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Referat fra styremøte i Paradis Tennisklubb (PTK) 
 

Dato: 14. desember 2021 (kl 20:30 – 21:00) 

Sted: Teams 

 

Deltagelse: 
Styremedlemmer Tilstede Ikke tilstede 

Anders Eide, styreleder x  

Christer L. Olsen, nestleder x  

Kenneth Aadland  x 

Jeannette Cabrera Diaz Pequeño x  

Kjell Ove Røsok x  

Matt Duke  x 

Birgitte Teglgaard Jørgensen x  

Jon Sigurd Lundestad x  

Andre   

Harald Reyes, daglig leder x  

 

Agenda 
Saksnr. Beskrivelse Sakstype 
 Kursvirksomhet under covid-restriksjoner Beslutning 
 Permitteringer under covid-restriksjoner Beslutning 

 

Referat 
 Kursvirksomhet under covid-restriksjoner 

Regjeringen la 13. desember frem nye inngripende tiltak og restriksjoner for å endre den 
økende smitten i Norge. Innstrammingene gjelder i 4 uker fra 15. desember til 12. januar. 
Idrettsaktiviter berøres som følger: 
1. Aktivitet for barn og unge til og med barneskolealder kan fortsette som normalt 
2. Toppidrett kan fortsette som normalt 
3. For alle andre anbefales det å utsette eller avlyse organiserte aktiviteter innendørs.  
4. Alle cuper og turneringer anbefales avlyst eller utsatt.  
5. Uorganisert trening kan fortsette som normalt  

 
Norges Tennisforbund (NTF) har i dag utarbeidet anbefalinger for hvordan tennisklubber 
kan forholde seg til restriksjonene (se https://www.tennis.no/files/141221-anbefalinger-
tennis-og-padel-korona.pdf). NTF har lagt til grunn at tennis er en avstandsidrett og 
anbefalingene kan oppsummeres som følger: 

 For barn og ungdom kan normal aktivitet opprettholdes 

 Også for voksne kan organisert trening gjennomføres, men maksimalt 4 
deltagere per bane og deltagerne må forlate banen 10 minutt før hel time og nye 
deltagere kommer inn på hel time 

 Dog innføres restriksjoner på turneringsspill for alle aldersgrupper.    

 Toppidrettsarrangement kan gjennomføres kan gjennomføres. For PTK kan dette 
gjelde TE16 som skal arrangeres i uke 3. 
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 Forsvarlig smittevern gjelder for alle treninger, herunder at trener skal bruke 
munnbind.  

 
PTK vil følge NTFs anbefalinger og sender ut informasjon til medlemmene.  
En del voksenkurs er mer enn 4 på banen, i de kommende ukene forventes imidlertid 
ikke fullt oppmøte, og i tilfelle det møter flere enn 4, løses dette for hver trening.  
 

 Permitteringer under covid-restriksjoner 
Siden vi kan opprettholde tilnærmet normal aktivitet, er det ikke behov for 
permitteringer. 
 

 
 
 
 

    

Anders Eide (leder)  Christer L. Olsen  Kenneth Aadland 
 
 
 

    

Matt Duke  Kjell Ove Røsok  Jon Sigurd Lundestad 
 

 
 

  

Birgitte Teglgaard Jørgensen  Jeannette Cabrera Diaz Pequeño 
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