomment tilbud 
både for de som vil forsøke seg på turneringsspill første gang og andre som ikke spiller 
aktivt turnering utenfor Nesodden.  Double klassen «super mix» har blitt en populær 
tradisjon. Her blander turneringsledelsen lag med spillere på ulike nivå, alder og kjønn.  
 
Klubben arrangerte 8 nasjonale turneringer med til sammen 356 deltagere (286 i 2016):  

• U10 Nesodden 10-12 Februar ( 24 deltagere) 

• U14 Challenge Nesodden 17-19 februar (9 deltagere) 

• Nesodden NTV-Cup 3-5 mars (39 deltagere) 

• U12 Challenge Nesodden 10-12.mars (33 deltagere) 

• U12 CHALLENGE NESODDEN 15-17.september ( 38 deltagere) 

• U14 RACE NESODDEN 27-29 oktober  (45 deltagere) 

• U10 NESODDEN 3-5. november 2017 (55 deltagere) 

• SENIOR KLASSE B&C NESODDEN 1-3. desember 2017 (18 deltagere) 

Takket være et svært godt samarbeid med sosialkomiteen ledet av Stina Klaffmo Røisland 
har Nesoddens turneringer hatt høy kvalitet hva gjelder gjestfrihet, kioskalternativer og alltid 
et like hyggelig vertskap. 
 
Resultater  
Mange barn og unge har hatt flotte resultater i 2017. Sportskomiteen vil gjerne berømme at 
så mange har deltatt på turneringer og vil fremheve at hele 77 barn og ungdommer har 
deltatt på en eller flere av Team tennisskolen turneringer i Oslo og omegn. 
 
I konkurransegruppen ser vi stadig sterk framgang for våre unge spillere. Ved utgangen av 
2017 var det 7 spillere i denne gruppen. Sportskomiteen vil gjerne berømme spillernes store 
innsats og gode sportsånd. Vi ønsker gi en ekstra oppmerksomhet til Mikkel Gjervan og 
Ingrid Lillestøl Danevad for fremragende resultater i 2017. 
 
Blant klubbens voksne spillere i aldersgruppen 35-85 har vi med deltagere både i 
veteranturneringer året gjennom og i NM veteran innendørs og utendørs hvert år. 
Sportskomiteen ønsker å gratulere Harald Kohman som tok NM-sølv i Herrer Double 45+ 
ute i 2017. 
 

Lagspill 
Nesodden stilte med lag både i dame- og herreklassen veteran utendørsserien og klubben 
debuterte i 2017 i dameklassen i innendørsserien høsten 2017/vinter 2018. Nesodden stilte 
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med ett damelag og to herrelag i utendørsserien NM lag 2017. Den store deltagelsen 
reflekterer stor spilleglede også blant de voksne spillerne i Nesodden tennisklubb. 
 
Deltagere og resultater:  
Veteran damer: Deltagere var Hilde Bakke, Keren Bar-Yaacov, Waleesamarn Chorkrathin, 
Birgitte Dahl, Nina Holter, Gro Cecilie Meisingseth Montarou, Boel Helena Hørnfeldt 
Pollestad, Marianne Hahn Stenberg og Annette Tandrup Lyngesen (kaptein). Laget spilte en 
svært god serie og endte på 2. plass, som medfører opprykk til 3. pulje for 2018. 
 
Veteran damer vinterserien: Nesodden ligger på 4 plass etter mange gode kamper i første 
del av serien.  
 
Veteran herrer: Deltagere var Timothy John Brennen, John Carleton Dana, Kristian Richard 
Håkon Evjenth, Kim Tramborg Jensen, Osman Kalc, Sverre Krefting og Dag Kalsnes 
(kaptein). Laget spilte mange gode kamper og endte på 3 plass i serien. De beholder 
dermed 5 puljeplassen for 2018.  
 
NM lag damer: Deltagere var Carina Røisland af Geijerstam, Ingrid Lillestøl Danevad, 
Victoria Nygård, Sunniva Meltzer, Marianne Hahn Stenberg, Nina Holter og Anne-Stine 
Meltzer (kaptein). Resultat: Nesodden damelag vant samtlige kamper i serien og rykker opp i 
1 divisjon. 
 
NM lag herrer 1 lag: Deltagere var Stian Boretti, Gard Bakke Instefjord, Bendik Osland 
Kalsnes, Jakob Pollestad, Patrick Sebastiani, Kim Ergo Biesenbaum, Jens Haug og Harald 
Kohmann (kaptein). Resultat: Laget spilte gode kamper, endte på 5 plass og beholdt plassen 
i 1 divisjon.  
 
NM lag herrer 2 lag: Deltagere var: Timothy John Brennen, John Carleton Dana, Kristian 
R.H. Evjenth, Christer Af Geijerstam, Henrik Christian Gjervan, Christian P.R. Grind, Jens 
Kristian Haug, Bendik Osland Kalsnes, Dag Eivind Kalsnes, Sverre Krefting og Jakob 
Pollestad og Kim Ergo Biesenbaum (kaptein) Resultat: Laget hadde til tider vanskeligheter 
med å få stilt fullt lag og endte på 8 plass i serien. De vil rykke ned fra 3 til 4 divisjon i 2018.  
 

 
 
Driftskomitéen  
Komiteen har i 2017 bestått av styremedlem Hilde Bakke med bistand av frivillige etter 
behov.  
Følgende arbeidsoppgaver er ivaretatt:  

- Løpende adgangskontroll, registrering/utlevering av adgangsbrikker og nøkler, 

oppfølging av Arx låssystemet mot Senserio og pinkoder til hallen.  

- Løpende oppfølging av banebestillinger og betalinger, herunder sesongtimer/faste 

timer/grønt kort/strøtimer i hallen sommer og vinter.  

- Senserio og brukeropplæring for medlemmer/ikke medlemmer.  

- Feiing og støvsuging av baner hver 3-4 uke med god hjelp fra Kjell Gudmundsen og 

Waleesamarn Chorkrathin (Dew).  

- Vasking av innebaner  

- Vårdugnad: Godt oppmøte av medlemmer som ryddet utebaner for søppel, spyling, 

felling av trær, klipping/rydding av kvist og røtter.  

- Sommerdugnad utført av Nina og Hans Olav: Flytting av bod, nytt fundament og total 

oppussing utvendig (nye vinduer, nytt tak, maling.  

- Høstdugnad: Få oppmøtte som ivaretok klipping, raking og rydding av kvist/ røtter, 

oppheng av reklameplakater, nedtaking av nett og stenging av vann  
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