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ÅRSBERETNING 2017 

MODUM BORDTENNISKLUBB 
 

Styret i Modum BTK har bestått av følgende: 
 

Leder:   Øystein Pedersen 

Nestleder:  Lars Kristian Haraldsrud 

Sekretær:  Anne Grete Mogen 

Styremedlem:  Pål Korsgård 

Styremedlem:  Eirik Bromark Dybendal 

Styremedlem  Espen Bromark Dybendal 

Styremedlem:  Morten Harstad 

Varamedlem  Kristin Kristiansen 

Varamedlem:  Elisabeth Pedersen 

 

I årene 2013-2016 hadde vi egen kasserer i styret, det første året Øystein Pedersen og de neste årene 

Per Anton Mykland. I 2017 har leder også fungert som kasserer da Per Anton ikke tok gjenvalg, og 

ingen andre var villige til å ta dette vervet. Det har fungert greit og er veldig praktisk, men det er en 

stor jobb. 

 

I 2017 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. Kanskje mest fordi leder har vært tilstede stort sett 

hele tiden og sånn sett hatt relativt god oversikt og kontroll på hva som skjer i klubben. Ved en annen 

organisering bør nok antall styremøter økes. 

 

Modum BTK har i 2017 hatt ett lag i 3. divisjon og ett lag i 4. divisjon. Etter å ha vunnet den regionale 

4. divisjon i fjor var det duket for comeback i den nasjonale serien! Vi har slått bra fra oss og inntok 

pallen på en fin 3. plass og med det bronsemedaljer til spillerne og et glasstrofè til klubben 😊 

De som har spilt kamper på førstelaget er; Martin L. Røste, Lars Edvardsen, Wang Bing, Robin 

Kristiansen, Marius M. Pedersen, Truls Christensen, Pål T. Korsgård, Erik Lobben, Wanjing Li, Natan 

Sokolowski og Julian Baardseth. På andrelaget; Robin Kristiansen, Marius M. Pedersen, Sondre H. 

Gundersen, Julian Baardseth, Wanjing Li, Martin Myhre Høgmoen, Natan Sokolowski, Jørgen M. 

Pedersen, Svein Arne Bøhn og Emil Norli Harstad. 

 

Selv om ikke møtevirksomheten har vært stor, så har det allikevel skjedd mye dette året. I tillegg til 

samlerunder i nevnte 3. og 4. divisjon har vi arrangert Regionscuper og Sparebank1 Cup. Vi har også 

vært vertskap for Regionsamling. Innimellom dette har det blitt gjort en stor jobb i taket på den ene 

siden. Forhåpentligvis klarer nytt styre å organisere slik at den andre siden blir tatt denne sommeren. 

 

Det har også skjedd mye på medlemssiden; vi har fått mange nye medlemmer og i skrivende stund er 

vi akkurat 100 medlemmer! 😊. Flere har kommet fra naboklubben Eiker BTK etter at hallen deres  
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dessverre brant rett før sesongstart. Men også en god del nye herfra. Flesteparten av de nye 

medlemmene som kom fra Eiker er veteraner som har treninger på dagtid tirsdager, -og det har da 

blitt et nytt tilbud i vår klubb. Ikke alle veteranene har valgt å melde overgang til oss som spillere 

men 7 stk. av en gruppe på 15-16 medlemmer har meldt overgang. I tillegg kom det 6 stk. andre 

spillere fra Eiker sånn at til sammen ble det 13 stk. overganger. 

 

På trenersiden har vi før ferien brukt Per Jarlebrand, Julie Mykland, og ‘Cindy’. Etter ferien ble det litt 

annerledes; samme dag som vi fikk vite om brannen i Eiker, så gav vi Eiker mulighet til å trene hos oss 

mot at deres leder Jan Sandberg gikk inn som trener for våre nybegynnere to dager i uka. ‘Cindy’ tok 

seg av våre spillere på førstelaget. Vi har også brukt Martin Røste, Anders Haukedalen, og Magnus 

Berg. I tillegg så har våre juniorspillere Marius og Robin vært trenere for nybegynnergruppa. 

 

Økonomisk så er vi i rute. Det vil si at vi håndterer banklånet som etter planen skal være nedbetalt 

februar neste år (2019), og vi er ajour med andre løpende utgifter som felleskostnader til sameiet, 

strøm, forsikringer, årsavgifter m.mer. Det vi sliter litt med er det private lånet fra Per Anton 

Mykland. Der blir det betalt etter evne og fem tusen (5000,-) var det vi klarte i 2017. Det er allikevel 

over budsjett da vi budsjetterte med null.. I 2016 ble det betalt kr. 20.000,-, sånn at det går nedover, 

men kanskje ikke så fort som det burde. Jeg anbefaler at når banklånet er nedbetalt så økes 

betalingen til Per Anton tilsvarende. 

 

Det ble også sendt et par gode søknader om støtte til prosjekt «Nytt gulv» som endte i hele kr. 

400.000,- fordelt på to hundre fra SpareBank1 Modum og tilsvarende fra Sparebankstiftelsen DNB. 

Minner om at det er tidsfrist på bruken av disse midlene, så anbefaler nytt styre å sette seg inn i 

dette. SpareBank1 går ut i Mars neste år, mens DNB allerede i August i år. 

 

Kan vel også nevne at Marius M. Pedersen ble nominert til BygdePostens idrettsstipend for tredje 

gang, -og denne gangen vant han! Stipendet var på kr. 5000,-. 😊 Sånt er med på å sette 

bordtennisidretten på kartet. 

 

Året ble avsluttet med en vellykket treningssamling lille nyttårsaften i samarbeid med Jevnaker BTK. 

Samlingen ble kyndig ledet av landslagstrener for kadetter; Gundars Rusis. Hele 28 spillere var med! 

 

 

Geithus, 01.04.18 

Øystein Pedersen 

Leder 


