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ÅRSBERETNING 2015 

MODUM BORDTENNISKLUBB 
 

Styret i Modum BTK har bestått av følgende: 
 

Leder:   Øystein Pedersen 

Nestleder:  Lars Kristian Haraldsrud 

Kasserer:  Per Anton Mykland 

Sekretær:  Pål Korsgård 

Styremedlem:  Terje Kristiansen 

Styremedlem:  Stian Holen 

Styremedlem  Trond Harald Thorrud 

Varamedlem  Kristin Kristiansen 

Varamedlem:  Anne Grete Mogen 

 

I 2015 ble det avholdt 5 styremøter og ett årsmøte. 

 

Modum BTK har i 2015 hatt ett lag i 4. divisjon.  

De som har spilt kamper på 4. divisjonslaget er  Wanjing Li, Herman Laupet, Robin Kristiansen og 

Marius M. Pedersen. I skrivende stund er ikke serien avsluttet, men så langt er det avholdt 4 

samlerunder, to i Larvik, en i Modum og en i Drammen. Det gjenstår to runder, i Randesund og 

Larvik. Per nå ligger vi på fjerde plass med 3 kamper igjen. 

 

I tillegg til samlerunde i serien, har vi arrangert SpareBank 1 cup, Regionscup og Kretsmesterskap. 

Vi var også værtskap for Region sør sin Regionssamling, hvor vi hadde med fire deltakere. 

 

Sesongen 2014/2015 ble avsluttet med klubbmesterskap søndag 31. mai. Men ikke alle avsluttet 

sesongen da, Marius ble tatt ut på regionslaget i 11-års klassen og sammen med Daniel Fredriksen i 

Eiker BTK spilte han Landsfinale i Skien fritidspark i juni. Der tok dem en flott 2. plass. 

 

Heller ikke sommerferien fikk være helt uten bordtennis....vi fikk til en avtale med Martin Falang, 

som holdt trening en gang i uka noen uker gjennom sommeren. 

 

Når skolene startet opp etter ferien og Lars Kristian igjen var i gang med sine fellestreninger på 

mandager, så har det jevnt og rolig kommet nye medlemmer. 

 

Nye medlemmer betyr som oftest også flere til å dele på oppgavene, noe som er helt nødvendig for å 

ikke slite ut enkeltpersoner. Jeg føler vi absolutt er på rett vei! :) 
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På rett vei er vi også økonomisk. Vi klarer dagens både faste og løpende utgifter greit. Men vi har 

dessverre en del gammel gjeld som har stått på vent en god stund, som vi nå må prioritere å betale 

ned. Dog ikke alt på en gang, men litt etter litt... 

 

For å få inn penger så er det flere ting som har blitt gjort, f.eks. søknader om støtte, annonsesalg i 

terminlista, jobbing mot sponsorer,  arrangementer og innkreving av medlemskontigenter. Dette er 

tidkrevende men selvfølgelig helt nødvendig for klubbens eksistens.  

 

Året ble avsluttet med en hyggelig juleavslutning søndag 21. desember og aller sist; Julecupen på 

Jevnaker lørdag 26. desember, hvor vi hadde med 5 deltakere. 

 

 

Geithus, 20. februar 2016 

Øystein Pedersen 

Leder 


