
BOKEN OM NORSK TENNISHIS-
TORIE ER GJENNOMARBEIDET 
OG OMFATTENDE. 

Gjennom 434 sider vil du oppdage og 
lære om klubben din, tenniskretsene, 
enkeltpersoner og den nasjonale historien. 
Du vil se de spennende bildene, fra de aller 
første famlende slagene, se klubbminnene, 
personlighetene og frem til årets ferske 
norgesmestre med sine Kongepokaler.  

Det er også egne kapitler om Riksanlegget 
(Oslo Tennisarena), Arbeidernes 

EN BRAGD AV EN BOK!

Harde slag – Norsk tennishistorie fra 1872 
er en imponerende utgivelse. Innbinding, 
papir og grafisk design gjør den til en 
lekker bok for kaffebordet. Men ikke bare 
la den ligge der, – bla i den og les den! 
Boken bør ha stor interesse for alle som 
har spilt tennis. Den har et imponerende 
antall bilder fra hele landet, derfor er den 
morsom å bla i. Teksten er delt opp i korte 
avsnitt og de gode mellomtitlene pirrer 
leselysten. Redaktør Torger Bjørnstad har 
gjort en fenomenal jobb og lykkes med en 
spennende historiefortelling. Detaljene er 
mange, og det er gøy å lese om hvordan 
norsk tennis har utviklet seg. Boken er 
et «must» for alle som har holdt i en 
tennisracket!

Enkelt – Flere klubber har 
bestilt bøker for salg  til sine 
medlemmer. Sjekk derfor om 
klubben din er blant disse.

Møt frem – Du kan hente og betale 
boken på Oslo Tennisarena, Hasle 
(åpningstider: mandag, tirsdag, 
onsdag, torsdag 08-22, fredag 
08-20, lørdag 10-18, søndag 12-
19.) hos Saturn kommunikasjon, 
Tollbugata 70, 3044 Drammen 
(åpent 08-16) eller hos Jarl Bibow 
(avtal tid: 90724934).

Ikke vent – send en e-post 
til: tennisboken@huset.no 
nå. Du skriver hvor du ønsker 
boken levert og vi sender 
deg den senest dagen etter! 
Ikke betal noe nå – regning 
med betalingsinformasjon 
ligger i pakken. (Obs! Frakt 
tilkommer)

SELVKOSTPRISEN ER KR. 390,- KJØP NÅ – PÅ 1, 2, 3!

LES DENNE BOKANMELDELSEN:

«Harde slag» er ÅRETS
JULEPRESANG

Les den fantastiske 
anmeldelsen!

Idrettsforbund, Norske Tennisveteraner, Davis 
Cup og Fed Cup i tillegg til materiale knyttet til 
H.M. Kongens pokaler, NM vinnere, Egebergs 
ærespris, Tennisforbundets utmerkelser etc. 

Det er tennisentusiaster som på privat basis 
tok initiativet og har tatt den økonomiske 
risikoen. De har fått god redaksjonell støtte 
både fra Tennisforbundet, klubbkontakter og 
enkeltpersoner. Derfor har det blitt en så flott 
bok!

Nå må den selges – og kjøpes av deg, slik at 
prosjektets kostnader dekkes inn.

Tormod Bjørnstad 
(Nasjonal kulturpersonlighet, bror til Ketil 
Bjørnstad og IKKE i familie med redaktøren.)


