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Innledning

HANDLINGSPLAN NTF 2019-21

Formålet med strategiplanen er å beskrive mål
og retning som danner
grunnlaget for en detaljert
Handlingsplan med
aksjonspunkter for norsk
tennis for perioden fra
2019-2021.
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Dokumentet viderefører endringer som ble gjort
til Tennistinget i 2017 med tydeliggjøring og å
spesifikt tallfeste de ulike målsetningene som
Strategiplanen omhandler. Utgangspunktet med
tallmateriale fra 2015 er beholdt og målsettinger
og resultat for inneværende tingperiode, neste
tingperiode, og frem til 2025 blir vist.

NORGES TENNISFORBUND

Hovedprioriteringene fra 2017 er videreført og
inkluderer Trenerutdanning, Tennisskole, Anlegg
og Turneringsformer. Topptennis og Padel er
løftet opp som to nye strategiske pilarer.
I tillegg til kontinuerlig arbeid med klubbutvikling
er det særlig to nye elementer som har fått
fokus i avsnittet «Gjennomføring». Det ene
er Spillerguiden som nå er ferdig utarbeidet

og er forbundets tydelige anbefaling der
den dokumenterer fundamentet for god
spillerutvikling og skal være en rettesnor for
både klubb, spiller og foreldre.
Det andre er rundt Prislappen til tennis.
Vi ønsker at flere skal spille tennis, men vi
vet at kostnadsnivå kan være en utfordring
og av faktorene som gjør at vi har begrenset
rekruttering. Samtidig vet vi at mange klubber
har økonomiske utfordringer og at det offentlige
i mange områder bidrar relativt lite. I perioden
fremover ønsker NTF at fokus på prislapp skal
gjennomsyre arbeidet vi gjør, både på klubbnivå
og i arbeidet fra forbundet, og at vi i sum kan
forbedre rammebetingelsene til tennis.
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Vår visjon

Tennis skal være en helårs folkeidrett i Norge,
uavhengig av alder, kjønn, geografi, nivå og
funksjonalitet – både for individer og lag. En sport
som er attraktiv og som konkurrerer med andre
attraktive aktiviteter og idretter. Tennis er en ideell
idrett som kjennetegnes av livslang læring og
passer for barn og voksne i alle aldre. Tennis som
idrett har også en svært positiv innvirkning på
spillernes helse, med dokumentert livsforlengende
effekt.

NORGES TENNISFORBUND

Vi ønsker at flere skal spille mer tennis livet
ut, men samtidig er vi også opptatt av norske
tennisprestasjoner i internasjonal sammenheng.
En kvalitetsmessig forbedring av spillerutvikling
i klubbene sammen med en spissing av NTF sin
topptennissatsning skal gi flere Grand Slam juniorog seniorspillere. Det vil si flere spillere opp mot
topp 100 på ITF junior eller WTA/ATP rankingene.

HANDLINGSPLAN NTF 2019-21

‘Vår visjon er at
flere skal spille
mer tennis og de
skal spille hele
livet’
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Situasjonen i norsk tennis 2019

NORGES TENNISFORBUND

En rapport og rangering fra Tennis Europe om
tilstanden i norsk topptennis har i 2019 ført til at
styret og administrasjonen i NTF har gjennomført
en kvalitets- og sammenligningsanalyse for
norsk tennis mot andre land via det transparente
systemet UTR. Analysen viser at norsk tennis
har god kvantitativ vekst, men en kvalitativ
tilbakegang målt i topptennisprestasjoner de
siste årene. Alle klubbtrenerne med spillere som
er landslagsaktuelle har deltatt på samlinger i
2019 og diskutert tiltak. Konklusjonene er at NTF
igjen må engasjere seg i spillerutvikling og gi
topptenniskompetanse tilbake til klubbmiljøene fra
et nasjonalt samarbeidsmiljø. Olympiatoppen har
vært, og er med i prosessen. Samarbeidsmodellen
er anbefalt av Olympiatoppen og følger deres
prinsipper for Landslagsmodellen. Utøveren
i sentrum og et tett samarbeid mellom de
spilleransvarlige klubbene, idrettsskolene og NTF/
Olympiatoppen vil stå sentralt. En start på dette
gjøres i 2019, med et relativt begrenset omfang
begrunnet i de foreliggende budsjettmessige
rammer. En mer langsiktig topptennisplan vil
presenteres på Tennistinget 2019. Topptennis og
gode internasjonale resultater virker å være en
av de største rekrutteringskanalene norsk tennis
kan ha, både for de helt yngste som kan velge å
starte i Tennisskolen og for tidligere spillere som
igjen kan velge å finne veien tilbake til den lokale
tennisklubben.

Tennis i Norge er fortsatt for en stor del
konsentrert rundt områdene Oslo, Stavanger og
Bergen samt byer på begge sider av Oslofjorden.
Tennismiljøet i Trondheim er gledelig på
fremmarsj igjen, og kommunene i området er
forbilledlig støttende. Noen nye haller er kommet
på plass de siste årene og flere nye haller er under
planlegging og oppføring.
Av våre 28.002 medlemmer er:
• omtrent 2/3 tilhørende klubber i region
Østland Øst eller region Østland Vest.
I disse regionene bor 1/3 av Norges befolkning.
• antall medlemmer pr bane er omtrent 2
ganger så høyt i region Østland Øst og i Østland
Vest sammenlignet med resten av landet.
Det er således opplagt at både anleggsutvikling
og klubbutvikling blir viktig også i tiden framover.
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Norsk tennis opplever medlemsvekst og økende
mediainteresse. Det siste året har de 142
klubbene i norsk tennis og de 3 padelklubbene
økt medlemstallet fra 26.776 i inngangen til 2017
til 28.002 i inngangen til 2019 - altså fra 2017 til
2019 har tennis økt medlemstallet med 4,5%.
I forhold til utviklingen i norsk idrett generelt
viser tennis en større økning. I de siste 10 år har
norsk idrett totalt en økning i medlemsmassen på
under 1 %, tennis har nesten 15 % økning i 10-års
perioden.

NTF ønsker å bistå klubbene med et
styrket ungdomsfokus og har ansatt en
ungdomsansvarlig i 2019.
Norsk tennis har en flott rekruttering til
Tennisskolen, men frafallet er som i så nær alle
idretter også stort i norsk tennis i ungdomsårene.
For å gjøre noe med frafallet har NTF ansatt
en ungdomsansvarlig. Ungdomsansvarlig har
etablert en Ungdomskomite, nye kanaler i sosiale
medier er aktive, juniorkomiteene i klubbene
hjelpes i gang med lokale sosiale medie-kanaler,
nye turnerings- og aktivitetsformer prøves ut og
TennisBallet for unge skal arrangeres siste uken
før jul på Oslo Tennis Arena i 2019.
Padel ble på Tennistinget 2017 vedtatt å tas opp
som del av NTF. 4 klubber er allerede etablert og
34 tennisklubber svarte i idrettsregistreringen
31.12.2018 at de vurderer å bygge padel bane(r).
NTF har en aktivitetsutvikler for Padel og har mål
om å etablere en nasjonal serie med ballsponsor,
årlig trenerutdanning og formalisere landslag og
en landslagssponsoravtale. For NTF og norsk
padel er det viktig å nå 1500 medlemmer og 20
klubber. Da vil idretten anerkjennes økonomisk fra
NIF og flere aktivitetsskapende midler tilføres.
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Noen fakta om norsk tennis (fra Idrettsregistreringen):
2017

2019

Totalt antall som spiller tennis

80.000

80.000

Tennisklubber tilsluttet NTF

134

142

Padelklubber tilsluttet NTF

0

3

(estimert i NIF undersøkelse)

NORGES TENNISFORBUND

34

Tennisklubber med plan for padelbane
Antall baner knyttet til tennisklubber

632

670

(omfatter alle typer baner inne/ute)

Herav baner i haller

188

201

(i permanente haller eller bobler)

Medlemskap i klubbene

26.776

28.002

61% menn , 39% kvinner

Hvorav padelmedlemmer

0

230

Estimert antall spillere i tennisskolene

9.229

9.745

Antall trenere i norsk tennis

395

390

(hhv 78/83 heltidstrenere )

Antall administrativt ansatte i klubb

15

19

(hhv 78/ 73 deltidsansatte)

Antall spillere i Grand Slam

2 (junior)

2 (senior)

Junior og senior

Strategi

NORGES TENNISFORBUND
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& hovedmål-

Dette kapittelet
omhandler de viktigste
fokusområdene for NTF
i de neste årene.

resultater. Vi mener at med god gjennomføring av
våre 6 strategiske pilarer så kan vi opprettholde
vår tro på en medlemsøkning til 40.000
medlemmer innen år 2025.

Mål om vekst i medlemsmassen
Bakgrunn
Antall medlemmer i norske tennisklubber har de
siste årene vært stabilt økende og i 2018 passerte
vi altså 28.000 medlemmer inkludert Padel.
NTF opplever en økt interesse for sporten, både
gjennom media og gjennom klubbene, og våre
spydspisser leverer imponerende internasjonale

Hovedmål
• 40.000 medlemmer innen 6 år (2025).
• Styrke klubbene gjennom klubbutvikling med
dedikert støtte fra forbundet.
• Skape bedre tilgjengelighet og redusert
kostnadsnivå slik at flere har anledning til å spille
tennis.

NORGES TENNISFORBUND

Målsettinger frem til 2025:
Målsetting
antall medlemmer (faktisk)

1 år

Tinget

3 år

Tinget

5 år

10 år

2016

2017

2018

2019

2020

2025

26.000

26.500
(26.598)

26.000
(26.776)

28.002

30.000

40.000
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Det første punktet omhandler den totale veksten
i medlemsmasse som vi tror vi vil få som et
resultat av godt arbeid og gode resultater i de
seks hovedsatsingsområdene; Trenerutdanning,
Tennisskole, Anlegg, Turneringsformer, Topptennis
og Padel. Konkrete måltall er gitt for hvert enkelt
område.

Veksten skjer i klubbene og å sikre og tilrettelegge
for god klubbdrift er essensielt. NTF har de siste
årene styrket sin kapasitet for klubbutvikling med
egen klubbutvikler og flere regionale aktivitetsutviklere. Profesjonelt drevne klubber har et aktivt
styre og en ledelse som sammen med trenere
og klubbens medlemmer og støttespillere jobber
etter en helhetlig handlingsplan og målsetting.
Klubber som kontinuerlig ønsker å forbedre
seg, driver med sunn økonomi og som får sine
medlemmer til å trives, har også stor sjanse for
vekst.
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Trenerutdanning

og således en senket prislapp og bedre tidsbruk
av anleggene.

Trenerløypa. For å styrke trenerprofesjonen ønsker
vi å jobbe med bl.a. Norges Idrettshøgskole mot
et program som kan gi bachelorgrad i tennis.
Trenerforeningen er godt etablert der rundt 95%
av trenermassen i norsk tennis er medlemmer.
For å sikre ennå bedre kvalitetsutvikling ønsker
vi å innføre et mentorsystem i trenerutdanningen
for erfaringsoverføring og utfordringer til den
etablerte treneren, og tror at dette kan gjenspeile
seg ned på klubb og spillernivå i form av bedre
treninger og mer spilleglede. Vi tror også at det
kan gi mer spilling på egenhånd ved egentrening

Hovedmål
• Øke profesjonalitet og kvalitet av trenere og
styrking av antall norske (bosatt i Norge) trenere i
heltidsjobber.
• Sikre tilstrekkelig tilgjengelighet av utdannede
trenere som understøtter målsettingen om vekst i
antall klubbmedlemmer i norsk tennis.
• Påse at NTF motiverer og videreutvikler
trenere til å jobbe med prestasjonsutøvere.
• Motiver alle klubber til å utdanne /etterutdanne
alle sine trenere med NTFs trenerutdanning.
• Jobbe mot Utviklingen av et Trener 4 kurs
sammen med OLT og andre særforbund.
• Jobbe mot en Bachelorutdanning NIH eller
andre høyskoler.

Målsettinger frem til 2025:
Målsetting
NORGES TENNISFORBUND

Antall klubber som følger/deltar i
trenerutdanningen
Trenerutdanning T1 – T3
(420 utdannede trenere i dag)

1 år

Tinget

3 år

Tinget

5 år

10 år

2016

2017

2018

2019

2020

2025

14

25

30

40

50

50 nye trenere og 100 etterutdannede trenere hvert år

1000
nye og
etterutd.
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Bakgrunn
Trenerutvikling og videreutdanning er sentralt
i Norges Tennisforbund og for videreutvikling
av norsk tennis gjennom prinsippene i
Spillerguiden. NTF sitt utdanningsprogram skal
møte profesjonskravene og oppfylle ”Gold Level”
standard utarbeidet av ITF, samt NIF sine krav i
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Tennisskolen

For å lykkes med implementeringen av TennisKids
vil utdanning, kompetanseutvikling, samarbeid
og god informasjonsflyt være avgjørende. Alle
klubber som ønsker å ta del i konseptet får tilgang
til konseptets ressurser, utdanning av trenere
og assistenter, og får etterutdanning gjennom
TennisKids møtene.

konseptet overta stafettpinnen.
TennisKidsmøtene vekter ferdighetsutvikling i
treningene slik at flere opplever mestringsglede
gjennom tydelige oppdrag/ læringsmål,
koordinativ og motorisk trening, fremme og
belønne sunne atferdsmønster, skape flere interne
klubbaktiviteter og øke foreldreinvolveringen .

Hovedmål:
• Heve kvaliteten på ROG konseptet og skape
mer og bredere aktivitet lokalt i klubber.
• Stimulere og fokusere på adferd - det er faktisk
det eneste et barn 100% selv kan kontrollere.
• Fremme samarbeid mellom klubber i regionene.
• Utdanne flere trenere og assistenter som kan
levere kvalitativ aktivitet for barn.

HANDLINGSPLAN NTF 2019-21

Bakgrunn
Team Tennisskolen blir fra 2019 erstattet med
et nytt barnetenniskonsept - TennisKids. Team
Tennisskolen Tour har vært en deltakersuksess,
og helt avgjørende for veksten i U12 segmentet.
For å videreutvikle og styrke kvaliteten i
barnetennisprogrammene vil TennisKids-
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Målsettinger frem til 2025:
1 år

Tinget

3 år

Tinget

5 år

10 år

2016

2017

2018

2019

2020

2025

Antall som følger/deltar i Team
Tennisskolen (TT)

22 TT
Klubber

30 TT
Klubber

35

40

50 TT
Klubber

60

Redusere frafall i tenårene

Økt fokus på
aldergruppen

Økt bruk
av video i
treningen

Økt bruk
av video i
treningen

Målbar
reduksjon i
frafall

Stabilisering

Målsetting
NORGES TENNISFORBUND

Anlegg

vil også jobbe aktivt rundt rammebetingelser og
støtter NIF sitt driv mot at det offentlige bør ta
større andel av bygge- og driftskostnadene og at
idretten skal fylle anleggene med aktivitet.

HANDLINGSPLAN NTF 2019-21

Bakgrunn
Godt tilgjengelig og tilrettelagt anleggskapasitet er
avgjørende for å skape vekst i norsk tennis. Klubbene må være spydspissen i arbeidet for flere og
bedre anlegg, men Norges Tennisforbund ønsker å
jobbe aktivt med anleggsutvikling og å bistå med
rådgivning til klubber og initiativtagere. Forbundet

Hovedmål
• Oppnå en markant økning i antall tennisbaner
med særlig fokus på innendørsanlegg.
• Opprettholde og forbedre tilskuddsordningene
ved spillemidler og momskompensasjon.
• Øke tilgjengeligheten for informasjon om
anleggsutvikling; både ved bruk av nettsider, men
også bruk av ressurser fra NTF administrasjonen.
• Søke å være i forkant av anleggsarbeid og å
kunne påvirke reguleringsplaner og politiske
diskusjoner som omhandler areal og anlegg for
tennis. Regioner og klubber, med mer nærhet til
beslutninger, kan spille en aktiv rolle i dette arbeidet.
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Målsettinger frem til 2025:
Målsetting

1 år

Tinget

3 år

Tinget

5 år

10 år

2016

2017

2018

2019

2020

2025

NORGES TENNISFORBUND

Antall baner Mai 2016: Inne: 155 hall Inne: 157 + Inne: 157 + Inne: 160 + Inne: 162 + Inne: 170 + Inne: 202 +
37 boble
39 boble
41 boble
41 boble
43 boble
45 boble
+ 37 i boble; Ute: 482
Ute: 485
Ute: 490
Ute: 492
Ute: 496
Ute: 500
Ute: 520

Turneringsformer – Arrangementsformer

av alder. Ved å bruke UTR kan vi således bedre
spisse og forme turneringene slik at flere opplever
økt mestring og glede. I tillegg så ønsker vi økende
grad av lagspill inn i norsk tennis for alle aldre.
Dette tror vi vil øke samhold og engasjement
mellom spillerne og forplante seg tilbake til en
positiv atmosfære på treningene og i klubbene.

HANDLINGSPLAN NTF 2019-21

Bakgrunn
Vi tror at turneringsspill er en viktig ingrediens for
langvarig glede med tennis og ønsker at flere skal
kunne spille gode og utfordrende tenniskamper
på sitt eget nivå. Fra januar 2019 ble UTR innført i
norsk tennis og dette verktøyet gir mulighet for en
ferdighetsbasert rangering av spillere, uavhengig

Hovedmål
• Tilby flere turneringer med ferdighetsbasert
(UTR) inndeling med mer fokus på glede og moro
og kamper på rett nivå (færre ”0 og 0”-kamper).
• Arrangere flere lagtennisturneringer for å øke
gleden ved å spille på lag og å gjøre hverandre gode
• Sikre bedre turneringskvalitet for alle juniorspillerer ved å bruke UTR som verktøy og å øke
aldersspennet for klasseinndeling.
• Videreføre Norges Cup og Race to
Masters konseptet for U14 og U16.
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Målsettinger frem til 2025:
Målsetting

1 år

Tinget

3 år

Tinget

5 år

10 år

2016

2017

2018

2019

2020

2025

NORGES TENNISFORBUND

Antall turneringer med høyere
sosial faktor og inndeling etter
ferdighetsnivå
Antall lisenser i U12-U19 og Senior

Lagtennis for Lagtennis for Lagtennis for Implementert Implementert
reform fase 1 reform fase 2
U12 til U19
U12 til U19 U12 til U19
U12: 440
U14: 213
U16: 135
U19: 121
S19 - 22:63

10% vekst

15% vekst

25% vekst

30% vekst

60% vekst

Visjon

NTF vil i årene fremover basere sin
topptennissatsing på en anerkjent
landslagsmodell for prestasjonsutvikling av
Olympiatoppen som er tatt i bruk av mange
andre særforbund. Modellen skal bidra til å støtte,
hjelpe og veilede landslagsspillere i junior- og
seniorklassen til en optimal utvikling uten å overta
ansvaret for spillerne. NTF skal legge til rette for
ekstra trening og veiledning utover det spillerne
har i egen klubber eller i private tiltak. Ansvaret for
spillerne vil fortsette å ligge i klubbene med deres
hovedansvarlige trener for prestasjonsutøverne.

NTF skal legge til rette for og sikre at vi har en
toppidrettskultur blant våre beste spillere.

Bakgrunn for NTFs Landslagsmodell

Misjon

I første halvår av 2019 har det blitt gjennomført en
evaluering av nivået til norske konkurransespillere.
Ved å bruke UTR som en målestokk for nivået
til norsk spillere og sammenligne dette med
andre land, har NTF fått en god oversikt over
hvor spillernes nivå ligger. På UTR-skalaen ligger
norske spillere noe bak nivået i sammenlignbare
land.
Gjennom dialogmøter med trenerne i klubber
med prestasjonsutøvere, har det også blitt klart
at klubbene ønsker en modell hvor NTF har et
tilbud for prestasjonsutøverne utover de de har
i klubb. Det er også avgjørende at det utvikles
en samhandling og en delekultur mellom NTF,
klubbene og skoletilbudene som Wang og NTG.

Skape samarbeids- og prestasjonskultur
mellom NTF, idrettsskoler og klubber med
toppidrettstilbud, som gir spillere motivasjon,
inspirasjon og ferdigheter til å nå internasjonale
prestasjoner i junior- og/eller i seniorklassen.
Videre trenger vi å sikre god forståelse og
kompetanse hos spillere, foreldre, ledere
og trenere om hva som skal til for å oppnå
internasjonale resultater. Dette skjer gjennom
veiledning, utdanning og implementering
av Spillerguiden i klubber med et tydelig
toppidrettstilbud. Forutsetningene for å nå et
internasjonalt nivå er at alle i støtteapparat bidrar
til at rammebetingelsene bedres både sosialt,
sportslig og økonomisk for utøvere.

HANDLINGSPLAN NTF 2019-21
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Topptennistilbudet i NTF
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Målsetting Toppidrett

Tiltakene i Toppidrettstilbudet

NORGES TENNISFORBUND

Oslo Tennisarena blir kompetansesenteret
for Landslagstreningene for junior og
senior. Det blir lagt opp til treningsdager for
juniorlandslagsspillerne og i tillegg dager med
matchtrening. For spillere som bor utenlands
eller reiser store deler av året, blir det lagt opp
til treninger for disse på dagtid og på noen
ettermiddager. Treningene blir organisert av NTFs
personell, men det er en forutsetning at ansvarlige
trenere fra klubbene deltar regelmessig på disse
treningene. NTF har ikke ansvaret for utøverne,
og det er derfor svært avgjørende at det er en
samhandling i veiledningen av spillerne.
For spillere som bor i Stavanger og Bergen
(eller andre byer med lang reisevei), vil det bli
tilbudt trening i forbindelse med turneringer eller
arrangementer i Oslo.

HANDLINGSPLAN NTF 2019-21

Utvikle junior- og seniorspillere for deltakelse i
Grand Slam. Dette skjer gjennom å utvikle flere
spillere med treningsarbeid og ferdigheter på lik
linje med utøvere på ATP/WTA nivå.
Spillerne representerer Norge i Fed Cup/Davis Cup
i Group 1 eller høyere.
Utviklingen kan foregå via college, direkte mot
internasjonalt turneringsspill i samarbeid med
NTFs kompetansesenter
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Padel

Padel ble inkludert i Norges Tennisforbund i 2017,
og siden den gang er det etablert fem rendyrkede
padelklubber, samt at flere av de eksisterende
tennisklubbene har lagt inn padel som en del
av sin virksomhet. Ved Idrettsregistreringen
31.12.2018 svarte 34 klubber at de har planer om
å bygge padelbane(r). Klubbene som er etablert er
i all hovedsak vokst frem fra private padelsentre,
og det ser ut til at dette er også vil bli normalen for
norske padelklubber i tiden fremover. Padel prøver
i større grad enn tennis å kombinere kommersielle
etableringer og utleie av lokaler og dertil klubbdrift.

NORGES TENNISFORBUND

Siden 2017 er det blitt arrangert
norgesmesterskap i padel, og i 2019 ble det også
innført nasjonale turneringer i regi av NTF som
har resultert i den første norgesrankingen i padel. I
2020 vil det nasjonale turneringssystemet utvikles
videre med flere turneringsarrangører og flere
klasseinndelinger. Norge har flere spillere som er
representert i ulike internasjonale turneringer, og
interessen for turneringsspill på både nasjonalt og
internasjonalt nivå er stadig økende.
Høsten 2019 vil også det første trenerkurset i regi
av NTF blir gjennomført, og flere klubber er i full
gang med kurs og trening for sine medlemmer.

NTF er medlem av det internasjonale
padelforbundet FIP.
Hovedmål
• Vi ønsker å etablere padel som en av Norges
store breddeidretter, med initielt fokus på
eksisterende tennisklubber som ønsker å øke sitt
medlemstilbud ved også å tilby padel.
Etterhvert som medlemsmassen tiltar vil NTF’s
tilbud til padelklubbene følge de samme strategiske
pilarene som for tennis.

Målsettinger frem til 2025:
I tingperioden 2019 - 2021:
• 1500 registrerte padelmedlemmer
+ 20 registrerte klubber.
• Norges Cup/Liga etablert
Ballpoolsponsor på plass.
• Etablere en komplett trenerutdanning for
padel i regi av NTF.
• Norske landslag representert ved alle EM og VM.
• Landslagssponsor på plass.
I tingperioden 2021 - 2023:
• 2500 registrerte padelmedlemmer
+ 30 registrerte klubber.
I tingperioden 2023 - 2025:
• 3500 registrerte padelmedlemmer
+ 40 registrerte klubber.

HANDLINGSPLAN NTF 2019-21

Bakgrunn
Padel er en av verdens raskest voksende sporter,
og opplever stor oppslutning verden over.
De som forsøker seg på sporten, oppnår rask
mestringsfølelse ved at dette er en racketsport
hvor det er relativt enkelt å få i gang spill.
Derfor har sporten, slik den har gjort i alle andre
land den er blitt lansert i, blitt veldig populær også
her hjemme.
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Gjennomføring
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Prislappen

NORGES TENNISFORBUND

Bakgrunn:
En viktig del for både rekruttering av nye
medlemmer og for å sikre langvarig aktivitet er
prislappen for idretten vår. NTF gjennomførte
i februar 2019 en klubbundersøkelse der
hovedformålet var å få et bedre bilde av nettopp
prislappen i norsk tennis. Undersøkelsen bekreftet
at kostnadsnivået er svært varierende, særlig i
forhold til satsningsnivå, men også i forhold til
geografi og til klubb. Vi finner mange klubber som
har gode tennistilbud til barn (typisk TFO) og som
står seg godt mot prisnivåer andre idretter kan
tilby. Men for tenåringer i Tennisskole eller som
konkurransespillere ser vi at prislappen gjerne går
markant opp sammenlignet med mange idretter.
Fra undersøkelsen finner vi også at hovedutgiftene
i de fleste klubbudsjettene er kostnader knyttet
opp mot trenerer (typisk 50%) og anlegg (25%).
Samtidig så kommer kun 10% av inntektssiden fra
offentlige tilskudd og fra sponsormidler.

Fokus framover:
NTF ønsker i perioden fremover å gi temaet
større fokus. Vil vil at momentet «prislapp»
skal ligge i bakhodet når vi f. eks. diskuterer
Tennisskolen og Tenniskids, legger strategier
for Topptennissatsing, implementerer nye
turneringsformer, er i møter med det offentlige
rundt rammebetingelser for anlegg og drift,
klubbutvikling og samarbeid mellom klubber; kort
sagt når vi tenker aktiviteter for norsk tennis.
Prisnivå er et komplekst og sammensatt bilde
og det er summen av mange løsninger som
markant kan forbedre dagens situasjon. Noen
av løsningene ligger klare allerede i dag der det
er informasjon og bedre bruk som vil bevege
oss i en bedre retning, som implementering av
Spillerguiden eller bedre utnyttelse av verktøyet
UTR for turneringer.
Andre løsninger er tyngre og trenger mer
tid. Eksempel på dette kan være anlegg; NIF
sin anleggsstrategi har som en målsetting
at det offentlige i økende grad skal eie og
drifte idrettsanleggene, og at idretten skal
fylle de med aktivitet. Vi tror at norsk tennis
har et stort potensial for å redusere klubbers
anleggskostnader, både i anleggs- og i driftsfasen,
ved å få til et sterkere samarbeid med de ulike
kommuner.
Med en senket prislapp og «alle skal med»
holdning vil tennis stå sterkere i diskusjoner med
det offentlige, men ikke minst vil vi stå sterkere i
valget av idrett når barn og voksne er på jakt etter
nye utfordringer og aktiviteter for bedre helse,
konkurranse og glede.
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Dette kapittelet illustrerer
hvordan NTF arbeider
i dag og hvordan ulike
arbeidsoppgaver
må prioriteres for å
kunne oppnå visjon og
målsetninger. Tennis
som idrett utøves på
mange ulike nivå,
både i alder og ferdighet.

20

Kvalitet og innovasjon

og gir ønske om å fortsette med å spille tennis
lengre.
• Vår satsing på Topptennis fokuserer på å
skape en Toppidrettskultur som skal bre seg fra
de beste og nedover til de nest beste spillerne
• Vi driver med systematisk spillerkartlegging
og utvikling for å få fram kandidater til
«high performance» grupper. Vi har etablert
et system for treningsplanlegging, tester,
turneringsplanlegging og oppfølging for trenere og
spillere. Vi støtter opp om skoler som tilrettelegger
for kombinasjon av skole og toppidrett såfremt
skolene jobber strukturert og planmessig med
elevene sine.
• Vi har dreiet turneringsformatet fra eliminering
til mer lagtennis, puljespill og forkortede kamper
og bidrar dermed til mer moro for flere spillere. Vi
utforsker turneringskonsepter som gir muligheter
for spill utover de ordinære aldersklasser med
UTR som verktøy, der kvalitet på kamper blir viktig.

HANDLINGSPLAN NTF 2019-21

Norge er en liten tennisnasjon med begrensede
ressurser og relativt få internasjonale
seniorresultater å vise til. For å få fram
ekstremt gode norske spillere som hevder seg
internasjonalt på seniornivå er det derfor helt
avgjørende at vi velger en arbeidsmodell som
tar høyde for at vi har langt færre spillere enn de
største tennisnasjonene. Vi må derfor være meget
dyktige på å prioritere ressursene våre, velge bort
aktiviteter som gir liten «avkastning» i forhold til
målbildet, og ikke minst jobbe med særdeles høy
kvalitet i alt vi gjør og å fortsetter med å tilegne
oss beste og neste praksis fra det store utlandet.

NTF jobber med en arbeidsmodell hvor:
• Alle i norsk tennis (klubber, trenere, spillere
og foreldre) har en klar oppfatning om strategi og
retning og hva som skal til for å bli best mulig.
• Et stort antall klubber driver mer profesjonelt
og leverer et bedre tilbud til medlemmene
sine enn tidligere. Våre trenere følger ITFs
utdanningsmodell og går i takt når det gjelder
innlæringsmetodikk og ferdighetsutvikling.
• Vi utvikler våre spillere til et høyest mulig
ferdighetsnivå gjennom systematisk innlæring
og utvikling i de viktige barne- og ungdomsårene.
I dette arbeidet er TennisKidskonseptet og
Spillerguiden avgjørende for å lykkes. Det er viktig
å skape gode sosiale arenaer som motiverer alle
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Klubb, region og forbund

De to største regionene har hatt faste
medarbeidere, vesentlig mer ressurser og har
tatt tak i oppgaver som regionmesterskap og
treningssamlinger. Slik NTF nå ser det vil den
primære aksen framover være forbund og klubb
selv om regioninndelingen fortsatt består.
I de tilfeller hvor regionen organiserer seg og
selv ønsker å bidra aktivt og gjennomføre egne
aktiviteter vil NTF se positivt på dette.

innsatsen sin mot disse helårsklubbene. Dog vil
også NTF jobbe aktivt for at flere norske klubber
blir helårsklubber med egne innendørsfasiliteter.
NTF har en relativ liten administrasjon med
totalt 8.6 årsverk og er avhengig av å fokusere
innsatsen inn på noen utvalgte områder.
I skissen under er arbeidsoppgavene vist der
arbeid for og ut mot klubbene tar rettmessig stor
plass. I tillegg kommer landslag og toppidrett
og arbeid mot å sikre gode rammebetingelser
for tennis. I bunnen av vårt arbeid ligger nå
Spillerguiden som er et grunnlag for å oppnå
visjonen om at flere skal spille tennis – lengre.
Utviklingsplanen har fokus både på bredde
(tennis livet ut) og toppidrett (prestasjon).
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Norsk tennis er organisert gjennom aksen forbund
– region - klubb.
Denne modellen har fungert bra for et fåtall av
de største regionene og mindre bra for de mindre
regionene. De mindre regionene har kun basert
seg på frivillighet, har få ressurser og ikke maktet
å markere seg i noen særlig grad.

I Norge har vi i dag et mangfold av klubber hvorav
rundt halvparten er helårsklubber, det vil si klubber
som tilbyr sine medlemmer aktiviteter året rundt.
Så godt som alle disse klubbene har et styre eller
en daglig leder som ivaretar driften, har ansatt
profesjonelle trenere og tilbyr tennisskole for
barn, organisert trening for konkurransespillere
og tilpassede aktiviteter for voksne mosjonister.
NTF vil av praktiske grunner prioritere mye av
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Skjematisk oppsett av NTF sine arbeidsoppgaver:
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NTFs ressurser brukes også til ledelse, organisasjon, økonomi og større arrangementer som
tennisforum, ledermøtet, tennistinget og NM utendørs.
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Spillerguiden
Hvordan implementere prinsippene og filosofien i
Spillerguiden i norsk tennis?

Spillerguiden er selve filosofien for spillerutvikling
fra innlæring opp mot Toppidrettsnivået, eller mot
breddesegmentet og Tennis Livet ut.

og veiledning for klubber, trenere, foreldre og
spillere. Alt NTF planlegger i sin strategiske plan
vil peke mot prinsippene i Spillerguiden. Guiden
gir veiledning til spillere, foreldre, og trenere om
hvordan man bør drive innlæring og utvikling for å
muliggjøre optimal utvikling som spiller, eller påse
at spillere fortsetter med tennis livet ut.

24

Målsettinger frem til 2025:
Målsetting
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Antall Spillerguiden-Klubber - Spillerguiden
som handlingsplan vedtatt av klubbstyret og
hovedtrener på Spillerguiden-utd årlig.
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Spillerguiden er en systematisk plan for å
maksimere spilleres potensial og glede ved tennis.
Det er et rammeverk med en stegvis tilnærming
for å utvikle teknikk, motorikk, fysiske- og psykiske
ferdigheter samt utvikle evnen til å glede seg over
konkurranseelementet.
NTFs Spillerguide gir en optimal utviklingsplan
basert på vekst, utvikling og modenhet for alle
deltakere.
Spillerguiden fremhever alle ferdigheter som
skapergrunnlaget for å: være aktiv, sunn og
fysisk aktiv hele livet og/eller oppnå sitt høyeste
prestasjonsnivå.

Spillerguiden skal i løpet av de neste 2 - 3 årene
fullt ut implementeres i norske klubber.
Første implementeringsfase er avsluttet, og
NTF er nå i gang med ytterligere utdanning
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deltidsansatte) og klubbens mange frivillige
som har ansvaret for de enkelte klubbenes drift,
inkludert spillerutvikling, treningstilbud, og sosiale
aktiviteter.

Rullestoltennis

Klubbutvikling
NORGES TENNISFORBUND

NTF er til for klubbene og alle aktiviteter gjennomført
av NTF handler i bunn og grunn om å skape bedre
grunnlag for rekruttering, gode og profesjonelle
treningsmiljøer, og best mulig rammebetingelser for
klubber som er medlem av NTF.
Alle de 28.002 registrerte tennisspillere i Norge
er medlemmer av de 142 klubbene som er
tilsluttet NTF. I disse klubbene er det styret,
ledelsen, trenerne (for tiden 83 heltids- og 307

NTFs satsning mot klubbene ble forsterket i 2017
ved opprettelse og ansettelse av en heltidsstilling
rettet mot klubbutvikling. Samtidig med ansettelsen ble KLUBBDRIVe (KD) introdusert og
etablert. KD er NTFs initiativ for å synliggjøre
aktiviteter/verktøy/ressurser som skal være
nyttig for klubbene både i den daglige driften og i
utviklingsprosesser.
KD består av 5 initiativ:
1
Ressursbibliotek (google disk)
2
Video, kommunikasjon og teknologi
3
Kurs, kompetanse
4
NTF Technique App
5
Spillerguiden.no
En klar målsetning med NTF’s klubbutviklingsarbeid er å forenkle og redusere arbeidet.
Gjennom utdanning, tilgang til maler, juridiske
dokumenter, digitale ressurser og klubbveiledere
vil arbeidsmengden reduseres slik at hver
enkelt klubb kan rette mer tid og ressurser mot
aktivitetsskapende arbeid.
Dette skjer gjennom å tilgjengeliggjøre ressurser
digitalt og utdanne alle de involverte parter.
Dette håper vi også vil føre til at klubbene opplever
mer kontinuitet, opprettholdelse av «institusjonell
hukommelse», og at frivillige således står lengre i
sine verv enn dagens gjennomsnitt på under 2 år.
Høsten 2018 styrket NTF satsingen på klubbutvikling ytterligere, ved å engasjere regionale
aktivitetsutviklere. De skal være kontaktleddet
lokalt, og kunne være en sparringspartner for å
lykkes med å skape mer aktive og kompetente
klubber.
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Vi har i dag tilbud til rullestoltennisspillere i
Arendal, Bergen, Halden, Stavanger, Sandefjord og
Oslo. Vi har også et samarbeid med Catosenteret og Sunnaas rehabiliteringssenter som
driver demonstrasjon av rullestoltennis for klienter
som er inne på opphold.
Vi arbeider med å utdanne trenere slik at de blir
i stand til å gi et relevant tilbud til rullestoltennisutøvere. Dette for å få flere klubber til å gi tilbud
om rullestoltennis lokalt i sin klubb.
NTF vil fremover fortsette arbeidet med
rekruttering av nye spillere i tillegg til å gi dagens
spillere muligheter for samlinger og turneringer
flere steder i Norge. Målsetningen er å ha 10
klubber som tilbyr rullestoltennis i løpet av 2022.
Vi jobber mot å ha 25 utøvere som er aktive med
trening ukentlig. Deltagere til NM skal være over
10 til NM ute 2022.

Vekst i norsk tennis må skje i våre ulike klubber
og NTF ønsker å legge til rette for bedre og lettere
klubbdrift.
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Kommunikasjon

Tennis har fått mer og mer medieeksponering den
siste tiden og oppmerksomheten øker.
Flere spillere satser internasjonalt, og leverer
gode resultater, hvilket gjør at vi opplever
at interessen og medieomtalen er økende.
Spesielt nevnes Casper Ruud som Norges
beste representant. Hans prestasjoner skaper
ikke bare oppmerksomhet rundt ham selv, men
oppmerksomhet rundt tennis som idrett i Norge.
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I løpet av 2018 og videre inn i 2019 har NTF gjort
flere grep rundt sosiale mediekanaler og nettsider.
Ungdom 13-19 år har fått egne plattformer,
styrt av NTF sammen med juniorspillere.
Instagramkontoen til TennisUng har på kort tid
fått nærmere 700 følgere der 40 % av følgerne er
i alderen 13-24 år. NTF har hatt et større fokus
på å formidle budskap gjennom film/video,
ettersom målgruppen foretrekker å kommunisere
raskt og effektivt og har minimal tålmodighet (8
sekunder). TennisUng har hatt stor suksess med
humorsnutter om tennisregler, korte profilfilmer av

TV har de siste årene vist økt sendetid for norsk
tennis. Både Viasat og Eurosport har gitt oss
internasjonal tennis med Casper Ruud, og NM
i Frognerparken har vært TV-sendt direkte de
siste 5 årene (TV2 (2015), Eurosport (2016),
NRK (2017), Amedia (2018) og Eurosport 2019).
Sistnevnte viste også Davis Cup-møtet mellom
Norge og Georgia fra Njård i september og
intensjonen er at de viser NM i Frognerparken
også i 2020 og 2021.
NTF vil de neste årene jobbe kontinuerlig med
å videreutvikle innholdet i sosiale mediekanaler
og på nettsider og samarbeide med klubbene
om hvilket innhold som bør kommuniseres
ut. Det er også et mål å dyrke strategiske
samarbeidspartnere som TV, aviser/journalister
og tennisungdom.
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Ved hjelp av filmer og bilder produsert av NTF,
har oppmerksomheten rundt tennis økt i flere
av distriktene med barn og ungdom i alle aldre.
Målet er at dette videre skaper interesse i forhold
til utbygging av haller og flere utebaner på
kommunalt og fylkeskommunalt nivå som igjen
skaper medlemsvekst.

utøvere samt Snap “takeovers” av utøvere på reise
eller under større turneringer i Norge.
NTF har opprettet en egen ungdomskomite
der det diskuteres nye turneringsformer,
treningsformer og sosiale tiltak for å hindre frafall
og inkludere bredde. Tennis.no har blitt oppgradert
og skal være enkel å navigere seg gjennom for å
finne svarene man er ute etter.
I tillegg ble Spillerguiden.no lansert høsten
2018 for å gi utøvere, foreldre og trenere et
planleggingsverktøy i utøvelse av tennisidretten.
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Sponsor og samarbeidspartnere

med å selge inn potensielle sponsorer på NTF
Tech-banen og NTFs tech-satsning på OTA, det
jobbes med landslag og med Tennisskolen/
TennisKids på generelt grunnlag. Det er stor
konkurranse om sponsormidler til idretten og bred
og intensiv innsats kreves for å lykkes.
Dagens sponsorinntekter ligger på i overkant av
1,7 millioner kroner per år. Målet er å få disse
opp mot 2,5 - 3 millioner per år i løpet av de neste
årene.
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Av pågående sponsorarbeid kan det nevnes
at det nå jobbes med å fornye og/eller hente
nye sponsorer for perioden 2020-2022 ift NM i
Frognerparken. Her har NTF 9 baner til salgs med
priser som reflekterer beliggenhet. Blant de 9 er
en hoved- og navnesponsor av mesterskapet. 2
baner er allerede solgt for perioden 2020-2022
og forhandling er underveis med flere.. En ny
2-årsavtale er også på plass for hovedsponsor av
NTF Tech-banen på OTA for 2020-2021. I tillegg
skal en ny utstyrs- og klesavtale for landslagene
våre forhandles frem i 3. kvartal 2020. Det samme
gjelder for den pågående Ballpoolavtalen.

Andre samarbeidspartnere for faglig kompetanse
er ITF (internasjonale tennisforbundet), PTR
(profesjonell trenerorganisasjon), Olympiatoppen,
i tillegg til flere enkeltforbund som eksempelvis
Canada, Sveits og Frankrike. Samarbeidet med
disse organisasjonene gir oss verdifull kunnskap
og erfaringsoverføring på områder som utvikling
av både bredde- og toppspillere, trenerutdanning,
metodikker for innlæring og ikke minst hva som
skal til for å bli bedre som tennisnasjon.
ITF er vår fremste partner på trenerutdanning
og vi har tilpasset oss deres utdanningsmodell.
Framover vil ITF være en viktig partner for å
kvalitetssikre vår etterlevelse av denne modellen.
Olympiatoppen tilbyr verdifull kompetanse og
nettverk og vil sammen med ITF være med på å
kvalitetssikre vårt fundament for spillerutvikling
dokumentert i Spillerguiden. PTR er viktig for
videreutdanningen av norske tennistrenere,
både gjennom de kurs og konferanser som PTR
arrangerer i USA og spesifikt for Norge.
NIF – Norges Idrettsforbund – er av stor
betydning for NTFs rammebetingelser og
finansiering av virksomheten NTF driver. Vi vil
fortsette å utvikle vårt gode samarbeide med NIF i
den kommende perioden.
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Sponsorarbeid
NTF jobber fokusert og målrettet mot
sponsormarkedet med tydelige produktpakker
og innfallsvinkler for å oppnå kommersiell hjelp
til videreutviklingen av norsk tennis. Det mest
salgbare produktet til NTF har så langt vært NM
i tennis i Frognerparken. Utover dette jobbes det

Andre samarbeidspartnere
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Avslutningsvis
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Derfor vil det være nødvendig med prioriteringer
ut fra de behov og ressurser NTF disponerer til
enhver tid. Vi har nå spisset planen med 6
strategiske områder der vi er konkrete ift måltall
og ambisjoner. Administrasjonen spesifiserer sin
Handlingsplan ned til konkrete arbeidsoppgaver
med tydelige tidslinjer og krav til måloppnåelse
med utgangspunkt i Strategiplanen. Sammen
danner disse grunnlaget for styrets oppfølging
og samhandling med administrasjonen.
Norsk tennis er i godt driv. Interessen er større enn
vi har sett på svært lenge. Klubbene tar initiativ og
stadig flere anlegg moderniseres. Tennisskolen
og konseptet bidrar til god rekruttering til sporten.
Nye innlæringsprinsipper implementeres i stadig
større grad med gode resultater. Kompetansen i
topptennis er styrket og ressursene er i toppklasse
i Europa. Det vises tennis på TV hver dag og andre
medier følger oss nøye.
Men vi vil videre!
Det skal denne planen hjelpe oss med.
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En plan som dette bør og
må være omfattende for å
fylle sin intensjon.
Det betyr ikke at alle
punkter kan gjennomføres
samtidig, og så raskt
mange ønsker seg, fordi
ressursene er begrenset.
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