Referat fra
Norges Tennisforbunds 83. ordinære Tennisting,
søndag 29. oktober 2017.

Klokken var 10.10 da tennispresident Gisle Jentoft åpnet det 83. ordinære Tennistinget i UBC
på Ullevål stadion i Oslo. Han takket for den gode interessen og presiserte at
Tennisforbundet er til for klubbene og deres medlemmer. Videre viste han til et vellykket
Tennisforum dagen før og fortalte at flere av sakene som ble gjennomgått der, også vil bli
inkludert som referatsaker denne dagen.
Presidenten sa seg glad for at det skjer mye positivt i norsk tennis og det ble vist en
bildeserie.
Gisle Jentoft viste så til sak 1 på agendaen:
Godkjenne innkallingen som var sendt ut innenfor den lovfestede frisen.
Det var ingen innvendinger, og denne ble godkjent.
Presidenten varslet noen litt dypere gjennomganger for å få forståelse for sakenes bakgrunn
og skape debatt.
Sak 2: Dagsorden og fullmakter
I alt var det 101 som ønsket å være tilstede på Tinget. Av disse utgjorde styret 7 personer,
representanter fra klubber og regioner 54 personer og de resterende var tidligere
presidenter, komiteledere, observatører og fra administrasjonen.
Aasa Auensen fra administrasjonen opplyste at det nå var 54 stemmeberettigede i salen.
Navn og klubb på disse ble deretter lest opp.
Presidenten foreslo at det ble opprettet en fullmaktskomité med oppgave å gå igjennom
delegatenes lovlighet. Han forklarte at formålet var å sikre at delegatene hadde en godkjent
bakgrunn for å stemme for sin klubb eller region.
Erik Alver fra kontrollkomiteen og Henning Simonsen fra valgkomiteen ble foreslått, og da
det ikke var innvendinger, ble disse to gitt vervet.
På forespørsel ble det avklart at ansatte i organisasjonsleddene ikke har tale eller
stemmerett. De kan derfor heller ikke fremme forslag.
Jan Hagen avklarte at dersom salen mener det er viktig at en observatør eller andre uten
stemmerett får uttale seg, kan Tingets representanter gi tillatelse til det.
Sak 3: Valg av dirigent og sekretær
Jan Hagen ble foreslått som dirigent og Torger Bjørnstad som sekretær.
Disse ble enstemmig valgt.
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Jan Hagen overtok ”klubben” fra Tennispresidenten og presiserte at de som ønsker ordet til
en sak, må vise dette med sitt nummerskilt. Han forventet at de som tar ordet presenterer
seg med navn og organisasjonstilknytning.
Sak 4: Valg av representanter til å medundertegne protokollen
Hans Erik Lie, Nordberg TK og Sissel Haukland, Blommenholm og Sandvika TK ble foreslått.
Begge ble enstemmig valgt.
Sak 5: Valg av komité til fordeling av reiseutgifter
Karin Dalbakk, Heming - Per Stålnacke, Moss TK og Henning Simonsen, Bergens Tennisklubb
ble foreslått.
Disse ble enstemmig valgt. Fra administrasjonen ble Aasa Auensen oppnevnt.
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) representant Marit Roland
ble så gitt ordet.
Hun hilste fra idrettspresident Tom Tvedt og fortalte at hun, for andre perioden, er
kontaktperson mellom tennisidretten og idrettsstyret. Hun trakk frem erfaringen av åpenhet
og en lav terskel for kontakt i dialogen mellom NIF og NTF som svært positivt. Hennes
analyse var at NIF må være relevant for særforbundene og derfor må det være åpenhet og
transparens. Hun trakk frem at ledermøtet i tidligere i år la til rette for dette.
Etter hennes gjennomgang av tingdokumentene, trakk hun særlig frem planverket og
hvordan dette gjennomføres, samt kontinuiteten i satsingsområdene som meget positivt.
Marit Roland minnet om at det idrettspolitiske dokumentet er felles for all idrett i Norge. For
å nå målsettingene i det, er vi avhengig av at særforbundene fungerer godt, og det mener
jeg Tennisforbundet gjør, sa hun.
Hun refererte så til tall fra ”Ung-forsk” som viser at 90 prosent av alle unge under 13 år er,
eller har vært, med i et idrettslag. Dette representerer en økning fra tidligere tall som sist var
beregnet til 83 prosent. Mens noen idretter har stagnasjon eller går tilbake, øker tennis.
Norsk idrett har en stor felles aksept, men vi må likevel modernisere oss. Til det punktet
trakk hun frem NTF langsiktige planer for utøvere som SLU (Spillernes Langsiktige
Utviklingsplan) og ga sin ros til denne satsingen.
Hun konstaterte at det tennisen gjør, stemmer med retningene til norsk idrett og på den
måten legges det til rette for transparens. Avslutningsvis trakk hun frem viktigheten av et
godt samspill mellom organisasjonsleddene. Hun ga ros til regnskapet som viser en økt
egenkapital med ca. en million kroner.
Ordet ble så gitt tilbake til dirigenten, som med bakgrunn i forretningsorden redegjorde for
representantenes taletid og presiserte at alle forslag må leveres skriftlig og undertegnet. Han
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presiserte av det er de avgitte stemmene som teller. Derfor må det stemmes både for og
mot i den enkelte sak.
Sak 6: Godkjenne protokollen fra det 82 ordinære Tennistinget i 2015
Denne ble tatt opp til behandling og dirigenten gikk igjennom protokollen kapittel for
kapittel.
Representant 46, Jarl Bibow fra Ullern TK ba om ordet og trakk frem hva det var skrevet om
tennishistorieprosjektet ”Harde Slag” i protokollen. Som leder av redaksjonsutvalget refererte
han til et salg på 1500 bøker, men at man fremdeles har 1500 bøker som skal selges. Bibow
roste både Tennisforbundet og mange klubber som et godt samarbeide. Han takket for at
Norges Tennisforbund vil hjelpe med å selge de resterende bøkene, slik at prosjektet minst vil
gå i balanse.
Da ingen flere ønsket ordet ble protokollen godkjent.
Tennispresident Gisle Jentoft ble gitt ordet for å gå igjennom mål knyttet til Strategi og
handlingsplanen som ble vedtatt på det 82. Tennistinget.
Han refererte til mandatet som var gitt i 2015 og trakk frem:
● Konkretisering og tallfesting av scenariomålsettinger
● De 4 strategiske områdene:
Tennisskolen
Trenerutdanning
Anlegg
Turneringsformer
● Verktøy for gjennomføring; KlubbDRIVe
● Høring og innspills møter
Tennispresidenten hadde gjerne sett et større engasjement med tilbakemeldinger da
planene ble lagt ut til høring. Han oppfordret til et større engasjement.
Ved gjennomgangen av økonomien, la han vekt på at det var behov for å styrke
egenkapitalen til Tennisforbundet og at man ble gitt det oppdraget av Tinget. Han mente
dette er oppfylt samtidig som han oppsummerte økonomiske forhold i Tingperioden slik:
●
●
●
●

En sunn økonomisk drift som har lagt til rette for økt egenkapital
Man har erfart enkelte engangseffekter – uforutsigbarhet
Interne rutiner er forbedret
Forbedrede rapporteringsrutiner gjennom NIF regnskap

Det jobbes hele tiden med å bedre rammebetingelsene slik at forbundet også økonomisk
skal kunne bidra sterkere til økt aktivitet i klubbene. Flere medlemmer, aktive sponsorer og
et godt samarbeide med NIF får vi ved å spille godt på lag.
Han kom så inn på den generelle åpenhetsdebatten i norsk idrett, og viste til en full åpenhet
fra Tennisforbundets side og trakk frem et eksempel fra da VG ønsket kopi av visse
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reiseregninger, ble disse oversendt straks. Han informerte om at Tennisforbundet følger
satsene i Statens reiseregulativ.
Jentoft forsvarte reiseaktiviteten som viktig for norsk tennis. Av forbruket på kr. 113.476 sto
presidenten selv for 5,2%, generalsekretæren for 24,4% og idrettssjefen for 70,4%. Han trakk
frem idrettssjefens internasjonale deltakelse som særlig viktig.
Klokken er nå 10.52 og Trym Landa, Disiplinær- og sanksjonsutvalget, ankom.
Gisle Jentoft refererte til noe usikkerhet omkring hva klubbene oppnår som medlemmer i
Tennisforbundet. I tillegg til de tjenester og prosjekter som klubbene kan ta del i til fordel for
sine medlemmer, trakk han frem relasjonen til NIF, der hele norsk tennis er en del av den
norske idrettsmodellen, som svært viktig. I årene 2015 og 2016 er klubbene støttet med 45
millioner fra spillemidler (overskuddet til Norsk Tipping), 7,4 millioner i
merverdiavgift-kompensasjon og 8 millioner i programsatsingsmidler.
Fra det statistiske materialet trakk han frem en positiv medlemsutvikling med + 2% forrige
år, mens norsk idrett samlet hadde en nedgang på 6,8 prosent. I et lengre perspektiv, ti-året
fra 2006 til 2016, har antallet medlemmer i klubbene økt fra 21.445 til 26.598. 19,5 prosent
av medlemmene spiller turneringer (spillerlisenser). I toårsperioden har det vært en økning i
alle klasser.
Tennispresidenten konstaterte at tennisaktiviteten på Østlandet er svært dominerende og
flere klubber her er ”utsolgt” ved at de ikke har kapasitet til å ta inn flere medlemmer.
Av medlemsmassen har 32,41 prosent sitt tilhold i Oslo, mens 27,44 prosent har Akershus.
Deretter er det et markant fall ned til det tredje største fylket, Vestfold med en andel av den
totale medlemsmassen på 6,72%.
Tennispresidenten rettet oppmerksomheten mot resten av landet, der man gjerne vil skape
et større fotavtrykk. Etter de tre forannevnte, kommer disse fylkene på en ”topp ti” liste:
Hordaland (5,03%), Rogaland (4,92%), Østfold (3,90%), Buskerud (3,69%) Trøndelag (2,79),
Aust-Agder (2,71%) og Vest Agder (2,03%).
Han informerte salen om at Marianne Sælen i styret har hatt ansvaret for en gjennomgang
og oppdatering av turneringsreglementet blant annet for å kunne utvikle og åpne opp for
nye konkurransekonsepter med dertil hørende reglement. Han mente dette vil ha stor
betydning og fortalte at reglementet nå er ute på høring i en demokratisk prosess, der
svarene skal gjennomgås før det endelige regelverket blir vedtatt.
Bruk av teknologi vil bli stadig viktigere fremover og målet for Tennisforbundet er å utvikle
og ta i bruk teknologi som skaper entusiasme, bedre læring og kommunikasjon.
Tennispresidenten gikk ikke inn på de 9 regionenes plass i organisasjonen men understreket
at de, sammen med våre 134 klubber, utgjør helheten; norsk tennis.
Norsk tennis trenger flere innendørsbaner som den viktigste satsingen innen
anleggsutvikling. Flere betydelige prosjekter vil bli realisert de kommende årene.
Tennisforbundet har som mål å være en kompetent partner og rådgiver, men klubbene må
selv velge sine eksterne leverandører.
4

Tennispresidenten kunne dokumentere en anleggs investeringsstøtte til klubbene på 45
millioner i perioden 2015/2016. Han presiserte at vi trenger flere lokale ildsjeler for å drive
frem slike prosjekter. Han trakk også frem at norsk tennis har tatt ansvaret for Padel-tennis
med fire spillere på banen og at det blir en spennende aktivitet som vil skape økt aktivitet på
anleggene.
Tennispresidenten ønsket å takke Einar Enevoldsen for alt han får til for tennis for
bevegelseshemmede med økt aktivitet og events i flere byer. Enevoldsen jobber nå i 40
prosent stilling i forbundet. En annen som også ble trukket frem av var Espen Hildrup som er
høyt og lavt med sitt kamera og tar bilder. Dette gjør norsk tennis synlig sa han. Begge fikk
vel fortjent applaus fra salen.
Presidenten avsluttet denne delen av Tinget med å konstatere at ”vi er på vei, men vi kan bli
bedre på absolutt alt vi gjør”.
Måloppnåelse:
Deretter ble forbundets generalsekretær Alexander Kjær gitt ordet for å gå nøyere igjennom
måloppnåelse for tingperioden. Hva er status og faktisk oppnådd for de vedtatte målene i
perioden vi har bak oss.
Alexander Kjær sa at styret og administrasjonen har valgt å fokusere på de hovedområdene
som ble presentert på det forrige Tennistinget . Dette er områder som på forhånd var stemt
frem i et møte med klubbledere og trenere under NM 2015 samt i en spørreundersøkelse
gjennomført 2015.
For de fire områdene; Trenerutdanning, Tennisskolen, Anlegg og Turneringsformer er det
utarbeidet scenariomålinger på kort og lang sikt. Han la så frem grafer som viste målsatt
utvikling og måloppnåelse for de fire områdene så langt.
● Trenerutdanning: Antall klubber som følger/deltar i trenerutdanningen som inngår i
”Kvalitetsklubb”-systemet er i 2017 tallfestet til 15, mens målet for 2020 er 30
partnerklubber. For trenerutdanningens T1 – T3 skal det utdannes 50 nye hvert år.
100 trenere skal etterutdannes. Ved 2025 skal det være 1000 nye og
videreutdannede trenere.
● Tennisskolen: Antall klubber som følger/deltar i Team Tennisskolen var i 2016 16
klubber. Dette er i 2017 øket til 25 klubber. I 2020 er målet å ha 30 TT klubber.
Tennisskolens medlemmer ble i 2016 målfestet til 9349.
● Anlegg: I løpet av 2017 vil det være 242 innendørs baner, hvorav 189 er i haller og 53
i bobler. Utendørs er det 490. Målet er at det i år 2025 skal være 281 baner inne,
hvorav 216 i haller og 65 i tennisbobler. Målet for utendørsbaner er 500.
● Turneringsformer: Arbeidet med nye turneringsformer vil tilta i 2018 – 2020.
Nåsituasjonen (2016) er 440 spillerlisenser U12, 213 lisenser U14, 135 lisenser U16,
121 lisenser U19 og 63 lisenser 19-22 år. Målet fra 2017 er å øke antallet med +5% og
+30% innen 2020 og +60% innen 2025. Det vil bli lagt vekt på å øke turnering med
høyere sosial faktor som ”Juvesen” konseptet og lagtennis.
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Generalsekretæren redegjorde så for Spillernes Langsiktige Utviklingsplan (SLU) prinsipper.
Modellen er hentet fra Canada der de påbegynte et arbeide i 2008/2009 og har blitt
anerkjent som ledende på dette området. I Norge var det et ønske om en felles plattform for
alle grupper av spillere.
SLU er derfor utviklet som en modell som alle sportslige elementet i norsk tennis fremover
skal ta utgangspunkt i. Dette er en systematisk plan for spillere, trenere, klubbstyrer og
foreldre. Målet er å maksimere spillernes potensial og glede ved tennis – for bredde og topp.
Modellen er forskningsbasert og baserer seg på motoriske ferdigheter.
Teknologi:
Deling av informasjon og muligheter ved bruk av ny teknologi er et viktig satsingsområde.
Alexander Kjær redegjorde Tennisforbundets initiativ med KLUBBDRIVe som synliggjør
aktiviteter, verktøy og ressurser som er nyttige for klubbene både i den daglige driften og i
utviklingsprosesser.
Systemet inneholder:
1. Ressursbibliotek
2. Video, kommunikasjon og teknologi
3. Kurs og kompetanse
4. NTF Technique App
5. Spillernes Langsiktige Utviklingsplan.
Fra 2018 vil det bli etablert en egen terminliste for klubber som beskriver datoer, møtested,
for hvem og kompetanseutviklende tiltak. Intensjonen er å gi flere tilbud til klubbene, bygge
nettverk mellom klubber og legge til rette for delingskultur mot NTF og mellom klubbene.
Det ble vist en demonstrasjonsvideo om Appen, som koster 85 kroner å laste ned.
Sportslig satsing og resultater:
Generalsekretær Alexander Kjær gikk så igjennom dette.
For juniorlandslagene er det gjennomført 5 samlinger der totalt 45 spillere har vært med på
taktisk- og teknisk analyse, fysisk trening og fysisk testing, matchspill og sosiale aktiviteter.
Av sportslige resultater trakk han frem at Norges Davis Cup-lag (herrer) vant første
bortekamp i Europa/Afrika gruppe 2 mot Latvia i februar, 5-0. Det ble tap i hjemmekampen
mot Danmark 4-1 som ble spilt i Stavanger i april. Norge forblir dermed i samme divisjon
kommende sesong.
Det norske Fed Cup-laget (damer) spiller også i Europa/Afrika gruppe 2, som herrene.
Turneringsformen er litt annerledes med gruppespill over en uke. I Litauen i april vant Norge
to kamper og tapte en – og forblir dermed i samme divisjon.
Vi har nå 9 spillere på ATP eller WTA nivå. Høyest rangert blant herrene er Casper Ruud som
har hatt 108 som sitt beste. Ulrikke Eikeri har på sitt høyeste hatt WTA 235 og er vår høyest
rangerte dame.
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Det er 81 norske spillere på yngre rankinger:
● TE U14 23 spillere
● TE U16 27 spillere
● ITF U18 31 spillere
Sponsorarbeid:
Målsettingen er 3 millioner i inntekter hvert år. Det jobbes med sponsorer, primært til NM i
Frognerparken, Tennisskolen og Landslagene/teknologi. I tillegg kommer utstyrsavtaler for
landslagene og klubber samt TV-avtale for sendinger fra NM utendørs.
For inneværende år er det oppnådd inntekter på 1,45 millioner, hvorav NM sto for 850.000
kroner. Babolat er utstyrsleverandør for tre år og det er TV-avtaler med NRK for NM samt
TV2 for Davis Cup.
Generalsekretær Alexander Kjær avsluttet denne delen med å presisere at avtalene skal
være landsomfattende og primært støtte klubbene. Derfor er det viktig å stå sammen og
støtte disse.
Representant 46, Jarl Bibow, Ullern Tennisklubb ba om ordet til sak 6 og trakk frem Oslo
Tennisarena som under ledelse av Torodd Reiersen nå fremstår som strålende. Bibow ville i
tillegg gjerne sette fokus på hvordan noen av norsk idretts fremste ledere fremstår i det
offentlige. Han ba om at dette bringes tilbake til NIF og konkret foreslo han medietrening for
enkelte.
Dirigenten takket for en omfattende, detaljert og grundig redegjørelse overfor Tinget.
Det var nå 55 stemmeberettigede i salen.
Sak 7: Godkjenning av styrets beretninger for 2015, 2016 og den foreløpige
Beretningen for 2017:
Tingets dirigent Jan Hagen ba om tillatelse til å gå igjennom beretningen kapittel for kapittel,
og begynte med beretningen for 2015.
Representant 12, Sissel Haukland, Blommenholm og Sandvika TK ba om ordet knyttet til
anlegg. Hun spurte om hvilken holdning styret har til vedlikehold og rehabilitering av
utebaner.
President Jentoft svarte at dette er viktig og er med i planene samt at nye typer banedekke
blir en viktig del av arbeidet.
Beretningen for 2015 ble så tatt opp til avstemming og ble enstemmig godkjent.
Deretter henledet dirigenten oppmerksomheten mot beretningen for 2016 og Tinget
behandlet også denne kapittel for kapittel.
Da ingen bemerkninger fremkom, ble beretningen for 2016 enstemmig godkjent.
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Dirigent Hagen informerte om at styrets beretning for 2017 er et foreløpig dokument og kun
kan tas til orientering. Han gikk så igjennom denne kapittel for kapittel.
Andreas Andersen, representant 25 fra Kolbotn TK ankom salen kl. 11.40.
Det fremkom ingen bemerkninger fra salen. Tinget tok så den foreløpige beretningen til
orientering.
Sak 8: Godkjenning av regnskapene for 2015, 2016 og foreløpig regnskap for 2017.
Generalsekretær Alexander Kjær ble gitt ordet for å gi en detaljert informasjon om de
prinsippene Tennisforbundet følger. Han bekreftet at NIFs lover og retningslinjer følges nøye
og at det er regnskapskontoret der for er ansvarlig for de daglige føringer og offentlige
innrapporteringer. Man får også normtall fra andre idretter gjennom samarbeidet med NIF.
Han understreket hvor viktig samarbeidet med NIF er knyttet til økonomi. Forbundets mål er
å bruke 80 prosent av frie midler på bredde og 20 prosent på topp.
Alexander Kjær forklarte at forbundets resultatregnskaper er bygget opp etter en modell der
kostnader og inntekter fordeles på Avdeling 1: Toppidrett og landslag, Avdeling 2: Klubber og
bredde, Avdeling 3: Medlemsservice og administrasjon.
For å sikre sammenlignbare tall fra år til år, er fordelingen av inntekter og kostnader mellom
avdelingene også basert på historikk. NM utendørs er som ett eksempel ført på Avdeling 2.
Det er opp til Tinget evt. å endre dette til Avdeling 1.
Egenkapitalutviklingen i forbundet har utviklet seg slik:
2015: Faktisk inngående MNOK. 1.590
2015: Faktisk utgående MNOK. 1.387
2016: Faktisk inngående MNOK. 1.387
2016: Faktisk utgående MNOK. 2.301
2017 Faktisk inngående MNOK. 2.301
2017 Estimert utgående MNOK. 2.910
Generalsekretæren gikk så igjennom de fremlagte årsregnskapene i detalj – med et særlig
detaljfokus på 2016.
● I 2016 hadde forbundet inntekter knyttet til Avdeling 1 (Toppsatsing) på kr.
1.880.868,-. Kostnader knyttet til Avdeling 1 var kr. 4.385.092,-.
● For Avdeling 2, (Klubb, region, bredde) ble inntektene kr. 7.283.858,- mens
kostnadene var 5.444.289,-.
● Avdeling 3, (Medlemsservice) hadde inntekter på kr. 8.442.541,- mens
kostnadene utgjorde 6.873.809,Med realiserte inntekter på kr 17.617.267 og kostnader på kr. 16.703.190 viser regnskapet et
overskudd på kr 914.077.
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Tønsberg Tennisklubb hadde sendt inn et omfattende forslag knyttet til økonomi som
formelt skulle behandles under sak 11, andre innkomne forslag senere på dagen.
President Gisle Jentoft ønsket å svare for å avklare dette allerede nå. Disse svarene var
også tatt inn i tingdokumentene fra side 156 til 159. Både forslagsstiller og Tinget sa seg
fornøyd med svarene og redegjørelsen.
Generalsekretær Alexander Kjær gikk så igjennom prognosene for 2017 der man styrer mot
et overskudd på ca. 609.000. Han trakk frem et økt særforbundstilskudd fra NIF på netto ca.
Kr. 550.000 som en viktig grunn.
Godkjenne regnskapet for 2015:
Dirigenten tok deretter regnskapene opp til behandling og startet først med 2015.
Dirigenten viste også til at revisjonsberetningen ikke hadde kritiske bemerkninger til
regnskapet og anbefaler at dette godkjennes. Kontrollkomiteen har samme konklusjon, men
bemerket at egenkapitalen bør økes.
Da ingen hadde spørsmål til prosjektregnskap, driftsregnskap, balanse eller notene, ble
regnskapet for 2015 godkjent.
Godkjenne regnskapet for 2016:
Tennistinget gikk så over til å behandle regnskapet for 2016. Dirigenten viste igjen til
revisjonsberetningen som ikke har bemerkninger til regnskapet og anbefaler at dette
godkjennes. Kontrollkomiteen har samme konklusjon.
Representant 58, Ingelin Harlem Region Østland Øst ba om ordet. Hun konstaterer at
regnskapet viser en økt pengebruk til toppsatsing i forhold til det budsjetterte og ville ha en
avklaring på om dette er et engangstilfelle – eller en trend forbundet vil følge. Det brukes
mer på topp enn budsjettert – mindre på de øvrige satsingsområdene i forhold til budsjettert.
Presidenten svarte at dette ikke er bevist og overlot ordet til generalsekretæren som
redegjorde for at det nå brukes 76,3% av forbundets satsingsmidler på breddetiltak, men
gjentok igjen forbundets mål om at andelen skal økes til 80%.
Representant 58, Ingelin Harlem Region Østland Øst ba igjen om ordet for å presisere det hun
mener som uheldig, at det brukes mindre enn budsjettert på breddeidrett og klubbaktiviteter.
Presidenten trakk frem omfordelingen av lønninger som endrer på dette i favør av
breddeidrett og klubbaktiviteter. Dette vil det også bli tatt høyde for i fremtidige budsjetter
Representant 50, Jon Ritland, Ålesund Tennisklubb ba om ordet og ville vite hvorfor
overføring av midler til regionene, slik man gjorde tidligere, nå er stoppet. Er dette noe man
vil gjeninnføre?
President Gisle Jentoft svarte at økonomien varierer sterkt i de forskjellige regionene. Noen
har god økonomi og fremstår som veldrevne ressurser, mens andre ikke kan karakteriseres
slik. Tennisforbundet ønsker å øke sin tilstedeværelse i distriktene og presidenten sa det vil
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være en indirekte støtte til klubbene. I Handlingsplanen er målet blant annet å bygge
kompetanse lokalt. Han understreket av aktivitetsutviklingen primært skal skje i klubbene.
Representant 46, Jarl Bibow fra Ullern TK ba om ordet fordi han ville rose de fremlagte
regnskapene som oversiktlige og flotte. Han var dog forundret og stilte spørsmål ved
formuleringen ”uavhengig revisor” da en revisor selvfølgelig skal være uavhengig.
Representant 62, Per Granlund fra Gjøvik Tennisklubb ba om ordet og ville vite om
retningslinjene vedr. støtte er endret slik at det nå er vanskelig for regionene å få
økonomiske midler tilbake fra NTF. Han mente at retningslinjene oppfattes som vanskelige
og oppfordret styret til å se på dette.
Tennispresidenten svarte at det har vært et prioritert ønske om å bygge egenkapital for
forbundet sentralt som referert foran. Deler man ut mer penger vil dette vanskeliggjøres og
han svarte at det ikke er et mål å overføre penger til regionene, derimot etterlyste han
initiativ fra klubbene til å fremme sine prosjekter.
Regnskapet som viser et overskudd på kr. 914.077 ble så satt under behandling og da
ingen ønsket ordet, ble regnskapet enstemmig godkjent.
Det foreløpige regnskapet for 2017:
Tinget skulle så ta det foreløpige regnskapet for 2017 til orientering. Dirigenten ga anledning
for delegatene til å fremkomme med meninger. Men da ingen ønsket ordet ble det
fremlagte tatt til orientering.
Sak 9: Orienteringssaker fra Forbundsstyret
Styremedlem Marianne Sælen ble gitt ordet for å orientere om prosessen knyttet til
endringer av Turneringsreglementet der målet er å gjøre reglementet enklere å lese og
forstå.
Hun forklarte om bakgrunnen som blant annet var at det eksisterende reglementet hadde
est ut. Nå ville man korte det ned for på den måten å gjøre det lettere å finne frem og følge
reglene. Målet er at de som ikke er kjent med reglementet skal ha en god mulighet til å gjøre
seg kjent med det.
Man har også forsøkt å presisere innholdet der det har vært uklart hva som er rett tolkning
av de eksisterende bestemmelsene. Noen endringer blir også foreslått der det har vist seg
vanskelig å praktisere de eksisterende reglene.
Strukturelt foreslås det store endringer ved at formater og gjennomføringsregler er flyttet til
10 vedlegg til reglementet. Det samme gjelder for Landsturneringen.
Styremedlem Marianne Sælen opplyste om at det utarbeidede forslaget har vært forelagt
forbundets turneringsutvalg, lovutvalgets leder Arve Henriksen og at Barbro Raabe har gitt
sine verdifulle kommentarer og innspill. Forslaget er nå ute på høring og det ligger på
forbundets webside. Hun ba om engasjement og tilbakemeldinger innen høringsfristen som
er satt til 15. november.
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Hun informerte videre om at det er laget et ”lovspeil” som vil være en god veiledning. Hun
gikk til slutt igjennom hvordan man ønsker tilbakemeldinger med innspill og kommentarer.
Målet er at prosessen skal være avsluttet, slik at det reviderte turneringsreglementet kan tre
i kraft fra 1. Januar 2018.
Representant 8, Connie Kormeseth fra Asker Tennisklubb ba om ordet og sa at noen av de
oppgitte datoene er dårlig egnet, fordi dette er travle perioder for klubbenes
administrasjoner.
Marianne Sælen anbefalte at slike tilbakemeldinger gis som svar i høringen.
Representant 30, Per Stålnacke fra Moss Tennisklubb ba om ordet og spurte om hvordan den
fremtidige turneringskomitéen ville bli organisert.
President Gisle Jentoft svarte at dagens komité vil bli utvidet med medlemmer fra andre
regioner. Han presiserte at det er viktig at disse både har erfaring og kunnskap for å få til en
mest mulig kompetent komité.
Representant 30, Per Stålnacke fra Moss Tennisklubb ba igjen om ordet fordi han ville ha
bekreftet at komiteen ville være et formelt utnevnt organ, noe den ikke er nå.
Dette bekreftet presidenten.
Salen tok så gjennomgangen til orientering.
Styret ønsket også å informere om NIFs nye Lovnorm for regionene.
Generalsekretær Alexander Kjær informerte om at reglene, som var ajourført i mail 2016,
finnes på sidene 88 – 97 i NIFs lovhefte.
Tennisforbundet er, som underliggende ledd, pålagt å følge slike endringer. Det samme vil
gjelde for Tennisregionene som er underlagt forbundet. I reglene er det en del viktige
formaliteter som skal oppfylles, blant annet knyttet til valgbarhet, frister og
representasjonsrett.
Generalsekretæren understreket at reglene skal følges. Tinget sa seg enige i dette.
Deretter var det pause i Tingforhandlingene for lunsj.
Dirigenten satt Tennistinget etter lunsj klokken 13.40. Det var nå 54 stemmeberettigede i
salen. Han fortsatte med neste sak til behandling:
Sak 10: Lovendringer innkomne forslag
§ 1, 2, 4 fra styret ble enstemmig vedtatt.
§ 5 fra styret ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Tennisregion Østland Øst (side 170) ny § 82
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Region Østland Øst fremmer lovforslag om at Lovutvalget også skal ha ansvar for å påse at
NTFs turneringsreglement er i samsvar med NIFs lover.
TØØ sitt forslag til tillegg til ny tekst i paragraf 21. punkt 3:
Lovutvalg som behandler innkomne forslag til endring av forbundets lov, og avgir innstilling
herom til tinget gjennom forbundsstyret. Lovutvalget påser at forbundets spilleregler alltid er
i overensstemmelse med ITFs regler og NIFs lover
Ny setning: Lovutvalget påser at forbundets turneringsregler alltid er i overensstemmelse
med NIFs lover
Forslaget ble vedtatt.
Sak 11: Innkomne forslag

Forslag 1 for Oslostudentenes IF (OSI) og NTNUI ble presenter og dirigenten ga ordet til
Kjetil Taksdal på vegne av OSI og NTNUI for å redegjorde.
Studentidretten jobber for å gi tennisspillere et billig og bra tennistilbud i studietiden.
Forslagsstillerne fremhevet den årlige NTF-avgiften som ligger på 215 kroner pr.
klubbmedlem som et stort pengesluk. På grunn av hyppige utskiftninger i medlemsmassen
betyr det i praksis at det betales hel årsavgift også for medlemmer som bare tilhører
klubbene i et halvår.
De vil gi et godt tilbud til en rimelig pris. Derfor ber de om reduserte kostnader med et
forslag om at NTF tilsluttede studentklubber betaler en redusert årsavgift på kr. 95,- pr.
spiller.
Tennispresident Gisle Jentoft ble gitt ordet for å redegjøre for styrets innstilling som var at
de ikke støtter en ytterligere differensiering i medlemsavgiftene. Dette hadde blitt utredet
også i forkant av Tinget i 2015 med negativt resultat. Konklusjon: Styret støtter ikke
forslaget.
Representant 39 Per Grieg fra Paradis Tennisklubb ba om ordet. Han fortalte at klubben har
200 studenter som spiller på klubbens anlegg, og vil gjerne ha disse inn som medlemmer.
Derfor støttet han forslaget.
Da ingen flere ønsket ordet, tok dirigenten forslaget til votering. Forslaget fikk 37 stemmer
for – 32 stemte mot. Forslaget ble således vedtatt.
Det andre forslaget fra Oslostudentenes IF (OSI) og NTNUI omhandlet er ønske om å kunne
søke støtte til å arrangere turneringer. En slik støtte vil medvirke til redusert
påmeldingsavgift til nasjonale turneringer. Det ble i saksfremlegget henvist til at enkelte
klubber bruker turneringer som en stor inntektskilde. Studentorganisasjonene ønsket
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muligheten til å organisere ”non-profit” turneringer. De viste også til at en påmeldingsavgift
på 500 kroner for en klasse blir urimelig for en spiller som ryker ut i første runde.
Styret støttet ikke forslaget og hadde i sin innstilling trukket frem at de veiledende satsene,
som er differensiert ut fra aldersklasse, turneringer ute/inne og format er på et fornuftig
nivå.
Dirigenten ga forslagsstillerne anledning til å utdype forslaget, men da de ikke ønsket dette,
tok dirigenten det opp til avstemming med slikt resultat:
Forslaget falt da bare 5 stemmeberettigede støttet det.
Forslag 2: Det neste forslaget var innsendt fra Kristiansand Tennisklubb v/Øistein Wirak. I det
omfattende forslaget ønsket de å legge tilrette for at færre kamper, særlig i regionserien,
avgjøres på Walk Over, datoer endres eller passer dårlig for de ulike klubbene slik at de må
stille med sterkt reduserte mannskap. Forslaget omfattet også NM lag og pekte på store
utfordringer med å få til lagkamper når reiseavstanden er stor.
Det ble vist til at elitedivisjonene spilles over to påløpende helger og at dette også kan følges
i lavere divisjoner. Dersom man oppnevner vertskapsklubber med store anlegg og baner
ute/inne kan lagkamper spilles innenfor en og samme helg.
Med et slikt opplegg over to helger, en om våren og en i høstsesongen blir det enklere for
klubbene til å samle beste spillerne og dermed sørge for bedre konkurranse og en generell
heving av nivået. Man legger da også tilrette for en god arena for å utveksle erfaringer og
inspirasjon klubbene imellom.
Styret synes forslaget er spennende og mener turneringsutvalget skal utrede dette og
komme med sin innstilling. Dersom man endrer gjennomføringsformen vil det viktigste være
å sikre god gjennomføringsgrad.
Det var representant nr. 27 Øivind Ås fra Kristiansand Tennisklubb som ble gitt ordet for å
forsvare forslaget. Han sa at klubben var fornøyd med styrets behandling i saksdokumentene
og at turneringsutvalget dermed utreder forslaget videre.
Forslag 3: Det tredje forslaget var innkommet fra Bergens Tennisklubb v/Terje Sørensen og
omhandlet et ønske om at det opprettes en felles nettportal for alle klubbene etter modell
fra DNT.
Dirigenten ga så Terje Sørensen, styreleder i Bergens Tennisklubb, ordet for å redegjøre for
forslaget.
Han trakk frem at en slik felles portal vil bidra til å samle tennis-Norge og fremstå som et
felles tilbud med forgreninger til samtlige lokale lag og klubber tilknyttet NTF, gjerne sortert
pr. fylke og med linker til klubbene.
Dirigenten ga ordet til tennispresident Gisle Jentoft som fremholdt at dette et krevende
forslag som vil være en utfordrer i forhold til de nåværende digitale satsingene. Han var
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åpen for at NTF lager en ”klikkbar” oversikt som leder til den enkelte klubb. Styrets
konklusjon er at de ikke har kapasitet til å gjennomføre forslaget slik det ble fremsatt.
Dirigenten anmodet om at forslaget trekkes fra Tingets behandling, men at det oversendes
styret til vurdering. Tinget sa seg enige i dette.
Forslag 4: Tønsberg Tennisklubb v/Knut Gran hadde bedt om en omfattende redegjørelse
vedr. økonomi delt inn i 3 områder knyttet til 1: Administrasjonens reisevirksomhet, 2:
Lønnsutgifter og 3: Kontorkostnader.
Dirigenten ga ordet til representant 45, Knut Gran som redegjorde for forslaget som baserte
seg på, det klubben mente var mangler i tidligere rapporteringer og ønsket derfor en del
konkretiseringer. Han mente at tennisforbundet hadde besvart disse i sine gjennomganger
på en god måte.
Forslaget ble derfor ikke behandlet videre.
Forslag 5: Dette var sendt inn av Blommenholm og Sandvika Tennisklubb, v/Sissel Haukland.
Klubben foreslo en endring av regelen i § 56 om at det spilles avgjørende super-tie-break
hvis det står 3-3 i lagkamper etter å ha spilt to doubler og 4 singler.
Bakgrunnen er at lagkamper tar lang tid, selv uten spill av et avgjørende super-tie-break. På
hverdager, spesielt i kampene om høsten, er det problemer å få spilt ferdig i dagslys.
Representant 12 Sissel Haukland ble gitt ordet for å redegjøre for bakgrunnen. Hun merket
seg styrets positive innstilling.
Dirigenten anbefalte at forslaget oversendes styret til vurdering i den pågående prosessen
knyttet til turnerings- og kampreglement. Tinget sa seg enig i dette.
Forslag 6 og 7 - del 1: Dette besto av to deler og var sendt inn fra Heming v/Karin Hjelle
Dalbakk. Holmenkollen Tennisklubb v/Styret hadde også sendt inn tilsvarende forslag med
identisk ordlyd. I tillegg inneholdt også forslaget fra Holmenkollen Tennisklubb et tredje
del-forslag.
Dirigenten ba derfor Tinget behandle de to identiske forslagene samlet.
Representant og styremedlem i Heming Tennis, Henrik Skalmerud ble så gitt ordet og ba om
at klubbens daglige leder Karin Hjelle Dalbakk fikk talerett for å begrunne for de to
forslagene.
Hun redegjorde først for delforslag 1 der klubben ønsker å endre ordlyden i § 10 avsnitt C
som omhandler forbud for spillere til å melde seg på i turneringer som går parallelt.
Forslagsstiller ønsket et tillegg som presiserer hva som skjer dersom en spiller er påmeldt
både i en nasjonal- og internasjonal turnering med overlappende termin. Spilleren skal da
selv være ansvarlig for å gjennomføre begge turneringene. Dersom det blir kollisjon med
kamper i de to turneringene, og spilleren må trekke seg fra den nasjonale turneringen, vil
spilleren ikke opptjene poeng i den norske turneringen.
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Tennispresident Gisle Jentoft ble gitt ordet for å redegjøre for styrets innstilling. Han svarte
at styret er enig og ser problemstillingen. Styret vil finne en løsning og ber derfor om å få
oversendt forslaget for å finne en riktig formulering. Tinget godkjente dette.
Forslag 6 og 7 - del 2:
Tinget sa seg enig i at dette forslaget behandles samlet med Holmenkollen Tennisklubbs
forslag.
Heming foreslår at U-10 turneringer deles inn i race og challenge kategori, der race er for
de mer erfarne og challenge for de litt ferskere i turneringssammenheng. I race turneringer
skal det benyttes grønne baller, og de skal kun være for 9 - og 10 åringene. I Challenge
turneringene skal det benyttes oransje baller, og disse turneringene skal være åpen for alle
spillere U-10 år.
I U-12 klassen opprettholdes race og challenge kategoriene. I race skal det spilles med gule
baller, og skal kun være åpen for 11 - og 12 åringene. I Challenge turneringene skal det
benyttes grønne baller, og disse turneringene skal være åpne for spillere som er 10 år og
eldre.
Karin Hjelle Dalbakk ble igjen gitt ordet for å redegjøre for Hemings andre forslag.
Klubben ønsket endringer i turneringsveilederen for å tillate bruk av forskjellige baller i U-10
og U-12 klassene. Klubben foreslo å dele U-10 i to klasser der Race spiller med grønne baller
på full bane og Challenger spiller med oransje baller på midibane.
For U-12 foreslår Heming at det skal spilles med gule baller i Race-turneringene inkludert
Landsturneringen og Regionturneringer, og med grønne baller i Challenge-turneringene.
Dirigenten ga så ordet til Tennispresident Gisle Jentoft som redegjorde for styrets innstilling.
Styret støtter ikke forslaget. Tennisforbundet mener at en langsommere ball gir mer
mestring og er best for utviklingen av spillere. Han trakk også frem
barneidrettsbestemmelsene i NIF, der målet er å sikre barna som individ og som aktive
idrettsutøvere, og å sette barna i sentrum gjennom gode opplevelser. For tidlig spesialisering
defineres som en viktig årsak til frafall fra idretten.
Styret ønsker derfor å beholde grønn ball i alle turneringer under 12 år, men NTF bør i
kommende periode evaluere og søke å finne andre løsninger for den gruppen som trenger
større utfordringer i ferdighetsutviklingen sin.
Jentoft avsluttet med å fastslå at dersom det parallelle forslaget fra Heming tennis og
Holmenkollen Tennisklubb skal inn i turneringsreglementet, må det jobbes mer med, da
innholdet er en sammensatt sak der det uansett må gjøres tilpasninger.
Han ba så om at forbundets idrettssjef Øivind Sørvald ble gitt talerett til saken for å utdype
kompleksiteten.
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I mellomtiden hadde observatør 91, Carl Rune Børsting fra region Nord bedt om ordet. Han
forsvarte dagens ordning og så ingen grunn til å endre denne.
Øivind Sørvald påpekte viktigheten av å tilpasse utstyret til spillere under 12 år. Opprinnelig
var det slik at norske barn begynte noe senere med tennis enn i mange andre land og det var
argumentet for å være tilbakeholdne med å la denne gruppen få bruke gule baller. Han
anbefalte å bruke mer ressurser på spillere fra 13 år og oppover. Men advarte samtidig og sa
at vi kan ikke ende opp med gul ball for 10-åringer.
Representant 21 Jørgen Lindemann fra Holmenkollen Tennisklubb ba om ordet. Han refererte
til internasjonale sider og fant der støtte i påstanden om at vi i Norge har forlatt den
balansen som var ment. Han sa at Holmenkollen Tennisklubb står ved sitt forslag, og støtter
Hemings forslag.
Dirigenten anbefalte at forslaget oversendes styret under den pågående høringen om
turneringsformer/turneringsreglement. Dette fikk ikke gehør fra salen.
Representant 47, Annette Aksdal fra Ullern Tennisklubb ba om ordet, og fremhevet at dette
først og fremst er en faglig debatt. Fysisk modning er ulik fra individ til individ og derfor søker
man utfordring i andre klasser i noen turneringsformer. Spillere må få spille med gul ball når
de er klar for det, og vi må ha tillit til trenernes kompetanse og vurderingsevne sa hun.
Representant 30, Per Stålnacke fra Moss Tennisklubb ble gitt ordet. Han ba om en faglig
vurdering om hvorfor de beste 12 åringene bør spille med gul ball?
Tennisforbundets idrettssjef Øivind Sørvald ble igjen gitt ordet og sa det er hårfine
balanseganger og at vi må utrede hvordan vi skal få til det. Han fremhevet at det er mange
løsninger.
Representant 58, Region Østland Øst fikk ordet og fremholdt at praksis i Canada er at de ikke
bare spiller med grønne baller – mange spiller med gule, hevdet hun.
Idrettssjef Sørvald tilbakeviste dette.
Representant 18, Caroline Borch-Nilsen fra forslagsstilleren Heming ba om ordet. Hun ville
presisere at 10 åringer spiller med grønn og 12 spiller med gul. For å omgå denne regelen,
spiller 10 åringer i U-12 og 12 åringer U-14. Derfor ønsker Heming enkelte U-12 turneringer
med gul ball. Trenernes kompetanse er viktig. Hun presiserte også at Heming ønsket en
avstemming om forslaget.
Tennispresident Gisle Jentoft tok ordet. Han mener forslaget ikke kunne vedtas slik det
foreligger, derfor må det bearbeides. Vi har stor tillit til trenerne. Problemet er at noen
foreldre ikke respekterer disse og presser på for å bruke gule baller.
Dirigenten forsøkte seg igjen på å be salen oversende forslaget til styret for en rask videre
behandling.
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Representant 18, Caroline Borch-Nilsen fra forslagsstilleren Heming ba igjen om ordet og sa
de vil at forslaget går til behandling med et revidert tillegg.

Forslag 7 - del 3: Tinget gikk så over til å behandle delforslag 3 fra Holmenkollen Tennisklubb
v/Styret og dirigenten ba om forslagsstillers redegjørelse.
Representant 21, Jørgen Lindemann fra klubben ble gitt ordet og sa at klubbens mål med
forslaget er en større bruk av skjønnsseeding. Tennisforbundet har hatt muligheten for slik
seeding i to år uten å bruke denne.
Holmenkollen Tennisklubbs forslag er ment å forhindre et tablå der høyt rangerte spillerne i
en turnering møtes i de første rundene. Som eksempler ble det trukket frem at NTF tar ut
spillere til EM – uten å benytte åpningen for å skjønns seede de samme spillerne i NM. De
reelle sett beste spillerne bør representere Norge i EM, og de reelt sett beste spillerne bør
være seedet i NM.
Styret hadde i sin innstilling skrevet at de ønsker å unngå at Tinget stemmer over en bestemt
formulering av § 19. Dersom det skal stemmes over denne saken, bør det stemmes over om
Tinget skal pålegge NTF å benytte seg av muligheten som ligger i dagens regelverk, til å
skjønns seede ved behov.
Tennispresident Gisle Jentoft ble gitt ordet og han fortalte at det har vært en debatt om
dette både i styret og administrasjonen. Han presiserte at det er ingen som ønsker en
”moralsk finale” i tidlige runder. Samtidig understreket han at dette er en kompleks
problemstilling.
Representant 46, Jarl Bibow fra Ullern Tennisklubb ba om ordet og ville oppklare at det er slik
at den internasjonale ranking går foran nasjonal ranking. Følger man dette, vil dette løse seg
elegant og det vil ikke være et stort problem i Norge.
Representant 30, Per Stålnacke fra Moss Tennisklubb sa at forbundet selv bruker
skjønnsseeding i flere situasjoner – og det bør også kunne brukes i f.eks. NM.
Representant 21, Jørgen Lindemann fra forslagsstilleren fremholdt at det særlig i U-16 har
vært skjevheter. Også i klassene U-18 og U-14 blir det for mye tilfeldigheter omkring hvem
som møtes i finalene.
Representant 4, Marianne Sælen fra Forbundsstyret ba om ordet og avklarte at det allerede
er anledning til å bruke skjønnsseeding. Men praksis viser at muligheten ikke brukes. Tinget
kan pålegge NTF og bruke denne muligheten i større grad når det er fornuftig, sa hun.
Representant 22, Morten Bjerke fra forslagsstilleren Holmenkollen Tennisklubb presiserte fra
klubbens side at en slik mulighet ikke kan, men skal benyttes.
Representant 8 Connie Kormeseth fra Asker Tennisklubb ba om ordet for å be om et svar på
om skjønnsseeding skulle begrenses til NM.
Dette ble bekreftet av president Gisle Jentoft.
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I Tingpapirene hadde styret kommet med sitt eget forslag til vedtak slik:
Turneringsreglementet skal fortsatt åpne for at NTF ved behov kan fravike fra siste offisielle
rankingliste ved seeding av spillere til NM (skjønnsseede). Tinget ber NTF om å bruke denne
muligheten dersom det er behov for det.
Tinget ønsket imidlertid en mer presis formulering og vedtok enstemmig:
I NM skal det brukes skjønnsseeding i alle klasser.
Forslag 6 og 7 - del 2: Man gikk deretter tilbake til dette forslaget.
Gisle Jentoft gikk nå igjennom det omformede forslaget fra Heming som også Holmenkollen
Tennisklubb bekreftet at de stiller seg bak.
Vi foreslår at U-10 turneringer deles inn i Race og Challenger kategorier, der Race er
for de mer erfarne og Challenger for de litt ferskere i turneringssammenheng. I Race
turneringer skal det benyttes grønne baller, og de skal kun være for 9 og 10 åringene.
I Challenge turneringene skal det benyttes oransje baller, og disse skal være åpen for
alle spillere U-10 år.
I U-12 klassen opprettholdes Race og Challenger kategoriene. I Race skal det spilles
med gule baller, og skal kun være åpen for 11- og 12 åringene. I Challenge
turneringene skal det benyttes grønne baller, og disse skal være åpne for spillere som
er 10 år og eldre.

Representant 30, Per Stålnacke fra Moss Tennisklubb ba om ordet. Han forespurte om det
virkelig er slik at man ikke kan ha ranking U-12.
President Gisle Jentoft refererte til samtaler forbundet har hatt med de ansvarlige for
barneidrettsbestemmelsene i NIF som svarer et klart nei – ranking for disse årsklassene
tillates ikke.
Representant 91, Carl Rune Børsting, Tennisregion Nord ba om ordet for anmode Øivind
Sørvald om å gi sine innspill. Selv mente han at dette er en faglig debatt som Tinget ikke bør
ta stilling til. Denne problemstillingen hører hjemmet i et faglig forankret forum.
Representant 8, Connie Kormeseth, Asker Tennisklubb ba om ordet og ville ha en avklaring
omkring hvilke turneringer som omfattes av et slikt forslag. Hun ba så om en pause slik at
klubbenes representanter kunne diskutere forslaget internt.
Representant 29, Gunnar Birkevold, Ljan Tennisklubb fikk så ordet. Han advarte mot forslaget
fordi det fremskynder et ønske hos foresatte til å forsere en for tidlig progresjon.
Representant 12, Sissel Haukland, Blommenholm og Sandvika Tennisklubb ba så om ordet
fordi hun ønsket en redegjørelse fra Øivind Sørvald.

18

Deretter ble ordet gitt til Sørvald som fremholdt at dersom Tinget innfører dette i
Landsturneringen nå, vil kanskje 150 barn måtte spille med gul ball, til tross for at vi ser de
spiller god tennis med grønne baller. Han henstilte til Tinget at vi må sette oss ned og finne
gode løsninger.
Tinget var nå klar for å ta en kort pause.
Klokken 15:10 var representantene tilbake i salen, og klare til å stemme over saken.
Styret ba først om ordet og presiserte at de ønsket at det nedsettes et kompetent utvalg av
trener som kan debattere helheten i problemstillingen. President Gisle Jentoft ba om respekt
for dette.
Deretter satt dirigenten det omformede forslaget fra Heming og Holmenkollen Tennisklubb
til votering.
Forslaget fikk 18 stemmer. Kontravoteringen viste at 35 mot og forslaget ble dermed
avvist.
Forslag 8: Tennisregion Hedmark og Oppland v/Per Granlund hadde sendt inn et forslag der
de ba om en gjennomgang av Norsk tennis helsetilstand og spesifisert konkrete områder der
de ønsket informasjon.
Styret henviste til de redegjørelser som var gitt i løpet av dagen i tilknytning til beretninger
og regnskap og anså derfor spørsmålene som besvart. Ingen i salen hadde innvendinger mot
det.
Forslag 9A: Dirigenten kunne nå henlede Tennistingets oppmerksomhet til et svært
omfattende forslag fra Tennisregion Østland Øst v/Rune Rødsten. Forslaget var delt inn i
delforslagene, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.
Dirigenten ba så Tennispresident Gisle Jentoft først kommentere del A som gjaldt et ønske
om å innføre Universal Tennis Rating i Norge helst innen juni 2018. I denne rankingen er
College spillere fra mer enn 200 land representert. Det er et ønske om at det skal bli mulig å
arrangere tilknyttede turneringer i Norge. Jentoft sa at Norges Tennisforbund støtter dette,
men det har til nå vist seg vanskelig å konvertere data fra Tournament Software til Universal
Tennis Rating.
Representant 57, forslagsstiller Rune Rødsten fra Tennisregion Østland Øst fikk ordet for å få
en bekreftelse om man kan arrangere UTR-turneringer i Norge. Jentoft kunne ikke bekrefte
hva som er kriteriene for slike turneringer, ut over det så han på dette som positivt. Det er
komplekst å finne samhandling mellom de to rankingsystemene.
Representant 36, Christer Gavelli fra Nordstrand Tennisklubb ba om ordet for å bekrefte at
det ikke er et problem å holde slike turneringer i Norge.
Representant 30, Per Stålnacke fra Moss Tennisklubb var neste på talerlisten. Han påpekte at
det ikke står noe om UTR i turneringsreglementet. For å arrangere slike turneringer, mente
han det i så fall må inn i reglementet.
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Styrets hadde i sin innstilling i Tingpapirene bekreftet at styret og administrasjonen jobber
med en utredning av UTR som en del av en større prosess med nye turneringsformer og
ranking.
Forslaget oversendes styret for rask behandling i turneringsreglementet
Forslag 9B: Dette omhandlet et ønske om at det åpnes for flere turneringsformer som favner
breddespillere i ungdomsårene. Etter forslagsstillers syn, vil det være behov for å vise skjønn
og åpne for dispensasjoner i reglementet hva gjelder turneringsformer U-16 – U-19.
Tinget sa seg enige i at forslaget oversendes styret
Forslag 9C: Forslagsstillerne mener at NTF må jobbe for at turneringsavgiftene skal holdes
lave. Reglementet har veiledende priser på turneringsdeltagelse. Det foreslås at veiledende
priser bør gjøre om til makspriser. Det bør oppfordres til lavere priser der det er mulig.
Forslagsstiller var kritisk til at NTF bruker høyere avgifter i NM ute og mente at
støtteordninger må kommuniseres tydelig.
Av styrets innstilling gikk det frem en enighet om at det må jobbes med å holde ”prislappen”
nede for å spille tennis. Samtidig er styret glad for at klubber er villige til å arrangere
turneringer, og at det er rimelig at de kan sitte igjen med et økonomisk overskudd. Styret
støtter forslaget og foreslår at det lages makspriser.
Tinget oversender forslaget til styret for behandling.
Forslag 9D: var et ønske om at ballreglene for turneringer i U-10 og U-12 skulle evalueres og
evt. legge frem forslag til forbedringer og valgmuligheter.
Forslagsstiller trakk saken med referanse til diskusjonene og vedtak under forslag 6 og 7 del 2.
Forslag 9E: var knyttet til tydeliggjøring av situasjonen for landslagene og bruttotropper. Det
ble etterlyst tydelighet i planverk, løfter overfor spillere og budsjetter. Der viktig med
forutsigbarhet både for spillere og klubber.
Forslagsstiller trakk saken fra behandling da forklaring var gitt i redegjørelser tidligere på
Tinget. Styret ville i sin redegjørelse også henlede oppmerksomheten til all informasjon
som ligger fast på tennis.no
Forslag 9F: Dette var et beslektet forslag knyttet til uttakskriterier og transparens for
landslagene. Styret hadde henvist til at uttaksregler og kriterier ligger på tennis.no og er
transparente og følges.
Forslagsstiller trakk saken fra behandling da forklaring var gitt i tingdokumentene og
redegjørelser tidligere på Tinget.
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Forslag 9G: Gjaldt forbundets satsing på landslag og ikke alene på enkeltspillere. Det er viktig
at man bygger bredde i toppen, for at norsk tennis skal få frem flere gode spillere. Styret er
helt enig i dette, og sier i sin innstilling at dette etterleves i dag.
Forslagsstiller trakk saken fra behandling da forklaring var gitt i tingdokumentene og
redegjørelser tidligere på Tinget.

Forslag 9H: Forslagsstiller ønsket en redegjørelse for hvorfor toppsatsingen i NTF går med
”underskudd”, som dekkes opp med et tilsvarende ”overskudd” fra breddesatsing. Det ble
referert til side 58 i Tingdokumentene.
Representant 57 Rune Rødsten fra forslagsstilleren, ba om ordet og ønsket større tydelighet
omkring breddesatsingen ved at det settes av midler som er søkbare.
Generalsekretær Alexander Kjær ble gitt ordet for å svare. Bredde er ikke turneringer –
bredde er aktivitet. Forbundet har mange aktiviteter som støtter både breddeturneringer og
aktiviteter. Eksempelvis Tennisskolen og ballpoolordningen med gratis baller. Han gjentok
som det var opplyst tidligere under Tinget at forbundet styrer mot 80/20 i breddesatsingens
favør. Innen idretts-Norge (NIF) er Tennisforbundet blant de forbund som bruker minst på
topp kontra bredde.
Representant 58 Ingelin Harlem, Tennisregion Østland Øst ba om ordet. Hun poengterte at
det brukes mindre til breddesatsing enn det som er budsjettert. Dette ville hun ha
oppmerksomhet omkring i debatten knyttet til budsjett for den kommende perioden.
Dirigenten foreslo at saken ble tatt opp igjen under behandlingen av budsjettet.
Forslagsstiller sa seg enig i det.
Forslag 9I: Her ønsket forslagsstiller at ledige stillinger i NTF utlyses offentlig.
I styrets innstilling står det at de er enige og at dette etterleves. Dette var et greit svar for
forslagsstiller.
Forslag 9J: Forslagsstiller fremmet forslag til ny § 82 i Turneringsreglementet ved at man
styret fratas retten til å vedta endringer før disse har vært forelagt lovkomiteen og er sendt
ut på høring i klubbene. Deretter skal styret vedta eller forkaste forslagene. Forkastede
forslag skal begrunnes.
I sin innstilling sier styret seg enig i at forslag bør sendes ut på høring. Styret har i arbeidet
med nytt turneringsreglement gjennomgått hele denne prosessen og innarbeidet dette i
forslag til ny bestemmelse.
Styret støttet hverken særskilte regler for hvordan endringsforslag skal fremmes for styret
eller at styret sender ut på høring forslag de selv ikke støtter.
Representant 30 Per Stålnacke fra Moss Tennisklubb poengterte at forslaget er del i to og
Tinget har ikke behandlet alt i forslaget.
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Dirigenten ba om en avklaring
Representant 30 Per Stålnacke fra Moss Tennisklubb fikk ordet. Tennisregion Østland Øst
foreslår også en endring i prosedyrene ved forslag til endringer i turneringsreglement. Han
mente forslaget vil fremme en større åpenhet.
Marianne Sælen fra Styret ble gitt ordet. Hun finner det lite hensiktsmessig at styret sender
forslag de er uenige i på høring. Det vil være et uheldig pålegg. Klubber kan alltid komme
med forslag på Tinget dersom de mener ikke å ha fått gehør for sine meninger og forslag.
Målsettingen skal være en stor grad av åpenhet.
Styret hadde i tingpapirene foreslått slikt vedtak:
Styret ber om tingets fullmakt til å fastsette endelig utforming av bestemmelsen om
endringer i turneringsreglementet med utgangspunkt i forslaget slik det er sendt på høring
og med eventuelle justeringer som styret finner nødvendig på grunn av innspill i høringen.
Representant 30 Per Stålnacke fra Moss Tennisklubb ba igjen om ordet for å poengtere at
åpenhet er viktig.
Tennispresidenten Gisle Jentoft bekreftet dette og fortalte at endringer som er gjort i
turneringsreglementet vil bil lagt ut på tennis.no weben på samme sted som
høringsuttalelsene vedr ... blir lagt ut.
Dirigenten konstaterte at forslagsstiller var fornøyd med svaret som var gitt til 9J
Forslag 9K: Gjaldt etiske retningslinjer i Tennisforbundet, men som det var redegjort for
tidligere er NTF underlagt Idrettsforbundets etiske retningslinjer som man er pålagt å følge.
Dirigenten konstaterte dermed at dette var redegjort tilfredsstillende for.
Forslag 9L: Representant 58 Ingelin Harlem, Tennisregion Østland Øst redegjorde for dette
delforslaget der det var et ønske om sterkere satsing på regionene for å få mer aktivitet.
Dette er særlig viktig for å styrke breddetilbudet i norsk tennis.
Hun sa at på tennistinget i 2015 var saken tatt opp, og ville vite om forutsetningene blitt
endret etter det. Tennisregion Østland Øst søker å gjennomføre mange tiltak, poengterte
hun. De har en forståelse for at det ikke i praksis er noen støtte å få.
Ingelin Harlem, Tennisregion Østland Øst poengterte at hun snakket på vegne av alle
regioner.
Dirigenten ga Tennispresident Gisle Jentoft ordet og han svarte at struktur og aktiviteter
varierer sterkt i de ulike regionene. Østland Øst er en sterk region både med god økonomi og
høy aktivitet. Et satsingsområde fremover blir at generalsekretæren vil gjennomføre
omfattende reiseaktivitet til klubbene for å finne gode tilpassede satsningsformer. Vi må
møte tennis-Norge som primært består av klubber og ikke regioner, slik kartet ser ut i dag.
Forslagsstiller sa seg fornøyd med redegjørelsen sett fra regionens side, men Ingelin Harlem,
Tennisregion Østland Øst ville også at Tinget skulle ta stillingen til at U16 turneringer ikke
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skal kunne legges til konformasjons helger normalt første helg i september fordi det påvirker
deltakelsen sterkt.
Ingen delegater ba om ordet for å motsi dette.
Sak 12: Fastsettelse av kontingenter og avgifter
Dirigenten redegjorde for saken ved å lese opp styrets innstilling: Styret i Norges
Tennisforbund foreslår ikke å øke kontingenter og avgifter.
Kontingentene ble dermed videreført slik:
Seniormedlemmer (fra 13 år) kr. 215,00
Juniormedlemmer (t.o.m. 12 år) kr. 95,00
Tinget hadde tidligere på dagen vedtatt at ”studentmedlemmer” skal betale kontingent som
juniormedlemmer.
Tinget aksepterte dette enstemmig.
Sak 13: Tildeling av NM
Svein Are Lapstun fra administrasjonen ble gitt ordet for å gå igjennom innkomne ønsker
som alle var listet opp i Tingdokumentene.
Flere klubber ba deretter om ordet for å avklare sine søknader og ønsker som arrangører
slik:
Både Nordstrand Tennisklubb og Heming tennis ønsket å arrangere U-12 Landsturneringen
ute i 2019, mens Nordstrand Tennisklubb også ønsket arrangøransvar i 2020. Representant
36 Christer Gavelli argumenterte for Nordstrand mens Karin Hjelle Dalbakk argumenterte for
Heming tennis.
Tinget ga turneringen 2019 til Heming tennis. Nordstrand Tennisklubb fikk arrangementet i
2020.
Nummer 84, Fredrik Vabog, observatør fra Paradis Tennisklubb og nummer 86, Cezar
Johanson, observatør fra Stavanger Tennisklubb ba om ordet. De ville redegjøre for
klubbenes søknader.
Paradis Tennisklubb hadde søkt om U19 turneringen inne i 2020 og U-16 U-14 i 2020 og
Landsturneringen inne i 2020. Stavanger Tennisklubb hadde søkt om U-19 inne i 2020 og
U-16 inne både i 2019 og 2020 samt U-14 inne i 2020. Stavanger hadde også søkt om å få
være arrangør av Landsturneringen U-12 inne både i 1919 og 1920.
De to argumenterte med et ønske om å samle ressurser praktisk sett når både trenere og
spillere kan være på et sted når de først reiser. De to mente det også er viktig å få store
arrangementer ut av Oslo-området.
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De presenterte så et koordinert forslag, der ønsket var at Paradis Tennisklubb tildeles U-19
og U16 turneringene inne i 2019, mens Stavanger Tennisklubb tildeles U-14 og
Landsturneringen inne i 2019. Årets etter, i 2020 ba de om å få arrangøransvaret omvendt.

Dirigenten henledet oppmerksomheten på at også Heming også ønsket å arrangere U-16 i
2020. Klubben bekreftet at de fastholdt denne søknaden.
Tildelingene ble tatt opp til behandling og 15 støttet den andre kandidaten Heming 27 gikk
imot og således medvirket til at denne tildeles Stavanger Tennisklubb.
Gjøvik Tennisklubb ville ha arrangøransvaret for NM Senior inne i både 2019 og 2020.
Paradis Tennisklubb hadde fremmet samme ønske.
Per Granlund fremmet søknaden på vegne av Gjøvik Tennisklubb. Han mente det er viktig å
ha slike arrangementer i innlandet for å utvikle tennis interessen. Han hevdet også at Gjøvik
Tennisklubb er den eneste klubben i Norge som arrangerer ITF kategori 4 turneringer i
Norge. Representant 84 Fredrik Vabog fra Paradis Tennisklubb fortalte at de støtter Gjøviks
ønske om å være arrangør.
Tinget tildelte NM inne i 2019 til Gjøvik Tennisklubb og i 2020 til Paradis Tennisklubb.
Tinget støttet dette og tildelingene for årene 2019 og 2020 ble da slik:
Klasse
Senior ute
U-19 ute
U-16 ute
U-14 ute
Landsturneringen U-12 ute
Senior inne
U-19 inne
U-16 inne
U-14 inne
Landsturneringen U-12 inne

2019
Norges Tennisforbund
Norges Tennisforbund
Norges Tennisforbund
Norges Tennisforbund
Heming Tennis
Gjøvik Tennisklubb
Paradis Tennisklubb
Paradis Tennisklubb
Stavanger Tennisklubb
Stavanger Tennisklubb

2020
Norges Tennisforbund
Norges Tennisforbund
Norges Tennisforbund
Norges Tennisforbund
Nordstrand Tennisklubb
Paradis Tennisklubb
Stavanger Tennisklubb
Stavanger Tennisklubb
Paradis Tennisklubb
Paradis Tennisklubb

Sak 14: Behandle Strategi og Handlingsplan 2017 – 2019
Dirigenten ba styret redegjøre for denne og overlot ordet til styrets nestleder Lars Gjerdåker.
Han gikk gjennom styrets forslag til strategiplan. Lars Gjerdåker fortalte at styret ønsker å
videreføre den forrige planen, men har hatt fokus på å korte denne noe ned slik at den skal
være tydeligere spisset.
Den fremlagte strategiplanen er, etter innledning, visjon og status pr. 2017, delt inn slik:
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Strategi og hovedmålsettinger (Mål om vekst i medlemsmassen, trenerutdanning,
Tennisskolen, anlegg, turneringsformer og øvrige områder.)
Gjennomføring (Kvalitet og innovasjon, klubb region og forbund, Spillernes
Langsiktige Utviklingsplan, kommunikasjon og sponsor og samarbeidspartnere.)
Dersom Tinget vedtar planen, vil styret vil be administrasjonen utarbeide en handlingsplan
basert på denne. Styret ser for seg en horisont på 5 til 10 år.
Lars Gjerdåker trakk frem en særlig utfordring ved at hovedtyngden av medlemsmassen er
bosatt på Østlandet. Han fremholdt at 2/3 av Norges innbyggere som ikke bor i dette
området. Det er i disse områdene man vil ekspandere.
Banetilgjengelighet i innendørsanlegg er litt annerledes, for mens det på Østlandet er 200
spillere pr. bane, er det gjennomsnittlige antallet medlemmer pr. bane i resten av landet 100
spillere.
Også når det gjelder medlemmene i klubbene er forskjellene store. Lars Gjerdåker trakk frem
fire eksempler der Oslo TK, stabilt over de fem siste årene har hatt tyngden av sine
medlemmer fra 26 år og oppover. Heming har to klare grupper 6-12 år og over 26 år som
sine klare tyngdepunkter. Stavanger Tennisklubb har tyngdepunktet fra 6-10 år, før
medlemsmasser faller dramatisk for så å ta seg godt opp i aldersgruppen fra 26 år. I Stabekk
Tennisklubb er aldersgruppene 6-12 år, 13-19 år og over 26 år de sterkeste.
I planen foreslår styret å forsterke arbeidet med Tennisskolen, Tennisskolekonseptet og
Tour-opplegget. Det vil samtidig legge grunnlaget for rekruttering og flere turneringsspillere.
Det er en stor utfordring å stoppe frafallet i aldersgruppen 13-19 år. Fra dagens nivå med 30
klubber som satser på dette, ser styret for seg en dobling mot år 2015.
Godt tilgjengelig og tilrettelagt anleggskapasitet er avgjørende for å skape vekst i norsk
tennis. Styret mener klubbene må være spydspissen, mens Tennisforbundet vil støtte aktivt
hjelp og rådgiving. Tilskuddsordningene fra spillemidler og momskompensasjon er viktige.
I Handlingsplanen understreker styret at de ønsker flere turneringer med mer fokus på glede
og moro og at det legges tilrette for kamper på riktig nivå. Gjerdåker trakk særlig frem det
uheldige i ”0 og 0” kamper. Flere lagkamper er også ønskelig. Gode turneringsformater er
viktig for langvarig glede ved å spille tennis.
Styret ser for seg en vekst i antallet lisenser fra U-12 inkludert senior fra dagens nivå til en
økning på +60 prosent i løpet av en tiårsperiode.
I handlingsplanen som ble lagt frem for Tinget, var det også offensive mål for medlemsvekst
og man vil øke fra dagens ca. 26.500 medlemmer til 40.000 i løpet av de neste ti årene.
Lars Gjerdåker avsluttet sin innledning til behandlingen av handlingsplanen for 2017-2019
med å understreke at vi ikke kan gjøre alt på en gang, men det er viktig å være tydelige på
horisonten. Det fremlagte fikk stor applaus.
Dirigenten gikk så igjennom planen punkt for punkt.
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Representant 22, Morten Bjerke ønsket ordet for å sette lys på anleggssituasjonen i forhold
til ønsket om medlemsvekst. Han mener å se et misforhold mellom mål og
anleggssituasjonen. Ønsker vi slik vekst, trenger vi langt flere baner.
Lars Gjerdåker svarte at det er viktig å satse på å få flere baner, men også se hvordan vi
organiserer bruken av de anleggene vi har. Utnyttelsesgraden kan mange steder økes. Det er
også anlegg vi ikke er kjent med som kanskje ligger ubrukt – og så må det jobbes for å få på
plass kommunale anlegg.
Representant 45, Knut Gran fra Tønsberg Tennisklubb ba også om ordet for å sette fokus på
konsekvensen av den økningen i medlemsmassen man ser for seg i handlingsplanen. Hvilke
budsjettmessig konsekvens vil dette ha, spurte han.
Representant 39, Per Grieg fra Paradis Tennisklubb ønsket seg en bedre spesifikasjon av hva
man ville gjøre i de ulike aldersgruppene og spesielt knyttet til ungdomsgruppene, der
frafallet er størst – han ønsket seg også divisjonstennis innendørs.
Representant 29, Gunnar Birkevold, Ljan Tennisklubb stilte spørsmål om organisasjonsformen
med forbundets direkte kontakt med klubbene. Han savnet en satsing på tennisregionene.
Generalsekretæren tok ordet og Alexander Kjær svarte at det mangler ressurspersoner i
regionene. Velfungerende regioner er et gode, men vi har det ikke pr. i dag, sa han.
Representant 10, Anders Nordby Haagenrud fra Asker Tennisklubb ba om ordet og etterlyste
dommerutdanning i planverket.
Tennispresident Gisle Jentoft svarte, med å si sa at dette er et forsømt område. Det er
gjennomført dommerkurs i 2015, men disse blir for lite benyttet. Forbundet ønsker
dommerutdanning, men da må dommere brukes i turneringene.
Deretter tok Tennistinget handlingsplanen til etterretning.
Sak 15: Budsjetter for 2018 og 2019
Dirigenten henledet Tinget til å behandle budsjettforslaget for de to kommende årene. Og
ba generalsekretæren gå igjennom forslagene.
Alexander Kjær gikk igjennom tallmaterialet for de tre avdelingene som forbundets
økonomiske oversikter er delt inn i:
For avdeling 1, Toppsatsing, landslag og internasjonale turneringer viser prognosen
for 2017 en inntektsside på kr. 2.548.201. Budsjett for 2018 foreslås til kr. 2.585.000
og for 2019 kr. 2.715.000.
For avdeling 2, Klubb, region, bredde og nasjonale turneringer viser prognosen for
2017 en inntektsside på 8.000.670. Budsjett for 2018 kr. 7.995.000 og budsjett for
2019 kr. 8.325.000.
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For avdeling 3, Medlemsservice og administrasjon er prognosen for inntekter i 2017
kr. 7.642.329. Inntektsbudsjett for 2018 foreslås til kr. 7.690.00 og 2019 kr.
7.850.000.
Generalsekretæren gikk så over til å spesifisere de forventede utgiftene.
For avdeling 1, Toppsatsing, landslag og internasjonale turneringer viser prognosen
en utgiftsside for 2017 på kr. 4.325.000. Med dette som bakgrunn, legges det frem et
budsjettforslag for 2018 på kr. 4.210.000 og for 2019 på kr. 4.400.000.
For avdeling 2, Klubb, region, bredde og nasjonale turneringer viser prognosen for
2017 en kostnadsside på 7.068.604. Budsjett for 2018 foreslås til kostnader på kr.
7.490.000 og budsjett for 2019 kr. 7.710.000.
For avdeling 3, Medlemsservice og administrasjon er kostnadsprognosen i 2017 kr.
6.188.094. Kostnadsbudsjett for 2018 foreslås til kr. 6.340.000 og 2019 kr. 6.580.000.
Basert på det fremlagt tallmaterialet tilsier prognosen for 2017 et overskudd for NTF på kr.
609.502 og et budsjettert resultat for 2018 på kr. 230.000. For 2019 budsjetteres det med et
overskudd på kr. 200.000.
Endelig trakk generalsekretæren frem den nye satsingen på Paddeltennis som vil bety store
muligheter og inntekter dersom man lykkes.
Dirigenten ga ordet fritt og representant 45, Knut Gran, Tønsberg Tennisklubb anmodet
Tinget om at Thomas Wettergren fikk ordet.
Wettergren bekreftet at han på dette Tinget representerer Tønsberg Tennisklubb. Han
berømmet planene som var lagt frem. Nå ville han snakke om gjennomføringsevnen. Han sa
han tror på ”distriktspolitikk” fremfor digitale løsninger. Wettergren ser lite til at midlene
som betales inn kommer tilbake til organisasjonen som breddemidler. Sterke lokale ildsjeler
er det som gir vekst lokalt. Han refererte til et skoleprosjekt, som var vellykket, men ikke lot
seg videreføre fordi NTF ikke kunne støtte et slik prosjekter med midler. Han synes dette
samsvarte lite med lønnsnivået i forbundet selv om dette er redusert fra 7 til 6 millioner.
Wettergren ba om en dreining fra sentral til de-sentralisert bruk av pengene.
Tennispresident Gisle Jentoft ble gitt ordet for å svare og redegjøre. Han forklarte at
Tennisforbundet ikke kan støtte andre enn klubbene, som sine medlemmer. I det konkrete
tilfellet ble Wettergren oppfattet som en privatperson som ønsket støtte til prosjektet.

Tennispresidenten fremholdt at ”det er lett å sitte på siden å finne feilene”, men svarte selv
at vi er nødt til å ta kontakt med hverandre og ha en dialog. Dette roste han Wettergren for.
Tennispresidenten svarte videre at generalsekretæren har et lønnsnivå og samsvarer med
den kvaliteten han representerer.
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Han presiserte at det er viktig med gode debatter, så kom gjerne til forbundet med forslag vi
kan diskutere. Til slutt minnet han om at vi må øke profesjonaliteten i klubbene, men minnet
også salen på at klubbenes drift er basert på frivillighet og lokal innsats.
Representant 45, Knut Gran fra Tønsberg Tennisklubb ba om ordet. Han ville vite om
klubbene kan outsource oppdrag og søke midler til dette.
Representant 10, Anders Nordby Haagenrud fra Asker Tennisklubb ba Tinget gi Markus Berg
fra klubben talerett.
Markus Berg ville understreke at kontakten i Team Tennisskolen (ROG) er viktig.
Representant 50, Jon Arne Ritland fra Ålesund Tennisklubb fikk ordet. Han etterspurte
konkrete midler som regioner eller klubber kan søke på.
Generalsekretær Alexander Kjær svarte at det er satt av slike midler til etterutdanning.
Representant 58, Ingelin Harlem fra Region Østland Øst ba om ordet for å opplyse om at
regionen har midler tilgjengelig som man kan søke på.
Representant 13, Marthe Mia Klavenes fra Bygdø Tennisklubb fikk ordet. Hun synes det er
dårlig samsvar mellom Spillernes Langsiktige Utviklingsplan (SLU) satsingene og en 50%
stilling på forbundsnivå.
Tennispresidenten svarte at også andre i administrasjonen ville jobbe med SLU satsingen.
Da ingen flere ønsket ordet, tok dirigenten det fremlagte til behandling:
Budsjettet for 2018 ble enstemmig vedtatt
Budsjettet for 2019 ble enstemmig vedtatt
President Gisle Jentoft bekreftet deretter at styret har tatt med seg de innspill som kom.
Sak 16: Tilsette revisor og fastsette honorar.
Tinget sluttet seg til styrets forslag til revisor i Tingperioden 2018 -2019 om at samarbeidet
med revisjonsselskapet Nitsche AS ved statsautorisert revisor Rune Bergseng videreføres
og godtgjøres etter regning.
Sak 17: Fastsette tid og sted for Tennistinget 2019
Styret ba Tinget om fullmakt til å fastsette tid og sted for Tennistinget 2019.
Tinget ga sin tilslutning til dette.
Sak 18: Valg
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Dirigenten ga ordet til valgkomitéens leder Henning Simonsen, Bergens Tennisklubb. Ved
siden av Simonsen har komiteen bestått av Erik Solberg, Njård Tennis Astrid Sunde Heming
Tennis og Morten Bjerke (varamedlem) Holmenkollen Tennisklubb.
Simonsen gikk igjennom komiteens forslag til nytt styre tillitsvalgte til komiteer. Han fortalte
at komiteen hadde lagt vekt på kompetanse, kjønn, alder, geografisk bakgrunn og
motivasjon er lagt til grunn. Det har vært godt med kandidater å velge mellom.
Dirigenten tok deretter over og gjennomførte valgene slik valgkomiteen hadde foreslått i
sin innstilling. Alle valg var enstemmige
Etter dette består forbundets tillitsvalgte for den kommende tingperioden av:
President Gisle Jentoft, Heming Tennis
Visepresident Lars Gjerdåker, Stavanger Tennisklubb
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Annette Aksdal, Ullern Tennisklubb
Carl Henrik Eriksen, Golia Tennisklubb
Monica Mo, Paradis Tennisklubb
Jon Ståle Ritland, Ålesund Tennisklubb
Magnus Wrahme, Nesøya IL - tennis

Varamedlem Helle Gimming Stene, Asker Tennisklubb
Varamedlem Patrick Valeur, Grefsen Tennisklubb
Lovutvalg:
Leder Arve Henriksen, Ullern Tennisklubb
Medlem Irene Jensen, Golia Tennisklubb
Medlem Erik Melander, Ullern Tennisklubb
Varamedlem Liv Jagge, Holmenkollen Tennisklubb
Varamedlem Kristen Fari, Holmenkollen Tennisklubb
Kontrollkomite:
Leder Erik Alver, Lillehammer Lawn Tennisklubb
Medlem Hans Nordstaa, Asker Tennisklubb
Medlem Janniche Fusdahl, Nordstrand Tennisklubb
Varamedlem Jan Fredrik Qvigstad, Ullern Tennisklubb
Varamedlem Katrine Hansen, Holmenkollen Tennisklubb
Disiplinær- og sanksjonsutvalg:
Leder Trym Landa, Stavanger Tennisklubb
Medlem Jon-Erik GB Ross, Snarøya Tennisklubb
Medlem Caroline Rohde-Moe, Blommenholm og Sandvika Tennisklubb
Hederstegnkomité
Leder Jarl Bibow, Ullern Tennisklubb
Medlem Liv Jagge, Holmenkollen Tennisklubb
Varamedlem Ivar Bergfjord, Bodø Tennisklubb
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Dirigenten tok deretter styrets innstilling til ny valgkomité til behandling. Ingen innvendinger
fremkom, og disse ble enstemmig valgt:
Leder Henning Simonsen, Bergen TK
Medlem Marianne Sælen, Moss TK
Medlem Morten Bjerke, HTK
Varamedlem Astrid Sunde, Heming
Dirigenten avsluttet sin oppgave klokken 17.20. Han takket for samarbeidet og overlot ordet
til den gjenvalgte presidenten Gisle Jentoft.
Han takket for tilliten og avsluttet Norges Tennisforbunds 83. ordinære Tennisting i UBC på
Ullevål stadion i Oslo.

Oslo 26/1-2018

-------------------------------------------Sissel Haukland, Blommenholm TK

----------------------------------Hans Erik Lie, Nordberg TK
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