Vis at du er en

EKTE TENNISVETERAN

– kjøp historieboken!

Redaksjonen satset på oss – nå må vi stille opp. Jarl Bibow forteller:
- Veteranene har en selvfølgelig plass i boken, men vi ville mer... Derfor har det blitt et omfattende
kapittel fylt med bilder og flere hundre personer som er nevnt for sin innsats både i Norge og
utenlands. Det er også en gjennomgang av alle veteranmesterkapene med vinnerne både ute og
inne. Sverre Worren har i i tillegg vurdert og rangert de beste norske veteran-prestasjonene.

HALVE OPPLAGET ER SNART SOLGT.
Derfor haster det med å skaffe seg et
eksemplar, som du kan lese selv – og bringe
videre til neste generasjoner. Dette blir et ”må
ha” for alle oss som liker tennis.
Vi overlater ordet til Morten Bjerke:
” - Når vi ser på responsen på boken, fra alle
de som allerede har fått og kjøpt, så er det
utrolig gledelig å melde at det er unisont!
Dette er et praktverk er gjennomgående
kommentarer.
Den favner alt fra den spede begynnelse på
1800 tallet, og frem til dagens power tennis.
Alle som har preget utviklingen er omtalt og
beskrevet. Alle klubber fra nord til sør, øst
og vest har sine avsnitt. Tennisveteranene og
Norge i Davis Cup og Fed Cup like så!”
La oss få sitere en leser som uttalte helt spontant: Denne boken har flere detaljer, er tidsmessig mer
korrekt og ikke minst lettere å tro på, enn Bibelen.
Vi skal være ydmyke nok til ikke å sammenligne disse to praktverkene, men vår bok kommer ikke i
flere utgaver.
SÅ kjære tennisveteraner. For din egen skyld, for din families skyld og ikke minst for ettertiden. Skaff
deg et eksemplar i dag. Det er ikke for sent - ennå!!

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

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)

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 John Østensensvei 8, 1394 Nesbru
(like ved IKEA på Slependen). Avtal tid:
90724934.

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

Ikke vent – send en e-post til: tennisboken@huset.no

