
 

 

 

 
 

Brukerveiledning – hvordan legge ut turnering i Tournament Planner 
 

NTF ønsker en helhetlig profil på turneringene som ligger ute på 
http://ntf.tournamentsoftware.com og vi har derfor laget en mal for hvordan man 
oppretter og legger ut en turnering. 

1. Dersom man ikke har programmet kan det lastes ned fra denne linken: 
http://www.tournamentsoftware.com/product/download.aspx?id=16&s=2 

a. Lisens blir tilsendt ved å ta kontakt på post@tennis.no. Lagre lisensfilen 
lokalt på din PC og hent den ved å trykke på Help - Register i menyen øverst. 

b. Når du har lastet ned programmet og hentet inn lisensen, kan du sjekke at det 
er riktig ved å se at klubbnavnet står nederst til venstre i programmet. 
 

2. Du skal nå lage en ny turnering. Velg Tournament i toppmenyen og New. 
 

3. Skriv inn navnet på turneringen under Filnavn, dette navnet vil vises på nettsiden. 
Navnet skal lages etter følgende mal:  

a. Evt turneringsnavn, kategori, aldersklasse  
b. Eksempel: Rimi Open, Norges Cup u16 år 
c. Eksempel: Challenge u12 år 
d. Eksempel: Njård Grand Prix 
e. Eksempel: Senior klasse A+C 
f. Eksempel: Paradis Open, Race u14, åpen u.16, åpen u.19 
g. Trykk Lagre 

 
4. Du kommer nå inn i Tournament Properties 

a. Fanen Info viser automatisk navnet du har laget i feltet Tournament Name. 
Fyll ut de nødvendige feltene. Det er veldig viktig at fanen Tournament 
Type fylles ut korrekt. I alle lisenspliktige turneringer (turneringer på 
NTFs terminliste) skal det velges Official Tournament. Øvrige 
turneringer fylles ut med Club Tournament. Report logo (klubblogo) kan 
legges inn hvis ønskelig. Den vises da på utskrifter fra systemet – tablåer etc. 
Ta kontakt med NTF dersom dette er ønskelig.  

b. Neste fane er Address. Der fylles alle felter ut (Twitter er selvfølgelig frivillig) 
c. Neste fane er Events. Her er det to ulike måter man kan legge til klassene. 

- Velg Add og skriv inn klassen du skal ha. Det skal skrives etter følgende 
mal:  
Herrer single 
Herrer double 
Damer single 
Damer double 
Jenter u.14 
Gutter u.14 
Jenter u.14 double 
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Gutter u.14 double 
Etc 

Under Gender velger man Men, Women, Boys eller Girls. Vær påpasselig 
med at det velges Boys eller Girls for juniorklassene.  

Under Type velger man Singles eller Doubles. 

Level skal ikke fylles ut. 

Sep. seeding hakes av dersom man vet (eller tror) det blir kvalifisering. Da 
kan man seede separat i både kvalifiseringen og hovedtablået. 

Min.age må fylles ut i seniorturneringer – der skal det normalt stå 13 hvis 
ikke annet er gjeldende (i klasse C senior er minimumsalder 15). 
Max.age er veldig viktig at fylles ut for alle juniorturneringer. I u.12 skal det 
stå 12, i u.14 skal det stå 14 etc. 

Fee fylles ut med startkontingenten. Merk at dersom det er double skal det 
stå prisen pr spiller (ikke pr/par). 

Når alt er fylt ut trykker man OK, og gjentar prosedyren til alle klasser er lagt 
inn. Alle klasser må legges til separat, gutter og jenter kan ikke legges til i 
samme – heller ikke single og double. Det kan for eksempel ikke hete gutter 
og jenter u.14. Eller jenter u.14 single og double. 

- Den andre måten er å velge Pick og hak av for de klassene du skal ha. 
Dersom du gjør dette er det viktig at du dobbeltklikker på klassene etterpå og 
skifter navn slik det står over.  

d. Neste fane er Days. Der står man på ønsket dato og trykker deretter Add. 
Trykker du Add flere ganger henter den automatisk dagen etter den du 
markerte. Etter datoene er lagt inn trykker du ok. Du kommer da ut av det 
bildet.    

De resterende fanene er ikke nødvendig for å legge ut turneringen, de kan 
legges til når turneringen skal trekkes. 

       5.  Du går nå til toppmenyen og velger Internet og Publish. Det kommer opp et 
  nytt vindu.  

Under fanen General skriver du en kort tekst som f.eks ”Velkommen til 
Grand Prix på xxx” Du finner eksempler på denne teksten på andre 
turneringer på ntf.tournamentsoftware.com  

Under fanen Online Entry tar du bort haken på ”Show extra items on entry 
form” (extra items er andre ting som skal meldes på enn selve turneringer, 
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f.eks lunsj, busstur etc. Dette blir så langt vi har sett ikke brukt av norske 
klubber. Dersom noen ønsker det, tar man selvfølgelig ikke bort denne 
haken).  

Start entry date settes automatisk som dagens dato. Dersom du legger ut 
turneringen tidlig og ikke ønsker at påmeldingen skal være åpen, kan du 
sette denne frem i tid.   

Final entry date (påmeldingsfrist) må også fylles ut. Programmet foreslår en 
dato, men denne må endres. Sjekk turneringsreglementet for hvilken 
dato som gjelder. 

Withdrawal date er siste frist for når man kan trekke seg fra turneringen. Det 
er vanlig å ha denne samme dagen som påmeldingsfristen, men dette er opp 
til turneringsarrangør.  

Nederst kan man angi antall klasser en spiller kan melde seg på i. Det gjelder 
både single- og doubleklasser.  

Fanen Online Results gjør det mulig å legge inn resultater fra f.eks mobil. 
Velg On på Online Results. Lag et passord. Du kan da logge deg direkte inn 
på turneringen på ntf.tournamentsoftware.com og legge inn resultater der.  

Under fanen Events står bare klassene man kan melde seg på online. 
Dersom du har opprettet doubleklasser og ikke vil at noen skal melde seg på 
(at det kun skal være sign in) tar du bort haken på doubleklassene. 

Under fanen Regulations skal det stå det som vanligvis hadde stått i en 
invitasjon (sjekk turneringsreglementet). Alle punkter skal med. Et eksempel 
vises nederst i denne brukerveiledningen. Dersom man er usikker på f.eks 
format, skriver man det som er tenkt, med forbehold om at det kan komme 
endringer pga deltagerantall.  

Under Availability er det viktig at du dobbeltklikker på hver dag og tar bort 
haken som står der slik at Availability blir stående som No og ikke som Yes. 
Det betyr at spillerne ikke kan skrive inn når de kan og ikke kan spille.  

Fanen Payment er kun hvis man skal ha online betaling. Vi anbefaler klubber 
å bruke dette da det sparer ressursene for å samle inn penger. Trenger 
klubben hjelp til dette ta kontakt på post@tennis.no. Det står også en 
detaljert beskrivelse om hvordan dette skal gjøres dersom man trykker på 
den blå I’en i denne fanen. 

            6.  Etter det trykker du Publish nede til venstre og venter på tre grønne haker. 
Turneringen ligger nå ute på http://ntf.tournamentsoftware.com. 
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7.      Når turneringen ligger ute er det viktig at påmeldinger hentes opp 
fortløpende. Når man da kommer inn i programmet velger man Internet og 
Entries fra toppmenyen.Trykk next og følg stegene til påmeldingene er hentet 
inn. Velg da Internet igjen og Publish slik at påmeldingene vises på nettet. 
Det er viktig at du ser over påmeldingene som kommer inn. Merk 
spesielt aldersbegrensningene i de forskjellige klassene. 

Merk også at dersom turneringen har betaling via Paypal, så kan spillere 
vises under fanen Not Paid. Disse har meldt seg på, men ikke betalt. De blir 
da ikke tatt inn i systemet, før arrangør manuelt haker av og velger Finish. 

Eksempel på det som skal stå under fanen Regulations: 

Regulations 

Startkontingent 
Startkontingent er kr. 350.- for single og kr. 100.- pr. par for double. 
Dersom du ikke har betalt startkontingenten innen påmeldingsfristen, må du 
bekrefte fortsatt deltagelse til turneringsleder før trekning for å komme med i 
turneringen. Betaling etter påmeldingsfrist kan gjøres til kontonummer 
1080.20.45463. Merk betalingen med navn og klasse. Ved kontant betaling 
for single ved frammøte, påløper et administrasjonsgebyr på kr.50.- 
 
Påmelding double senest kl.12:00 lørdag. Sign-in ved turneringskontoret (69 
27 08 10) eller ev. pr. telefon til turneringsleder. 
 
Singlespill  
Utslag + B- sluttspill (alle får minst 2 kamper) 
Kampene spilles best av tre sett.  
Forbehold om justeringer i forhold til påmeldingen (vi forsøker å få til mest 
mulig spill for alle). 
 
Double  
Doublespill med start tidligst lørdag ettermiddag. Utslagsturnering. 
Kampformatet bestemmes etter sign-in og er avhengig av 
påmelding/disponibel tid 
 
Baner - sko 
3 Herculan innebaner - nytt og langsommere dekke) 
Det tillates bare RENE innetennissko som ikke setter sorte merker 

Baller 
Dunlop 
 
Klubbhus - kiosk 
Romslig klubbhus med kiosk der man kan kjøpe enkel mat og drikke i tillegg 
til litt tennisartikler. Peis, TV, internett. 



 

 

 

 
Spillerservice - via turneringsledelsen eller direkte pr. telefon 
Strenging: tilgjengelig gjennom turneringsledelsen 
Naprapater: Siri Andreassen 92268742 og Herbert Nordgård 91372442 - 
www.naprapatsenteret.com  
 
Overnatting - kombiner turneringsspill med å bo i Moss og oppleve Moss og 
omegn sammen med resten av familien! Hotel Refsnes Gods: - 
www.refsnesgods.no - 69278300 
Moss Hotell: - www.moss-hotell@no - 69202400 Mitt Hotell: - www.mitt-
hotell@no - 69257777 
Vandrerhjem Moss: se priser på www.hihostels.no/Ostlandet - eller ring 
69255334 
Moss TK klubbhus 1. etage i overnattingsrom med 4 køyesenger: kr. 150 pr. 
pers (kr. 50 ekstra for sengetøy) Moss TK klubbhus 2. etage i loftsstue: kr. 
100 pr. pers pr. natt (med egen madrass/sengetøy) 
 
Annen informasjon 
Adresse: Jederveien 65, Moss - anlegget ligger på Jeløy  
Følg med på vår hjemmeside www.mosstennis.no - her finner du mer 
informasjon om MTK og våre turneringer Gå inn på www.visitmoss.no - her 
finner du mer informasjon om Moss  

 


