ÅRSBERETNING 2016
MODUM BORDTENNISKLUBB
Styret i Modum BTK har bestått av følgende:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem:

Øystein Pedersen
Lars Kristian Haraldsrud
Per Anton Mykland
Pål Korsgård
Terje Kristiansen
Birger Marius Kristiansen
Eirik Bromark Dybendal
Kristin Kristiansen
Anne Grete Mogen

I 2016 ble det avholdt to styremøter og ett årsmøte. Lite møtevirksomhet, men det har i grunn ikke
vært behov for noen flere. Ting har gått greit.
Modum BTK har i 2016 hatt to lag i 4. divisjon.
De som har spilt kamper på 4. divisjonslagene er på førstelaget; Marius M. Pedersen, Robin
Kristiansen, Martin L. Røste, Lars Kristian Haraldsrud, Tom-Erik Olsen, Dag Frode Lobben og Magnus
Gundersen. På andrelaget; Espen Dybendal, Wanjing Li, Herman Laupet og Morten Harstad.
I skrivende stund er ikke serien avsluttet, men så langt er det avholdt 7 samlerunder, tre i Larvik, to i
Modum, en i Notodden og en i Randesund. I tillegg noen enkeltkamper mot Eiker og internt mellom
våre to lag. Det gjenstår en runde i Larvik. Per nå ligger vi på både topp -og bunn med tre kamper
igjen for førstelaget og fire for andrelaget. Det blir en spennende avslutning! Kanskje gjør vi
comeback i tredje divisjon neste sesong…
I tillegg til samlerunder og enkeltkamper i serien, har vi arrangert SpareBank1 cup, Regionscup 1 og
Kretsmesterskap. Det står igjen Regionscup 3 i slutten av mars.
Vi var også vertskap for Region sør sin Regionsamling, hvor vi hadde med fire deltakere.
Sesongen 2015/2016 ble avsluttet med klubbmesterskap mandag 30. mai. Da ble vi også overrasket
med et besøk av to representanter fra SpareBank1 Modum, som hadde med seg en meget nyttig
gave; en gulvvaskemaskin!  Fra før av hadde vi allerede fått kr. 25.000,- av banken under den årlige
gaveutdelingen i Åmot kirke.
Den lange sommerferien har vist seg de senere årene å bli en utfordring i forhold til å beholde de nye
medlemmene som gjerne har kommet til i gjennom sesongen. Sånn ble det også denne gangen, noen
vi trudde var veldig ivrige kom ikke tilbake etter ferien…
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Vi bestemte oss for å holde noen «åpne dager», tre onsdager på rad som ble annonsert på
hjemmesiden, deling på facebook, og et par facebookgrupper for klasser på Stalsberg. Vi serverte
gratis vafler, saft og kaffe.
Om det ikke ble voldsomt besøk så kom det da noen. Jungeltelegrafen fungerer og vi har nå en fin
nybegynnergruppe på 10-12 spillere i alderen 5 til 12 år.
På trenersiden har vi før ferien brukt ‘Cindy’ Chen Xin og Simen Mykland. Etter ferien har det vært
Martin Røste, som har kommet tilbake fra et opphold i Eiker, og Simen som har delt på det.
Økonomisk så går det ganske greit, SpareBank1 Modum er hovedsponsor ut neste sesong med siste
utbetaling januar 2018. I tillegg har vi noen småsponsorer og litt annonsesalg i terminlista. Vi
håndterer det løpende banklånet, -som skal være ferdig februar 2019, og har også begynt
tilbakebetalingen av det vi skylder til Per Anton Mykland. Dette ble tatt inn i regnskapet i fjor som
gjeld og vi klarte i 2016 å nedbetale kr. 20.000,-. Vi har som mål å klare det også i 2017, men samtidig
så har vi brukt -og bruker, mer penger på honorar til trenere enn før, sånn at det blir en utfordring.
Året ble avsluttet med en hyggelig juleavslutning mandag 19. desember hvor det var
rekorddeltakelse med hele 45 stykker!  Og aller sist; Julecupen på Jevnaker mandag 26. desember,
hvor vi hadde med 5 deltakere.

Geithus, 26. februar 2017
Øystein Pedersen
Leder
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