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NORGES TENNISFORBUND

Våre felles idrettslige
grunnsteiner – verdiene
Vi bygger vårt arbeid på de fellesidrettslige verdiene
idrettsglede, helse, ærlighet og fellesskap.

Verdier forteller hvilke kvaliteter vi ønsker
å etterleve. Norges Tennisforbund (NTF)
viderefører Norges Idrettsforbunds verdier:
idrettsglede, helse, ærlighet og fellesskap.
NTF mener disse verdiene er avgjørende for
å utvikle og opprettholde idrettens posisjon
som tilgjengelig for alle. Tennis og padel skal
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Idrettsglede
Tennis- og padelglede er de gode opplevelsene
man får ved å utøve idretten. Gjennom
våre racketsporter setter vi fokus på trivsel,
mestring og muligheten for å skape livslange
vennskap. Tennis- og padelmiljøene skal tilby
smil, utfordringer, mestring og trygge rammer.
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tilrettelegge for gode idrettslige fellesskap der
livslange vennskap etableres og ivaretas.
På de neste sidene kan du lese om de ulike
verdiene som Norges Tennisforbund bygger på
og står for. Mer informasjon vil du alltid finne på
www.tennis.no.
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Helse
Tennis og padel skal bidra til bedre fysisk
og psykisk helse, gode vaner og en varig
sunn livsstil. Følelsen av mestring og fysisk
velvære skal være en følgesvenn hele
livet. Prestasjonsutvikling skal ikke gå på
bekostning av utøverens helse.
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Ærlighet
I tennis og padel følger alle vedtatte
regler og opptrer redelig og verdig. Vi
respekterer hverandre uavhengig av sosial
bakgrunn, meninger og religion. Tennis- og
padelutøvere spiller med «åpne kort» og
forstår hvor grensene går.

4
Felleskap
Alle skal føle seg trygge og velkommen i tennisog padelmiljøer. Norsk idrett har nulltoleranse
for diskriminering og trakassering. Dette skal
NTFs to racketsporter bidra med å fremme
lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Visjon:

Misjon:

Flere skal spille tennis,
og de skal spille hele livet

Aktive klubber med
involverte medlemmer
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NTFs
oppdrag

Norges Tennisforbund er Norges kompetanse- og interesseorganisasjon for tennis og padel. Det er klubbene som er våre
medlemmer og oppdragsgivere. På de neste sidene utypes det
hvilke oppgaver NTF skal løse - sammen med våre medlemsklubber.
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Tilrettelegge
NTF skal tilrettelegge for at tennis og padel er

for å gjøre tennis og padel tilgjengelig og populært.

attraktive og populære idretter i Norge. NTF skal

Hovedbudskapet skal være at våre to racketsporter er

ivareta felles interesser i dialog med myndigheter,

livslange følgesvenner, uansett nivå, ambisjon, alder

holde kontakt med nasjonale/internasjonale interesse- eller funksjonalitet.
organisasjoner, arbeide for gode økonomiske rammebetingelser, og være pådriver for at det bygges og

Tilretteleggingsansvaret må NTF ivareta gjennom

utvikles flere tennis- og padelanlegg i Norge.

tett samarbeide mellom NTF og klubbene. Dette
samarbeidet skal gi norsk tennis og padel en

NTF skal spre informasjon via ulike mediekanaler

Klubbens
oppgaver

NTFs
oppgaver

Vertskap

Anleggskompetanse

Handlingsplan

Medlemsfordeler

Styre/Adm./Økomonistyring

Informasjonsarbeid

Anlegg

Nasjonal pådriver

Sosial/sportslig aktivitet

Internasjonale forbindelser

Medlemskommunikasjon og
undersøkelser

Økonomiske rammebetingelser

Medlemsfordeler
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plattform for helhetlig tenkning og videre vekst.

Se nærmere beskrivelse på neste side.
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Anleggskompetanse

Medlemsfordeler

Godt tilgjengelig og tilrettelagt anleggskapasitet
er avgjørende for å skape vekst i norsk tennis.
Økt helårskapasitet er det aller viktigste. NTF
skal være en sentral støttespiller for klubber
og initiativtakere som vil utvikle, bygge og
rehabilitere anlegg.

NTF jobber for at klubbene skal få mest mulig
igjen for sitt medlemskap. NTF samordner og
tilrettelegger for fellesløsninger som lisens,
klubbressurser, fordelsavtaler samt informasjons
og IT-løsninger. Les mer om medlemsfordeler på
tennis.no

Informasjonsarbeid
NTF jobber for mest mulig positiv omtale av våre
to racketidretter. Vi jobber for å fremstå som
tilgjengelige og attraktive slik at flere ønsker å se,
oppleve og delta i tennis- og/eller padelsporten.

Nasjonal pådriver
Internasjonale
forbindelser
NTF er et bindeledd til de internasjonale
tennisorganisasjonene Tennis Europe,
Internasjonal Tennis Federation, Professional
Tennis Registry, og padelorganisasjonene FIP og
FEPA. Vi sørger for at våre klubber og spillere kan
delta i og arrangere internasjonale turneringer.
I tillegg innhenter vi kunnskap og kompetanse
om spillerutvikling og trenerutdanning som vi
deler med norsk tennis og padel. For idrettenes
internasjonale utvikling og veivalg har NTF også
en viktig påvirkerrolle.

NTF har et overordnet ansvar for å fremme
tennis- og padelidrettens interesser i Norge.
Vi jobber med offentlige myndigheter og
NIF for at rammebetingelsene for våre to
racketsporter blir best mulig.

Økonomiske
rammebetingelser
NTF arbeider for å styrke rammebetingelsene
for klubber, spillere, trenere og anlegg. Dette
gjør vi gjennom dialog med myndigheter, NIF,
internasjonale organisasjoner og sponsorer.
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Utvikle
Idretten er i konstant utvikling. NTFs oppgave er å

slik at vi sammen bidrar til best mulige forhold for

sikre at tennis og padel utvikler seg i henhold til de

den enkelte utøver.

mål og veivalg som Tennistinget bestemmer. Derfor
utdanner NTF kontinuerlig ledere, spillere og trenere

Vi har flere eksempler på at NTF har lykkes med

slik at de kan imøtekomme de standarder, krav og

utvikling. NTFs trenerutdanning har fått gullstandard

behov som norsk og internasjonal tennis/padel stiller.

av det internasjonale tennisforbundet (ITF). I tillegg ser

Vi utvikler konsepter som sikrer at turneringsspill er

flere land mot norsk tennis når det gjelder utviklingen

tilpasset brukerbehovet – slik at tennis og padel er

av vår langsiktig spillerutviklingsplan – Spillerguiden,

tilgjengelig for stadig nye målgrupper. Vi utvikler og

Teknikk-appen og barnetennisprogrammet –

styrker samarbeid på tvers av klubber og regioner,

Tenniskids.

Klubbens
oppgaver

NTFs
oppgaver

Utvikle trenere

Trener- og lederkompetanse

Utvikle gode aktivitetstilbud

Spillerutvikling

Utvikle handlingsplaner

Turneringskonsepter

Anleggsutvikling

Aktiv livet ut
Informasjon og omdømme

Se nærmere beskrivelse på neste side.
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Trener- og lederkompetanse
NTF er ansvarlig for at trenerutdanningen i
Norge utvikles i samsvar med de behov som
spillere på alle nivåer har; for barn, mosjonsspillere og internasjonale turneringsspillere.
I vår utviklingsmodell jobber vi kontinuerlig med
kompetanseutviklende tiltak og ressursutvikling
for trenere. NTF anerkjenner viktigheten av
lederskap, og tilbyr også lederutdanning i
samarbeid med eksterne samarbeidspartnere.

Aktiv livet ut
NTF støtter de helseprioriteringer som gjelder for
norsk idrett. Tennis og padel er livslange idretter.
Racketsportene gir effektiv og allsidig trening
og mosjon som gjør at vi lever lenger. Dette
bekreftes av internasjonale undersøkelser.

Spillerutvikling
NTF har, gjennom rammeverket for
trenerutdanning, ansvaret for at vi har en
spillerutviklingsmodell som holder internasjonal
klasse. NTF har ansvaret for landslag og støtter
opp under de beste nasjonale spillere som ønsker
en internasjonal tenniskarriere. NTF kan også bidra
overfor spillere som ser mot collegeutdannelse i
utlandet. Spillerutviklingsplanen til NTF er definert
gjennom spillerguiden. Les mer her:
www.spillerguiden.no

Informasjon og omdømme
NTF skal formidle kunnskap om tennis og padel.
Vi skal skape interesse for og sikre at flest mulig
forstår sportenes utvikling og at de er blant
de mest attraktive idrettene å utøve – livet ut.

Turneringskonsepter
NTF jobber kontinuerlig med å utvikle ulike
turneringskonsepter som skal gi spillere på
forskjellige nivå mer glede av konkurranse. Vi
ønsker at alle skal få positive opplevelser av
å konkurrere og at de skal delta hyppigere i
turneringer. Puljespill, lagspill, dagsturneringer
og kortere kamper er noen av de modellene
som de siste årene er utviklet, med meget gode
tilbakemeldinger. Les mer på www.tennis.no
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Veilede
NTF skal på best mulig måte støtte og veilede de

klubb. Norges Tennisforbund skal veilede klubber

klubbene som ønsker vår bistand, men hoved-

og regioner og deres medlemmer. Til dette har NTF

ansvaret for drift og utvikling av klubb og spillere

ressurser med kompetanse på bl.a. anlegg, klubbdrift,

ligger hos klubben. Alle klubber er ulike og har ulike

utdanning, kontraktsrett og sportslig utvikling. Vi har

forutsetninger og ambisjoner. Noen klubber har valgt

utviklet konsepter for Spillerutvikling (Spillerguiden),

en sosial profil, med bare utendørs spill. Andre har

Aktiv klubb, Barnetennis (Tenniskids), Techbanen for

helårsdrift med trenere, administrasjon og ønsker å

teknikkutvikling, Anleggskompetanse, Rullestoltennis,

utvikle prestasjonsutøvere. Alle klubber bør avklare

Trener & kompetanseutvikling og Landslag. I sum skal

og tydeliggjøre sitt ambisjonsnivå gjennom en

dette bidra til at klubbene kan utvikle medlemsfordeler

handlingsplan som er vedtatt av årsmøtet. Dette

for alle spillerkategorier og sikre god og informativ

gjør at medlemmene vet hva de kan forvente av sin

kommunikasjon med sine medlemmer.

Klubbens
oppgaver

NTFs
oppgaver

Sosialt tilbud

Klubb

Sportslig tilbud

Spillerguiden

Mosjon og helse

Samarbeidsmodeller

Fornøyde og aktive
medlemmer

Foreldre
Trener
«Aktiv klubb»

Se nærmere beskrivelse på neste side.

8

NORGES TENNISFORBUND

Foreldre

Klubb
NTF har som hovedoppgave å gi klubbene
veiledning tilpasset deres behov og ambisjonsnivå.
Det er viktig at klubbene selv har en oppfatning om
hvilke områder de ønsker bistand på, og at de er
proaktive i prosessen. Dette sikrer at kompetansen
som NTF vil dele kommer klubbene til gode.
Eksempler er mal for Klubbens handlingsplan, Aktiv
klubb, Tenniskids konseptet og Anleggsutvikling.

Spillerguiden
NTF arbeider for at flest mulig skal spille tennis
lengst mulig. Vi veileder klubbene i utvikling av
spillere på alle nivåer. Vi har kompetanse
som kan bidra til at klubber kan tilby sine spillere
utvikling med utgangspunkt i deres ambisjonsnivå.

Foreldre/foresatte er en viktig støttespiller for å
rekruttere og videreutvikle spillere i norsk tennis
og padel. NTF mener det er avgjørende å opplyse
og veilede foreldre, slik at de kan spille en riktig og
viktig funksjon ovenfor sitt barns utvikling. Foreldre
skal også være støttespiller for klubbenes trenere,
miljøbyggingen og frivilligheten. NTF vil veilede
klubber og trenere i denne viktige jobben slik at alle
har god forståelse for forventninger og roller.

Trener
NTF har utviklet et av Europas beste rammeverk
for utdanning av trenere. Våre programmer er,
som et av de første land, godkjent av ITF med
gull standard. I Norge plasserer Idrettsforbundet
oss blant de aller beste. Våre prinsipper følger de
beste nasjonale og internasjonale anbefalinger.
Vi ønsker en tett dialog med alle klubber som vil
ta del i den kompetansen. Kompetente trenere er
en forutsetning for utviklingen av topp og bredde
i norsk tennis.

Samarbeidsmodeller

«Aktiv klubb»

NTF har lang erfaring med hvordan man kan
utvikle et bedre samarbeide på tvers av regioner
og klubber. Vi har også gjennomført prosjekter der
internasjonale ressurser har spilt en avgjørende
rolle. Vi ønsker å gi denne kunnskapen til de
klubber og spillere som vil utvikle seg videre i takt
med deres ambisjonsnivå.

NTF arbeider kontinuerlig med å utvikle gode
klubbutviklingsressurser. Ila 2021 vil et nytt konsept
utvikles og gjøres tilgjengelig for medlemsklubber.
Konseptet har til hensikt å forenkle og synliggjøre
de oppgavene som kan/skal løses. Ressursverktøyet har fått navnet Aktiv klubb. Du kan lese
mer om Aktiv klubb på neste side.
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«Aktiv klubb»
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Alle tennis- og padelklubber har ulikt utgangspunkt. Det er derfor hensiktsmessig at klubbene
definerer hvem de skal være til for, hvilke
aktiviteter de ønsker å tilby og eventuelt hva de
ønsker å utvikle. Slike forventningsavklaringer
skaper forutsigbarhet for medlemmene, avgrenser arbeidsoppgavene for ledelsen, skaper
retning og gjør det lettere for NTF å veilede din
klubb.

styrke kvaliteten i klubbarbeid, skape trygghet
og gjøre det lettere for frivilligheten å stå lenger
i sine verv.

«Aktiv klubb» er et verktøy som ble etablert i
2021 for å hjelpe klubbene i drifts- og utviklingsarbeid. Verktøyet skal gjøre det enkelt å få
oversikt over hvilke oppgaver som må løses,
tidsfrister, skjemaer etc. Slik vil vi bidra til å

NTFs ambisjon er at Aktiv klubb skal bidra til at
klubbarbeid oppleves som oversiktlig, givende
og relasjonsbyggende. Les mer om Aktiv klubb
på tennis.no.

Aktiv klubb består av 4 stolper:
• Organisasjon
• Aktivitet
• Kompetanse
• Samfunnsansvar/verdier
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Slik kan vi hjelpe deg!
I dette informasjonsskrivet har vi på en lettfattelig måte forsøkt å forklare hva NTF står for
og hvordan vi jobber. Ønsker din klubb å benytte
seg av vår kompetanse? Ta kontakt med oss i
NTF. Sammen skal vi definere og gjennomføre
de prosjektene dere prioriterer. NTF er til for

klubbene og vi ønsker å være en viktig støttespiller i deres utviklingsarbeid. Ytterligere
informasjon om NTF og hva vi kan hjelpe
medlemsklubber med, finnes på våre nettsider.
Nettsider og sosiale medier er våre viktigste
kommunikasjons- og informasjonskanaler.
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Norges Tennisforbund
Ingen blir gode alene, men sammen kan vi
utgjøre en forskjell for norsk tennis og padel.

Eikenga 4, 0579 Oslo
E: post@tennis.no
T: 22 72 70 00

tennis.no – norsktennis.no – @tennisforbundet

