Årsmelding for Tromsø Bordtennisklubb 2020
Tromsø Bordtennisklubbs årsmelding gjelder perioden 01.01.2020 til 31.12.2010.
Tromsø bordtennisklubb har hatt en begrenset, men normal drift de siste årene spesielt
grunnet mangel på ressurspersoner til å opprettholde et høyere aktivitetsnivå. Blant annet på
grunn av begrensete ressurser og begrenset drift har det ikke vært avholdt offisielle årsmøter i
perioden 2014-2019. Ansvaret for dette ligger hos styreleder alene. Kasserer og revisorer har
levert solide regnskap hvert år.
Deler av årsmeldingen vil berøre forhold i perioden 2014-2019, men i all hovedsak er dette en
årsmelding for 2020.

Organisasjon
Et enstemmig årsmøte valgte følgende styre for 2014:

Styre
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
1. varamedlem:
2. varamedlem:

Erik S. Eidesen
Tore Nilsen
Bjørn Helge Handegård
Jørn Halonen
Egil Johansen
Odd-Petter Woll
Kristoffer Nilsen

Revisor:
Revisor:

Odin Dyrkolbotn
Andreas Sætermo

Vararevisor:

Valgene var i henhold til styrets anbefaling i forarbeidet til årsmøtet.
Tore Nilsen, Jørn Halonen og Egil Johansen har etter hvert trukket seg fra sine verv, og
styrets/klubbens funksjoner har i all hovedsak blitt håndtert av leder og kasserer. Et haltende
styre er også et tegn på en vedvarende mangel på ressurspersoner, og dermed manglende
rekruttering i perioden. Odin Dyrkolbotn har også måttet frasi seg revisorvervet på grunn av
flytting. Samtidig har deler av 2019, og 2020 vist en betraktelig styrking av andel voksne,
viderekomne spillere. TBTK er klar over at man ikke har oppfylt kravene til jevn
kjønnsfordeling.
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Styrets arbeid i 2020
Året 2020 har vært sterkt preget av COVID-19. Nasjonale og lokale smittevernhensyn gjorde
at all idrettsaktivitet har fungert på lavbluss hele året.
Påfølgende lav aktivitet har medført lite aktivitet ut over det til enhver tid tillatte
treningstilbudet. Styret har derfor hatt lite aktivitet, men har gjennomført to styremøter.

Drift i perioden 2014-2019
2014
TBTK arrangerte Barents winter games, deltok i 3.-div. og var med på alle lokale turneringer,
bl.a. hadde vi 16 spillere med på HLK-cup i Harstad! Vi var på befaring i Krokenhallen med
tanke på å flytte fra Teoribygget, før Aker Solutions planer rant ut i sanden. På høsten
arrangerte vi årsmøte og Mørketidscup og var med i seriespill i 3.-divisjon. Vi gjennomførte
klubbmesterskap tidlig på året, og hadde 6 høst-cuper på høsten.
Antall betalende medlemmer: 30
2015
Vi deltok jevnt og trutt på lokale turneringer, spilte 3.-divisjon, arrangerte NNM. TBTK vant
3.-divisjon høsten 2015, og skulle ut i kvalik til 2.-divisjon.
Antall betalende medlemmer: 19
2016
Vi ble utsatt for hærverk i klubblokalet i mai 2016. Vi var med på lokale turneringer gjennom
hele året. Høsten 2016 spilte vi to samlerunder i 2.-divisjon.
Antall betalende medlemmer: 30
2017
Tredje samlerunde i 2.-div. medførte 5.-plass totalt for sesongen 16/17. Bra deltakelse på
turneringer i regionen. Sesongen 17/18 var vi også med i 2.-divisjon og spilte to samlerunder
på høsten.
Antall betalende medlemmer: 31
2018
På våren sikret vi 4.-plass i 2.-divisjon. Trakk laget fra 2.-div. på høsten pga manglende
sikkerhet rundt tilstrekkelig antall spillere for andredivisjonsnivå. Dermed var vi ikke med i
seriespill sesongen 18/19.Vi var bra representert på lokale turneringer på våren (men ikke på
høsten), og vi arrangerte NNM i mars 2018. Aktiviteten ble preget av mindre rekruttering og
tilvekst.
Antall betalende medlemmer: 24
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2019
Vi var med på NNM med 2 spillere. Ikke med på seriespill våren 2019. Stilte på én
samlerunde i 3.-divisjon før koronaen kom og avlyste all aktivitet. Klubben valgte å ikke
aktivt invitere nye medlemmer på grunn av usikkerhet knyttet til corona og smittevernhensyn.
Aktiviteten har tidvis vært stengt ned på grunn av nasjonale og lokale retningslinjer.
Antall betalende medlemmer: 22

Informasjon og kommunikasjon (internett)
Tromsø Bordtennisklubbs internettsider (www.tromsobtk.no) ble etablert i 2001, og har lenge
vært en sentral del av klubbens kommunikasjonskanaler både internt i klubben og overfor
publikum generelt. Bjørn Helge Handegård har vært ansvarlig for nettsidene siden starten.
Klubbens nettsider fungerer best som digitalt arkiv med full åpenhet og fritt innsyn i alle
dokumenter. Samtidig seg vi at overraskende mange (nye) bruker nettsidene som en plass for
informasjon om klubben. Nettsidene er overmodne for oppgradering/utskifting.
Facebooksiden til klubben, samt medlemskontakt via appen Messenger, har etter hvert blitt
den viktigste og raskeste kommunikasjonsformen for klubben. Samtidig vil den aldri kunne
erstatte nettsidene, spesielt med hensyn til dokumenthåndtering og arkivfunksjoner.

Økonomi
Regnskapet for 2020 viser en utgående balanse på 142.841,97 NOK.
Klubben gikk med 40.404,69 NOK i overskudd, og dette skyldes avlyste aktiviteter på grunn
av COVID-19.
Leie av lokaler i Strandvegen 8 og seriespill er som hovedregel de største utgiftspostene.
Ettersom TBTK betalte dobbel leie i 2019 så inngår ikke halleie som en utgiftspost i
regnskapet for 2020. Årets største utgiftspost har vært innkjøp av treningsutstyr, hvilket
inkluderer investering i nye klubbdrakter.

Tromsø Bordtennisklubb
Kontaktperson/leder: Erik Eidesen
Postadresse: Postboks 856, 9259 Tromsø. Besøksadresse: Strandveien 8.
Telefon: 47608107
E-post: postmaster@tromsobtk.no
Web:
http://www.tromsobtk.no

Sportslig aktivitet
Trening:
Tromsø BTK har organisert trening på følgende tidspunkter i:
Rekrutter: Mandag og torsdag kl. 18.00-19.00
Viderekomne og aktive: Mandag og torsdag kl. 19.00-21.00
Åpent hus: Tirsdag kl. 18.00-20.00
Søndagskamper: kl. 11.00 – 13.00
I 2020 ble det startet opp ukentlig kampspilling søndager 11-13, og dette har vært et godt
supplement for konkurransespillerne. Et populært tiltak som bør videreføres som en del av de
faste treningene.
I tillegg er det lagt opp til at viderekomne spillere har tilgang til lokalene for å drive
egentrening, og organisert trening på eget initiativ.
Trenere for rekruttene har primært vært Erik Eidesen og Andreas Sætermo. Trener for
viderekomne har vært Erik Eidesen og Bjørn Helge Handegård. Treninger har tidvis vært
avlyst grunnet COVID-19.
Treningen for viderekomne har hatt et økende aktivitetsnivå sammenlignet med de foregående
årene på grunn av tilflytting grunnet jobb og studier i Tromsø. Treninger har tidvis vært avlyst
grunnet COVID-19.
Åpent hus har blitt gjennomført så fremt det har latt seg gjøre i forhold til nasjonale
retningslinjer. Tilbudet har gjennom årene etablert seg i bybildet, og det har vært jevnlige
forespørsler om når tilbudet skulle åpne under COVID-19.
På grunn av sviktende oppmøte avviklet man ekstratrening på onsdager, spesielt på grunn av
manglende trenerressurser på de ordinære torsdagstreningene. Dersom antall organiserte
treninger skal økes må man involvere flere ansvarspersoner og trenere/instruktører.
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Medlemmer:
Det ble registrert 11 betalende medlemmer ved idrettsregistreringen av medlemstallene for
2020, selv om aktivitetsnivået på spesielt trening for viderekomne har vært noe høyere enn
tallet skulle tilsi. Antallet lisenser for 2020 var meget lavt grunnet historisk lav andel
arrangementer som krevde lisens (turneringer og seriespill).

Turneringer og seriespill
Avslutning av 3.divisjonsspill sesongen 2019-20 ble avlyst grunnet COVID-19. Dette var
også grunnen til at seriespill for sesongen 2020-21 også ble avlyst. TBTK deltok på regionalcup i Bodø høsten 2020, og tok tre klasseseire.

Totalvurdering
Perioden 2014-19 var preget av varierende medlemstall, spesielt i antall rekrutter. TBTK
deltok i både regionalt og nasjonalt seriespill, og har markert seg positivt på begge nivå.
Klubben har utelukkende brukt spillere med lokal tilknytning til Tromsø, med ett enkelt
unntak. Økonomien har vært håndtert forsvarlig for en liten idrettsklubb, og preges av en
måteholden klubbkultur. Man klarer godt ordinær drift innenfor de tilgjengelige økonomisk
rammene. Fra 2019 har man sett en tilvekst av voksne, treningsvillige spillere som har skapt
en aktiv gruppe viderekomne spillere.
Året 2020 har vært preget av jevn treningsaktivitet og svært lite konkurranser grunnet
coronasituasjonen. Ett stevne er alt klubben rakk å delta på. Det har vært stabilt
treningsoppmøte på begge partier, spesielt for de viderekomne. Rekruttpartiet har vært preget
av lite tilvekst av nye spillere, samtidig som styret ikke har ønsket å drive aktiv rekruttering i
en tid preget av strenge smittevernhensyn.
Det ble i tillegg endelig tatt en beslutning om ny klubbdrakt.
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Sosialt og miljøskapende arbeid
Samhold i et klubbmiljø - og tilhørighet til klubben - er for mange viktig for sportslig suksess.
For å skape en slik tilhørighet tror vi det er viktig for medlemmene i klubben å gjøre ting
sammen – både på og utenfor trening.
Frafall av rekrutter har gjort det vanskelig å opprettholde en kjerne av spillere som også trives
sammen sosialt. Som tidligere har man fra sesongstart måttet begynne mye forfra både når det
gjelder bordtennisferdigheter, og å skape et godt og trygt sosialt miljø. Å skape et miljø som
er mer enn bare trening, samt involvering av foreldre fortsetter å være en utfordring for
klubben.

Dugnadsarbeid er gjort flere ganger, med heller god oppslutning fra viderekomne spillere.
Dette er et viktig arbeid for at det skal se greit ut rundt oss. Det er også sosialt og kan gjøre at
vi blir bedre kjent med hverandre i klubben. Det ble også arrangert et treff på Storgata
Camping sent i 2020, som var meget positivt.
En av hovedutfordringene for klubben har vært, og er, å involvere og informere foreldre. Her
må det gjøres en jobb for å hente inn nødvendig kontaktinformasjon (e-post, telefonnummer).
Framover ser vi det som viktig å fortsette å skape en tilhørighet til klubben og et godt
samhold. Her blir det viktig å kunne klare å skape arenaer hvor de yngre og de eldre kan gjøre
noe sammen. Dette vil være lærerikt både for de unge og de gamle – og vil kunne gi et løft til
klubben. Det ses for eksempel på som miljøskapende at seniorene i klubben kan være med og
trene sammen med den viderekomne gruppen. Andre sosiale tiltak vurderes fortløpende, men
forutsetter at man klarer å involvere både spillere og foreldre.

Tromsø 04.05.21
På vegne av styret i TBTK

Erik S. Eidesen
Styreleder
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