
 
 
 
 

REFERAT 
FRA STYREMØTE I 

NORGES TENNISFORBUND 
 
5. april 2022 kl. 17.00 ble det avholdt styremøte på OTA 
 
Til stede:  Lars Gjerdåker   President 

Karin Hjelle Dalbak  Visepresident 
Egil André Berglund  Styremedlem 
Mina Adelin Sælen Pedersen Styremedlem 
Eivind Sandnes               Styremedlem 
Fredrik Vabog   Styremedlem 
Monica Andersen Mo   Styremedlem (digitalt) 
Håkon Bjercke           Ansatterepresentant 
Arve Sjølstad   Varamedlem 
Caroline Tidemand   Varamedlem 

 
Fra administrasjonen: Aslak Paulsen   Generalsekretær  
        
 
 

Sak 9/22 Velkommen 
Presidenten ønsket velkommen og gjennomgikk dagens agenda. Generalsekretæren 
informerte om videoen «Tennis livet ut - Verdens lengste ballveksling». Han oppfordret alle til 
å dele videoen. 
 
Vedtak: Referat fra styremøte 26.01.22 ble godkjent og har blitt signert digitalt. 
 

Sak 10/22 Økonomi  
Resultat 2021 - Generalsekretær informerte om foreløpig resultat for 2021. Prognosen som 
ble lagt ut på Tinget høsten 2021 er tilnærmet likt foreløpig resultat for 2021. Resultatet viser 
høyere inntekter og kostnader enn budsjett, noe som i hovedsak skyldes to hjemmekamper i 
Davis Cup (DC). Noen av spillerkostnadene knyttet mot DC 2021 er overført til 2022. 

Det har vært krevende å jobbe med sponsorarbeid under Covid. Ansatterepresentanten 
informerte om status for dette arbeidet.  

DC økonomi 
Foreløpig DC resultatet viser et underskudd på ca. 300.000 kr. Forespeilet resultat var 
negativt ca. 200.000 kr. 

Post 2 og Post 3 midler – NIF/KUD 
Midlene er en viktig inntektskilde for NTF. Vekst og utvikling har en del å si for hvilket tilskudd 



vi får. I 2022 får vi ca. 800.000 kr. mer enn i fjor. Dersom padel får mer enn 1500 medlemmer 
vil vi i tillegg få et grentilskudd på drøyt 400.000 kr. 

 

Sak 11/22 Inspirasjon/Utvikling/Omdømme 
NTFs lederutviklingstilbud - Richard Stephenson presenterte lederutviklingsprogrammet 
«Coaches as leaders» Han har avholdt to kurs for tennistrenere/ledere. Ett i 2019/2020 og 
ett i 2021/2022 

Kurset er delt inn i tre moduler 1) IDI – personlighetstest 2) Tennis for life – trenere og 
lederes roller/kommunikasjonsteknikk 3) Operativt lederskap – hva er lederskap. Totalt 6 
dager 

Øivind Sørvald informerte om et TV 2 prosjekt.  

Barns fysiske utvikling – lærings – og fysisk fostringsmiljø. Espen Foss jobber som konsulent 
for NTF i en 40 % stilling og orienterte om programmet for utvikling av unge tennisspillere på 
blått, rødt, oransje og grønt nivå. Mestring står sentralt – der små steg/små ferdighetstrinn 
står sentralt. Mye fokus på digitale ressurser. 
 

Sak 12/22 Arbeidsgrupper – 6 grupper.  
 
Padel 
Status - ca. 250 baner. 24 klubber (18 rene padelklubber). Samordnet rapportering vil vise 
om vi vil nå 1500 medlemmer for 2021. Dette er viktig med tanke på midler (se sak 11/22). 
Franck Fog bistår klubbene med Norwegian Padeltour. En nasjonal lag liga kommer i august. 
Nytt trenerkurs i april. Franck representerer NTF på FIPs årsmøte i Roma i slutten av april. 
 
Fremdrift – stadig flere klubber/medlemmer. Over 300 baner ila 2022. Klubbene trenger 
bistand. Bra mediadekning. 
 
Aksjoner – et eget turneringsreglement skal ferdigstilles, etablering av samarbeid med 
padelmagasinet, etablere rammer for landslag, se etter ny sponsor, etablere arbeidsgruppe 
med padelmiljøet, sjekke mulighet for kongepokal og se mot et mulig samarbeid med en 
streamingleverandør. 

Turneringer 
Status – Turneringsansvarlig har vært i pappaperm i februar/mars så gruppen har ikke hatt 
møte. Karin Hjelle Dalbak har vært vikar i permisjonsperioden og bidratt i all hovedsak med 
turneringssupport.  
 
Mange klubber har nye turneringsansvarlige, og det er behov for en del hjelp med forarbeid 
og gjennomføring av turneringer.  
 
Mange av de beste spillerne deltar ikke i NM junior. 29 av 48 bruttotroppspillere står over NM 
inne i april. 
 
Fremdrift– det mangler turneringsarrangører, spesielt behov for arrangører av u10/u11/u12 
turneringer. 
 
Aksjoner – arrangere turneringslederkurs, videreføre arbeidet med å rekruttere arrangører og 
formalisere krav for bruttotroppspillere til å delta i NM jr. 

Klubbutvikling 
Gruppen har hatt et positivt oppstartsmøte, med representanter fra hele landet.  Aktiv klubb 



som verktøy i klubbene har vært hovedfokus. To viktige områder: 1) Handlingsplan; har man 
en handlingsplan? Brukes den? 2) Medlemsundersøkelsesverktøy.  

Mandagsmøtene ble diskutert, har stort sett vært de ansatte som har vært til stede. Kunne 
man gjort videoopptak? Referat til styrene? Eventuelt invitere til et møte for styrene på 
ettermiddagstid.  
 
«NTF landet rundt» er et nytt prosjekt som handler om å synliggjøre NTFs arbeid i klubbene. 
Christian Grind skal reise rundt til utvalgte klubber og delta på styremøter. 

Kommunikasjon 
Aslak Paulsen, Helen Sterud, Fredrik Vabog, Arve Sjølstad, Caroline Tidemand og Lars 
Gjerdåker hadde møte under DC. Gruppen har valgt ut to fokusområder; 1) en gjennomgang 
av Verdier og bruk av disse, 2) Kommunikasjon rundt utvikling av anlegg. Fokus så langt har 
vært å kartlegge dagens situasjon, lage en stakeholderanalyse og en fremdriftsplan. 

 
Sak 13/22 Retningslinjer for ungdomsidrett 

Generalsekretæren informerte om NIFs retningslinjer for ungdomsidrett. 

Vedtak: NIFs retningslinjer for ungdomsidrett vedtas 

 

Sak 14/22 Ny lov for NTF 

Det har vært en revidering av NIFs lover. Lovutvalgets leder og Generalsekretæren har gått 
gjennom oppdateringene for NTF. 

Vedtak: Ny lov godkjennes 
 

Sak 15/22 Orienteringssaker 

Nyansettelser 
Anleggskonsulent Per Graversen startet 1. mars og Kraftsenter- og landslagskoordinator 
Cezar Johansson starter 1. juni. 

Mitt varsel – varslingskanal - NIF 
Systemet tilrettelegger for at man kan varsle med en tilrettelagt saksbehandlingsmodul.  
Varslene kan bli gitt med navn eller anonymt. Det kan varsles om alt fra seksuell trakassering 
til økonomisk mislighold. Monica Mo Andersen og Egil André Berglund er styrets 
representanter/saksbehandlere. Oppstart blir i løpet av 2022. 

Internasjonalt arbeid 
President og Generalsekretær deltok på årsmøtet til Tennis Europe i Lisboa i april. 

 
Sak 16/22 Kjønnsbalanse i idretten 

«Advantage all» er en ITF kampanje/initiativ som retter seg mot like muligheter, 
kjønnsbalanse innen tennis og gi kvinner like muligheter. NIF har også satt i gang et eget 
satsingsprosjekt for å få kjønnsbalanse og mangfold i idretten: #GNIST. Kvinner er i dag 
underrepresentert både i styrer, som styreledere og som trenere. I NTF har vi høyere 
kvinneandel i styrene enn snittet i NIF, men vi ligger lavt på kvinnelige styreledere og svært 
lavt på kvinnelige trenere. Internasjonalt er det også lav andel kvinnelige tennistrenere. 

NTF bør ha spesielt fokus på å øke andelene kvinnelige trenere. Forslag til tiltak er å 
arrangere egne trenerkurs for kvinner (Trener 2 og Trener 3) samt å oppfordre klubbene til å 
rekruttere kvinnelige trenere fra egne rekker. Erfaringen er at det er mange kvinnelige 



trenere som jobber med de yngste barna og i tennisskolen, mens det er svært få kvinnelige 
trenere som jobber med konkurransespillere. 
 

Sak 17/22 Kraftsenter 

Generalsekretæren orienterte om fremdriften av kraftklubber/kraftsentre. Generalsekretæren 
har hatt vært i kontakt med de fleste regionene. Hovedinntrykket er at klubbene vil være 
med, men ønsker ikke å ta totalansvar som kraftsenter. Deling av ansvar mellom klubbene 
gjør det enklere å gjennomføre. Østland Vest har kommet lengst i prosessen, regionen selv 
ønsker å være kraftsenter.  
 
Med henvisning til tidslinjen som ble vist frem på Tinget er NTF i rute med etablering av 
kraftsentre.  
 

Sak 18/22 Anlegg 

I sak 12/2022 orienterte kommunikasjonsgruppen om arbeidet med stakeholderanalyse, 
fremdrift og ansvar for anleggsarbeidet. Anleggsgruppen har sett på arbeidsfordelingen 
mellom anleggskonsulent, anleggsmedarbeider og hvordan de skal samkjøre arbeidet mot 
private initiativ og det offentlige.    

 
Sak 19/22 Norwegian Padel Tour 

To turneringer har blitt spilt: Eidsvoll 11.-13. mars og Moss 1.- 3. april. Neste turnering 
arrangeres av Oslo Padelklubb 22.-24. april, den spilles i Ski ettersom hallen på Økern 
fortsatt er stengt. Det er terminfestet 7 turneringer hvor 6 klubber er arrangør i 2022. 

180 padelspillere har ranking poeng p.t. Det er vekst i antall lisenser. 

 

Sak 20/22 Eventuelt 

1) Involvering av lovutvalget og disiplinær – og sanksjonsutvalget mot utredning og 
sanksjoner knyttet mot uhøvisk oppførsel (væremåte i miljøet og på SoMe) 

2) Styremedlemmer og administrative medarbeideres engasjement på SoMe 
3) Forespørsel til medarbeidere i adm. eller styremedlemmer om deltakelse og rolle på 

medlemsklubbers årsmøter. Kort diskusjon rundt policy på dette. 
4) DC kamp i september 17.-18 september – ønske om å få det ut av OTA for å 

involvere frivilligheten.  
5) Valg av ansatterepresentant – Håkon Bjercke og Christian Grind (vara) er valgt av de 

ansatte. Styret har ingen innvendinger til valget. 

Vedtak: Håkon Bjercke velges som ansatterepresentant og Christian Grind som 
vararepresentant 

 
 
Oslo, 18. april 2022 
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NORGES TENNISFORBUND 
 
5. april 2022 kl. 17.00 ble det avholdt styremøte på OTA 
 
Til stede:  Lars Gjerdåker   President 


Karin Hjelle Dalbak  Visepresident 
Egil André Berglund  Styremedlem 
Mina Adelin Sælen Pedersen Styremedlem 
Eivind Sandnes               Styremedlem 
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Håkon Bjercke           Ansatterepresentant 
Arve Sjølstad   Varamedlem 
Caroline Tidemand   Varamedlem 


 
Fra administrasjonen: Aslak Paulsen   Generalsekretær  
        
 
 


Sak 9/22 Velkommen 
Presidenten ønsket velkommen og gjennomgikk dagens agenda. Generalsekretæren 
informerte om videoen «Tennis livet ut - Verdens lengste ballveksling». Han oppfordret alle til 
å dele videoen. 
 
Vedtak: Referat fra styremøte 26.01.22 ble godkjent og har blitt signert digitalt. 
 


Sak 10/22 Økonomi  
Resultat 2021 - Generalsekretær informerte om foreløpig resultat for 2021. Prognosen som 
ble lagt ut på Tinget høsten 2021 er tilnærmet likt foreløpig resultat for 2021. Resultatet viser 
høyere inntekter og kostnader enn budsjett, noe som i hovedsak skyldes to hjemmekamper i 
Davis Cup (DC). Noen av spillerkostnadene knyttet mot DC 2021 er overført til 2022. 


Det har vært krevende å jobbe med sponsorarbeid under Covid. Ansatterepresentanten 
informerte om status for dette arbeidet.  


DC økonomi 
Foreløpig DC resultatet viser et underskudd på ca. 300.000 kr. Forespeilet resultat var 
negativt ca. 200.000 kr. 


Post 2 og Post 3 midler – NIF/KUD 
Midlene er en viktig inntektskilde for NTF. Vekst og utvikling har en del å si for hvilket tilskudd 







vi får. I 2022 får vi ca. 800.000 kr. mer enn i fjor. Dersom padel får mer enn 1500 medlemmer 
vil vi i tillegg få et grentilskudd på drøyt 400.000 kr. 


 


Sak 11/22 Inspirasjon/Utvikling/Omdømme 
NTFs lederutviklingstilbud - Richard Stephenson presenterte lederutviklingsprogrammet 
«Coaches as leaders» Han har avholdt to kurs for tennistrenere/ledere. Ett i 2019/2020 og 
ett i 2021/2022 


Kurset er delt inn i tre moduler 1) IDI – personlighetstest 2) Tennis for life – trenere og 
lederes roller/kommunikasjonsteknikk 3) Operativt lederskap – hva er lederskap. Totalt 6 
dager 


Øivind Sørvald informerte om et TV 2 prosjekt.  


Barns fysiske utvikling – lærings – og fysisk fostringsmiljø. Espen Foss jobber som konsulent 
for NTF i en 40 % stilling og orienterte om programmet for utvikling av unge tennisspillere på 
blått, rødt, oransje og grønt nivå. Mestring står sentralt – der små steg/små ferdighetstrinn 
står sentralt. Mye fokus på digitale ressurser. 
 


Sak 12/22 Arbeidsgrupper – 6 grupper.  
 
Padel 
Status - ca. 250 baner. 24 klubber (18 rene padelklubber). Samordnet rapportering vil vise 
om vi vil nå 1500 medlemmer for 2021. Dette er viktig med tanke på midler (se sak 11/22). 
Franck Fog bistår klubbene med Norwegian Padeltour. En nasjonal lag liga kommer i august. 
Nytt trenerkurs i april. Franck representerer NTF på FIPs årsmøte i Roma i slutten av april. 
 
Fremdrift – stadig flere klubber/medlemmer. Over 300 baner ila 2022. Klubbene trenger 
bistand. Bra mediadekning. 
 
Aksjoner – et eget turneringsreglement skal ferdigstilles, etablering av samarbeid med 
padelmagasinet, etablere rammer for landslag, se etter ny sponsor, etablere arbeidsgruppe 
med padelmiljøet, sjekke mulighet for kongepokal og se mot et mulig samarbeid med en 
streamingleverandør. 


Turneringer 
Status – Turneringsansvarlig har vært i pappaperm i februar/mars så gruppen har ikke hatt 
møte. Karin Hjelle Dalbak har vært vikar i permisjonsperioden og bidratt i all hovedsak med 
turneringssupport.  
 
Mange klubber har nye turneringsansvarlige, og det er behov for en del hjelp med forarbeid 
og gjennomføring av turneringer.  
 
Mange av de beste spillerne deltar ikke i NM junior. 29 av 48 bruttotroppspillere står over NM 
inne i april. 
 
Fremdrift– det mangler turneringsarrangører, spesielt behov for arrangører av u10/u11/u12 
turneringer. 
 
Aksjoner – arrangere turneringslederkurs, videreføre arbeidet med å rekruttere arrangører og 
formalisere krav for bruttotroppspillere til å delta i NM jr. 


Klubbutvikling 
Gruppen har hatt et positivt oppstartsmøte, med representanter fra hele landet.  Aktiv klubb 







som verktøy i klubbene har vært hovedfokus. To viktige områder: 1) Handlingsplan; har man 
en handlingsplan? Brukes den? 2) Medlemsundersøkelsesverktøy.  


Mandagsmøtene ble diskutert, har stort sett vært de ansatte som har vært til stede. Kunne 
man gjort videoopptak? Referat til styrene? Eventuelt invitere til et møte for styrene på 
ettermiddagstid.  
 
«NTF landet rundt» er et nytt prosjekt som handler om å synliggjøre NTFs arbeid i klubbene. 
Christian Grind skal reise rundt til utvalgte klubber og delta på styremøter. 


Kommunikasjon 
Aslak Paulsen, Helen Sterud, Fredrik Vabog, Arve Sjølstad, Caroline Tidemand og Lars 
Gjerdåker hadde møte under DC. Gruppen har valgt ut to fokusområder; 1) en gjennomgang 
av Verdier og bruk av disse, 2) Kommunikasjon rundt utvikling av anlegg. Fokus så langt har 
vært å kartlegge dagens situasjon, lage en stakeholderanalyse og en fremdriftsplan. 


 
Sak 13/22 Retningslinjer for ungdomsidrett 


Generalsekretæren informerte om NIFs retningslinjer for ungdomsidrett. 


Vedtak: NIFs retningslinjer for ungdomsidrett vedtas 


 


Sak 14/22 Ny lov for NTF 


Det har vært en revidering av NIFs lover. Lovutvalgets leder og Generalsekretæren har gått 
gjennom oppdateringene for NTF. 


Vedtak: Ny lov godkjennes 
 


Sak 15/22 Orienteringssaker 


Nyansettelser 
Anleggskonsulent Per Graversen startet 1. mars og Kraftsenter- og landslagskoordinator 
Cezar Johansson starter 1. juni. 


Mitt varsel – varslingskanal - NIF 
Systemet tilrettelegger for at man kan varsle med en tilrettelagt saksbehandlingsmodul.  
Varslene kan bli gitt med navn eller anonymt. Det kan varsles om alt fra seksuell trakassering 
til økonomisk mislighold. Monica Mo Andersen og Egil André Berglund er styrets 
representanter/saksbehandlere. Oppstart blir i løpet av 2022. 


Internasjonalt arbeid 
President og Generalsekretær deltok på årsmøtet til Tennis Europe i Lisboa i april. 


 
Sak 16/22 Kjønnsbalanse i idretten 


«Advantage all» er en ITF kampanje/initiativ som retter seg mot like muligheter, 
kjønnsbalanse innen tennis og gi kvinner like muligheter. NIF har også satt i gang et eget 
satsingsprosjekt for å få kjønnsbalanse og mangfold i idretten: #GNIST. Kvinner er i dag 
underrepresentert både i styrer, som styreledere og som trenere. I NTF har vi høyere 
kvinneandel i styrene enn snittet i NIF, men vi ligger lavt på kvinnelige styreledere og svært 
lavt på kvinnelige trenere. Internasjonalt er det også lav andel kvinnelige tennistrenere. 


NTF bør ha spesielt fokus på å øke andelene kvinnelige trenere. Forslag til tiltak er å 
arrangere egne trenerkurs for kvinner (Trener 2 og Trener 3) samt å oppfordre klubbene til å 
rekruttere kvinnelige trenere fra egne rekker. Erfaringen er at det er mange kvinnelige 







trenere som jobber med de yngste barna og i tennisskolen, mens det er svært få kvinnelige 
trenere som jobber med konkurransespillere. 
 


Sak 17/22 Kraftsenter 


Generalsekretæren orienterte om fremdriften av kraftklubber/kraftsentre. Generalsekretæren 
har hatt vært i kontakt med de fleste regionene. Hovedinntrykket er at klubbene vil være 
med, men ønsker ikke å ta totalansvar som kraftsenter. Deling av ansvar mellom klubbene 
gjør det enklere å gjennomføre. Østland Vest har kommet lengst i prosessen, regionen selv 
ønsker å være kraftsenter.  
 
Med henvisning til tidslinjen som ble vist frem på Tinget er NTF i rute med etablering av 
kraftsentre.  
 


Sak 18/22 Anlegg 


I sak 12/2022 orienterte kommunikasjonsgruppen om arbeidet med stakeholderanalyse, 
fremdrift og ansvar for anleggsarbeidet. Anleggsgruppen har sett på arbeidsfordelingen 
mellom anleggskonsulent, anleggsmedarbeider og hvordan de skal samkjøre arbeidet mot 
private initiativ og det offentlige.    


 
Sak 19/22 Norwegian Padel Tour 


To turneringer har blitt spilt: Eidsvoll 11.-13. mars og Moss 1.- 3. april. Neste turnering 
arrangeres av Oslo Padelklubb 22.-24. april, den spilles i Ski ettersom hallen på Økern 
fortsatt er stengt. Det er terminfestet 7 turneringer hvor 6 klubber er arrangør i 2022. 


180 padelspillere har ranking poeng p.t. Det er vekst i antall lisenser. 


 


Sak 20/22 Eventuelt 


1) Involvering av lovutvalget og disiplinær – og sanksjonsutvalget mot utredning og 
sanksjoner knyttet mot uhøvisk oppførsel (væremåte i miljøet og på SoMe) 


2) Styremedlemmer og administrative medarbeideres engasjement på SoMe 
3) Forespørsel til medarbeidere i adm. eller styremedlemmer om deltakelse og rolle på 


medlemsklubbers årsmøter. Kort diskusjon rundt policy på dette. 
4) DC kamp i september 17.-18 september – ønske om å få det ut av OTA for å 


involvere frivilligheten.  
5) Valg av ansatterepresentant – Håkon Bjercke og Christian Grind (vara) er valgt av de 


ansatte. Styret har ingen innvendinger til valget. 


Vedtak: Håkon Bjercke velges som ansatterepresentant og Christian Grind som 
vararepresentant 


 
 
Oslo, 18. april 2022 






 
  
   
    notification.sent
    2022-04-25T11:39:49.350Z
    rJxQYdWEBq
    
     rJxQYdWEBq
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/H1zhwWNrq
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/H1zhwWNrq/notifications/rJxQYdWEBq
     Invitasjon til å signere
     karinhjelledalbak@gmail.com
     2022-04-25T11:39:48.181Z
     0b615769-e7b4-44b4-b7d4-cb4846e466ff
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-04-25T11:39:49.381Z
    SkZQYdZNS5
    
     SkZQYdZNS5
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/Sk4TPZ4H9
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/Sk4TPZ4H9/notifications/SkZQYdZNS5
     Invitasjon til å signere
     eaberglund@nordisk.no
     2022-04-25T11:39:48.183Z
     248fc288-bbfb-4c08-bd23-223d037f4edc
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-04-25T11:39:49.400Z
    BkXt_ZVSc
    
     BkXt_ZVSc
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/B16cDb4S5
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/B16cDb4S5/notifications/BkXt_ZVSc
     Invitasjon til å signere
     lars.gjerdaker@shell.com
     2022-04-25T11:39:48.178Z
     5557bbd7-bf10-4979-8a3b-5d2441ffc2a7
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-04-25T11:39:49.749Z
    ByVKubNB9
    
     ByVKubNB9
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/r1gQCwZNHc
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/r1gQCwZNHc/notifications/ByVKubNB9
     Invitasjon til å signere
     fredrik.vabog@outlook.com
     2022-04-25T11:39:49.510Z
     b562816e-01ea-43e3-b375-3ead2c65bdbc
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-04-25T11:39:49.756Z
    BkdKubVH5
    
     BkdKubVH5
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/HJAb_W4r9
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/HJAb_W4r9/notifications/BkdKubVH5
     Invitasjon til å signere
     hakon.bjercke@tennis.no
     2022-04-25T11:39:49.506Z
     1fc52b30-8811-44fd-85f7-594ad5646f85
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-04-25T11:39:49.792Z
    SJUYubVr5
    
     SJUYubVr5
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/H1Mgub4rc
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/H1Mgub4rc/notifications/SJUYubVr5
     Invitasjon til å signere
     minaadel@online.no
     2022-04-25T11:39:49.521Z
     e4ba6b53-f289-4006-bf68-9bde07f493e3
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-04-25T11:39:49.897Z
    SJ5tdWEHc
    
     SJ5tdWEHc
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/HJSy_ZVB5
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/HJSy_ZVB5/notifications/SJ5tdWEHc
     Invitasjon til å signere
     monica.andersen.mo@gmail.com
     2022-04-25T11:39:49.706Z
     ff668b16-ac2b-4930-94b0-73ac3f217a72
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-04-25T11:39:49.981Z
    B1g9t_bVr5
    
     B1g9t_bVr5
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/SJZgZO-NS5
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/SJZgZO-NS5/notifications/B1g9t_bVr5
     Invitasjon til å signere
     eivindsandnes@gmail.com
     2022-04-25T11:39:49.703Z
     a48f4d60-4949-4202-850e-44ff32d62a44
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-04-25T11:39:50.025Z
    HyxnK_Z4rc
    
     HyxnK_Z4rc
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/Byxj7_WNBq
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/Byxj7_WNBq/notifications/HyxnK_Z4rc
     Invitasjon til å signere
     a-sjoels@online.no
     2022-04-25T11:39:49.711Z
     30f33ebc-3abc-41c4-9496-fd366a251053
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-04-25T11:39:50.025Z
    H13t_bNrc
    
     H13t_bNrc
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/HkRMdbVH5
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/HkRMdbVH5/notifications/H13t_bNrc
     Invitasjon til å signere
     caroline.tidemand@gmail.com
     2022-04-25T11:39:49.707Z
     3d682ed7-c796-4926-b228-0aec60c6456d
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-25T11:40:15.172Z
    HJAb_W4r9
    
     
      Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.109 Safari/537.36
      62.92.103.118
      2022-04-25T11:40:15.099Z
    
     HJAb_W4r9
     2022-04-25T11:40:15.099Z
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/HJAb_W4r9
     /envelopes/Sk88wWVS9
   
    
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/HJAb_W4r9
     Håkon
     Bjercke
     62.92.103.118
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      /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/HJAb_W4r9
    
     /envelopes/Sk88wWVS9/documents/SkYPDZNrc
     Håkon
     Bjercke
     hakon.bjercke@tennis.no
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     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/H1Mgub4rc
     /envelopes/Sk88wWVS9
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     email
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    HJSy_ZVB5
    
     
      Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Safari/605.1.15
      88.89.246.85
    
     HJSy_ZVB5
     2022-04-25T13:21:26.625Z
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/HJSy_ZVB5
     /envelopes/Sk88wWVS9
   
    
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/HJSy_ZVB5
     Monica Andersen
     Mo
     88.89.246.85
   
  
   
    signature.created
    2022-04-25T13:25:31.621Z
    SkYPDZNrc.HJSy_ZVB5
    
     SkYPDZNrc.HJSy_ZVB5
     /envelopes/Sk88wWVS9/documents/SkYPDZNrc/signatures/SkYPDZNrc.HJSy_ZVB5
     
      /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/HJSy_ZVB5
    
     /envelopes/Sk88wWVS9/documents/SkYPDZNrc
     Monica Andersen
     Mo
     monica.andersen.mo@gmail.com
     signed
     
     88.89.246.85
     email
     2022-04-25T13:25:31.568Z
   
    
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/HJSy_ZVB5
     Monica Andersen
     Mo
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    recipient.envelope.opened
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     /envelopes/Sk88wWVS9
   
    
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/Byxj7_WNBq
     Arve
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    signature.created
    2022-04-25T18:55:56.022Z
    SkYPDZNrc.Byxj7_WNBq
    
     SkYPDZNrc.Byxj7_WNBq
     /envelopes/Sk88wWVS9/documents/SkYPDZNrc/signatures/SkYPDZNrc.Byxj7_WNBq
     
      /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/Byxj7_WNBq
    
     /envelopes/Sk88wWVS9/documents/SkYPDZNrc
     Arve
     Sjølstad
     a-sjoels@online.no
     signed
     
     88.95.28.181
     email
     2022-04-25T18:55:55.988Z
   
    
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/Byxj7_WNBq
     Arve
     Sjølstad
     88.95.28.181
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-25T20:37:33.158Z
    Sk4TPZ4H9
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Safari/604.1
      92.221.175.3
    
     Sk4TPZ4H9
     2022-04-25T20:37:33.139Z
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/Sk4TPZ4H9
     /envelopes/Sk88wWVS9
   
    
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/Sk4TPZ4H9
     Egil Andre
     Berglund
     92.221.175.3
   
  
   
    signature.created
    2022-04-25T20:39:08.071Z
    SkYPDZNrc.Sk4TPZ4H9
    
     SkYPDZNrc.Sk4TPZ4H9
     /envelopes/Sk88wWVS9/documents/SkYPDZNrc/signatures/SkYPDZNrc.Sk4TPZ4H9
     
      /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/Sk4TPZ4H9
    
     /envelopes/Sk88wWVS9/documents/SkYPDZNrc
     Egil Andre
     Berglund
     eaberglund@nordisk.no
     signed
     
     92.221.175.3
     email
     2022-04-25T20:39:08.059Z
   
    
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/Sk4TPZ4H9
     Egil Andre
     Berglund
     92.221.175.3
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-26T04:44:20.828Z
    r1gQCwZNHc
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
      88.88.43.42
    
     r1gQCwZNHc
     2022-04-26T04:44:20.791Z
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/r1gQCwZNHc
     /envelopes/Sk88wWVS9
   
    
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/r1gQCwZNHc
     Fredrik
     Vabog
     88.88.43.42
   
  
   
    signature.created
    2022-04-26T05:05:44.790Z
    SkYPDZNrc.r1gQCwZNHc
    
     SkYPDZNrc.r1gQCwZNHc
     /envelopes/Sk88wWVS9/documents/SkYPDZNrc/signatures/SkYPDZNrc.r1gQCwZNHc
     
      /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/r1gQCwZNHc
    
     /envelopes/Sk88wWVS9/documents/SkYPDZNrc
     Fredrik
     Vabog
     fredrik.vabog@outlook.com
     signed
     
     88.88.43.42
     email
     2022-04-26T05:05:44.772Z
   
    
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/r1gQCwZNHc
     Fredrik
     Vabog
     88.88.43.42
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-26T07:42:04.400Z
    HkRMdbVH5
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36
      62.92.250.86
      2022-04-26T07:42:04.379Z
    
     HkRMdbVH5
     2022-04-26T07:42:04.379Z
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/HkRMdbVH5
     /envelopes/Sk88wWVS9
   
    
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/HkRMdbVH5
     Caroline
     Tidemand
     62.92.250.86
   
  
   
    signature.created
    2022-04-26T07:42:25.173Z
    SkYPDZNrc.HkRMdbVH5
    
     SkYPDZNrc.HkRMdbVH5
     /envelopes/Sk88wWVS9/documents/SkYPDZNrc/signatures/SkYPDZNrc.HkRMdbVH5
     
      /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/HkRMdbVH5
    
     /envelopes/Sk88wWVS9/documents/SkYPDZNrc
     Caroline
     Tidemand
     caroline.tidemand@gmail.com
     signed
     
     62.92.250.86
     email
     2022-04-26T07:42:25.148Z
   
    
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/HkRMdbVH5
     Caroline
     Tidemand
     62.92.250.86
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-26T13:07:16.513Z
    SJZgZO-NS5
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36
      171.23.6.99
      2022-04-26T13:07:16.432Z
    
     SJZgZO-NS5
     2022-04-26T13:07:16.432Z
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/SJZgZO-NS5
     /envelopes/Sk88wWVS9
   
    
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/SJZgZO-NS5
     Eivind
     Sandnes
     171.23.6.99
   
  
   
    signature.created
    2022-04-26T13:10:50.370Z
    SkYPDZNrc.SJZgZO-NS5
    
     SkYPDZNrc.SJZgZO-NS5
     /envelopes/Sk88wWVS9/documents/SkYPDZNrc/signatures/SkYPDZNrc.SJZgZO-NS5
     
      /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/SJZgZO-NS5
    
     /envelopes/Sk88wWVS9/documents/SkYPDZNrc
     Eivind
     Sandnes
     eivindsandnes@gmail.com
     signed
     
     171.23.6.99
     email
     2022-04-26T13:10:50.351Z
   
    
     /envelopes/Sk88wWVS9/recipients/SJZgZO-NS5
     Eivind
     Sandnes
     171.23.6.99
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  2022-04-25 14:02:45 CEST
  86.62.171.50
  Karin
  Dalbak
  karinhjelledalbak@gmail.com
  Karin Dalbak
  email
  email



 
  2022-04-25 13:49:25 CEST
  129.177.197.156
  Mina Adelin Sælen
  Pedersen
  minaadel@online.no
  Mina Adelin Sælen Pedersen
  email
  email



 
  2022-04-25 22:39:08 CEST
  92.221.175.3
  Egil Andre
  Berglund
  eaberglund@nordisk.no
  Egil Andre Berglund
  email
  email
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