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Handlingsplanen skal: 
 Være retningsgivende for styrets (og underkomiteenes) arbeid. 
 Være veiledende for det tennisfaglige arbeidet til trenerne og administrasjonen. 
 Informere medlemmer, foreldre, klubber, Regionen, Norges Tennisforbund og Norges 

Idrettsforbund om hvordan vi driver klubben. 
 
Overordnet mål 
Heming Tennis har «Tennis for livet» som overordnet mål. HT ønsker at tennis skal være en 
idrett man kan drive med hele livet, uansett ambisjonsnivå. HT følger Norges Tennisforbunds 
SLU-plan (spillerens langsiktige utvikling) 

 
 
 

Målsetning 
Heming Tennis (heretter omtalt som HT) skal være en toneangivende klubb i Norge. 
HT skal være blant de beste når det gjelder: 
 Sportslig tilbud både til bredde og topp 
 Sosial aktivitet 
 Sportslige resultater 
 Anlegg  
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 Økonomi 
 
 
Hovedmål 
Sportslig 
 HT skal ha et helhetlig sportslig tilbud for alle nivåer fra minitennis til veteraner. HT skal 

være riktig klubb for alle nivåer fra rene mosjonister til aktive idrettsutøvere på 
internasjonalt toppnivå.  

 Tennisskolen (fra 5 år) i HT følger ”Play and Stay” konseptet med bruk av rødt, oransje 
og grønt nivå. HT er en del av NTFs «Team Tennisskolen», og arrangerer turneringer på 
rødt, oransje og grønt nivå hvert år. 

 HT skal tilrettelegge forholdene så godt som mulig for spillere som ønsker å satse 
internasjonalt. Dette kan gjøres i samarbeid med Norges Tennisforbund og andre klubber 
samt andre aktører. 

 HT skal til enhver tid ha en bred og god trenerstall med høyt utdannede trenere. Trenerne 
skal følge NTFs utdanningsprogram, og delta på etterutdanning og seminarer i så stor grad 
som mulig. HT skal ha trenere som er gode på forskjellige områder (som topptennis, 
sparring, rekrutt, tennisskole, tennislek, voksenkurs, fysisk trening, etc.), slik at vi kan 
tilby våre spillere et helhetlig tilbud. HT skal tilstrebe et godt arbeidsmiljø for trenere og 
øvrige ansatte. HT deltar i IL Hemings ”trenerforum” for å utveksle ideer og samarbeide 
med de øvrige idrettene. 

 HT skal strebe etter å utdanne trenere fra egne rekker, med spesielt fokus på å utdanne 
kvinnelige trenere. 

 HT skal følge IL Hemings treningsfilosofi som er nedskrevet i ”Hemings lille Grønne”. 
Dette heftet er tilgjengelig for alle medlemmer i IL Heming. 

 HT skal samarbeide med IL Hemings øvrige avdelinger, slik at det tilrettelegges for å 
drive allsidig idrett fra ung alder.  

 
Anlegg 
 HT skal ha tennisanlegg som er attraktive for medlemmene hele året. 
 Hallen skal være et samlingspunkt for medlemmene i vintersesongen, med baner, 

garderober, café og shop i topp stand. Boblene skal være et supplement til banene i hallen, 
og skal også holdes i topp stand fra september- april. 

 Uteanlegget med 7 baner, 2 minitennisbaner og ballvegg skal være i topp stand i hele 
sommersesongen. Klubbens klubbhus skal vedlikeholdes og utnyttes til sosiale aktiviteter. 

 HT jobber med en utvikling av anlegget med hovedmålsetting om å utvide kapasiteten på 
anlegget. 

 HT forvalter Heming ILs 22, 5 % eierandel i Oslo Tennisarena AS. Anlegget vil bli 
benyttet aktivt for å sikre best mulig banekapasitet i løpet av høst, vinter- og vårsesongen. 

 
Styret i HT har utarbeidet en plan for utvikling og oppgradering av uteanlegget på 
Gråkammen. Anlegget bærer preg av slitasje og det må investeres både i vedlikehold og 
oppgradering i de kommende årene. Planen gjelder for perioden 2016-2020 og omfatter en 
utvidelse av den sportslige kapasiteten og oppgradering av klubbhuset (spillemidler er 
innvilget) samt utearealer. Ny boble over bane 1 og 2 stod klar i desember 2016.. I tillegg er 
det planlagt to padelbaner, oppgraderte minitennisbaner og ny ballvegg. Padel er en stadig 
voksende idrett i Norge, og vil fra 2018 bli innlemmet i Norges Tennisforbund. Vi ser at vi 
kan nå ut til flere medlemmer, spesielt voksne, ved å få padel inn på anlegget vårt. Nedenfor 
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er en skisse som illustrerer et mulig scenario, hvor flere av punktene ikke er avgjort eller 
besluttet.  
 

 
 

Økonomi 
 HT skal tilstrebe og ha en sunn og kostnadseffektiv drift. Det tilstrebes å ha et lite 

driftsoverskudd hvert år for å bygge opp egenkapitalen, slik at nødvendig vedlikehold og 
oppgraderinger på anlegget kan gjennomføres. 

 HT er opptatt av å drive virksomheten på en måte som gjør at vi kan tilby trening og 
sportslig aktivitet til fornuftig priser. For å legge til rette for at flest mulig skal kunne delta 
i HT aktiviteter og trening legger vi vekt på at treningsavgiftene skal være så lave som 
mulig innenfor målsettingen om sunn forretningsmessig drift og oppfyllelse av krav til 
egenkapital.    

 
Sosialt 
 HT skal tilby aktiviteter som gir et hyggelig miljø for spillere, trenere, ansatte og tilskuere 

i alle aldre. Anlegget skal være et sted hvor barn og voksne trives. Klubbens miljøkomité 
skal gis tilstrekkelig kapasitet, slik at de kan jobbe aktivt med å skape et godt miljø for 
alle klubbens medlemmer. 

 HT skal arrangere interne turneringer og samlinger gjennom hele året for klubbens 
juniorer, samt interne turneringer for våre voksne medlemmer (ekteskapsdouble, 
generasjonsdouble, klubbmesterskap). 

 HT skal være en aktiv turneringsarrangør av turneringer i regi av Norges Tennisforbund. 
Vi skal årlig arrangere minst tre turneringer, og minimum annethvert år arrangere 
NM/Landsturnering. 
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Medlemskap 
HT har et tak på ca. 750 medlemmer, hvorav maksimum 400 skal være juniormedlemmer. 
Dette taket er satt for å sørge for at vi kan gi et best mulig sportslig tilbud til alle våre 
medlemmer. Vi har ventelister for alle juniorer, både medlemskap og kurs. Vi tar inn 
fortløpende fra ventelister så fort det blir ledige plasser. For seniorer er det ingen ventelister. 
 
Organisasjon 
Heming Tennis har et eget avdelingsstyre med 8 styremedlemmer. Alle styremedlemmene har 
ulike ansvarsområder. Styreleder sitter i IL Hemings hovedstyre. En representant fra styret 
sitter i styret til Oslo Tennisarena der vi er medeiere (22,5 %). Daglig leder og sportssjef 
rapporterer direkte til styret. Trenerne rapporterer til sportssjef, mens vaktmester rapporterer 
til daglig leder. Alle ansatte har medarbeidersamtale minst en gang i året, og vi er opptatt av 
systematisk målsetting og oppfølging av dette. 
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Arrangement 
HT skal å være en aktiv turneringsarrangør, og skal tilstrebe å arrangere turneringer for alle 
aldersklasser i løpet av året. Det er et ønske å arrangere NM/Landsturnering annethvert år. 
 
 Sportslig virksomhet - junior 
 
Målsetning:  
• Gi alle avdelingens medlemmer et godt sportslig tilbud.  
• Legge til rette for å utvikle toppidrettsutøvere. 
• En rød tråd i utviklingen fra tennislek til elite gjennom godt utdannede trenere.  
 
I dag er det ca. 420 juniorer som deltar på ukentlig trening.  Pr. 1. januar 2018 har Heming 
Tennis en heltidsansatt daglig leder, en sportssjef, en vaktmester, 4 heltidsansatte trenere, 4 
trenere i 60-80 % stilling, samt ca. 15 timeansatte trenere. 
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Ansatte – administrativt 
 
Karin Hjelle Dalbak, daglig leder 
 Epost: tennis@heming.no 
 Mobil: 92251200 

 
Nikolaj Sjilov, vaktmester 
 Epost: bikan82@hotmail.com 
 Mobil: 93037698 
 
Ansatte - sport 
 
Fredrik Loven, sportssjef 

 Hovedansvarlig for all sportslig virksomhet i Heming Tennis, herunder gjennomføring 
og utvikling av sportsplanen, ansvar for trenerteamet, fordeling av gruppeansvar i 
trenerteamet og guidelines knyttet kommunikasjon med spillere/foreldre. 
. 

 E-post: fredrik@heming.no 
 Mobil: 97479947 

 
Olof Gustafsson, trener 

 Hovedansvarlig og kontaktperson for rekruttgruppen (turneringsspillere u12 år) 
 E-post: olof@heming.no 
 Mobil: 41369723 

 
Anne Cathrine Valle, trener 
 

 Hovedansvarlig for U8, tennislek og minitennis.. 
 E-post: ac@heming.no 
 Mobil: 95113858 

 
Peter Broman, trener 

 Hovedansvarlig og kontaktperson for Tennisskolen u10 og juniortrening (11 år og 
eldre)  

 E-post: peter@heming.no 
 Mobil: 91131344 

 
David Nord, trener 

 Hovedansvarlig for turneringsgruppe U14. 
 E-post:  tennisdavid@heming.no 
 Mobil: 92238909 

 
Joakim Frøberg, trener 

 Trener for Topptennis og Turneringsgruppe 16/19 
 Epost:  joakim@heming.no 
 Mobil:91901651 
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Nicolai Herlofson, trener 

 Trener og kontaktperson for tennislek/minitennis, tennisskole u10 år og juniortrening. 
 Epost: nicolai@herlofson.net 
 Mobil. 93243523 

 
Henrik Drake, trener 

 Trener for tennislek/minitennis, tennisskole u10 år, juniortrening og turneringsspillere 
 Epost: henrik_drake@live.no 
 Mobil: 91116392 

 
Cristoffer Johansson, trener 

 Trener for tennislek/minitennis, tennisskole u10 år, juniortrening 
 Epost: johansson.cristoffer@gmail.com 
 Mobil: +46 76 307 9416 

 
Organiseringsmodell for gruppene  
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Team Tennisskolen – ROG (Rød, oransje, grønn ball)  
 
Tennisskolen i Heming tennis følger NTFs Team Tennisskolen filosofi med spill med røde, 
oransje og grønne baller. Nedenfor er en enkel forklaring av hvordan det spilles på de ulike 
banestørrelsene og med de ulike ballene. En mer detaljert oversikt over hva som kreves på de 
forskjellige nivåene finner dere her: http://tennis.no/wp-content/uploads/2015/06/Pathway.pdf 
 
Rødt nivå 
På rødt nivå foregår spillet på en tilpasset bane som vist i det grå feltet nedenfor. Spillerne 
lærer å konkurrere på rød bane med rød ball. De lærer seg ferdigheter slik at de kan serve, 
spille ballen over nettet og forstå hvordan man teller i tennis. Basisteknikk og fotarbeidet 
læres og utvikles. Spillerne samarbeider om oppgaver. Fokus på lagkonkurranser med korte 
kamper som f.eks. et tie-break.  
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Oransje nivå 
På oransje nivå foregår spillet på en tilpasset bane som vist i det grå feltet nedenfor. Spillerne 
spiller på en oransje bane (miditennis) med oransje baller. Utvikler taktiske ferdigheter og 
forstår hvordan de kan spille på hele banen. De utvikler et enkelt sikkert spillemønster. 
Videreutvikling av tekniske basisferdigheter med mer bruk av spinn i alle slag. Både 
individuelle og lagbaserte konkurranser.  
  
 

 
 
 
Grønt nivå 
På grønt nivå foregår spillet på full bane. På det grønne nivået spiller spillerne på en full 
banestørrelse med grønn ball. Spillere flyttes til dette nivået når de er fysisk, teknisk og 
taktisk klare til å mestre denne banen. Mer fokus på taktiske ferdigheter, og bygger videre på 
de tekniske ferdighetene de har lært på de første nivåene. Dette inkluderer angrep, forsvar og 
å utnytte egne styrker og motstanderens svakheter. Det spilles single og double kamper.  
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Beskrivelse av de enkelte gruppene 
 
Heming tennis’ virksomhet er delt inn i breddegrupper og konkurransegrupper. Nedenfor er 
en kort beskrivelse av våre ulike grupper. 
 
Breddegrupper 
Våre breddegrupper (Tennislek/Minitennis/Tennisskole u10 år/Juniortrening 11-19 år) er 
beregnet på alle barn og ungdom som har lyst til å spille tennis. Som for alle grupper legges 
det stor vekt på at det skal være gøy å spille tennis, og at spillerne skal føle at de utvikler seg 
og mestrer nye ting. I disse gruppene har vi nybegynnere så vel som mer videregående 
spillere, og det tilbys gruppeundervisning. Minimumsstørrelsen er 4 spillere på en bane, 
maksimum er 8 spillere. For de aller yngste årskullene (tennislek og minitennis) kan det være 
opp til 15 spillere på banen (det spilles da med flere minitennis nett per bane), og det vil da 
være en hovedtrener samt en hjelpetrener som har ansvaret for treningen. Ved 
gruppeinndeling tas det hensyn til alder og spillenivå.  
  
  
Tennislek  
Alder 5 år 
Mål Lære en-sprett prinsippet, lære å jobbe med oppgaver alene og i samarbeid 

med andre barn, introdusere forehand/backhand. Enkel balanse og ulike 
bevegelser, håndtere racket og ball, gjøre enkle svinger, kast og mottak 
med ulike baller og utstyr, imitere, lytte og lære. 

Timer 1 økt (45 min) pr. uke  
Hvordan Læring gjennom lekbetont trening/øving og imitasjon. Mange ball – og 

koordinasjonsøvelser. Spill med rød ball (25 % trykk). 12-15 barn pr. 
bane/gruppe avhengig av alder og ferdigheter. 

Krav Møte i tid, ha riktig og tilpasset utstyr (19” eller 21”). Våre trenere veileder 
i valg av riktig utstyr. 

Kommunikasjon Månedsbrev 
Annet tilbud Mini Red Tour – 10 turneringer i året. Invitasjon mailes ut og påmelding 

legges ut på www.heming.no 
 
 
Minitennis   
Alder 6-7 år 
Mål Introdusere basisferdigheter på forehand/backhand/serve. Bevegelse i ulike 

retninger, stopp og balanse, spill gjennom kast, slag og mottak. Samarbeid 
med partner om ulike enkle øvelser. Introdusere kampspill, lære enkel 
telling, samt ball inn eller ut.  

Timer 1-2 økter pr. uke. 6-åringene (45 min 1 økt i uken). 7 åringene (tilbud om 1 
-2 økter (1 time) i uken). 

Hvordan Læring gjennom lekbetont trening/øving og imitasjon. Mange ball – og 
koordinasjonsøvelser. Spill med rød ball (25 % trykk). 10-12 barn pr. 
bane/gruppe avhengig av alder og ferdigheter. 

Krav Møte i tid, ha riktig og tilpasset utstyr (19”, 21” eller  23” racket). Våre 
trenere veileder i valg av riktig utstyr. 

Kommunikasjon Månedsbrev 
Annet tilbud Tilbud om sommerleir. Mini Red Tour – 10 turneringer i året. Invitasjon 

mailes ut og påmelding legges ut på www.heming.no år  
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Tennisskole u 10 år  
Alder 8-10 år 
Mål Øve på basisferdigheter forehand/backhand/serve samt bevegelsesmønstre 

(recovery). Enkle grep samt treffpunkt foran kroppen. Overhåndsserve 
over nett og inn i ruten. Lære telling (15,30,40) og regler. 

Timer 1-3 økter (1 – 1,5  time) pr. uke.  
Hvordan Spill på minibane med rød ball (rødt nivå 2 og 3), Spill på midibane med 

oransje ball (oransje nivå 1 og 2). Noe spill med grønn ball (fra 9 år). 5-8 
barn pr. bane avhengig av alder, ferdigheter og ball. 

Krav Hører etter, følger beskjeder og instruksjoner, samarbeider godt med andre 
barn, har riktig og tilpasset utstyr (23” eller 25” racket). Våre trenere 
veileder i valg av riktig utstyr. 

Kommunikasjon Foreldremøte to ganger i året, månedsbrev 
Annet tilbud Sommerleir, trening i vinter – og høstferie. Klubbmesterskap. Mini Red 

Tour – 10 turneringer i året. Orange Tour 10 ganger pr. år. Invitasjon 
mailes ut og påmelding legges ut på www.heming.no. U. 10 turneringer 
arrangeres gjennom hele året. Info: ntf.tournamentsoftware.com 

 
Juniortrening 11-19 år  
Alder 11-19 år 
Mål Gi juniorene en grunnleggende skolering i tennisteknikk og regler, samt 

skape glede og interesse for videre spill. Videreutvikle tekniske og taktiske 
ferdigheter, men også mer fokus på poengøvelser både individuelt og i lag. 
Skape entusiasme og tennisglede 

Timer 1-3 økter (1 time) pr. uke 
Hvordan Spill på full bane med grønne (75 % trykk) og gule (ordinære) baller 

avhengig av alder/ferdighet. Fortsatt fokus på basisteknikk, men også mye 
poengspill. 4-6 spillere pr. bane 

Krav Møte i tid, vise innsatsvilje, respekt for trenere og medspillere 
Kommunikasjon Månedsbrev 
Annet tilbud Sommerleir (11-14 år), trening i vinter – og høstferie, Klubbmesterskap, 

Green Tour/Yellow Tour 10 ganger pr. år. Invitasjon mailes ut og 
påmelding legges ut på www.heming.no.  

 
 
For hver av gruppene er det utarbeidet: 
-Årsplan – en plan over hva det jobbes med i ulike deler av året for gruppen. 
-Terminliste – oversikt over gruppens samlinger og aktuelle turneringer. 
 
Dokumentene ligger på www.heming.no 
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Konkurransegrupper 
De aller ivrigste deltakerne i tennisskolen/juniortrening kan bli tilbudt å være med i 
rekruttgruppen det året de fyller 11 år og i turneringsgruppen fra det året de fyller 13 år. Det 
er sportssjef, i samarbeid med trenerteamet, som bestemmer hvilke spillere som får tilbud om 
deltagelse. Disse kriteriene legges til grunn for inntak: 

- Spillestyrke/ferdigheter 
- Liker å konkurrere, liker å spille kamper.  
- Foreldreengasjement – foreldre med spillere i denne gruppen må bidra på turneringer, 

reiser/samlinger, etc.  
- Treningsdisiplin 
- Modenhet 
- Delta i organisert trening minimum tre ganger i uken hele året 
- Egentrening jevnlig 
- Delta på fysisk trening  

Spillere må akseptere hele tilbudet med tennistrening samt spesifikk tennisfys. Disse 
gruppene drives etter prinsippet ”enten er man med, eller ikke”. Alle deltakere i 
konkurransegruppene betaler årlig (faktureres kvartalsvis) en egenandel som inkluderer 
fystrening, oppkjøring til NM/Landsturnering, ferietrening samt turneringscamp i juni. 
Heming Tennis legger vekt på at det er en rimelig fordeling av både jenter og gutter som får et 
slikt tilbud. 
 
Konkurransegruppen har følgende undergrupper: 
 
 
Rekruttgruppe  
Alder 11-12 år 
Mål Basisteknikk skal være på plass, jobbe med spinnvariasjon og presisjon. 
Trening Trening etter ferdigheter og innsats. 3-4 økter (1-1,5 time) tennis pr uke 

samt 1-2 økter fys pr. uke. Egentrening 
Hvordan Trening på full bane med grønne (75 % trykk) og gule baller. 
Krav Glad i å konkurrere, spille minimum 10 turneringer pr. år, godt oppmøte på 

tennis – og fystrening, god oppførsel, fair play. Delta i 
Landsturnering/Regionsturneringer samt Klubbmesterskap og 
lagturneringer for Heming. 

Kommunikasjon Foreldremøter 2 ganger i året, månedsbrev 
I tillegg Tilbud om et helhetlig opplegg med tennis, fys og oppfølging på 

turneringer. Spillersamtaler med ansvarlig trener, individuelle 
arbeidsoppgaver. Trening i ferier samt NM oppkjøring ute/inne. 
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Turneringsgruppe u14  
Alder 13-14 år 
Mål Trene på å ta kommandoen i poengene, jobbe med variasjon og spesialslag. 

Begynne å utvikle individuell spilleridentitet. 
Trening Trening etter resultat og innsats. 3-5 økter tennis (1,5-2 timer) pr. uke samt 

1-2 økter fys. Egentrening 
Krav Tennis skal være første idrett. Skal spille NC, NM, RM, klubbmesterskap 

samt lagturneringer for Heming. Minimum 10 turneringer pr. år. Følge vårt 
opplegg med tennis, fys og turneringer. Fair play. 

Kommunikasjon Foreldremøter 2 ganger i året, månedsbrev. 
I tillegg Tilbud om et helhetlig opplegg med tennis, fys og oppfølging på 

turneringer. Spillersamtaler med ansvarlig trener, individuelle 
arbeidsoppgaver. Trening i ferier samt NM oppkjøring ute/inne. 

 
 
Turneringsgruppe u16/u19 
Alder 15-16 år 
Mål Utvikle en individuell spillestil og god tennisfysikk. Finpusse og 

videreutvikle teknikken. 
Trening Trening etter resultat og innsats. 3-5 økter tennis (1,5-2 timer) samt 2-3 

økter fys pr. uke. Egentrening 
Krav Ta eget ansvar for sin tennis. Vilje til å utvikle seg som tennisspiller. 

Må bruke helgene til turneringsspill eller egentrening. Skal spille NM, NC, 
Grand Prix, RM samt klubbmesterskap og lagkamper for Hemings lag. 
Følge hele vårt opplegg med tennis, fys og turneringer. Fair play. 
 

Kommunikasjon Foreldremøter 2 ganger i året, månedsbrev 
I tillegg Tilbud om et helhetlig opplegg med tennis, fys og oppfølging på 

turneringer. Spillersamtaler med ansvarlig trener, individuelle 
arbeidsoppgaver. Trening i ferier samt NM oppkjøring inne/ute. 

 
 
Topptennis 15-19 år  
Alder 15-19 år 
Mål Satse mot å spille internasjonale turneringer (ITF). Målsetning om å spille 

profesjonelt eller bli collegespiller. 
Trening Trening etter resultat og innsats. 4-6 økter (1,5 – 2 timer) tennis og 3-4 

økter fys pr. uke. Egentrening. En privattime i uken, samt 30 min privat 
fystrening. 

Krav Ta eget ansvar for sin tennis. Jobbe mot internasjonale målsetninger 
Skal følge vårt opplegg med trening, turneringer og fys. Representere 
Heming i NM junior og senior, samt lagkamper. Fair play. 
Spillere i denne gruppen må føre egen treningsdagbok og turneringsplan. 

Kommunikasjon Jevnlige foreldremøter, månedsbrev 
I tillegg Tett oppfølging av Hemingtrener i samarbeid med 

Persbråten/Midtstuen/NTF/andre klubber. Individuelle treningsopplegg, 
goalplan, individuelt fysprogram og turneringsplan. Subsidierte baneleie 
for egentrening samt tilgang til Treningssenteret i hallen ved fylte 16 år. 
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For hver av gruppene er det utarbeidet: 
 Periodiseringsplan – en plan over hva det jobbes med i ulike deler av året for gruppen. 
 Terminliste – oversikt over gruppens samlinger og aktuelle turneringer. 

 
Dokumentene ligger på www.heming.no 
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Kommunikasjon 
HT ønsker å ha en løpende, effektiv og informativ kommunikasjon med og mot klubbens 
medlemmer og foreldre. Denne handlingsplanen er en del av HT kommunikasjonsarbeid og 
skal være tilgjengelig på HT hjemmeside. Handlingsplanen oppdateres løpende og nye 
versjon publiseres også løpende på hjemmesiden.  
 
Ut over dette brukes også HTs side på Facebook til å legge ut informasjon og nyheter. 
Spillere, medlemmer og foreldre oppfordres til å følge (Like) denne siden og jevnlig følge 
med på hva som legges ut.   
 
HT hadde i 2015 en medlemsundersøkelse som gav oss nyttige tilbakemeldinger på drift, 
anlegg, treningstilbud og kommunikasjon. HT ønsker å ha medlemsundersøkelser annethvert 
år, og det er planlagt en i 2018. 
 
Sponsor 
HT har en egen sponsorkomité, og det er utarbeidet en sponsorpresentasjon. HT ønsker å få på 
plass en hovedsponsor, sponsorer til baller, baner, turneringer samt støttesponsorer. 
 

 


