Årsmelding for Tromsø Bordtennisklubb 2021
Tromsø Bordtennisklubbs årsmelding gjelder perioden 01.01.2021 til 31.12.2021.
Organisasjon
Et enstemmig årsmøte valgte følgende styre for 2021:
Styre
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
1. varamedlem:
2. varamedlem:

Erik S. Eidesen
Kristoffer Nilsen
Bjørn Helge Handegård
Nora Brække
Sten-Eigil Sigurdsen
Ivan Ellefsen (tidl. Khrobostov)
Fredrik Utnes Näs

Revisor:
Revisor:

Tommy Berg
Håvard Salamonsen

Valgene var i henhold til styrets anbefaling i forarbeidet til årsmøtet.
Nora Brække og Fredrik Utnes Näs har i løpet av året måtte trekke seg fra sine verv av ulike, personlige årsaker.
Ivan Ellefsen har akseptert rollen som fast styremedlem. Evnen til å fylle posisjoner med de utfordringer som har
vært viser at klubben er bedre stilt i forhold til ressurspersoner enn tidligere. 2022 har igjen vist en økning i
medlemmer og spillere. TBTK er klar over at man ikke har oppfylt kravene til jevn kjønnsfordeling.

Styrets arbeid i 2021
Starten av året 2021 var igjen sterkt preget av COVID-19. Nasjonale og lokale smittevernhensyn gjorde at all
turneringsaktivitet fungerte på lavbluss første halvdel av året. Styret har hatt jevnlige møter gjennom 2021, og
har fungert langt bedre enn tidligere år.

Medlemmer
Det ble registrert 45 betalende medlemmer ved idrettsregistreringen av medlemstallene for 2021.
Aktivitetsnivået på trening har vært høyt og godt gjennom hele sesongen, spesielt treninger for rekrutter. Serieog turneringsaktivitet startet høsten 2021. Antallet lisenser for 2021 var 26 (sesong- og engangslisenser); høyere
enn på mange år i klubben.

Drift i 2021
Styret har hatt jevnlige møter gjennom 2021, og behandlet oppgaver fortløpende og bedre enn tidligere år. Den
største endringen i drift av klubben dreier seg om endringer i leieforholdet til Tromsø kommune. På grunn av
organisatoriske forhold knyttet til eiendommen Strandvegen 8 ble det introdusert en ny leiekontrakt dette året.
Finansielle regler knyttet til moms for utleie av areal i et AS gjør at TBTK for tiden leier lokalene vederlagsfritt
(gratis) hos Tromsø kommune. Kommunen planlegger fortsatt erstatte dagens bygningsmasse med annen
aktivitet, og det må påregnes at innen få år må se seg om etter andre lokaler.
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Aktivitet i 2021
TBTK har deltatt med spillere på følgende stevner i 2021: Regionalcup 1 i Bodø (sept. 21 – 7 stk), og
Mørketidscupen i Tromsø (nov. 21).
På grunn av COVID ble alt av turneringer og seriespill i første halvdel av 2021 avlyst. I andre halvdel av året har
Tromsø BTK hatt to lag i regional 3. divisjon og nasjonal 2. divisjon.
Førstelaget Tromsø 1 ble nummer fire i 2.divisjon avd. B. Følgende spillere har bidratt på laget: Peer Dieter
Gjesdahl, David Juhasz, Andreas Bangsund, Sten-Eigil Sigurdsen og Erik Eidesen.
Andrelaget Tromsø 2 ble nummer to i 3.-divisjon avd. G. Følgende spillere har bidratt på laget:
Ivan Ellefsen, Steffen Sivertsen Johansen, Fredrik Utnes Näs, Nora Brække, Håvard Salamonsen, Åsmund
Bræck Innbjør, Tommy Berg, Dag Eidesen, Kristoffer Nilsen og Jason Sun.

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.
Facebook-siden 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. I tillegg har trenings- og arrangementsappen Spond blitt tatt i
bruk ifm treninger, møter og arrangementer.

Økonomi
Regnskapet for 2021 viser en utgående balanse på 141.184,25 NOK.
Klubben gikk med 1378,72 NOK i underskudd.
Med rekordhøye inntekter fra treningsavgift skyldes underskuddet i hovedsak nødvendige investeringer på ca
65.000 kr i treningsutstyr (klubbdrakter, bord, barrikader, nett, racketer og baller).
Leie av lokaler i Strandvegen 8 og seriespill er som hovedregel de største utgiftspostene.
Leiekontrakten med kommunen er endret til at TBTK foreløpig ikke betaler leie for bruk av lokalene, noe som
vil påvirke det økonomiske handlingsrommet positivt.

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
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Siden 2020 har vi hatt fast ukentlig kampspilling søndager 11-13, og dette har vært et godt supplement for
konkurransespillerne. Dette er et populært tiltak som har etablert seg som en fast del av treningsopplegget for de
viderekomne spillerne. Det bør vurderes å innføre et liknende tilbud til ivrige rekrutter 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.
Kristoffer Nilsen har hatt et utvidet sportslig ansvar i forhold til laguttak, en-til-en trening med både rekrutter og
viderekomne, samt spillerutvikling. I tillegg har han vært en svært viktig ekstra ressurs for rekruttrenerne.
Hovedtrenere for rekruttene har vært Erik Eidesen og Andreas Sætermo. Trener for viderekomne har vært Erik
Eidesen og Bjørn Helge Handegård. Treninger for viderekomne har tidvis vært avlyst grunnet COVID-19, men
vi har klart å holde høy og jevn aktivitet på rekruttreningene så lenge det har latt seg gjøre i forhold til nasjonale
retningslinjer.
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 tampen av 2021 ble det inngått samarbeid med Tromsøstudentenes idrettslag. TSI leier nå treningstid to dager
i uka, og får god oppfølging av særlig Kristoffer Nilsen. Dette gir også TBTK en stødig ekstrainntekt.

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 tidligere 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. I 2021 har klubben opplevd en jevn
vekst, og mindre frafall enn tidligere, og dette er veldig positivt.
Dugnadsarbeid er gjort flere ganger, med 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.
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. Tromsø bordtennisklubb
skal være en klubb for alle, og en god sosial arena. Dette vil være lærerikt både for de unge og de gamle, og vil
kunne gi et løft til klubben. Det at voksne spillere i klubben kan være med og trene sammen med den
viderekomne gruppen er viktig for å skape en god arena for alle som ønsker å være med. Andre sosiale tiltak
vurderes fortløpende, men forutsetter at man klarer å involvere både spillere og foreldre.

Totalvurdering
Året 2021 var preget av høy aktivitet og høy tilvekst. Første halvdel av året bestod i all hovedsak av
treningsaktivitet ettersom både turneringer og seriespill ble avlyst grunnet pandemien. Høsten 2021 deltok
TBTK i regionale turneringer, samt gjenopptok tradisjonen med Mørketidscupen. Det ble også satt i gang både
regionalt og nasjonalt seriespill, og klubben har markert seg positivt på begge nivå. Klubben har utelukkende

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

brukt spillere med lokal tilknytning til Tromsø, i tillegg til utflyttet tromsøgutt Andreas Bangsund som til daglig
spiller for Sarpsborg BTK.
Økonomien har vært håndtert forsvarlig for en liten idrettsklubb. Rekordhøye inntekter for treningsavgift har
muliggjort nødvendige investeringer i diverse utstyr nødvendig for driften av klubben. Man klarer godt ordinær
drift innenfor de tilgjengelige økonomisk rammene, særlig grunnet de spesielle forholdene som gjør at man i
tiden fremover ikke trenger å betale leie for klubblokalene.
I 2021 har man sett en tilvekst av rekrutter, som har skapt en stor og aktiv gruppe spillere. Det har vært fullt hus
på de fleste rekruttreninger, og klubben har for første gang på mange tiår måtte vurdere inntaksstopp. Tilgang på
rekruttrenere har lagt begrensninger på kapasiteten.
I 2021 har TBTK for første gang inngått samarbeid med Tromsøstudentenes idrettslag, som har leiekontrakt på
treningstid to dager i uken frem til sommer 2022.
Klubben har ikke maktet å få til sosiale arrangement i tillegg til det sportslige, her er det mye potensiale for
forbedring. I tillegg har klubben mye å gå på når det kommer til kommunikasjon mot foreldre til barn og unge
som spiller i klubben. Dette blir viktig i fremtiden.

Tromsø 03.05.22
På vegne av styret i TBTK

Erik S. Eidesen
Styreleder
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