PROTOKOLL
fra det 85. ordinære Tinget i Norges Tennisforbund
31. oktober 2021
Klokken var 10:05 da tennispresident Lars Gjerdåker ønsket velkommen til det 85. ordinære
Tennistinget 31. oktober 2021. Formelle saker skulle behandles og viktige beslutninger tas i
løpet av denne dagen.
Han ba Tingets representanter bekrefte at innkallingen var sendt ut innen den lovbestemte
fristen. Da ingen hadde innvendinger, ble innkallingen godkjent.
Han viste så til dagsordenen og punkt 2 som er: dagsorden og fullmakter. Dersom det skulle
bli innvendinger eller uenigheter omkring Tingets deltakere med fullmakter, ba han om å få
sette ned en fullmaktskomité. Carl Henrik Eriksen og Erik Alver ble oppnevnt.
Grunnet Covid-19-situasjonen hadde flere av regionene ikke fått gjennomført sine årsmøter.
Dette kunne også ha innvirkning på punkt 2. Presidenten sa at de som var til stede fra
regionene hadde oppfylt kravene for å representere regionene. Ingen hadde noe imot deres
deltakelse, og de ble ønsket velkommen.
Det var 57 påmeldte med stemmerett til dette Tinget. Aasa Auensen opplyste at nå ved
starten var 40 registrert som ankommet. Antall stemmeberettigede ble godkjent.
President Lars Gjerdåker gikk så over til agendaens punkt 3. Tinget godkjente Jan Hagen
som dirigent ved akklamasjon. Deretter overtok han som dirigent og foretok så valg av
møtesekretær.
Torger Bjørnstad ble valgt som møtesekretær ved akklamasjon.
Deretter ble Ole Jørstad fra NIF ønsket velkommen. Han hilste fra idrettsstyret og trakk frem
at dette består av 8 kvinner og 6 menn, samt 2 ungdomsrepresentanter. En slik
sammensetning er unik i verdenssammenheng, med en kjønnsbalanse som tipper i
kvinnenes favør.
Han trakk frem at vi nå er en idrettsorganisasjon på vei ut etter en krevende
pandemisituasjon. Han takket Tennisforbundet, som har stått lojalt bak de tiltakene og
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spesielle retningslinjene som var pålagt fra idretten sentralt. De har opplevd tennis som
lojale, og det takket de for.
Samtidig var det viktig å trekke frem økonomiske og andre stimuleringsordninger som hadde
kommet på plass, slik at man hadde kommet ut av dette med begrenset skade.
Han trakk frem at delegatene skulle diskutere dokumentene og velge et forbundsstyre som
skulle gjennomføre strategiplanen slik den ville bli vedtatt på Tinget.
Idrettsglede for alle idrettsforbundets 2 millioner medlemmer er viktig. Det løftet forplikter
alle. Også tennisidrettene må legge til rette for å nå det målet.
Han takket de som støttet og sto bak tiltakene for å håndtere pandemien. Mange idretter
har mistet medlemmer, men Tennisforbundet har gått i motsatt retning, og har nå 33 899
medlemmer. Det er en vekst på 14 prosent fra 2019 til 2020. Han trakk frem at det hadde
vært en større økning blant kvinner enn menn. Han oppfordret forsamlingen til å gi seg selv
en applaus for dette.
Padel beskrev han som verdens raskest økende idrett. Han understreket at det lå et stort
potensial der, og oppfordret forbundet til å ta vare på den muligheten. Det er viktig å få på
plass baner, for det er allerede en mangel, blant annet i studentidretten.
Han trakk så frem Casper Ruud og hans prestasjoner. Nummer 8 på verdensrankingen er
høyst imponerende, og det er første gang en nordmann har kommet så høyt. Casper Ruud
skaper en drøm for mange, og er et forbilde som viser at det er mulig å bli en internasjonalt
god tennisspiller. Dette gir inspirasjon til mange for å bli med i et langt tennisliv.
Ole Jørstad fra NIF ønsket til slutt alle fremmøtte et godt Tennisting, samtidig som han ga ros
for at det nå var ro og fred i tennisleiren.
Klokken 10:23 tok dirigent Jan Hagen igjen over ledelsen av Tinget, og gikk så igjennom
forretningsordenen slik den var distribuert i innkallingen og til alle deltakerne.
Han refererte til møtet med generalsekretæren og presidenten der det kom frem et ønske
om at observatørene også ble gitt taletid dersom de ønsket ordet. Ingen hadde noe imot
dette.
Sak 4: Valg av to representanter til å underskrive protokollen.
Styret hadde foreslått Erik Sandsdalen fra Eiksmarka Tennisklubb og Maria Sollohub fra
Paradis Tennisklubb. Disse ble valgt ved akklamasjon.

2

Sak 5: Valg av medlemmer til reisefordelingsfond.
Det har ved tidligere Tennisting vært en reisefordelingskomite. Forbundet foreslo nå å endre
denne praksisen for dette Tennistinget, slik at alle med reisekostnader større enn kr 1000 får
dekket sine kostnader som overstiger dette beløpet. Tinget sluttet seg til dette, og det ble
bestemt at faktura med underlag skal sendes til Norges Tennisforbund v/post@tennis.no
Ordet ble så gitt til presidenten Lars Gjerdåker som redegjorde for perioden fra forrige
Tennisting.
Han konstaterte at dei to åra har vore krevjande. Det har vore ein tingperiode som har sett
mange på prøve, på alle nivå av verksemda til forbundet. Men det har også vore ein periode
med stor framgang og imponerande resultat. Han framheva utøvarar, klubbar,
administrasjon og forbundsstyre. Covid-19 fekk store konsekvensar for oss alle, og særleg
fekk klubbane ein ny og utfordrande kvardag. For forbundsstyret vart det også krevjande, og
det gjekk til dømes 18 månader frå det første styremøtet i desember 2019 til det neste
fysiske styremøtet kunne gjennomførast. I mellomtida gjekk alt på Teams.
Det har også vore ein periode med sterke skuldingar. Han sa at det var ei tøff tid for leiinga –
men også for svært mange av medlemmane. Resultatet kjenner vi, og det ekstraordinære
Tinget enda med eit gagnleg resultat. Vi vart samde om å bruke eigne ressursar for å
definere kva som skal til for å komme godt vidare. Det vart ikkje fremja ønske om ekstern
gransking.
Vi har som alltid eit forbetringspotensial, og aktuelle tema er lettare å handtere når vi står
saman, konstaterte han. Skuldingane som kom fram, var særleg sterkt retta mot
administrasjonen og enkeltpersonar. Han takka spesielt desse for stor tolsemd.
Deretter understreka han at den 84. perioden har vore særleg framgangsrik for norsk tennis.
Han nemnde Casper Ruud og sa at prestasjonane hans fører til auka merksemd i alt frå
media til lunsjborda i heile landet. Team Casper Ruud er ei stor inspirasjonskjelde for oss
alle. Han framheva også Ulrikke Eikeri, som no er ranka WTA 64. Malene Helgø og Viktor
Durasovic er også blant toppspelarane vi er stolte av. Og det er mange fleire som kjem
stadig lenger framover i køen bak desse.
Medlemstalet i norsk tennis har aldri vore høgare. 33 899 er imponerande. Under
pandemien gjekk det totale medlemstalet i idretten ned med 11 prosent. Medlemstalet vårt
har auka med 14 prosent. Det kjem sjølvsagt av ein stor Casper-effekt, og dessutan er vi ein
kontaktlaus idrett med tanke på covid. Ikkje minst kjem auken av ei langsiktig jobbing frå

3

klubbane si side. Dei har klart å bruke treningsflatene sine optimalt for å handtere
medlemsveksten.
Men med oppsider følgjer det også nedsider. Anlegg er no den aller største utfordringa
mange stader, og det resulterer i lange ventelister i fleire klubbar. Norsk idrett kan ikkje slå
seg til tols med at vi berre har to offentlege tennishallar i Noreg. Totalt er det 83
innandørsanlegg, inkludert Oslo Tennisarena. Desse utgjer 18 boblehallar og 65 heilårshallar.
Utanfor «Stor-Austlandet» er klubbutvikling ei stor utfordring. Aktiv klubb er presentert og
vil ha dette som fokus.
«I løpet av dagen i dag skal vi skape rom for gode og konstruktive diskusjonar. Vi skal ha stor
takhøgd og rom for gode meiningsutvekslingar. Vi må våge å ta alle typar relevante
diskusjonar med romslegheit.» Slik avslutta president Lars Gjerdåker talen sin til
tingforsamlinga.
Sak 6: Godkjenne protokollen fra 2019, det 84. ordinære Tennisting, og godkjenne
protokollen fra det ekstraordinære forbundstinget (EOF) i 2020.
Dirigenten ga ordet fritt. Da ingen ønsket å kommentere disse protokollene, ble begge
protokollene enstemmig godkjent.
Sak 7: Godkjenne årsberetningene for 2019 og 2020 samt gjennomgå den foreløpige
årsberetningen for 2021.
Dirigent Jan Hagen overlot nå ordet til generalsekretær Aslak Paulsen.
Han innledet med å slå fast at det har skjedd mye, både på godt og vondt. Nå tok han en
oppdatering av status og startet med året 2019. Ved utgangen av 2019 hadde forbundet
29 754 medlemmer. Fremgangen i medlemstallet har vært spesielt god i årgangene 16-19 år.
Vi mistet merverdiavgiftskompensasjonen for dette året, og gikk dermed glipp av ca. 1
million kroner. Dette førte til at egenkapitalen ved årsavslutningen ble redusert. Det er sendt
inn klage til Lotteri- og stiftelsestilsynet som har blitt avslått. Det blir nå opp til det nye
forbundsstyret å avgjøre hvordan denne saken skal håndteres videre. Generalsekretæren
informerte om at det var en ren formalia feil. Han skisserte ulike mulige tiltak for å behandle
avslaget.
Dette året fikk forbundet nye ungdoms- og landslagsansvarlige. Tennisskolens «TennisKids»
gjennomføres nå i over 40 klubber. Det har kommet nye anlegg hos Vestre Bærum
Tennisklubb og i Trondheim. Padel og Topptennis ble innført som to nye pilarer dette året. 3
klubber med 230 medlemmer satser dedikert på Padel. Når det gjelder topptennis trakk
generalsekretæren frem Casper Ruud som var ranket ATP 54, Ulrikke Eikeri som forbedret
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sin ranking fra WTA 226 til WTA 118, Herman Høyeraal ITF 101 og Lilly Håseth ITF 143. NM
lag ble vunnet av Paradis Tennisklubb (herrer) og Furuset IL Tennis (damer). Norgesmestre
(ute) ble Malene Helgø, Furuset IL Tennis, og Andreja Petrovic, Hønefoss Tennisklubb.
Paulsen trakk også frem Amy Jønssons innsats i veteran-VM, der hun tok sølv!
Generalsekretær Aslak Paulsen konkluderte med at idrettslig hadde norsk tennis dette året
hatt vekst i alle sine segment.
Generalsekretæren gikk så over til å kommentere året 2020. Han presiserte hvor vanskelig
dette året hadde vært grunnet Covid-19 og alle restriksjoner og nødvendige tilpassinger
dette hadde medført. Han uttrykte at han var ekstremt stolt over ansvarlige klubber i et
krevende år.
Fra 20. april og frem til 19. oktober 2020 hadde Aslak Paulsen vært konstituert
generalsekretær. Etter denne datoen ble han ansatt som generalsekretær i forbundet.
Han sa han hadde sett slitne klubbstyrer, ansatte og trenere som fortsatt hadde holdt
tempoet og innsatsen oppe. Ved årets slutt hadde forbundet 146 medlemsklubber med
32 981 medlemmer. Padel hadde nå 918 medlemmer. Totalt blir dette 33 899 medlemmer i
norsk tennis. I løpet av året ble kommunikasjonen styrket med medlemsskriv som
distribueres til klubber, komiteer og annet. www.norsktennis.no ble introdusert som en
levende nyhetsside dit alle oppfordres til å sende stoff. Den nye nettsiden har kommet som
et tillegg til den eksisterende www.tennis.no
Gjennomføringen av NM ute på Frogner Tennis var spesielt krevende dette året med et
strengt Covid-19-regime som måtte følges. I herreklassen tok Simen Sunde Bratholm
(Heming IL Tennis) trippel, akkurat som moren Astrid Sunde har gjort tidligere. Dameklassen
ble vunnet av Melanie Stokke (Nordstrand Tennisklubb).
Til tross for redusert aktivitet generelt grunnet Covid-19, var det mye positivt å peke på i
tillegg til den økte medlemsutviklingen. Hønefoss Tennisklubb og Mysen Tennisklubb har nå
nye anlegg. I topptennis tok Norge sin første ATP tittel, og det ble etablert DC/BJKC treninger
i Oslo Tennisarena. I Davis Cup ble det seier mot Barbados. I lagtennis ble Paradis
Tennisklubb norgesmestre for herrer dette året. For damer vant Furuset IL Tennis.
Generalsekretæren ga deretter en orientering om status så langt i 2021. Han trakk frem at
etter dette året ønsker administrasjonen å rapportere med en mer leservennlig, levende og
moderne årsmelding. Denne ble vist frem som skjermdump.
Casper Ruud har vært viktig så langt i år, og det ble spontan applaus blant Tingdeltakerne for
å hedre hans innsats.
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I 2021 ble 4 klubber 100 år: Arendal, Sandefjord, Tromsø og Ormøya. Største prosentvise
vekst i medlemstallet hadde Veitvet sportsklubb. Klubben mottok heder for dette på
tennisforum. Videre orienterte generalsekretæren om at BJKC rykket opp etter utallige
forsøk og gratulerte laget. Davis Cup-laget slo Usbekistan i september, og skal ta imot
Ukraina i slutten av oktober. Skulle Norge seire, vil vi i 2022 spille kvalifiseringskamp for plass
i World Group. Videre løftet han frem Ulrikke Eikeri blant spillere som har spilt seg inn i topp
100 på WTAs doubleranking.
Padel har nå 918 medlemmer fordelt på 7 klubber som er tilsluttet NTF. Aktivitetsveksten
kommer i stor grad fra kommersielle aktører, men det er en veldig god dialog med flere for å
etablere idrettslag. Det krever økt aktivitetstilbud fra forbundets side, blant annet med å
tilby flere arrangementer.
Han avsluttet med å fastslå at det var rekordhøy deltakelse i Norgesmesterskapene på
Frogner. Det har blitt et utstillingsvindu for tennis, rettet mot Kirkeveien i Oslo.
Aslak Paulsen fikk applaus for sin fremføring.
Dirigenten tok deretter opp årsberetningene til gjennomgang og til godkjenning av
Tingdelegatene.
Han gikk igjennom disse side for side og kapittel for kapittel.
Han gikk så igjennom vedleggene på side 73, 74, 75 og 76, og spillerlisenser på side 77.
Dirigenten ga deretter ordet fritt.
Det var ingen som ønsket ordet til årsberetningen for 2019, og denne ble deretter
enstemmig godkjent.
Dirigenten ba så Tingforsamlingen ta stilling til forslaget til årsberetning for 2020 og ga ordet
fritt til å kommentere denne.
Representant 44 Helge Røsjø fra Nordstrand Tennisklubb ba om ordet til økonomi. Han
mente rapportene i for stor grad hadde et «Tennisforbundet-fokus». Han savnet et større
engasjement knyttet til klubbens økonomiske problemer. For Nordstrand Tennisklubb vil
dette gi problemer. Norsk tennis har totalt sett tapt store inntekter, og det bør synliggjøres
bedre.
— Sett fra forbundets ståsted er man reddet av stor medlemsvekst, noe vi også har sett
internasjonalt, sa han.
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Dirigenten ga ordet til generalsekretæren for å svare. Han opplyste at administrasjonen er
klar over at situasjonen er vanskelig i mange klubber. Vi har nytt godt av mange offentlige
støtteordninger, men ikke mange nok som har truffet riktig. Dette har Tennisforbundet
meldt videre til Norges idrettsforbund. Klubbene har blitt skadelidende, og han åpnet for at
dette kan tas inn i protokollen.
Observatør 91 Magnus Åserud, Norske Tennisveteraner, ba om ordet. Han ville opplyse om
at også Bent Ove Pedersen har oppnådd en ATP-tittel. Dette skjedde i 1992.
Årsberetning for 2020 ble så enstemmig godkjent med de kommentarer som var fremsatt.
Dirigenten ba generalsekretæren gå igjennom den foreløpige årsmeldingen for 2021. Da
ingen ba om ordet, ble denne så tatt til orientering.
Sak 8: Godkjenne regnskapet for 2019 og 2020. Foreløpig regnskap m/prognose for 2021.
Dirigenten åpnet denne saken med å konstatere at revisors beretning og kontrollutvalgets
rapport for 2019 og 2020 ble utstedt i etterkant av tingdokumentene. Både revisor og
kontrollutvalget anbefaler at regnskapene godkjennes.
Generalsekretæren ble så gitt ordet for å redegjøre for regnskapene. Han begynte med året
2019 som var gjengitt i tingdokumentene på sidene 167, 168 og 169. Norges Tennisforbund
følger idrettens generelle prinsipper der inntekter og kostnader er delt i avdelinger. Han
opplyste at regnskapenes Avdeling 1 omfatter toppsatsing, landslag og internasjonale
turneringer. Avdeling 2 omfatter klubb, bredde og nasjonale prioriteringer. Avdeling 3
omfatter medlemsservice og administrasjon etc.
For dette året viste driftsresultatet et negativt resultat med kr 837 715. Årsresultatet ble kr. 741 360. Egenkapitalen var nå kr. 2 676 709.
Som tidligere påpekt viste generalsekretæren igjen til at dette skyldes bortfall av forventet
merverdiavgiftskompensasjon for 2018. En klage ble avvist av klagenemda i Lotteri og
stiftelsestilsynet 8. mai 2021.
Generalsekretær Aslak Paulsen gikk så over til å redegjøre for forbundets årsregnskap for
2020. Det ble gjort opp med et positivt driftsresultat på kr 1 891 957. Etter finanskostnader
på kr 236 156 ble årsresultatet kr 1 655 801. Det er etter at Tennisforbundet mottok en
Covid-19-relatert støtte på kr 688 000 i 2020. Egenkapitalen var ved utgangen av 2020 på
kr. 4 332 510.
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Generalsekretæren tok deretter en gjennomgang av regnskapsprognosene for 2021 og
startet med inntekter.
Avdeling 1 har et vedtatt inntektsbudsjett på kr 3 570 000. Prognose kr 3 667 926.
Avdeling 2 har et vedtatt inntektsbudsjett på kr 10 610 000. Prognose kr 9 746 868.
Avdeling 3 har et vedtatt inntektsbudsjett på kr 9 075 000. Prognose kr 10 017 628.
Kostnadssiden er definert slik:
Avdeling 1 har et vedtatt kostnadsbudsjett på kr 5 665 000. Prognose kr 5 005 000.
Avdeling 2 har et vedtatt kostnadsbudsjett på kr 10 365 000. Prognose kr 9 643 984.
Avdeling 3 har et vedtatt kostnadsbudsjett på kr 7 955 000. Prognose kr 7 556 384.
Prognose for årsresultat 2021 ble lagt frem slik:
Resultat avdeling 1 kr 1 337 074 (Budsjett kr 2 095 000).
Resultat avdeling 2 Kr 102 884 (Budsjett kr 245 000).
Resultat avdeling 3 Kr 2 461 244 (Budsjett kr 1 120 000).
Ved prognoseoppnåelse i 2021 vil dette bety at resultatene for 2019–2021 blir kr 2 141 495.
Det vil være kr 1 746 495 bedre enn opprinnelige budsjetter.
Generalsekretæren oppsummerte med at dette er markant bedre enn budsjettert for 3årsperioden 2019-2021. Han la til at Covid-19-restriksjonene de første 9 månedene av 2021
har preget aktivitetsnivået for hele norsk tennis. Han informerte om at en eventuell Covid19-støtte for 2021 ikke er tatt med i prognosen.
Med bakgrunn i det store overskuddet for perioden 2019-2021, informerte
generalsekretæren om at styret ønsker å overføre deler av overskuddet til 2022–2023,
knyttet opp mot målrettede tiltak som er spesifisert i strategiplanen: kr 800 000 til
Kraftsenter og kr 800 000 til anleggskonsulent i en 2 års prosjektstilling.
For inneværende år gjennomfører man en sterkt subsidiert coaches conference og gratis
middag til deltakerne på Tennisforum.
Etter en omfattende redegjørelse knyttet til Tennisforbundets økonomi, takket
generalsekretæren for oppmerksomheten.
Dirigenten tok så opp regnskapene til behandling.
Han viste til side 69, 70, 71 og 72 og spurte forsamlingen om tallmaterialet slik det
presenteres var greit å forstå. Det var ingen som ønsket ordet. Dirigenten tok deretter opp
regnskapene til avstemming.
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2019 ga et minusresultat på kr 741 360. Det er mange detaljer i notene, men ingen ønsket
heller å kommentere disse.
Ingen hadde kommentarer til resultatregnskap og balanse. Deretter ble regnskapet for
2019 enstemmig godkjent.
Regnskapet for 2020, som viste et positivt resultat på kr 1 891 957, ble så tatt opp til formell
behandling. Dirigenten viste til gjennomgangen basert på oppstillingen i tingdokumentenes
sider 116 og 117. Regnskapet som var gjennomgått er gjengitt på sidene 174 og 175 + noter
på sidene 176–180. Han ba om kommentarer eller spørsmål knyttet til notene.
Ingen hadde kommentarer til resultatregnskap og balanse. Regnskapet for 2020 ble så
enstemmig godkjent.
Dirigenten gikk så igjennom det foreløpige regnskapet med prognose for 2021. Dette var
gjengitt i tingdokumentene på sidene 183–186. Han gikk igjennom dette avdelingsvis. Da
ingen ba om ordet for å kommentere eller fremmet ønske om utfyllende informasjon, ble
dette enstemmig tatt til orientering.
Sak 9: Orienteringssaker fra NTF. Herunder endringer i turneringsreglementet foretatt i
perioden 2019-2021 og EOF rapport.
Dirigenten opplyste innledningsvis til denne saken at styret har anledning og fullmakt til å
endre Tennisforbundets turneringsreglement. Endringer skal det så redegjøres på for på
Tennistinget.
I dokumentene var disse endringene tatt inn detaljert fra side 213 til 241, og dirigenten
åpnet for at Tingdelegatene kunne stille spørsmål eller kommentere disse.
Tingdelegat 52 Boel Christiansen-Scheel fra Stabekk Tennisklubb ba nå om ordet. Hun ønsket
å få vite om det er forskjellige ordninger for dame- og herrelandslagene. Hun ønsket også
informasjon om bakgrunnen for budsjettene knyttet til dame- og herrelandslagene.
Generalsekretæren redegjorde ved å informere om at dette i stor grad er styrt av de
inntektene forbundet får fra ITF. Det mottas høyere støttesummer for herrene. Dette
skyldes at DC laget spiller på et høyere nivå, med høyere pengestøtte fra ITF.
Deretter ble Svein Are Lapstun fra NTF-administrasjonen gitt ordet for å gå igjennom
endringene fra side 213 til side 241 i tingdokumentene. Dette gjorde han side for side
samtidig som han åpnet for spørsmål.
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Tingdelegat 96 Jannike Fusdahl fra Nordstrand Tennisklubb og kontrollkomiteen ba om
ordet. Hun ønsket en overordnet redegjørelse for bakgrunnene for alle disse forslagene. Hva
vil man oppnå med alle endringene, var hennes spørsmål.
Lapstun svarte at målet er å gjøre reglementet mer fleksibelt, slik at det kan favne bredere
og være enklere å bruke. Lapstun informerte om at man ønsket bred involvering, og at
forslagene til regelendringer har vært sendt ut på høring med en svarfrist på 30 dager. Det
har vært fire slike runder. Det kom få tilbakemeldinger.
Dirigenten overtok nå ordet og gjorde samme gjennomgang av regelendringene slik de kom
frem i tingdokumentet, side for side.
Tingdelegat 53 John Baxter fra Stavanger Tennisklubb ba om ordet og ville vite hvorfor det
ikke lenger er Race og Challenge for U16.
Lapstun ble igjen gitt ordet for å svare, og han sa at disse turneringene ikke fungerte så bra
som de skulle. Det var Turneringskomiteen som hadde vedtatt dette.
Tingdelegat 20 Connie Kormeseth, Asker Tennisklubb, fikk ordet og ønsket en begrunnelse
for økningen av turneringsavgiftene. Dette var knyttet til startkontingenten.
Til det svarte Lapstun at satsene har stått stille i enkelte klasser i mange år. Han informerte
om at det er dyrt å arrangere turneringer, og derfor kreves tilsvarende inntekter.
Connie Kormeseth fortalte at Asker hadde vært flinke til å organisere og bruke dugnad og
hadde derfor etablert turneringer som en god inntekt. Hun så ikke behovet for økningen i
satsene.
Dirigenten informerte om at satsene er å anse som maksimalpriser, og at det er opp til den
enkelte arrangør å fastsette endelig pris.
Lapstun ba igjen om ordet, og han presiserte at alle klubber var oppfordret til å komme med
sine innspill gjennom høringsuttalelsene med tilbakemeldingsfrist på 30 dager.
Klokken var nå 11:55 og dirigenten ga en lunsjpause på ca. 30 minutter.

Klokken var 12:32 da Tinget igjen ble satt av dirigenten.
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Aasa Auensen fra administrasjonen opplyste at det nå var 48 stemmeberettigede til stede i
salen. Dirigenten fortalte at han var gjort oppmerksom på en trykkfeil på sidene 30 og 31 i
tingdokumentene knyttet til årstallene 2020 og 2021.
President Lars Gjerdåker ble gitt ordet for å gå igjennom rapporten fra arbeidsgruppen som
ble satt ned på det ekstraordinære forbundstinget 20.06.2020.
Arbeidsgruppen hadde bestått av Ketil Stave fra Oslo TK, John Erik Rustad fra Holmestrand
TK, Karin Dalbak fra Heming TK, Helge Røsjø fra Nordstrand TK, Ole Conrad Reier fra Moss
TK, Kathrine Flaaten fra Stabekk TK, Arve Sjølstad fra Hamar IL, tennisgruppen, Fredrik Vabog
fra Paradis TK, Morten Bjerke fra Holmenkollen TK og Per Knut Christiansen fra Fredrikstad
TK.
De hadde fått slikt mandat:
Tinget anser at det viktigste av underliggende kritikk om NTF baserer seg
på prioriteringer, retningsvalg og evt. rutiner. Dette er ikke elementer som
egner seg for ekstern gransking. Ved bedre prosesser og mer dybdeanalyse
på utvalgte områder, vil det bli bedre styringssignaler fra tinget til styre og
administrasjon. Slikt løses ikke på tinget.
Derfor foreslås at en representativ arbeidsgruppe på 7-10
klubbrepresentanter har møter med styret og administrasjonen i annet
halvår for å gå dypere inn på pengebruk og prioritering. Rapport lages og
offentliggjøres. Så behandles rapporten i styret, og legges deretter frem for
tinget til drøfting.
26. mars dette året ble komiteens rapport oversendt styret.
Lars Gjerdåker slo fast at arbeidsgruppa hadde gjort ein god jobb og komme med 45
anbefalingar. Han framheva konklusjonen til arbeidsgruppa, som var at det er gjort mye bra
arbeid, men at det også er område som kan forbetrast og videreutviklast.
Arbeidsgruppa hadde gjort ei god konkretisering av moglege tiltak, og rapporten dannar eit
godt grunnlag for vidare arbeid i forbundet. Dette gjaldt særleg utviklinga av ein ny strategiog handlingsplan. Han takka arbeidsgruppa for innsatsen.
Med utgangspunkt i mandatet hadde arbeidsgruppa valt å fokusere på 6 område:
•
•
•

Sport
Strategi og administrasjon
Økonomi
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•
•
•

Kommunikasjon
Kultur
Klubb og ansvarsfordeling

Arbeidsgruppa hadde invitert alle tennisklubbane knytte til NTF til å komme med innspel.
Det var gjennomført spørjeundersøking og diverse intervju med spelarar og sentrale
personar både i klubbar og i Tennisforbundet. Arbeidsgruppa kom altså med til saman 45
tilrådingar, og for kvar av desse vart det gjort ei vurdering av alvorsgrad og kost/nytte.
Lars Gjerdåker informerte om at styret hadde sett det som si oppgåve å prioritere
anbefalingane. Av desse var 12 allereie implementerte, vidare vart 5 gjennomførte før
sommaren i år. 13 har komme på plass fram til Tinget, mens 13 andre anbefalingar vil få
fokus i neste periode. 2 av anbefalingane var ikkje styret samde med komiteen i. Begge er
knytte til økonomi, og styret vurderer forslaga som utenlege.
Han gjekk så gjennom prioriteringane til styret når det gjeld eigne ressursar og ressursane til
klubbane, målt opp mot kor lang tid det vil ta å implementere og gjennomføre desse.
Lars Gjerdåker gjorde så greie for dei viktigaste tiltaka for «Sport», som disse:
•

Styrke spelarutviklingsarbeidet gjennom ei planmessig og regulert desentralisering.
Prosessen mot ei ny organisering må vere ryddig og open, og sikre ein brei eigarskap
og entusiasme for ei gradvis oppbygging av ein varig nasjonal modell for
spelarutvikling.

•

Sjå om det er mogleg å etablere «kraftklubbar» i kvar region, som har ansvar for
samlingar og lokale turneringar.

•

Drive haldningsskapande arbeid og utvikle ein sterk treningskultur i norsk tennis,
blant anna ved å etablere ein høgare standard for krav som spelarar og trenarar blir
stilte overfor.

•

Ta ansvar for å etablere et topptennismiljø i Noreg ved å bruke eksisterande
kompetanse og ressursar i NTF på dei fremste utøvarane i landet.

•

Oppdatere stillingsbeskriving for landslagstrenar til å inkludere faste halvårlege
samtalar med topp-10-spelarar, éin for planlegging og éin for oppfølging av planar.

Deretter gjekk han gjennom dei viktigaste tiltaka for «Strategi og administrasjon», som er:
•

Gjennomgå rutinar og kontrollmekanismar i samband med verksemdsstyring.
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•

Lage overordna reglar for NTF, skriftleggjere konkrete avgjerder knytte til habilitet og
tilleggsverv, og auke graden av openheit og dokumentasjon rundt tilsetjingar.

•

Bli meir bevisst på formelle prosessar før vedtak, forbetre skriftlege underlag og sikre
diskusjon og forankring av vedtak med korrekt avgjerdsmakt i klubbane og
regionane.

President Gjerdåker tok deretter for seg økonomi, der dei viktigaste tiltaka er disse:
•

Fornye NTFs rapporteringsformat slik at det tydeleg viser disposisjonane innanfor
satsingsområda. Det inneber ein kritisk gjennomgang av inntekts- og
kostnadsfordelingar.

•

Tydeleggjere korleis fordelinga «80 % til breidde og 20 % til topp» skal forståast, og
kva denne skal vere ved eit eventuelt vedtak i eit relevant NTF-organ.

•

Utbetre svake sider ved NTFs fullmaktsmatrise.

Kommunikasjon er eit svært breitt, viktig og komplekst tema som arbeidsgruppa på mange
måtar såg som grunnen til at tilliten til Tennisforbundet hadde blitt svekt. Dei forklarte det
med dårleg og uklar kommunikasjon over tid. Presidenten la fram dei viktigaste tiltaka, som i
rapporten til komiteen er framstilte slik:
•

Etablere ein god, open og solid kultur i NTF med synlege verdiar som blir følgde i alle
samanhengar.

•

Etablere ein god kommunikasjonsstrategi både internt og ut mot klubbane.

•

Etablere gode prosessar i forkant, undervegs og i etterkant av Tinget, samlingar,
møte og forum.

•

Jobbe langsiktig, med openheit i beslutningsprosessar og involvering av rette
kontaktpunkt i norsk tennis.

•

Jobbe mot eit forbund for all norsk tennis.

Etter at Lars Gjerdåker hadde gjort greie for prioriteringane til arbeidsgruppa og
styrebehandlinga av desse, viste han korleis dette danna grunnlag for utforming av en «1pager». Denne har vore med og danna grunnlaget for prosessen mot «Strategiplan for norsk
tennis 2022-2023». Dette grunnlaget var klart i mai.
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Når det gjaldt kommunikasjon, trekte han fram fadderklubb, medlemsskriv, norsktennis.no,
digitale møte på måndagar og webinar. Innan området organisasjon viste han til reforhandla
arbeidsavtalar, etablering av padel-komité, satsinga frå Google til Microsoft Teams, tre
stillingsutlysingar og meir.
Eit viktig område var synliggjering av tiltaka i ein ny brosjyre: «Kva vi står for, og korleis vi
arbeider.» Denne var gitt eit oversiktleg, nytt og inspirerande/attraktivt innhald og design.
Av andre ting som vart framheva overfor deltakarane på tinget, var Aktiv klubb, Redd Barnatiltaket «Trygg på trening», padel (lag og terminliste) og medlemsundersøking.
Til slutt la president Lars Gjerdåker fram ei liste over 13 område styret hadde jobba med frå
det ekstraordinære tennistinget. Styret meiner sjølve å ha levert på dette.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Spesifisere stillingsbeskrivingar i NTF ytterlegare
Tydeleggjere forventningsavklaringar frå NTFs administrasjon
Ytterlegare transparent kommunikasjon
Meir og betre informasjon ut – direkte – etablere relasjonar
Ansvarleggjering – tydeliggjere kven, kva og korleis
Engasjere klubbar ytterlegare
Tydeleggjere beslutningsprosessar/idrettens organisasjonsmodell
NTFs misjon: aktive klubbar (styre) som involverer og engasjerer medlemmar
Topptennis – utvikle endå betre samarbeid, forventningsavklaringar,
ansvarsfordeling, sentral og regional spelarutvikling (nasjonal modell)
10. Fremje og feire suksesser i norsk tennis
11. Få fram kor viktig det er med openheit, diskusjonar og «høgd under taket»
12. Utvikle/styrke tennissportens omdømme
13. Forsterke faktainformasjon/orientering
Dirigenten ga så ordet fritt for Tingets delegater til å uttale seg.
Tingdelegat 44 Helge Røsjø fra Nordstrand Tennisklubb ba om ordet og informerte først om
at han selv hadde vært med i arbeidsgruppen.
Han ville vite hvorfor styret ikke er enig i punktet om bruk av frie midler. Han var bekymret
for finansieringen av nysatsinger. En for stor del av budsjettet er knyttet til
personalkostnader.
Han ville også sette et søkelys på forbundets virksomhetsstyring og kontrollkomiteens rolle.
Han uttrykte at han mener de utfører arbeidet eksemplarisk – men hva blir veien videre?
Han ønsket et bredere fokus knyttet til det.
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Tidligere tennispresident 92 Jarl Whist ba om ordet og ville ha utdyping av kontrollkomiteens
mandat. Han stilte spørsmål ved om det er for snevert. Til svar ble det sagt at habilitet er et
viktig område, og at kontrollkomiteen skulle uttale seg senere under dette punktet.
President Lars Gjerdåker fekk ordet for å svare på spørsmålet knytt til bruk av frie midlar.
Han slo fast at styret er villige til å ta på seg ei slik styringsrolle, men ser ikkje noko behov for
det akkurat no. Det ligg ein pott på kr 800 000 til utvikling av kraftklubbprosessen. Det ville
han komme tilbake til seinare på Tinget. Styret vil vurdere om det er andre ting ein treng
«meir musklar for å gjennomføre», slik presidenten uttrykte seg.
Erik Alver representerte kontrollutvalget på Tinget. Han ble gitt ordet og informerte om at
kontrollutvalget hadde tatt del i prosessen allerede fra etableringen av utvalget. Det ble
etablert med 10 personer i etterkant av det ekstraordinære Tennistinget. Han sa at det
særlig er to utgangspunkt for kontrollkomiteens involvering:
I lovene til NTF for regelverk og vedtak – og forsvarlig forvaltning og
økonomistyring. Det er utarbeidet en sjekkliste med underliggende oppgaver,
ut fra Norges Idrettsforbunds tilsvarende arbeid. Dette har kontrollutvalget
sendt som notat til styret for forankring der.
Habilitetskontroll er inkludert for kontrollutvalget som en viktig oppgave.
Strategiplaner skal ha mål som er objektivt målbare. Det gjennomføres to
møter årlig, inkludert ett sammen med revisor.
Erik Alver avsluttet med å opplyse at oppgavene til kontrollkomiteen nå er definert i 12
punkter.
Rapporten ble så tatt til orientering.
Sak 10: Lovendringer
Dirigenten presenterte først styrets ønske om at en representant for forbundets ansatte
tiltrer styret som et tillegg i §17. Han informerte om at Tinget ikke kan behandle et slikt
ønske eller forslag, fordi det skulle, ifølge forbundets lover, vært sendt ut sammen med
tingdokumentene.
Men dirigenten opplyste videre at det allerede er lovfestet i forbundets lover §6 punkt 4 at
styret kan gi de ansatte rett til å utpeke en ansattrepresentant. Han ba Tinget gi sin
tilslutning til det. Tinget hadde ikke noe imot dette og ga sin tilslutning.
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Sak 11: Innkomne forslag
Det var kommet inn to forslag. Stavanger foreslo ny termin for utendørs NM i Frognerparken
og Landsturneringen.
Det andre forslaget besto av to delforslag, fra klubbene Steinkjer Tennisklubb og Ås
Tennisklubb, knyttet til medlemskontingent. Dirigenten foreslo å flytte disse forslagene til
behandling under Tingets sak 12.
Deretter behandlet man saken fra Stavanger Tennisklubb som gjaldt tidspunkt for å
arrangere utendørs NM og Landsturneringen. Klubben ønsket med sitt forslag å flytte
mesterskapene til begynnelsen av sommerferien. En viktig grunn som ble oppgitt var for å
følge skoleåret. Ved å arrangere NM i starten av ferien vil flere spillere ha mulighet til å ha
en god oppkjøring i klubben sin, og spillere være bedre rustet til årets viktigste turnering.
Klubben foreslo at NM skulle starte første onsdagen i skoleferien. For 2022 vil det være
29.06, med en finaledag 12.07, eventuelt flyttet til 14.07 dersom dårlig vær skulle kreve det.
I sin utredning slo forbundet fast at de ønsket en diskusjon omkring dette velkommen.
Forbundet tror ikke de to første ukene av juli vil være det beste tidspunktet for å arrangere
NM. Det vil være vanskelig å rekruttere frivillige til arrangementet, og krevende å få med
media/TV da Wimbledon spilles i samme periode. NTF ville derfor heller utrede muligheten
for å flytte mesterskapet til de to siste ukene i juni. Man så tilnærmet de samme
utfordringene for Landsturneringen.
Forbundets konklusjon var at NTF kommer ikke til å søke NM dersom Stavangers forslag blir
vedtatt. Man vil utrede muligheten for en flytting til juni fra 2023. Både Bymiljøetaten,
driftsansvarlig (Oslo Tennisarena), klubber og øvrige samarbeidspartnere vil naturligvis
involveres i en slik prosess.
Observatør 83 Cezar Johansson fra Stavanger Tennisklubb ba om ordet. Han sa at basert på
styrets innstilling trekker Stavanger Tennisklubb sitt forslag.
Dirigenten opplyste at Tinget da skal stemme over forslaget fra styret som var gjengitt på
side 196 i tingdokumentene. Dette ble enstemmig vedtatt.
Sak 12: Fastsette medlemskontingent/lisenser
Man gikk nå over til å behandle de to innkomne forslagene fra Steinkjer Tennisklubb og Ås
Tennisklubb knyttet til medlemskontingent. Dirigenten ga Anja Hansen, visepresident i
styret, ansvaret for å gjennomføre dette.
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Fra Steinkjer Tennisklubbs side var det anført at nystartede klubber har behov for å bygge et
tilbud og en medlemsmasse. Det er vanskelig å få mange til å melde seg inn i en ny klubb
dersom tilbudet er begrenset og kontingenten høy. Klubben ba Tennistinget vurdere om det
er mulig å halvere kontingenten for klubber som er i oppstartsfasen og mangler egenkapital.
De foreslo selv tre kriterier og at minst to av disse måtte være oppfylt: klubben har mindre
enn 100 medlemmer, er startet for mindre enn 6 år siden og har mindre enn kr 100 000 i
egenkapital ved årets slutt.
Forslaget fra Ås tennisklubb besto i at klubber med halvårsdrift skal få halv pris på
kontingent fra 2022. I dette forslaget ble det slått fast at den største utgiften klubben har er
å betale kontingent til forbundet. Dette gjøres uten å bruke noen av tjenestene som NTF
tilbyr. Klubben skrev i forslaget at de var klar over at forutsetningen for å kunne søke
spillemidler og momskompensasjon krever medlemskap i et forbund. Klubben skriver i sitt
forslag at det er ironisk at det som hindrer utvikling og lavere medlemspriser i Ås tennisklubb
er den høye kontingenten til NTF.
Styret hadde vurdert problemstillingene med bakgrunn i de to forslagene samt diskusjoner
fra tidligere Tennisting. Styret la til grunn at innkrevingen av medlemsavgiften skal være
enkel å administrere, samt inneholde parametere som er målbare og forutsigbare for
klubbene og forbundet. I tillegg la styret frem som en forutsetning at NTFs økonomi ikke
skulle bli vesentlig svekket.
Med det som bakgrunn la styret frem sine to konklusjoner slik:
Forslag 1 – Differensiere mellom helårs- og sommerklubber.
Styrets konklusjon var at forslagene fra Ås Tennisklubb og Steinkjer vil redusere
Tennisforbundets medlemsinntekter med nærmere en halv million kroner. Det vil ha en
konsekvens for aktivitetsnivå, tilbud og bemanningssituasjonen i NTF. Dette vil gå direkte ut
over tilbudet som nå tilbys medlemsklubbene.
Forslag 2 – Beholde dagens modell, men indeksregulere med 3% til 110/260 kroner per
medlem. I sitt saksfremlegg skrev styret at dagens system kan oppleves som uheldig for
noen klubber. Et vesentlig element ved vurderingen er også at NTF har et tilbud til alle
klubber, og at det utføres et arbeid som kommer alle klubber til gode.
Styret hadde, etter å ha analysert alternative løsninger, kommet til at forslag 1 ville være
den beste modellen. En slik modell testes ut i perioden 2022-23 og revideres på Tennistinget
i 2023. NTF ønsket samtidig å imøtekomme Steinkjers forslag om null kontingent for
nyetablerte klubber, men for en kortere periode enn i Steinkjer Tennisklubbs forslag. NTF
foreslo de tre første årene fra stiftelsesdato.
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Styret hadde konkretisert forslaget i 6 punkter:
1. Medlemskontingenten for medlemmer over 12 år økes fra kr 240 til kr 260. For
medlemmer 12 år og yngre økes kontingenten fra kr 105 til kr 110.
2. Medlemskontingenten i pkt. 1 gjelder for klubber med helårsdrift, dvs. at de har fast
hall, daglig leder og flere ansatte, eller har helårsdrift uten fast hall, men leier andre
steder og/eller har en eller flere ansatte.
3. For sommerklubber med utendørs fasiliteter og halvårlig aktivitet reduseres
medlemskontingenten til kr 130 for medlemmer over 12 år. For medlemmer 12 år og
yngre er kontingenten kr 110. Kontingentsatsen beholdes altså for U12 på kr 110 som
følge av gode tilskuddsordninger for aldersgruppen (LAM).
4. Padel defineres som sommerklubb med kontingent kr 130 for medlemmer over 12 år
og kr 110 for medlemmer 12 år eller yngre.
5. Modellen for medlemskontingent, pkt. 1-4, testes ut i perioden 2022-2023 og
revideres på Tennistinget 2023.
6. For nyetablerte tennisklubber gis det 3 års kontingentfritak for de 3 første
rapporteringsårene.
Anja Hansen åpnet så for spørsmål.
Delegat 44 Helge Røsjø fra Nordstrand Tennisklubb ba om ordet og sa de ikke hadde hatt
noen stor prosess i klubben knyttet til forslagene, men han presiserte at det er viktig å ha
tydelige kriterier. Sommerklubb kan være vanskelig å avgrense, og det må ikke åpnes for at
man tilpasser seg dette for å spare penger.
Generalsekretær Aslak Paulsen fikk ordet, og han informerte om at NTF sentralt ikke har
innsyn i noen klubbregnskap. Derfor kan forslaget om en viss egenkapital i praksis være
vanskelig å kontrollere. Dette er ment som et solidaritetsforslag, og vi må stole på klubbene
her, sa han.
Observatør 76 Inger Bjerke fra Holmenkollen Tennisklubb ba om ordet. Hun mintes tilbake i
tid da det var sommermedlemsskap som ikke ga tilskudd fra Idrettsforbundet. Hun advarte
mot å innføre dette og ba om at det undersøkes.
Generalsekretæren svarte at dette må sjekkes ut før man tar en endelig beslutning.
Paulsen viste så til at styret har sagt at eventuelle ordninger skal legges frem for neste
Tennisting.
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Delegat 20 Connie Kormeseth fra Asker Tennisklubb ba om ordet for å legge frem en konkret
problemstilling. Klubben leier ut en bane som brukes deler av året. Hvordan definerer man
det, ville hun ha svar på.
Aslak Paulsen svarte slik: hvis man driver aktivitet hele året, er man en helårsklubb. Stopper
aktiviteten deler av året er man en sommerklubb.
Ordstyreren tok nå over og konstaterte at styrets forslag 2 er mer ytterliggående enn
forslaget fra Steinkjer Tennisklubb. Han mente også at styrets forslag dekker forslaget fra Ås
godt.
President Lars Gjerdåker ba om ordet til punkt 6 og presiserte at intensjonen var at dette
berre skal gjelde nyetablerte tennisklubbar, ikkje padelklubbar.
Dirigenten tok så styrets forslag opp til avstemming, og man startet med å votere over punkt
1-5 samlet. Dette ble enstemmig vedtatt.
Deretter henledet dirigenten forsamlingen til punkt 6 og ba om avstemning. Dette ble så
enstemmig vedtatt.
Sak 12 (del 2): Fastsette lisensavgifter
Dirigenten tok så opp denne saken, der forslaget fra styret var at lisensavgiften skulle forbli
uendret i neste Tingperiode. Fra 2021 vil lisensgruppene og kostnadene da være slik:
Juniorer til og med 19 år
Grunnlisens kr 330,- Utvidet lisens kr 570,Seniorer 20 – 69 år
Grunnlisens kr 470,- Utvidet lisens kr 700,Spillere f.o.m. 70 år
Grunnlisens kr 320,- Utvidet lisens kr 700,Grunnlisens for spillere f.o.m. 70 år inkluderer ikke noen forsikringsdekning.
Dette ble enstemmig vedtatt.
Man tok så en liten pause fra Tingforhandlingene for å hedre fire personer som har gjort en
spesiell innsats for norsk tennis.

Presidenten og generalsekretæren fikk ordet. De delte ut disse hedersbevisningene:
Sølvmerket med diplom Odd Arvid Wersland
Sølvmerket med diplom Erik Heldor
Gullmerket med diplom Carl Henrik Eriksen
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Gullmerket med diplom Gisle Jentoft

Tinget gikk så tilbake til dagsordenen.
Sak 13: Tildeling av NM og Landsturneringen for 2023 og 2024.
Dirigenten henledet Tingdelegatenes oppmerksomhet til informasjonen i tingdokumentene,
der det kom frem at Stavanger Tennisklubb og Heming Tennis hadde søkt tildeling etter
fristens utløp. Begge ønsket å arrangere landsturneringen (U12) og NM14 innendørs.
Heming for 2023, Stavanger for 2023 og 2024.
Observatør 83 Cezar Johansson ba om ordet for å begrunne Stavanger Tennisklubbs søknad.
Han fremhevet at klubben ønsker å fortsette sitt engasjement som arrangør og mener det er
viktig at ikke alt sentraliseres på Østlandet.
Dirigenten gikk så til avstemning om arrangørsted i 2023. Stavanger Tennisklubb fikk 26
stemmer. Heming Tennis fikk 16.
Stavanger Tennisklubb skal dermed være arrangør av (U12) og NM14 innendørs. Klubben ble
også tildelt mesterskapet i 2024.
Øvrige mesterskap ble så tildelt slik for 2023:
• NM U16 år innendørs
Paradis TK
• NM U19 år innendørs
Paradis TK
• NM senior innendørs
Holmenkollen TK og OTA
• Landsturneringen utendørs Ullern TK
• NM U14 utendørs
NTF med medarrangør
• NM U16 utendørs
NTF med medarrangør
• NM U19 utendørs
NTF med medarrangør
• Senior utendørs
NTF med medarrangør
Øvrige mesterskap for 2024 ble tildelt slik:
• NM U16 år innendørs
Paradis TK
• NM U19 år innendørs
Paradis TK
• NM senior innendørs
Holmenkollen TK og OTA
• Landsturneringen utendørs Asker TK
• NM U14 utendørs
NTF med medarrangør
• NM U16 utendørs
NTF med medarrangør
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•
•

NM U19 utendørs
Senior utendørs

NTF med medarrangør
NTF med medarrangør

Generalsekretæren ba om ordet. Han understreket at norgesmesterskapene på Frogner
fremstår som signalarrangement for norsk tennis. De skaper stor interesse blant annet
gjennom TV-sendinger etc. Forbundet ønsker ikke å utfordre dette med konkurranse om
oppmerksomheten fra andre tennisarrangement. Han sa at forbundet derfor tilbyr seg å
inkludere andre klubber som medarrangører. Arbeid som legges ned vil bli verdsatt også
økonomisk pr. dugnadstime. Han fremmet også et ønske om at dugnadsinnsatsen generelt
må komme sterkere tilbake i tennisidretten.
Dirigenten oppfordret generalsekretæren og referenten til å utforme en konkret beskrivelse
knyttet til dette.
Klokken var nå 13:58 og dirigenten ga deltakerne en pause.

Da Tingforhandlingene fortsatte klokken 14:16, opplyste Aasa Auensen at det nå var 44
stemmeberettigede til stede.
Sak 14 Strategi og handlingsplanen 2022 og 2023
Forbundspresident Lars Gjerdåker fekk ordet for å gå gjennom arbeidsmetodikken og
framdrifta fram mot den planen som no vart lagd fram for Tinget. Forslaget til «1-pager» vart
sendt ut til klubbane for innspel i perioden mai-august. Saman med dette vart det gitt
skriftlege tilbakemeldingar gjennom ei brukarundersøking.
Han opplyste at arbeidet starta opp i april. Medlemsklubbar, administrasjon og andre
ressursar har blitt inkluderte i prosessen. I september blei eit ferdig dokument sendt på
sirkulasjon til styret.
Presidenten slo fast at medlemsauke ikkje er eit mål i seg sjølv. Derimot vil ein ha
medlemmar som trivst i solide klubbar som kan gi dei gode tilbod.
Planens hovedmål er:
• 40 000 medlemmar i 2025
• Med sunn og berekraftig vekst – 50 000 medlemmar i 2030
• Redusere kostnader for deltaking
• Sikre rammevilkår og grunnlag for god drift for norsk tennis og padel
• Styrkje klubbane gjennom klubbutvikling
• Auke kapasitet på anlegg – med større andel av offentlege speleflater
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•
•

Sikre god samhandling, kommunikasjon og verdibasis for norsk tennis og padel
Etablere kraftsenter som styrkjer deling av beste praksis for topptennis.

Visjonen, slik han er formulert i forslaget til strategiplanen, er: Fleire skal spele meir tennis
og padel, og dei skal spele heile livet.
NTF ønskjer i den nye handlingsplanen å vidareføre dei 6 strategiske satsingsområda. Som
ein konsekvens av godt arbeid med dei strategiske områda, trur NTF at vi vil lykkast både
med kvalitet og vekst. Dei 6 strategiske satsingsområda er direkte knytte til NTFs
hovudoppdrag, som er å leggje til rette for og rettleie og utvikle norsk tennis og padel.
Strategiplanen er delt inn i disse satsingsområdene:
• Anlegg
• Tennisskole
• Utdanning
• Turneringer/Arrangement
• Padel
• Topptennis
Presidenten overlot så ordet til anleggskonsulent Helen Sterud for å utdype punktet anlegg.
Hun presiserte at et viktig suksesskriterium for å lykkes med strategiplanen er
anleggsutvikling. Tennis må få flere og bedre helårsanlegg. Det er et helt sentralt mål. Uten
en slik utvikling er det et faktum at banekapasiteten reduseres ned til 1/3 deler av året. Hun
fremhevet også at det er vanskelig å drive en klubb uten helårsdrift. Forbundet har også et
ønske om flere kommunale haller. Sterud opplyste at nå finnes bare to slike, i Arendal og i
Stavanger. Hun understreket at tennis trenger gode offentlige ordninger. Derfor vil
Tennisforbundet jobbe for bedrede rammebetingelser. Hun presiserte at som idrett må vi
komme med forslag til løsninger, ikke bare stille krav.
Et fremtidig «kraftsenter» skal utarbeide regionale anleggsplaner basert på innspill fra
klubbene.
Neste punkt i gjennomgangen av strategiplanforslaget var Tennisskole, og ordet ble gitt til
Espen Lilleaas. Han redegjorde for Tennisskolen «Tenniskids». Det er viktig å få spredt
kompetansen ut over «østlandsgryta». Man vil derfor øke antallet «Tenniskids»-klubber og
etablere TK Tour i alle regioner. Et viktig tiltak blir å hjelpe til med å få prislappen for
banebruk ned, ved at flere bruker den samtidig. Målet er at «Tenniskids» ikke bare skal være
gøy – det skal også være å lære ferdigheter. For å drive en god bærekraftig klubb er det
veldig viktig hvordan tennis presenteres overfor barn.
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— De må føle gleden ved mestring, sa Lilleaas, og han la til at det nå er et mål å utvikle et
program som gymlærere og idrettslag med allidrett lett kan ta i bruk. Tidshorisonten for
dette er 2030.
Et kraftsenter skal utdanne og være ansvarlig for et godt samarbeid med klubbene i
regionen.
Dirigenten takket for redegjørelsen og gikk så videre til neste punkt. Da forbundets
utdanningsansvarlige, Øivind Sørvald, var opptatt på annet hold, ble generalsekretær Aslak
Paulsen gitt ordet for å redegjøre.
Han sa at Norge er ett av 18 land i verden som har oppnådd gullstandard for sin
trenerutdanning. Kompetanseutvikling både for trenere, ledere og klubber er avgjørende for
å lykkes. Han sa at ingen ting kommer av seg selv og at det må jobbes grundig med
utdanning. Det ble startet en målbevisst satsing i 2007. Forbundet har ikke midler til å utvikle
alt selv, og henter derfor erfaringer og produkter fra andre land, som eksempelvis Australia
og Canada. Forbundet er også inne i en prosess med Norges Idrettshøgskole. Det er fastlagt
at rammeverket for trener 1, 2 og 3 skal videreføres. Han sa at «utdanning er en del av en
tillitsrolle», og at Trygg på trening blir viktig i så måte. Friskoleloven kan vi også bruke til vår
fordel. Spillerguiden er en fantastisk plattform. Dette er en vitenskapelig modell fra Canada.
Kraftsenter skal tilby og tilrettelegge trener 1 og «Tenniskids» utdanning. Det skal invitere til
og avholde nettverksmøter, og det skal følge NTFs faglige anbefalinger, dokumentere og
rapportere resultater.
Ordet ble så gitt videre til Svein Are Lapstun for å redegjøre om turneringer og
arrangementer.
Han tok utgangspunkt i nivåbaserte kamper. I livslange idretter som tennis og padel vil det
være store spenn i alder, nivå, ambisjon, funksjonalitet og sosial orientering. Det må
gjenspeiles i tilbudene. Kun 1/3 av kampene i tennis kan karakteriseres som jevne. Alt for
mange kamper ender 6-0, 6-0. Vi skal derfor tilstrebe flere jevne kamper. Han fortalte at det
kan gjøres ved å minske tablåene. Det ønskes betydelig flere dagsturneringer. NM lag inne er
et nytt konsept fra 2019 som har fått mange positive tilbakemeldinger. Kanskje kan vi
introdusere en kvalifisering på ulike nivåer, slik at de fleste får prøve seg på sitt eget nivå.
Det har kommet flere initiativ. Det er også viktig å komme i gang med flere padelturneringer.
Turneringsstøtte er innført fra i år. Dette gjelder store nasjonale og internasjonale
turneringer. Dette skal også kunne gjelde dagsturneringer og nivåbaserte turneringer.
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Kraftsenter skal arrangere større nasjonale og internasjonale turneringer, og ta initiativ til
regionale lagturneringer.
Egil Andre Berglund overtok så for å redegjøre for viktige punkter i Strategiplanens punkt om
Padel.
Han slo fast at Padel er i en rivende utvikling. På tre år har det gått fra 26 til 918 medlemmer
i rene padelklubber. Det er en stor interesse også ut over dette knyttet til kommersielle
klubber som har fortjeneste som ett mål. Han viste til en artikkel i Finansavisen vedr.
investeringsfond som satser på padel. Nyskapning, vekst og profesjonalisering er deres
metodikk. Det står frem annerledes enn idrettens verdier, men det er ikke nødvendigvis bare
galt. Vi må fremme synergier. Padel har en lav terskel for å prestere og bli ganske god. Det
blir viktig fremover å utvikle interessen nedover i aldersårgangene.
For å lykkes må medlems- og klubbvekst, samt aktivitets-, turnerings- og kompetansetilbud
styrkes og videreutvikles. Dette skal skje i nær dialog med eksisterende og fremtidige
klubber og anleggseiere. Strategiplanen har satt et mål om å ha mer enn 50 lag som deltar i
lagseriene i 2030.
Dirigenten ga så Fredrik Loven ordet for å redegjøre for handlingsplanens punkt om
topptennis.
Han innledet med å takke de gode spillerne Norge nå har. Han trakk frem Ulrikke Eikeri som
har vunnet sin første WTA-turnering. Det er Norges eneste WTA-tittel noen gang. Casper
Ruud er den beste spilleren vi noen gang har hatt. Det er også flere andre som har vist god
utvikling. Toppspillerne har sin felles treningsbase i Oslo. Det er unikt og virker veldig bra.
Målet er flere spillere opp på topp 500 nivået, slik at antallet dobles. Vi kan også sluse inn
juniorer i satsingen etter hvert.
Det må samarbeides godt mellom spillernes ressursteam, klubb, kraftsenter og
Tennisforbundets ressurser. Dette skal danne grunnlaget for fremgang og suksess – der
spillerens behov og interesser settes i fokus. Vi fortsetter satsingen på Oslo Tennisarena
(OTA) som et nasjonalt senter. Samarbeid med Olympiatoppen er også viktig.
Kraftsenter skal etablere og gjennomføre et trenings- og kompetansetilbud for de beste
utøverne i området, avsluttet Fredrik Loven.
Kraftsenter var nevnt mange ganger i forbindelse med presentasjonen av Strategiplanens
innhold. Generalsekretær Aslak Paulsen redegjorde nå for hva som legges i dette.
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Han slo fast at tennisidretten har hatt mange ulike modeller. Det har ikke vært noe galt med
noen av modellene, men vi har revet dem ned i fellesskap fordi vi ikke har stått samlet bak
dem.
Et kraftsenter skal være en samlende sportslig enhet for bydeler, regioner eller landsdeler.
Et nasjonalt senter med «huber» rundt omkring. Kraftsenter skal rapportere til
Tennisforbundet og få delvis finansiering derfra. Han ba om en felles forankring blant dem
som vil jobbe med kompetanseutvikling landet rundt. Han synliggjorde målbildet for et
samarbeid på tvers av klubber, for å styrke lokal og regional kompetanseutvikling, sikre
turneringsarrangører og være samlende for fellesaktiviteter som Tenniskids Tour og
spillerutvikling.
Han la frem forslag til en fremdriftsplan som gikk frem til august/september med oppstart
kraftklubb.
— Vi må lande på tiltak med bred enighet. Vi må satse på kvalitet og vi må stå sammen. Det
kommer kritikk, men er vi enige om plattformen og har utarbeidet den sammen, står vi støtt,
sa generalsekretæren.
Etter Tennistinget skal det følges en tidslinje frem til august/september 2022 med oppstart
av kraftklubb. Generalsekretæren skisserte en ny modell for bemanning. Det skal ansettes
en 50% administrator/koordinator og 50% trener. Øivind Sørvald og Fredrik Loven skal få
rendyrke sine oppgaver. Dette legges det til rette for i budsjettet.
Dirigent Jan Hagen takket alle som var involvert i redegjørelsene og ga ordet fritt for
kommentarer og synspunkter
Delegat 49 Christer Olsen fra Paradis Tennisklubb ba om ordet. Han ville gi ros til utviklingen
av planen vi var blitt presentert for. Han trakk frem dialogmøtene som positive. Han ønsket
seg en felles dag for systematisk å gå igjennom hele strategiplanen.
Delegat 52 Boel Christensen-Scheel fra Stabekk Tennisklubb fikk så ordet. Hun mente også at
planens innhold var positivt. Hennes klubb opplever forskjellig trykk på ulike satsinger fordi
trenerne står i et stort spenn mellom tennisskolen og toppsatsing. Det er viktig å følge opp
implementeringen i klubbene. Hun trakk frem UTR systemet for hvordan spillerne oppfører
seg. Kanskje det skal være en evaluering av positive/negative erfaringer knyttet til bruk av
det.
Delegat 10 Dagfin Bakken fra Region Østland Vest fikk ordet og ba om en utdyping av
hvordan regionene skal involveres i de fremlagte planene.
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Generalsekretæren svarte at regionene har forskjellig virksomhet og aktivitet. Vi har
regioner med aktive samlinger og egne regionsting. Andre har en liten aktivitet og har ikke
tatt en rolle i utviklingsarbeidet. Han slo fast at regionene står ganske fritt til å utøve det de
mener er riktig for sin region. Det har vært en nedtrapping i regionenes aktivitet, og
generalsekretæren ønsket seg en bedre dialog om hva regionene ønsker seg som sine
oppgaver. Han takket så for innspillet.
Delegat 56 Audun Thorshaug fra Trondheim Tennisklubb fikk ordet. Han viste til ønsket om å
øke andelen kommunale anlegg, og sa det er et poeng at kommunen kan være viktig som
partner der det er et lite eller ikke noe tennismiljø. Der det er vel fungerende tennisklubber
kan kommunalt samarbeid fremstå som krevende. Eksempelvis er det krevende hvis de
kommunale anleggene blir en konkurrent til klubbenes anlegg, mente han.
Delegat 49 Christer Olsen fra Paradis Tennisklubb trakk frem at regionene fungere ulikt. Han
foreslo at det nye styret evaluerer regionene og at det tas en diskusjon på neste Ting.
Dersom konklusjonen blir at regionene fungerer for dårlig, må de droppes.
Observatør 79 Rikke Reinemo fra Nordstrand Tennisklubb viste til kraftsentrene som var
presentert i redegjørelsene. Hun ville vite om disse skulle bemannes med midler fra
forbundsnivå – eller fra lokalt nivå.
Generalsekretæren svarte at kraftsenter skal delvis finansieres av NTF og delvis gjennom
aktivitetsskapende inntekter og egenandeler. Han presiserte at Kraftsenter skal være et
felles løft.
Etter dette overtok dirigenten. Han mente det ikke hadde kommet endringsforslag, men
synspunkter som videresendes til styret. Han ba så om tilslutning til Handlingsplanen slik den
var lagt frem.
Da ingen hadde noe imot dette, ble det enstemmig vedtatt.
Sak 15 Budsjettforslag 2022-2023
Basert på den vedlagte planen som et grunnlag, ga dirigenten ordet til generalsekretær Aslak
Paulsen for å gå igjennom forslaget til budsjett.
Han forholdt seg til tallmaterialet slik det var sendt ut med tingdokumentene.
For 2022 budsjetteres inntektene til å utgjøre kr 25 660 000 som fordeler seg slik: til
Avdeling 1 = Toppsatsing, landslag & internasjonale turneringer kr 4 750 000. Avdeling 2 =
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klubb/region/bredde & nasjonale turneringer kr 10 710 000. Avdeling 3 = medlemsservice &
administrasjon kr 10 200 000.
For 2022 budsjetteres kostnadene til kr 26 260 000 som fordeler seg slik: til Avdeling 1 =
toppsatsing, landslag & internasjonale turneringer kr. 7 470 000. Avdeling 2 =
klubb/region/bredde & nasjonale turneringer kr. 11 480 000. Avdeling 3 = medlemsservice &
administrasjon kr 7 310 000.
Dersom budsjettet blir det endelige resultatet for 2022, vil det vise et underskudd på kr
600 000.
For 2023 budsjetteres inntektene til å utgjøre kr 26 260 000, som fordeler seg slik: til
Avdeling 1 = toppsatsing, landslag & internasjonale turneringer kr 3 900 000. Avdeling 2 =
klubb/region/bredde & nasjonale turneringer kr 11 850 000. Avdeling 3 = medlemsservice &
administrasjon kr 10 510 000.
For 2023 budsjetteres kostnadene til kr 26 870 000, som fordeler seg slik: til Avdeling 1 =
toppsatsing, landslag & internasjonale turneringer kr 7 095 000. Avdeling 2 =
klubb/region/bredde & nasjonale turneringer kr 12 235 000. Avdeling 3 = Medlemsservice &
Administrasjon kr. 7 540 000.
Dersom budsjettet blir det endelige resultatet for 2022, vil det vise et underskudd på kr
600 000. For 2023 budsjetteres det med et underskudd på kr 610 000.
Generalsekretæren informerte om at et negativt resultat for 2022 og 2023 vil bli dekket inn
gjennom bruk av forbundets opptjente egenkapital. Han informerte om at prosjektet
Wang/NTG er flyttet fra avd. 2 til topp (avd. 1). Padel er inne i budsjettet med en inntekt
som forutsetter 1500 medlemmer. Oppnår vi ikke det, vil vi revidere budsjettet, opplyste
generalsekretæren.
Dirigenten ga så ordet fritt for å kommentere budsjettforslagene.
Delegat 20 Connie Kormeseth fra Asker Tennisklubb ville vite om kontingentendring er
inkludert og hensyntatt i budsjettet.
Dette ble bekreftet av generalsekretæren. Når det gjelder padel er det ikke helt klart
hvordan det vil påvirke klubbenes kontingentinntekter, men det må utredes for ikke å
ødelegge for en god klubbdrift.
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Observatør 79 Rikke Reinemo fra Nordstrand Tennisklubb ba om å få vite hvorfor
utgiftsposten Wang Toppidrett i 2023 er budsjettert med en kostnad på kr 700 000, som er
opp fra noen hundre tusen. Hva skyldes det?
Generalsekretæren svarte at Wang/NTG-tilbudet er utvidet til Stavanger og Bergen. Det må
vi ta hensyn til i budsjetteringen. Nå subsidierer NTF baneleie og noe til utstyr. Reinmo sa at
hun er opptatt av at satsing gjennom Wang ikke skal bli så dominerende at den slår bena
vekk under klubbens satsing.
89 Erik Alver fra Kontrollutvalget fikk ordet og uttrykte at utvalget gleder seg til å følge med
de to kommende årene. Budsjettet legger opp til tap. Hans oppfordring til styret er å se
grundig på det kontrollutvalget har sagt.
— Vi er opptatt av styringsparametere og ber dere se på nøkkeltall. Et slikt viktig nøkkeltall
er egenkapitalen. Dette vil vi fremme overfor styret. Linjene vi er presentert for i budsjettet
kan innebære at vi må se på nøkkeltallene på nytt med styret, sa Alver.
Det var ikke kommet frem alternativ til de fremlagte budsjettene, og dirigent Jan Hagen tok
budsjettet opp til avstemming.
Tinget behandlet først budsjettet for 2022 og dette ble enstemmig godkjent.
Deretter ble budsjettet for 2023 tatt opp til votering og også dette ble enstemmig
godkjent.
Sak 16: Engasjere revisor og fastsette dennes honorar
Dirigenten presenterte styrets forslag om at en videreføring av samarbeidet med
revisjonsselskapet Nitschke AS v/statsautorisert revisor Rune Bergseng videreføres for 20222023. Styret får fullmakt til å fastsette revisors honorar.
Tinget sa seg enig i dette.
Sak 17 Fastsette tid og sted for Tennistinget 2023.
Her refererte dirigenten også til forslaget i tingdokumentene, der styret og administrasjonen
i NTF gis Tingets fullmakt til å fastsette tid og finne egnet sted for Tennistinget 2023.
Tinget sa seg enige i dette.
Sak 18 Valg.
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Tingrepresentantene skulle nå gjennomføre valg av forbundets styre, lovutvalg,
kontrollutvalg, disiplinær- og sanksjonsutvalg, hederstegnutvalg og valgkomite. Ordstyrer Jan
Hagen forklarte at president og visepresident velges enkeltvis mens øvrige styremedlemmer
velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Dersom det ønskes skriftlig valg,
avgjøres rekketallet i forhold til stemmetall. Der det velges flere varamedlemmer skal det
velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. Styret skal ha minst ett styremedlem som på
valgtidspunktet er under 26 år.
Dirigenten overlot nå ordet til valgkomiteens leder Gisle Jentoft. Han trakk frem det gode
engasjementet og graden av enighet på dette Tennistinget. Det er mange som har jobbet
godt og det gjelder også valgkomiteen.
Jentoft redegjorde for valgkomiteens arbeid, der det har vært gjennomført digitale møter
hvor mange kandidater er vurdert. Komiteen har hatt mange forhold å ta hensyn til. Det er
både viktig med kontinuitet og med nytenkning. Han holdt deretter en kort presentasjon
omkring den enkelte kandidat. Han understreket at disses habilitet og valgbarhet er avklart.
Valgkomiteens forslag til styre for den kommende Tingperioden ble presentert slik:
President:
Visepresident:

Lars Gjerdåker, Stavanger Tennisklubb. Gjenvalg
Karin Hjelle Dalbak, Heming IL, Tennis. NY

Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medl/ungdomsrepr.:
Medl/Padel repr.:

Egil André Berglund, Stabekk Tennisklubb. Gjenvalg
Monica Andersen Mo, Paradis Tennisklubb. Gjenvalg
Fredrik Vabog, Sandefjord/Paradis Tennisklubb. NY
Mina Adelin Sælen Pedersen, Moss Tennisklubb. NY
Eivind Sandnes, Oslo Padelklubb. NY

Varamedlem:
Varamedlem:

Caroline Tidemand, Nordberg Tennisklubb. NY
Arve Sjølstad, Hamar IL, tennisgruppe, NY

Valgkomiteens leder gikk deretter igjennom innstillingene til utvalgene slik:
Lovutvalget
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Carl Henrik Eriksen, Golia Tennisklubb. NY
Annette Aksdal, Ullern Tennisklubb. NY
Ola Lunde, Holmenkollen Tennisklubb
Ingvild Kragset, Ålesund Tennisklubb. NY
Signe Helliesen, Stavanger Tennisklubb. NY
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Kontrollutvalget
Leder:
Erik Alver, Lillehammer Tennisklubb
Medlem:
Janniche Fusdahl, Nordstrand Tennisklubb
Medlem:
Hans Nordstaa, Asker Tennisklubb
Varamedlem: Katrine Hansen, Holmenkollen Tennisklubb
Varamedlem: Knut Sunde, Heming IL, Tennis
Disiplinær- og Sanksjonsutvalget
Leder:
Marianne Sælen, Moss Tennisklubb. NY
Medlem:
Aimeé Leistad, Trondheim Tennisklubb. NY
Medlem:
Jon Ståle Ritland, Ålesund Tennisklubb. NY
Hederstegnutvalget
Leder:
Morten Bjerke, Holmenkollen TK. NY
Medlem:
Astrid Sunde, Heming Tennis. NY
Varamedlem: Trym Landa, Stavanger Tennisklubb. NY
Det ble avklart at det varamedlemmet som står øverst som er varamedlem 1 – deretter
varamedlem 2.
Tingets dirigent Jan Hagen spurte så tingets representanter om det var ønske om å fremme
andre kandidater enn de som nå var presentert og fremmet av valgkomiteen. Da så ikke var
tilfelle gikk Tinget til valg:
President ble enstemmig valgt ved akklamasjon
Visepresident enstemmig valgt ved akklamasjon
Styrets medlemmer ble enstemmig valgt ved akklamasjon
Styrets varamedlemmer ble enstemmig valgt ved akklamasjon
Dirigenten tok deretter de øvrige presenterte kandidatene til avstemming.
Lovutvalget
Kontrollutvalget
Disiplinær- og Sanksjonsutvalget
Hederstegnutvalget
Alle ble enstemmig valgt ved akklamasjon.
Valgkomiteens leder Gisle Jentoft takket på vegne av valgkomiteen for tilliten de hadde fått.
Dirigenten overlot nå ordet til den nyvalgte presidenten, Lars Gjerdåker, som la frem styrets
forslag til valgkomité for perioden 2022–2023.
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Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Peder Strand, Njård. NY
Line Hoff Nilsen, Stavanger Tennisklubb
Henning Simonsen, Bergens Tennisklubb
Caroline Borch-Nielsen, Heming IL Tennis. NY

Dirigenten tok innstillingen til ny valgkomite til avstemming og disse ble enstemmig valgt
ved akklamasjon.
Tinget ble hevet klokken 16:10, og dirigenten takket for tilliten og hevet det 85. ordinære
Tennistinget, før han overlot ordet til den gjenvalgte presidenten Lars Gjerdåker.
Han takket for gjenvalget og sa dette er en oppgave som han synes er utrolig kjekk, til tross
for at det har vært en svært krevende periode. Nå så han frem til to nye år.
Deretter ble det delt ut blomster til dirigent Jan Hagen, og gitt en spesiell takk med blomster
til avgåtte styremedlemmer.
Lars Gjerdåker takket deretter for tilstedeværelse og engasjement fra hver enkelt. Han
ønsket så alle en god tur hjem.

Erik Sandsdalen, Eiksmarka Tennisklubb.

Maria Sollohub, Paradis Tennisklubb.
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