


Hilsen fra David Haggerty,
President, International Tennis Federation

Det er en stor glede å ønske velkommen til Oslo for 2023 Davis Cup by Rakuten
Qualifiers mellom Norge og Serbia. Vinneren av oppgjøret premieres med en
plass i 2023 Davis Cup by Rakuten Finals Group Stage.

Davis Cup, herretennisens verdensmesterskap for nasjonslag, startet i 1900 og
har vokst til idrettsverdens største årlige internasjonale lagkonkurranse. Hele
155 nasjoner deltar i år - fra regionale nivåer og opp til Davis Cup-finalen.

Finalen er en storslagen feiring av herrenes lagtennis. I september 2022 ble
gruppefinalene spilt i åtte forskjellige byer, hvor de to beste i hver gruppe gikk
videre til Final 8 Knockout Stage i Malaga i November. Her konkurrerte de omdet
berømte Davis Cup-trofèet.

2022-finalene var kanskje de med vellykkede noen gang - med fantastisk tennis
såvel i gruppefinalene som i Final 8. Finalen i Malaga ble en fantastisk avsluttning
på Davis Cup-året. Canada vant trofèet for første gang etter å ha slått Australia.

Denne helgens Qualifiers er første skritt på veien til å kåre 2023
verdensmesterene. De 12 vinnerne i helgens Qualifiers avanserer til Davis Cup
Finals Group Stage. Her er fjorårets finalister allerede kvalifisert sammen med
Italia og Spania, som har wild cards.

Jeg retter en spesiell takk til spillerne, kapteinene og forbundene som yder så
mye for å gjøre Davis Cup til en spesiell konkurranse. ITFs overskudd fra Davis
Cup investeres i utvikling av tennis på nasjonalt nivå. Gjennomå delta i Davis Cup
bidrar spillerne til utviklingen av fremtidige spillere.

Jeg ønsker å uttrykke en spesiell takk til vår hovedsponsor i Davis Cup; Rakuten.
Jeg ønsker også å takke alle som har bidratt til helgens arrangement her i Oslo.
Jeg håper alle får en hyggelig og vellykket helg. v

David Haggerty,
ITF President





Tournament director Franck Fog
ønsker velkommen

Norges Tennisforbund har gleden av å ønske
velkommen til Davis Cup by Rakuten Qualifiers
mellom Norge og Serbia. Etter en overbevisende
seier mot India på Lillehammer, har vi fått nok en
sjanse til å spille en siste kvalifiseringskamp i håp om
å komme til sluttspillet i Davis Cup.

Norge er inne i en god periode i Davis Cup-
sammenheng med seks seire på de siste syv
kampene. Vi håper selvsagt på å legge enda en seier
til i samlingen. For øvrig, er dette Norges åttende

hjemmekamp på rad - rekorden er på 9(!) som deles av Japan, Russland og
Luxembourg.

Våre serbiske motstandere har gode tradisjoner i Davis Cup. Senest i 2010 vant
Serbia hele turneringen. Serbia ledes av kaptein og tidligere storspiller Viktor
Troicki, som har med verdensstjernene Miomir Kecmanovic (ATP #27), Filip
Krajinovic (ATP #54) og Laslo Djere (ATP #68). Serbia har ogsåmed Nikola Cacic
(ATP Double #82) og Hamad Medjedovic (ATP #253). Våre venner fra Balkan
kommermed andre ord med et veldig sterkt og slagkraftig lag.

Våre egne spillere ledes av Anders Håseth, som er den nest-lengst sittende
kaptein i Davis Cup-historien. Med seg har han verdensstjernen Casper Ruud
(ATP #3) og Viktor Durasovic (ATP #359). Begge gutta har slått godt fra seg på
hjemmebane og gitt oss mye glede med fantastisk tennis. Spesielt Viktor ser ut
til å trives veldig godt på hjemmebane, hvor han har slått spillere som Dennis
Istomin og Illya Marchenko. Resten av laget er Andreja Petrovic (ATP #1269),
Lukas Hellum-Lilleengen (ATP #1340) og Herman Høyeraal.

Det er duket for et spennende oppgjør på Oslo Tennis Arena. Ikke vær redd for å
lage liv på tribunen og hjelp våre spillere mot en ny seier! Vi gleder oss veldig og
ser frem til mye god tennis fra øverste hylle.

Kos dere!

Franck Fog,
Tournament director



- Aldri vært bedre
Landslagsansvarlig Fredrik Lovén er imponert over de norske landslagenes
innsats.

– Tilstanden for norsk topptennis har aldri vært bedre, mener landslagssjefen.
Han sikter til både damene, herrene og juniorene.

Nytt opprykk for damelandslaget

Billie Jean King cup-laget, eller damelandslaget om du vil, har fortsatt
framgangen. For andre år på rad endte sesongenmed opprykk. Med seier over
både Israel og Egypt gjorde Norge seg fortjent til 1. divisjon.

– Dette er veldig sterkt av BJKC-laget. Malene Helgø og Ulrikke Eikeri presterte
utrolig bra, fremhever landslagsansvarlig Fredrik Lovén.

Herrene på vei mot eliteserien

Også herrene gjør det bra. Davis cup-laget misset den historiske muligheten til
å kvalifisere seg for World Group da sterke Kazakstan vant 3-1 i mars i fjor.

Med 3-1-seierenmot India i høst, får det norske landslaget en ny sjanse til å bli
med i det gjeve selskapet blant de 16 beste landene i verden.

– Å nåWorld Group er en stor målsetning, sier Lovén. Landslagssjefen er
forberedt på tøff motstandmot Serbia. Norgemå trolig slå en topp 10-nasjon
for å kvalifisere seg til World Group.

Nasjonalt kraftsenter

I 2020 startet NTF en prosess for et nasjonalt kraftsenter med
landslagstreninger hver dag for våre profesjonelle spillere.

– Vi ønsker å skape en prestasjonskultur, hvor vi jobber sammenmed spillere,
trenere og støttepersoner. Det er veldig viktig at det finnes et slikt miljø og at
det smitter over på yngre spillere. Vi skal vise at det er mulig å bli en bra
tennisspillere i Norge. Vi bryr oss om spillerne og gjør hva vi kan for å hjelpe
disse med begrensede ressurser, sier Fredrik Lovèn

10 spillere blant de 500 beste i verden

Norges Tennisforbund vil sørge for å fortsette satsingen og videreutvikle det
nasjonale kraftsenteret.

– Vi har alle forutsetninger i Norge for å utvikle spillere til internasjonal topp.
NTF har en 2030-horisont medmål om 10 spillere i topp 500 i verden. Det er et
tøff målsetting, men da kreves det samarbeid, hardt arbeid og
samarbeidspartnere som kan skape stabilitet i norsk topptennis. Vi mener at
dagens ogmorgendagens tennisstjerner skaper interesse i norsk tennis som
gjør at flere ønsker å satse på tennis og at flere ønsker spille tennis livet ut,
avslutter Lovèn.



God start på 2023

Allerede var årsskiftet startet tennissesongen for landslagsspillerne med
United Cup i Australia. Her var store deler av verdenseliten på plass. Norge
spilte i gruppemed Italia og Brasil.

– United Cup er et flott og unikt konsept, bl.a hvor damer og herrer spiller
sammen. Vi møtte nasjoner som er bedre ranket enn oss, men vi hang veldig
godmed. Casper Ruud er jo allerede der - i verdenstoppen. Malene Helgø,
Ulrikke Eikeri og Viktor Durasovic hang veldig godt med og kampene var jevne.
Og kanskje spesielt Malene utmerket seg spesielt med å være nær ved å ta sett
på nr 21 påWTAMartina Trevisan. United Cup ble en positiv opplevelse for hele
laget.

– Dette lover godt for resten av året, smiler Fredrik Lovèn.

Noen høydepunkter fra norsk Davis Cup-
historie - og noen andre kuriositeter

Av Magnus Åsrud, tennishistoriker

Norge deltok for første gang i Davis Cup i 1928 og fikk damaling av Ungarn med
0-5. Faktisk tapte vi samtlige DC-kamper før WW2. Vår første seier skjer i 1953,
da vi slår Luxemburgmed 5-0.

30-tallets svar på Djokovic kommer til Oslo

I 1932 vant Jack Crawford akkurat som Djokovic i 2021 Australian Open, Rolland
Garros ogWimbledon før han tapte finalen i US Open for Fred Perry. Dette året
var også første og foreløpig siste gang Norgemøtte Australia i Davis Cup. På
grusen på OTK vant Crawford ogmakker bl.a over Johan Haanes og Ragnar
Hagenmed 6-2, 6-3, 6-1.

Vi tok en prat med Ragnar’s sønn Carl I. Hagen:

- Far var spesielt god i double med en steinhard forehand. Selv var jeg ikke så
god, men spilte meg opp i B-klassen. Jeg husker jeg var linjedommer under NM
1957, da Thorvald Moe vant. I 1959 gikk jeg på skole i London og såmange
kamper i Wimbledon, sier Carl I. Hagen.

En senere norsk «IOC-pamp» får testet segmot Svenske storspillere

Jan Staubo er for mangemest kjent sommedlem av IOC. Han var også en god
tennisspiller og 1949 på Stockholm tennisstadion får han bryna segmot gode
svensker. Torsten Johansson satte i 1947 en fortsatt stående rekord da han
avanserte til 3-runde i Wimbledon etter 36-0 i games. IOC’s æresmedlem
Staubo kom unnamed hederlige 4-6, 1-6, 3-6.

I neste kamp tapte Staubo for Lennart Bergelin, mest kjent for å coache 11
ganger Grand Slam-vinner Bjørn Borg. Her vant Bergelin med 6-1, 4-6, 6-4, 6-4.
Bergelin var da regjerende Rolland Garros-mester i double. Norge har 0-3 i
head-to-headmot søta bror.

Vi med Casper på laget håper på et nytt nordisk møte - og en historisk seier mot
storebror i nær fremtid...

50-tallet – Norge hevder seg hjemme på tregulv.

Med spillere som Gunnar Sjøwall, Finn Dag Jagge og Finn Søhol spilte vi jevnt



med de beste nasjonene i Europa.

For eksempel presset Sjøwall Sven Davidson til 7-9, 6-4, 2-6, 3-6 i 1956.

Davidsson er ingen hvem som helst og er av det svenske tennisoraklet Bjørn
Hellberg ranket som Sveriges 4. beste spiller gjennom tidene etter Borg,
Edberg ogWilander.

60-tallet – politisk uro og rasisme

Vi snakket litt med Edvard Raastad som har vært både spiller og Davis Cup-
kaptein. Sør-Afrika med sitt apartheidstyre var et hett tema på denne tiden.

Hedersmannen Raastad var i 1964 aktuell for kampenmot Sør-Afrika, men
takket nei grunnet at Sør-Afrika kun tillot hvite spillere. Kudos til Edvard. Sør-
Afrika vant kampen. Edvard fikk en tøff debut noen år senere mot gode
franskmenn på selveste Rolland Garros.

NTF’s generalsekretær spiller mot tennislegender

25. mai 1968 på Oslo Tennisklubb vinner Ilie Nastase og Ion Tiriac med 6-2, 8-6,
6-3 over Jon Erik Ross og Erik Melander. I 1973 blir Nastase historisk da han
topper den første ATP-rankingen; ATP-rankingen var før dette basert på
skjønn. Tiriac, for mangemest kjent sommanager for Boris Becker,
konkurrerer i moderne tid med Michael «Air» Jordan om å være verdens rikeste
x-idrettsutøver. Tiriac brukte bl.a sine opptjente prispenger etter
kommunismens fall i Romania til å kjøpe opp den Rumenske statlige banken for
slikk og ingenting.

Vi har spurt vår tidligere generalsekretær Ross om hva husker fra denne
kampen.

- Nasty oppførte segmeget bra. Han og Tiriac var derimot irriterende gode. Men
Melander og jeg var nær i 2.set i kampen, som ble spilt på Ullern Tennisklubb,
forteller Ross. To år senere vant Nastase/Tiriac doubleklassen i Rolland Garros.

Ross som senere ble vår Generalsekretær har spilt mot 4 Grand Slam-vinnere.
Foruten Nastase og Tiriac har han også spilt mot Bjørn Borg med tap 2-6, 3-6.
OgmotWimbledonmester 1973, Jan Kodes. Der ble det knepent tapmed 6-3, 7-
9, 3-6.

Drama i Zagreb - Christian Ruud slår ATP ranket nr. 2.

2måneder før Goran Ivanisevic spiller finale i Wimbledon i 1994må han bite i
grusenmot en norsk «gnetare» som hater å tape. Christian Ruud slår Goran
med 3-6, 6-4, 2-6, 6-3, 7-5. Goran skal visstnok i “god” rock’n-roll-stil ha rasert
hotellrommet etter tapet for Christian. Kroatia vinner derimot landskampen

med 3-2.
Avgjørende var nok når Goran/Sasa Hirszon vinner mot Ruud/Bent Ove
Pedersenmed 2-6, 6-7, 7-5, 6-4, 11-9. Daværende Davis Cup-kaptein Jon-Erik

Rustad husker fulle tribuner i Zagreb og fantastisk stemning.

- Vi hadde et meget godt double-lag på denne tidenmed Christians returer og
Bent Oves gode nettspill, sier Johnny Rustad.

Vårt foreløpig største sportslige høydepunkt

Vi slår et sterkt Israel medmeritterte ATP-spillere med 4-1 på Riksanlegget i
april 1995 og kvalifiserer oss til Play Off til World Groupmot Belgia.

Dette året hadde vi et av våre beste landslag gjennom tidene:
- Christian Ruud; ATP 39,
- Bent Ove Pedersen; vår beste doublespiller gjennom tidenemed kvartfinale i
US Open 1991 og bl.a ATP-tittel i Bolsano 1992),
- Helge Koll Frafjord, som 2 år senere vant 6-4, 7-5 over Roger Federer.

De av som var tilstede husker et fullsatt Riksanleggmed tribuner på begge
langsidene og den gamle tribunen på kortsiden. Da, som nå, hadde Belgia gode
spillere. Johan Van Herck, Dick Norman og Filip Dewulf ble for sterke for Norge
til at vi kunne kvalifisere oss blant verden 16 beste nasjoner.

Stayeren Stian Boretti

Boretti har spilt flest Davis Cup-kamper for Norgemed hele 65 kamper. Han har
også positiv statistikk med 38-37. Debuten skjeddemot Hellas i Athen i 2000.
Siste kamp spilte han på Oslo Tennisarenamot Monaco i 2014.

Og 41-årige Stian Boretti kan fortsatt spille tennis: På hjemmebane vant han og
Mikkel Gjervan doubleklassen i Nesodden Grand Prix for bare enmåned siden.

Publikumsfest i Håkans Hall

Ferskt i minnet husker vi tusenvis av tilskuere, bra spill av våre gutter og seier
mot India i Lillehammer november i fjor.

Nå håper vi på en ny publikumsfest på Oslo Tennisarena, når Serbia kommer
med et meget ATP-merittert lag!



Sterk medlemsvekst i Norges Tennisforbund
Medlemsveksten når nye høyder. Alt tyder på at NTF allerede kan krysse ut
2025-målet om 40.000medlemmer.

Hele 113 klubber opplevde økning i medlemstallet sist år. Både Eiksmarka,
Stavanger, OTK og Stabekk har passert 1000medlemmer. Heming er bare fire
medlemmer unna å nå opp i det samme selskapet. Rekordmange klubber har
over 500medlemmer.

40.000medlemmer er dobbelt så mange som det var i 2002. De to siste tiårene
har det vært enmer eller mindre sammenhengendemedlemsvekst i norsk
tennis. I 2010 passerte medlemstallet 25.000. 30.000-grensen ble nådd i 2020.
Siden har medlemstallet økt kraftig. Nå har de norske tennisklubbene altså
registrert nesten 40.000medlemmer.

Eiksmarka på topp
Eiksmarka Tennisklubb hadde den største medlemsveksten i 2021. Bærums-
klubben teller nå 1238medlemmer og er nå størst i Norge.

Daglig leder Elin Nilssen bekrefter at de har merket en økt interesse for tennis.
Hun peker også på en endring i demografien i området. Barnefamilier har flyttet
inn, mens eldre har flyttet ut.

– Vi merker uten tvil Ruud-effekten her også, og pandemien har også hatt en
viss effekt på medlemstallet. Jeg tror ogsåmedlemmer trives her hos oss, og
nyter av en lang utendørssesong på våre kunstgrusbaner.

Det er ikke sikkert at medlemstoppen er nådd enda.

- Vi har ikke satt noe tak. Vi har 10 utendørs baner og har så langt hatt ledig
kapasitet hele utesesongen, sier hun. Innendørs er det trangere om plassen.
Klubben er i gangmed et hallprosjekt på Nadderud for å gi bedre vilkår for
medlemmene. Målet er ny hall innen fem år.

Fornøydemedlemmer er viktig. Derfor tenker Eiksmarka for andre år på rad å
kjøre medlemsundersøkelse.

- Vi har medlemsundersøkelser for å bli bedre. Skal vi ha det beste tilbudet,
trenger vi å vite hva medlemmene vil ha, sier Nilsen.

Klubben fikkmye positiv tilbakemelding på sist undersøkelse. Det kom blant
annet fram at 78% er fornøydmed den interne kommunikasjonen. Det setter
den daglige lederen pris på. Hun synes det er viktig at medlemmene føler de
kjenner til det som foregår. Klubben sender ut nyhetsbrev en eller to ganger i
måneden, og i tillegg legges det ut saker på facebook.



Aktiv klubb - Din samarbeidspartner i
klubbdriften!
Av Christian Grind

En av NTFs kjerneoppgaver er å utvikle ressurser, tilrettelegge og veilede
medlemsklubber. Aktiv klubb er et ressursverktøy som ble etablert i 2021 for å
hjelpe klubbene i drifts- og utviklingsarbeid. Aktiv klubb skal med andre ord
være en klubbveileder, en digital ressursportal, et selvevalueringsverktøy og et
samhandlingsverktøy i dialogenmed NTF.

Det er fire temaområder i Aktiv klubb: Organisasjon, Samfunnsansvar & verdier,
Kompetanse og Aktivitet & anlegg

Temaområdene har mange ulike oppgaver og hver enkelt oppgave er inndelt/
gradert etter følgende kriterier: Lovpålagt, Sterkt anbefalt og Anbefalt

Alle tennis- og padelklubber har ulikt utgangspunkt mht. ambisjons- og
kompleksitetsnivå. Aktiv klubb har definert tre nivåer. Grunnleggende,
Utviklende og Framtredende

Norges Tennisforbund tilbyr gratis veiledning med Aktiv klubb. Det kan både
være fysiske eller digitale møter. NTF kan for eksempel bidra ved deltakelse på
klubbens styremøte, klubbkvelder, interne klubbmøter eller være delaktig i en
utviklingsprosess. NTF tar også gjerne imot innspill og tilbakemeldinger
vedrørende Aktiv klubb.

Her finner du Aktiv klubb: https://www.tennis.no/for-klubber/aktiv-klubb/



NTF Tenniskids - et program å være stolt av
Norge høster internasjonal anerkjennelse for Tenniskids. Tyskland, Estland og
Canada er noen av landene som ønsker å lære av NTF.

Ansvarlig for NTF Tenniskids Espen Lilleaas og Espen Foss har ved flere
anledninger blitt invitert til å forelese på store trenerkonferanser i utlandet. I
etterkant av disse har flere forbund vist interesse for det norske
barnetennisprogrammet.

- Det unike med Norge er at vi har klart å samle så mange klubber om èn
retning, forteller Espen Lilleaas. - 52 klubber er nå med i Tenniskids. Det er
tilnærmet alle klubbene som driver med organisert trening for barn.

- Jeg er stolt over at så mange klubber ønsker å være en del av tilbudet. Jeg er
fornøydmed at Tenniskids er et verktøy som såmange kan enes om, sier Espen
Lilleaas.

En viktig årsak til at Norge har lyktes er at programmet startet som et
turneringssamarbeid.

- Vi startet i motsatt ende; de fleste andre landene har startet med
ferdighetsutvikling. Vi startet med turneringene. Det er nettopp
turneringsprogrammet de utenlandske forbundene har vært mest interessert i.
I de fleste land er det fortsatt de tradisjonelle aldersinndelingene somgjelder
på turneringene. Dagens norske tennisbarn spiller ferdighetsinndelte
turneringer på tvers av aldersgrensene.

- For utlendingene er det helt nytt å konkurrere på ferdigheter og ikke alder. Det
er det unike med Tenniskids-programmet, avslutter Lilleaas.

Tennis inn i Osloskolen
En etterlengtet milepæl for Tenniskids var da Ruseløkka skole i Oslo tok tennis
inn i aktivitetsskolen (skolefritidsordningen) sist høst.

Ruseløkka skole ved Bjørn Rud gikk på kurs hos NTF på Oslo Tennisarena og
tilpasset kunskapen til forholdene i skolegården og i gymsalen. Opplegget ble
så populært at skolen nå jobber for å utvide tennistilbudet, bl.a gjennom
foreldredrevet fredagstennis.



Første profesjonelle turnering i Norge

For første gang ble det i 2022 arrangert en profesjonell turnering i Norge; en
FIP Rise-turnering, som er tredje kategori etter FIP Gold og FIP Star.

- Det kom en rekke internasjonalt meriterte spillere til turneringen hos
Drammen Padelklubb. Arrangementet var et stort steg i riktig retning for norsk
padel og ga våre beste spillere mulighet til å prøve seg på internasjonalt nivå,
uttaler padelansvarlig Franck Fog i Norges Tennisforbund.

- Samme helg og sted som FIP Rise-turneringen arrangerteWe love Padel
turnering. Helgen ble nærmest en stor og folksom padelfest. Dette ønsker vi
oss mer av, sier Fog.

Deltakelse i VM-kvalifiering

En annen av fjorårets milepæler var at Norge stilte med både dame- og
herrelandslag i VM- kvalifiseringen i høst. Ingen av lagene kvalifiserte seg for
VM i Dubai i november, menmesterskapsdebuten bød på oppturer. Både
damelaget og herrelaget kunne reise hjem fra Derby med seirer. Herrene slo
Bulgaria, mens damene vant over Estland.

- Dette lover godt for fremtidige mesterskap. Vi er optimister på vegne av norsk
padel, avslutter Franck Fog.

Milepæler på padelbanen
- Vi er et stykke unna verdenstoppen, men vi begynner å etablere oss i gruppen
bak, mener padelkonsulent Frederick Schaefer.

Han er en av to norske spillere som konkurrerer internasjonalt. Schaefer spilte
seg fram til kvartfinale i Egypt. Dette var en FIP Star-turnering – dvs. kategori to
etter FIP Gold.

Fredrik Ask har også vunnet internasjonale kamper. Tidligere i år var han bare
en kamp unna å komme inn i Previa påWorld Padel Tour.






