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84. Forbundsting for tennis

Referat fra Norges Tennisforbunds 83. ordinære Tennisting,
søndag 29. oktober 2017.
Klokken var 10.10 da tennispresident Gisle Jentoft åpnet det 83. ordinære Tennistinget i UBC
på Ullevål stadion i Oslo. Han takket for den gode interessen og presiserte at Tennisforbundet
er til for klubbene og deres medlemmer. Videre viste han til et vellykket Tennisforum dagen før
og fortalte at ﬂere av sakene som ble gjennomgått der, også vil bli inkludert som referatsaker
denne dagen.
Presidenten sa seg glad for at det skjer mye positivt i norske tennis og det ble vist en
bildeserie.
Gisle Jentoft viste så til sak 1 på agendaen:
Godkjenne innkallingen som var sendt ut innenfor den lovfestede frisen.
Det var ingen innvendinger, og denne ble godkjent.
Presidenten varslet noen litt dypere gjennomganger for å få forståelse for sakenes bakgrunn og
skape debatt.
Sak 2: Dagsorden og fullmakter
I alt var det 101 som ønsket å være tilstede på Tinget. Av disse utgjorde styret 7 personer,
representanter fra klubber og regioner 54 personer og de resterende var tidligere presidenter,
komiteledere, observatører og fra administrasjonen.
Aasa Auensen fra administrasjonen opplyste at det nå var 54 stemmeberettigede i salen.
Navn og klubb på disse ble deretter lest opp.
Presidenten foreslo at det ble opprettet en fullmaktskomité med oppgave å gå igjennom
delegatenes lovlighet. Han forklarte at formålet var å sikre at delegatene hadde en godkjent
bakgrunn for å stemme for sin klubb eller region.
Erik Alver fra kontrollkomiteen og Henning Simonsen fra valgkomiteen ble foreslått, og
da det ikke var innvendinger, ble disse to gitt vervet.
På forespørsel ble det avklart at ansatte i organisasjonsleddene ikke har tale eller stemmerett.
De kan derfor heller ikke fremme forslag.
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Jan Hagen avklarte at dersom salen mener det er viktig at en observatør eller andre uten
stemmerett får uttale seg, kan Tingets representanter gi tillatelse til det.
Sak 3: Valg av dirigent og sekretær
Jan Hagen ble foreslått som dirigent og Torger Bjørnstad som sekretær.
Disse ble enstemmig valgt.
Jan Hagen overtok ”klubben” fra Tennispresidenten og presiserte at de som ønsker ordet til en
sak, må vise dette med sitt nummerskilt. Han forventet at de som tar ordet presenterer seg
med navn og organisasjonstilknytning.
Sak 4: Valg av representanter til å medundertegne protokollen
Hans Erik Lie, Nordberg TK og Sissel Haukland, Blommenholm og Sandvika TK ble foreslått.
Begge ble enstemmig valgt.
Sak 5: Valg av komité til fordeling av reiseutgifter
Karin Dalbakk, Heming - Per Stålnacke, Moss TK og Henning Simonsen, Bergens Tennisklubb
ble foreslått.
Disse ble enstemmig valgt. Fra administrasjonen ble Aasa Auensen oppnevnt.
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) representant Marit Roland
ble så gitt ordet.
Hun hilste fra idrettspresident Tom Tvedt og fortalte at hun, for andre perioden, er
kontaktperson mellom tennisidretten og idrettsstyret. Hun trakk frem erfaringen av åpenhet og
en lav terskel for kontakt i dialogen mellom NIF og NTF som svært positivt. Hennes analyse var
at NIF må være relevant for særforbundene og derfor må det være åpenhet og transparens.
Hun trakk frem at ledermøtet i tidligere i år la til rette for dette.
Etter hennes gjennomgang av tingdokumentene, trakk hun særlig frem planverket og hvordan
dette gjennomføres, samt kontinuiteten i satsingsområdene som meget positivt.
Marit Roland minnet om at det idrettspolitiske dokumentet er felles for all idrett i Norge. For å
nå målsettingene i det, er vi avhengig av at særforbundene fungerer godt, og det mener jeg
Tennisforbundet gjør, sa hun.
Hun refererte så til tall fra ”Ung-forsk” som viser at 90 prosent av alle unge under 13 år er, eller
har vært, med i et idrettslag. Dette representerer en økning fra tidligere tall som sist var
beregnet til 83 prosent. Mens noen idretter har stagnasjon eller går tilbake, øker tennis. Norsk
idrett har en stor felles aksept, men vi må like vel modernisere oss. Til det punktet trakk hun
frem NTF langsiktige planer for utøvere som SLU (Spillernes Langsiktige Utviklingsplan) og ga
sin ros til denne satsingen.
Hun konstaterte at det tennisen gjør, stemmer med retningene til norsk idrett og på den måten
legges det til rette for transparens. Avslutningsvis trakk hun frem viktigheten av et godt samspill
mellom organisasjonsleddene. Hun ga ros til regnskapet som viser en økt egenkapital med ca.
en million kroner.
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Ordet ble så gitt tilbake til dirigenten, som med bakgrunn i forretningsorden redegjorde for
representantenes taletid og presiserte at alle forslag må leveres skriftlig og undertegnet. Han
presiserte av det er de avgitte stemmene som teller. Derfor må det stemmes både for og mot i
den enkelte sak.
Sak 6: Godkjenne protokollen fra det 82 ordinære Tennistinget i 2015
Denne ble tatt opp til behandling og dirigenten gikk igjennom protokollen kapittel for kapittel.
Representant 46, Jarl Bibow fra Ullern TK ba om ordet og trakk frem hva det var skrevet om
tennishistorieprosjektet ”Harde Slag” i protokollen. Som leder av redaksjonsutvalget refererte
han til et salg på 1500 bøker, men at man fremdeles har 1500 bøker som skal selges. Bibow
roste både Tennisforbundet og mange klubber som et godt samarbeide. Han takket for at
Norges Tennisforbund vil hjelpe med å selge de resterende bøkene, slik at prosjektet minst vil
gå i balanse.
Da ingen ﬂere ønsket ordet ble protokollen godkjent.
Tennispresident Gisle Jentoft ble gitt ordet for å gå igjennom mål knyttet til Strategi og
handlingsplanen som ble vedtatt på det 82. Tennistinget.
Han refererte til mandatet som var gitt i 2015 og trakk frem:
● Konkretisering og tallfesting av scenariomålsettinger
● De 4 strategiske områdene:
Tennisskolen
Trenerutdanning
Anlegg
Turneringsformer
● Verktøy for gjennomføring; KlubbDRIVe
● Høring og innspills møter
Tennispresidenten hadde gjerne sett et større engasjement med tilbakemeldinger da planene
ble lagt ut til høring. Han oppfordret til et større engasjement.
Ved gjennomgangen av økonomien, la han vekt på at det var behov for å styrke egenkapitalen
til Tennisforbundet og at man ble gitt det oppdraget av Tinget. Han mente dette er oppfylt
samtidig som han oppsummerte økonomiske forhold i Tingperioden slik:
●
●
●
●

En sunn økonomisk drift som har lagt til rette for økt egenkapital
Man har erfart enkelte engangseﬀekter – uforutsigbarhet
Interne rutiner er forbedret
Forbedrede rapporteringsrutiner gjennom NIF regnskap

Det jobbes hele tiden med å bedre rammebetingelsene slik at forbundet også økonomisk skal
kunne bidra sterkere til økt aktivitet i klubbene. Flere medlemmer, aktive sponsorer og et godt
samarbeide med NIF får vi ved å spille godt på lag.
Han kom så inn på den generelle åpenhetsdebatten i norsk idrett, og viste til en full åpenhet fra
Tennisforbundets side og trakk frem et eksempel fra da VG ønsket kopi av visse reiseregninger,
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ble disse oversendt straks. Han informerte om at Tennisforbundet følger satsene i Statens
reiseregulativ.
Jentoft forsvarte reiseaktiviteten som viktig for norsk tennis. Av forbruket på kr. 113.476 sto
presidenten selv for 5,2%, generalsekretæren for 24,4% og idrettssjefen for 70,4%. Han trakk
frem idrettssjefens internasjonale deltakelse som særlig viktig.
Klokken er nå 10.52 og Trym Landa, Disiplinær- og sanksjonsutvalget, ankom.
Gisle Jentoft refererte til noe usikkerhet omkring hva klubbene oppnår som medlemmer i
Tennisforbundet. I tillegg til de tjenester og prosjekter som klubbene kan ta del i til fordel for
sine medlemmer, trakk han frem relasjonen til NIF, der hele norsk tennis er en del av den norske
idrettsmodellen, som svært viktig. I årene 2015 og 2016 er klubbene støttet med 45 millioner
fra spillemidler (overskuddet til Norsk Tipping), 7,4 millioner i merverdiavgift-kompensasjon og
8 millioner i programsatsingsmidler.
Fra det statistiske materialet trakk han frem en positiv medlemsutvikling med + 2% forrige år,
mens norsk idrett samlet hadde en nedgang på 6,8 prosent. I et lengre perspektiv, ti-året fra
2006 til 2016, har antallet medlemmer i klubbene økt fra 21.445 til 26.598. 19,5 prosent av
medlemmene spiller turneringer (spillerlisenser). I toårsperioden har det vært en økning i alle
klasser.
Tennispresidenten konstaterte at tennisaktiviteten på Østlandet er svært dominerende og ﬂere
klubber her er ”utsolgt” ved at de ikke har kapasitet til å ta inn ﬂere medlemmer.
Av medlemsmassen har 32,41 prosent sitt tilhold i Oslo, mens 27,44 prosent har Akershus.
Deretter er det et markant fall ned til det tredje største fylket, Vestfold med en andel av den
totale medlemsmassen på 6,72%.
Tennispresidenten rettet oppmerksomheten mot resten av landet, der man gjerne vil skape et
større fotavtrykk. Etter de tre forannevnte, kommer disse fylkene på en ”topp ti” liste:
Hordaland (5,03%), Rogaland (4,92%), Østfold (3,90%), Buskerud (3,69%) Trøndelag (2,79),
Aust-Agder (2,71%) og Vest Agder (2,03%).
Han informerte salen om at Marianne Sælen i styret har hatt ansvaret for en gjennomgang og
oppdatering av turneringsreglementet blant annet for å kunne utvikle og åpne opp for nye
konkurransekonsepter med dertil hørende reglement. Han mente dette vil ha stor betydning og
fortalte at reglementet nå er ute på høring i en demokratisk prosess, der svarene skal
gjennomgås før det endelige regelverket blir vedtatt.
Bruk av teknologi vil bli stadig viktigere fremover og målet for Tennisforbundet er å utvikle og ta
i bruk teknologi som skaper entusiasme, bedre læring og kommunikasjon.
Tennispresidenten gikk ikke inn på de 9 regionenes plass i organisasjonen men understreket at
de, sammen med våre 134 klubber, utgjør helheten; norsk tennis.
Norsk tennis trenger ﬂere innendørsbaner som den viktigste satsingen innen anleggsutvikling.
Flere betydelige prosjekter vil bli realisert de kommende årene. Tennisforbundet har som mål å
være en kompetent partner og rådgiver, men klubbene må selv velge sine eksterne
leverandører.
Tennispresidenten kunne dokumentere en anleggs investeringsstøtte til klubbene på 45
millioner i perioden 2015/2016. Han presiserte at vi trenger ﬂere lokale ildsjeler for å drive frem
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slike prosjekter. Han trakk også frem at norsk tennis har tatt ansvaret for Padel-tennis med ﬁre
på spillere banen og at det blir en spennende aktivitet som vil skape økt aktivitet på anleggene.
Tennispresidenten ønsket å takke Einar Enevoldsen for alt han får til for tennis for
bevegelseshemmede med økt aktivitet og events i ﬂere byer. Enevoldsen jobber nå i 40 prosent
stilling i forbundet. En annen som også ble trukket frem av var Espen Hildrup som er høyt og
lavt med sitt kamera og tar bilder. Dette gjør norsk tennis synlig sa han. Begge ﬁkk vel fortjent
applaus fra salen.
Presidenten avsluttet denne delen av Tinget med å konstatere at ”vi er på vei, men vi kan bli
bedre på absolutt alt vi gjør”.
Måloppnåelse:
Deretter ble forbundets generalsekretær Alexander Kjær gitt ordet for å gå nøyere igjennom
måloppnåelse for tingperioden. Hva er status og faktisk oppnådd for de vedtatte målene i
perioden vi har bak oss.
Alexander Kjær sa at styret og administrasjonen har valgt å fokusere på de hovedområdene
som ble presentert på det forrige Tennistinget . Dette er områder som på forhånd var stemt
frem i et møte med klubbledere og trenere under NM 2015 samt i en spørreundersøkelse
gjennomført 2015.
For de ﬁre områdene; Trenerutdanning, Tennisskolen, Anlegg og Turneringsformer er det
utarbeidet scenariomålinger på kort og lang sikt. Han la så frem grafer som viste målsatt
utvikling og måloppnåelse for de ﬁre områdene så langt.
● Trenerutdanning: Antall klubber som følger/deltar i trenerutdanningen som inngår i
”Kvalitetsklubb”-systemet er i 2017 tallfestet til 15, mens målet for 2020 er 30
partnerklubber. For trenerutdanningens T1 – T3 skal det utdannes 50 nye hvert år. 100
trenere kal etterutdannes. Ved 2025 skal det være 1000 nye og videreutdannede trenere.
● Tennisskolen: Antall klubber som følger/deltar i Team Tennisskolen var i 2016 16
klubber. Dette er i 2017 øket til 25 klubber. I 2020 er målet å ha 30 TT klubber.
Tennisskolens medlemmer ble i 2016 målfestet til 9349.
● Anlegg: I løpet av 2017 vil det være 242 innendørs baner, hvorav 189 er i haller og 53 i
bobler. Utendørs er det 490. Målet er at det i år 2025 skal være 281 baner inne, hvorav
216 i haller og 65 i tennisbobler. Målet for utendørsbaner er 500.
● Turneringsformer: Arbeidet med nye turneringsformer vil tilta i 2018 – 2020.
Nåsituasjonen (2016) er 440 spillerlisenser U12, 213 lisenser U14, 135 lisenser U16, 121
lisenser U19 og 63 lisenser 19-22 år. Målet fra 2017 er å øke antallet med +5% og +30%
innen 2020 og +60% innen 2025. Det vil bli lagt vekt på å øke turnering med høyere
sosial faktor som ”Juvesen” konseptet og lagtennis.
Generalsekretæren redegjorde så for Spillernes Langsiktige Utviklingsplan (SLU) prinsipper.
Modellen er hentet fra Canada der de påbegynte et arbeide i 2008/2009 og har blitt anerkjent
som ledende på dette området. I Norge var det et ønske om en felles plattform for alle grupper
av spillere.
SLU er derfor utviklet som en modell som alle sportslige elementet i norsk tennis fremover skal
ta utgangspunkt i. Dette er en systematisk plan for spillere, trenere, klubbstyrer og foreldre.
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Målet er å maksimere spillernes potensial og glede ved tennis – for bredde og topp. Modellen
er forskningsbasert og baserer seg på motoriske ferdigheter.
Teknologi:
Deling av informasjon og muligheter ved bruk av ny teknologi er et viktig satsingsområde.
Alexander Kjær redegjorde Tennisforbundets initiativ med KLUBBDRIVe som synliggjør
aktiviteter, verktøy og ressurser som er nyttige for klubbene både i den daglige driften og i
utviklingsprosesser.
Systemet inneholder:
1. Ressursbibliotek
2. Video, kommunikasjon og teknologi
3. Kurs og kompetanse
4. NTF Technique App
5. Spillernes Langsiktige Utviklingsplan.
Fra 2018 vil det bli etablert en egen terminliste for klubber som beskriver datoer, møtested, for
hvem og kompetanseutviklende tiltak. Intensjonen er å gi ﬂere tilbud til klubbene, bygge
nettverk mellom klubber og legge tilrette for delingskultur mot NTF og mellom klubbene.
Det ble vist en demonstrasjonsvideo om Appen, som koster 85 kroner å laste ned.
Sportslig satsing og resultater:
Generalsekretær Alexander Kjær gikk så igjennom dette.
For juniorlandslagene er det gjennomført 5 samlinger der totalt 45 spillere har vært med på
taktisk- og teknisk analyse, fysisk trening og fysisk testing, matchspill og sosiale aktiviteter.
Av sportslige resultater trakk han frem at Norges Davis Cup-lag (herrer) vant første bortekamp i
Europa/Afrika gruppe 2 mot Latvia i februar, 5-0. Det ble tap i hjemmekampen mot Danmark
4-1 som ble spilt i Stavanger i april. Norge forblir dermed i samme divisjon kommende sesong.
Det norske Fed Cup-laget (damer) spiller også i Europa/Afrika gruppe 2, som herrene.
Turneringsformen er litt annerledes med gruppespill over en uke. I Litauen i april vant Norge to
kamper og tapte en – og forblir dermed i samme divisjon.
Vi har nå 9 spillere på ATP eller WTA nivå. Høyes rangert blant herrene er Casper Ruud som har
hatt 108 som sitt beste. Ulrikke Eikeri har på sitt høyeste hatt WTA 235 og er vår høyest
rangerte dame.
Det er 81 norske spillere på yngre rankinger:
● TE U14 23 spillere
● TE U16 27 spillere
● ITF U18 31 spillere
Sponsorarbeid:
Målsettingen er 3 millioner i inntekter hvert år. Det jobbes med sponsorer, primært til NM i
Frognerparken, Tennisskolen og Landslagene/teknologi. I tillegg kommer utstyrsavtaler for
landslagene og klubber samt TV-avtale for sendinger fra NM utendørs.
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For inneværende år er det oppnådd inntekter på 1,45 millioner, hvorav NM sto for 850.000
kroner. Babolat er utstyrsleverandør for tre år og det er TV-avtaler med NRK for NM samt TV2
for Davis Cup.
Generalsekretær Alexander Kjær avsluttet denne delen med å presisere at avtalene skal være
landsomfattende og primært støtte klubbene. Derfor er det viktig å stå sammen og støtte
disse.
Representant 46, Jarl Bibow, Ullern Tennisklubb ba om ordet til sak 6 og trakk frem Oslo
Tennisarena som under ledelse av Torodd Reiersen nå fremstår som strålende. Bibow ville i
tillegg gjerne sette fokus på hvordan noen av norsk idretts fremste ledere fremstår i det
oﬀentlige. Han ba om at dette bringes tilbake til NIF og konkret foreslo han medietrening for
enkelte.
Dirigenten takket for en omfattende, detaljert og grundig redegjørelse overfor Tinget.
Det var nå 55 stemmeberettigede i salen.
Sak 7: Godkjenning av styrets beretninger for 2015, 2016 og den foreløpige
Beretningen for 2017:
Tingets dirigent Jan Hagen ba om tillatelse til å gå igjennom beretningen kapittel for kapittel, og
begynte med beretningen for 2015.
Representant 12, Sissel Haukland, Blommenholm og Sandvika TK ba om ordet knyttet til
anlegg. Hun spurte om hvilken holdning styret har til vedlikehold og rehabilitering av utebaner.
President Jentoft svarte at dette er viktig og er med i planene samt at nye typer banedekke blir
en viktig del av arbeidet.
Beretningen for 2015 ble så tatt opp til avstemming og ble enstemmig godkjent.
Deretter henledet dirigenten oppmerksomheten mot beretningen for 2016 og Tinget behandlet
også denne kapittel for kapittel.
Da ingen bemerkninger fremkom, ble beretningen for 2016 enstemmig godkjent.
Dirigent hagen informerte om at styrets beretning for 2017 er et foreløpig dokument og kun kan
tas til orientering. Han gikk så igjennom denne kapittel for kapittel.
Andreas Andersen, representant 25 fra Kolbotn TK ankom salen kl. 11.40.
Det fremkom ingen bemerkninger fra salen. Tinget tok så den foreløpige beretningen til
orientering.
Sak 8: Godkjenning av regnskapene for 2015, 2016 og foreløpig regnskap for 2017.
Generalsekretær Alexander Kjær ble gitt ordet for å gi en detaljert informasjon om de
prinsippene Tennisforbundet følger. Han bekreftet at NIFs lover og retningslinjer følges nøye og
at det er regnskapskontoret der for er ansvarlig for de daglige føringer og oﬀentlige
innrapporteringer. Man får også normtall fra andre idretter gjennom samarbeidet med NIF.
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Han understreket hvor viktig samarbeidet med NIF er knyttet til økonomi. Forbundets mål er å
bruke 80 prosent av frie midler på bredde og 20 prosent på topp.
Alexander Kjær forklarte at forbundets resultatregnskaper er bygget opp etter en modell der
kostnader og inntekter fordeles på Avdeling 1: Toppidrett og landslag, Avdeling 2: Klubber og
bredde, Avdeling 3: Medlemsservice og administrasjon.
For å sikre sammenlignbare tall fra år til år, er fordelingen av inntekter og kostnader mellom
avdelingene også basert på historikk. NM utendørs er som ett eksempel før på Avdeling 2. Det
er opp til Tinget evt. å endre dette til Avdeling 1.
Egenkapitalutviklingen i forbundet har utviklet seg slik:
2015: Faktisk inngående MNOK. 1.590
2015: Faktisk utgående MNOK. 1.387
2016: Faktisk inngående MNOK. 1.387
2016: Faktisk utgående MNOK. 2.301
2017 Faktisk inngående MNOK. 2.301
2017 Estimert utgående MNOK. 2.910
Generalsekretæren gikk så igjennom de fremlagte årsregnskapene i detalj – med er særlig
detaljfokus på 2016.
● I 2016 hadde forbundet inntekter knyttet til Avdeling 1 (Toppsatsing) på kr. 1.80.868,-.
Kostnader knyttet til Avdeling 1 var kr. 4.385.092,-.
● For Avdeling 2, (Klubb, region, bredde) ble inntektene kr. 7.283.858,- mens
kostnadene var 5.444.289,-.
● Avdeling 3, (Medlemsservice) hadde inntekter på kr. 8.442.541,- mens kostnadene
utgjorde 6.873.809,Med realiserte inntekter på kr 17.617.267 og kostnader på kr. 16.703.190 viser regnskapet et
overskudd på kr 914.077.
Tønsberg Tennisklubb hadde sendt inn et omfattende forslag knyttet til økonomi som formelt
skulle behandles under sak 11, andre innkomne forslag senere på dagen.
President Gisle Jentoft ønsket å svare for å avklare dette allerede nå. Disse svarene var
også tatt inn i tingdokumentene fra side 156 til 159. Både forslagsstiller og Tinget sa seg
fornøyd med svarene og redegjørelsen.
Generalsekretær Alexander Kjær gikk så igjennom prognosene for 2017 der man styrer mot et
overskudd på ca. 609.000. Han trakk frem et økt særforbundstilskudd fra NIF på netto ca. Kr.
550.000 som en viktig grunn.
Godkjenne regnskapet for 2015:
Dirigenten tok deretter regnskapene opp til behandling og startet først med 2015. Dirigenten
viste også til at revisjonsberetningen ikke hadde kritiske bemerkninger til regnskapet og
anbefaler at dette godkjennes. Kontrollkomiteen har samme konklusjon men bemerket at
egenkapitalen bør økes.
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84. Forbundsting for tennis
Da ingen hadde spørsmål til prosjektregnskap, driftsregnskap, balanse eller notene, ble
regnskapet for 2015 godkjent.
Godkjenne regnskapet for 2016:
Tennistinget gikk så over til å behandle regnskapet for 2016 Dirigenten viste igjen til
revisjonsberetningen som ikke har bemerkninger til regnskapet og anbefaler at dette
godkjennes. Kontrollkomiteen har samme konklusjon.
Representant 58, Ingelin Harlem Region Østland Øst ba om ordet. Hun konstaterer at
regnskapet viser en økt pengebruk til toppsatsing i forhold til det budsjetterte og ville ha en
avklaring på om dette er et engangstilfelle – eller en trend forbundet vil følge. Det brukes mer på
topp enn budsjettert – mindre på de øvrige satsingsområdene i forhold til budsjettert.
Presidenten svarte at dette ikke er bevist og overlot ordet til generalsekretæren som redegjorde
for at det nå brukes 76,3% av forbundets satsingsmidler på breddetiltak, men gjentok igjen
forbundets mål om at andelen skal økes til 80%.
Representant 58, Ingelin Harlem Region Østland Øst ba igjen om ordet for å presisere det hun
mener som uheldig, at det brukes mindre enn budsjettert på breddeidrett og klubbaktiviteter.
Presidenten trakk frem omfordelingen av lønninger som endrer på dette i favør av breddeidrett
og klubbaktiviteter. Dette vil det også bli tatt høyde for i fremtidige budsjetter
Representant 50, Jon Ritland, Ålesund Tennisklubb ba om ordet og ville vite hvorfor overføring
av midler til regionene, slik man gjorde tidligere, nå er stoppet. Er dette noe man vil gjeninnføre?
President Gisle Jentoft svarte at økonomien varierer sterkt i de forskjellige regionene. Noen har
god økonomi og fremstår som veldrevne ressurser, mens andre ikke kan karakteriseres slik.
Tennisforbundet ønsker å øke sin tilstedeværelse i distriktene og presidenten sa det vil være en
indirekte støtte til klubbene. I Handlingsplanen er målet blant annet å bygge kompetanse lokalt.
Han understreket av aktivitetsutviklingen primært skal skje i klubbene.
Representant 46, Jarl Bibow fra Ullern TK ba om ordet fordi han ville rose de fremlagte
regnskapene som oversiktlige og ﬂotte. Han var dog forundret og stilte spørsmål ved
formuleringen ”uavhengig revisor” da en revisor selvfølgelig skal være uavhengig.
Representant 62, Per Granlund fra Gjøvik Tennisklubb ba om ordet og ville vite om
retningslinjene vedr. støtte er endret slik at det nå er vanskelig for regionene å få økonomiske
midler tilbake fra NTF. Han mente at retningslinjene oppfattes som vanskelige og oppfordret
styret til å se på dette.
Tennispresidenten svarte at det har vært et prioritert ønske om å bygge egenkapital for
forbundet sentralt som referert foran. Deler man ut mer penger vil dette vanskeliggjøres og han
svarte at det ikke er et mål å overføre penger til regionene, derimot etterlyste han initiativ fra
klubbene til å fremme sine prosjekter.
Regnskapet som viser et overskudd på kr. 914.077 ble så satt under behandling og da
ingen ønsket ordet, ble regnskapet enstemmig godkjent.
Det foreløpige regnskapet for 2017:
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Tinget skulle så ta det foreløpige regnskapet for 2017 til orientering. Dirigenten ga anledning for
delegatene til å fremkomme med meninger. Men da ingen ønsket ordet ble det fremlagte
tatt til orientering.
Sak 9: Orienteringssaker fra Forbundsstyret
Styremedlem Marianne Sælen ble gitt ordet for å orientere om prosessen knyttet til endringer
av Turneringsreglementet der målet er å gjøre reglementet enklere å lese og forstå.
Hun forklarte om bakgrunnen som blant annet var at det eksisterende reglementet hadde est
ut. Nå ville man korte det ned for på den måten å gjøre det lettere å ﬁnne frem og følge reglene.
Målet er at de som ikke er kjent med reglementet skal ha en god mulighet til å gjøre seg kjent
med det.
Man har også forsøkt å presisere innholdet der det har vært uklart hva som er rett tolkning av
de eksisterende bestemmelsene. Noen endringer blir også foreslått der det har vist seg
vanskelig å praktisere de eksisterende reglene.
Strukturelt foreslås det store endringer ved at formater og gjennomføringsregler er ﬂyttet til 10
vedlegg til reglementet. Det samme gjelder for Landsturneringen.
Styremedlem Marianne Sælen opplyste om at det utarbeidede forslaget har vært forelagt
forbundets turneringsutvalg, lovutvalgets leder Arve Henriksen og at Barbro Raabe har gitt sine
verdifulle kommentarer og innspill. Forslaget er nå ute på høring og det ligger på forbundets
webside. Hun ba om engasjement og tilbakemeldinger innen høringsfristen som er satt til 15.
november.
Hun informerte videre om at det er laget et ”lovspeil” som vil være en god veiledning. Hun gikk
til slutt igjennom hvordan man ønsker tilbakemeldinger med innspill og kommentarer. Målet er
at prosessen skal være avsluttet, slik at det reviderte turneringsreglementet kan tre i kraft fra 1.
Januar 2018.
Representant 8, Connie Kormeseth fra Asker Tennisklubb ba om ordet og sa at noen av de
oppgitte datoene er dårlig egent, fordi dette er travle perioder for klubbenes administrasjoner.
Marianne Sælen anbefalte at slike tilbakemeldinger gis som svar i høringen.
Representant 30, Per Stålnacke fra Moss Tennisklubb ba om ordet og spurte om hvordan den
fremtidige turneringskomitéen ville bli organisert.
President Gisle Jentoft svarte at dagens komité vil bli utvidet med medlemmer fra andre
regioner. Han presiserte at det er viktig at disse både har erfaring og kunnskap for å få til en
mest mulig kompetent komité.
Representant 30, Per Stålnacke fra Moss Tennisklubb ba igjen om ordet fordi han ville ha
bekreftet at komiteen ville være et formelt utnevnt organ, noe den ikke er nå.
Dette bekreftet presidenten.
Salen tok så gjennomgangen til orientering.
Styret ønsket også å informere om NIFs nye Lovnorm for regionene.
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Generalsekretær Alexander Kjær informerte om at reglene, som var ajourført i mail 2016, ﬁnnes
på sidene 88 – 97 i NIFs lovhefte.
Tennisforbundet er, som underliggende ledd, pålagt å følge slike endringer. Det samme vil
gjelde for Tennisregionene som er underlagt forbundet. I reglene er det en del viktige
formaliteter som skal oppfylles, blant annet knyttet til valgbarhet, frister og representasjonsrett.
Generalsekretæren understreket at reglene skal følges. Tinget sa seg enige i dette.
Deretter var det pause i Tingforhandlingene for lunsj.
Dirigenten satt Tennistinget etter lunsj klokken 13.40. Det var nå 54 stemmeberettigede i salen.
Han fortsatte med neste sak til behandling:
Sak 10: Lovendringer innkomne forslag
§ 1, 2, 4 fra styret ble enstemmig vedtatt.
§ 5 fra styret ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Tennisregion Østland Øst (side 170) ny § 82
Region Østland Øst fremmer lovforslag om at Lovutvalget også skal ha ansvar for å påse at
NTFs turneringsreglement er i samsvar med NIFs lover.
TØØ sitt forslag til tillegg til ny tekst i paragraf 21. punkt 3:
Lovutvalg som behandler innkomne forslag til endring av forbundets lov, og avgir innstilling
herom til tinget gjennom forbundsstyret. Lovutvalget påser at forbundets spilleregler alltid er i
overensstemmelse med ITFs regler og NIFs lover
Ny setning: Lovutvalget påser at forbundets turneringsregler alltid er i overensstemmelse med
NIFs lover
Sak 11: Innkomne forslag
Forslag 1 for Oslostudentenes IF (OSI) og NTNUI ble presenter og dirigenten ga ordet til Kjetil
Taksdal på vegne av OSI og NTNUI for å redegjorde.
Studentidretten jobber for å gi tennisspillere et billig og bra tennistilbud i studietiden.
Forslagsstillerne fremhevet den årlige NTF-avgiften som ligger på 215 kroner pr. klubbmedlem
som et stort pengesluk. På grunn av hyppige utskiftninger i medlemsmassen betyr det i praksis
betales hel årsavgift også for medlemmer som bare tilhører klubbene i et halvår.
De vil gi et godt tilbud til en rimelig pris. Derfor ber de om reduserte kostnader med et forslag
om at NTF tilsluttede studentklubber betaler en redusert årsavgift på kr. 95,- pr. spiller.
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Tennispresident Gisle Jentoft ble gitt ordet for å redegjøre for styrets innstilling som var at de
ikke støtter en ytterligere diﬀerensiering i medlemsavgiftene. Dette hadde blitt utredet også i
forkant av Tinget i 2015 med negativt resultat. Konklusjon: Styret støtter ikke forslaget.
Representant 39 Per Grieg fra Paradis Tennisklubb ba om ordet. Han fortalte at klubben har 200
studenter som spiller på klubbens anlegg, og vil gjerne ha disse inn som medlemmer. Derfor
støttet han forslaget.
Da ingen ﬂere ønsket ordet, tok dirigenten forslaget til votering. Forslaget ﬁkk 37
stemmer for – 32 stemte mot. Forslaget ble således vedtatt
Det andre forslaget fra Oslostudentenes IF (OSI) og NTNUI omhandlet er ønske om å kunne
søkestøtte til å arrangere turneringer. En slik støtte vil medvirke til redusert påmeldingsavgift til
nasjonale turneringer. Det ble i saksfremlegget henvist til at enkelte klubber bruker turneringer
som en stor inntektskilde. Studentorganisasjonene ønsket muligheten til å organisere
”non-proﬁt” turneringer. De viste også til at en påmeldingsavgift på 500 kroner for en klasse blir
urimelig for en spiller som ryker ut i første runde.
Styret støttet ikke forslaget og hadde i sin innstilling trukket frem at de veiledende satsene,
som er diﬀerensiert ut fra aldersklasse, turneringer ute/inne og format er på et fornuftig nivå.
Dirigenten ga forslagsstillerne anledning til å utdype forslaget, men da de ikke ønsket dette, tok
dirigenten det opp til avstemming med slikt resultat:
Forslaget falt da bare 5 stemmeberettigede støttet det.
Forslag 2: Det neste forslaget var innsendt fra Kristiansand Tennisklubb v/Øistein Wirak. I det
omfattende forslaget ønsket de å legge tilrette for at færre kamper, særlig i regionserien,
avgjøres på Walk Over, datoer endres eller passer dårlig for de ulike klubbene slik at de må
stille med sterkt reduserte mannskap. Forslaget omfattet også NM lag og pekte på store
utfordringer med å få til lagkamper når reiseavstanden er stor.
Det ble vist til at elitedivisjonene spilles over to påløpende helger og at dette også kan følges i
lavere divisjoner. Dersom man oppnevner vertskapsklubber med store anlegg og baner
ute/inne kan lagkamper spilles innenfor en og samme helg.
Med et slikt opplegg over to helger, en om våren og en i høstsesongen blir det enklere for
klubbene til å samle beste spillerne og dermed sørge for bedre konkurranse og en generell
heving av nivået. Man legger da også tilrette for en god arena for å utveksle erfaringer og
inspirasjon klubbene imellom.
Styret synes forslaget er spennende og mener turneringsutvalget skal utrede dette og komme
med sin innstilling. Dersom man endrer gjennomføringsformen vil det viktigste være å sikre god
gjennomføringsgrad.
Det var representant nr. 27 Øivind Ås fra Kristiansand Tennisklubb som ble gitt ordet for å
forsvare forslaget. Han sa at klubben var fornøyd med styrets behandling i saksdokumentene og
at turneringsutvalget dermed utreder forslaget videre.
Forslag 3: Det tredje forslaget var innkommet fra Bergens Tennisklubb v/Terje Sørensen og
omhandlet et ønske om at det opprettes en felles nettportal for alle klubbene etter modell fra
DNT.
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Dirigenten ga så Terje Sørensen, styreleder i Bergens Tennisklubb, ordet for å redegjøre for
forslaget.
Han trakk frem at en slik felles portal vil bidra til å samle tennis-Norge og fremstå som et felles
tilbud med forgreninger til samtlige lokale lag og klubber tilknyttet NTF, gjerne sortert pr. fylke
og med linker til klubbene.
Dirigenten ga ordet til tennispresident Gisle Jentoft som fremholdt at dette et krevende forslag
som vil være en utfordrer i forhold til de nåværende digitale satsingene. Han var åpen for at
NTF lager en ”klikkbar” oversikt som leder til den enkelte klubb. Styrets konklusjon er at de
ikke har kapasitet til å gjennomføre forslaget slik det ble fremsatt.
Dirigenten anmodet om at forslaget trekkes fra Tingets behandling, men at det
oversendes styret til vurdering. Tinget sa seg enige i dette.
Forslag 4: Tønsberg Tennisklubb v/Knut Gran hadde bedt om en omfattende redegjørelse vedr.
økonomi delt inn i 3 områder knyttet til 1: Administrasjonens reisevirksomhet, 2: Lønnsutgifter
og 3: Kontorkostnader.
Dirigenten ga ordet til representant 45, Knut Gran som redegjorde for forslaget som baserte
seg på, det klubben mente var mangler i tidligere rapporteringer og ønsket derfor en del
konkretiseringer. Han mente at tennisforbundet hadde besvart disse i sine gjennomganger på
en god måte.
Forslaget ble derfor ikke behandlet videre.
Forslag 5: Dette var sendt inn av Blommenholm og Sandvika Tennisklubb, v/Sissel Haukland.
Klubben foreslo en endring av regelen i § 56 om at det spilles avgjørende super-tie-break hvis
det står 3-3 i lagkamper etter å ha spilt to doubler og 4 singler.
Bakgrunnen er at lagkamper tar lang tid, selv uten spill av et avgjørende super-tie-break. På
hverdager, spesielt i kampene om høsten, er det problemer å få spilt ferdig i dagslys.
Representant 12 Sissel Haukland ble gitt ordet for å redegjøre for bakgrunnen. Hun merket seg
styrets positive innstilling.
Dirigenten anbefalte at forslaget oversendes styret til vurdering i den pågående
prosessen knyttet til turnerings- og kampreglement. Tinget sa seg enig i dette.
Forslag 6 og 7 - del 1: Dette besto av to deler og var sendt inn fra Heming v/Karin Hjelle
Dalbakk. Holmenkollen Tennisklubb v/Styret hadde også sendt inn tilsvarende forslag med
identisk ordlyd. I tillegg inneholdt også forslaget fra Holmenkollen Tennisklubb et tredje
del-forslag.
Dirigenten ba derfor Tinget behandle de to identiske forslagene samlet.
Representant og styremedlem i Heming Tennis, Henrik Skalmerud ble så gitt ordet og ba om at
klubbens daglige leder Karin Hjelle Dalbakk ﬁkk talerett for å begrunne for de to forslagene.
Hun redegjorde først for delforslag 1 der klubben ønsker å endre ordlyden i § 10 avsnitt C som
omhandler forbud for spillere til å melde seg på i turneringer som går parallelt.
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Forslagsstiller ønsket et tillegg som presiserer hva som skjer dersom en spiller er påmeldt både
i en nasjonal- og internasjonal turnering med overlappende termin. Spilleren skal da selv være
ansvarlig for å gjennomføre begge turneringene. Dersom det blir kollisjon med kamper i de to
turneringene, og spilleren må trekke seg fra den nasjonale turneringen, vil spilleren ikke
opptjene poeng i den norske turneringen.
Tennispresident Gisle Jentoft ble gitt ordet for å redegjøre for styrets innstilling. Han svarte at
styret er enig og ser problemstillingen. Styret vil ﬁnne en løsning og ber derfor om å få
oversendt forslaget for å ﬁnne en riktig formulering. Tinget godkjente dette.
Forslag 6 og 7 - del 2:
Tinget sa seg enig i at dette forslaget behandles samlet med Holmenkollen Tennisklubbs
forslag.
Heming foreslår at U-10 turneringer deles inn i race og challenge kategori, der race er for de
mer erfarne og challenge for de litt ferskere i turneringssammenheng. I race turneringer skal
det benyttes grønne baller, og de skal kun være for 9 - og 10 åringene. I Challenge
turneringene skal det benyttes oransje baller, og disse turneringene skal være åpen for alle
spillere U-10 år.
I U-12 klassen opprettholdes race og challenge kategoriene. I race skal det spilles med gule
baller, og skal kun være åpen for 11 - og 12 åringene. I Challenge turneringene skal det
benyttes grønne baller, og disse turneringene skal være åpne for spillere som er 10 år og
eldre.
Karin Hjelle Dalbakk ble igjen gitt ordet for å redegjøre for Hemings andre forslag.
Klubben ønsket endringer i turneringsveilederen for å tillate bruk av forskjellige baller i U-10 og
U-12 klassene. Klubben foreslo å dele U-10 i to klasser der Race spiller med grønne baller på
full bane og Challenger spiller med oransje baller på midibane.
For U-12 foreslår Heming at det skal spilles med gule baller i Race-turneringene inkludert
Landturneringen og Regionturneringer, og med grønne baller i Challenge-turneringene.
Dirigenten ga så ordet til Tennispresident Gisle Jentoft som redegjorde for styrets innstilling.
Styret støtter ikke forslaget. Tennisforbundet mener at en langsommere ball gir mer mestring
og er best for utviklingen av spillere. Han trakk også frem barneidrettsbestemmelsene i NIF, der
målet er å sikre barna som individ og som aktive idrettsutøvere, og å sette barna i sentrum
gjennom gode opplevelser. For tidlig spesialisering deﬁneres som en viktig årsak til frafall fra
idretten.
Styret ønsker derfor å beholde grønn ball i alle turneringer under 12 år, men NTF bør i
kommende periode evaluere og søke å ﬁnne andre løsninger for den gruppen som trenger
større utfordringer i ferdighetsutviklingen sin.
Jentoft avsluttet med å fastslå at dersom det parallelle forslaget fra Heming tennis og
Holmenkollen Tennisklubb skal inn i turneringsreglementet, må det jobbes mer med, da
innholdet er en sammensatt sak der det uansett må gjøres tilpassinger.
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Han ba så om at forbundets idrettssjef Øivind Sørvald ble gitt talerett til saken for å utdype
kompleksiteten.
I mellomtiden hadde representant (observatør?) 91, Carl Rune Børsting fra region Nord bedt om
ordet. Han forsvarte dagens ordning og så ingen grunn til å endre denne.
Øivind Sørvald påpekte viktigheten av å tilpasse utstyret til spillere under 12 år. Opprinnelig var
det slik at norske barn begynte noe senere med tennis enn i mange andre land og det var
argumentet for å være tilbakeholdne med å la denne gruppen få bruke gule baller. Han
anbefalte å bruke mer ressurser på spillere fra 13 år og oppover. Men advarte samtidig og sa at
vi kan ikke ende opp med gul ball for 10-åringer.
Representant 21 Jørgen Lindemann fra Holmenkollen Tennisklubb ba om ordet. Han refererte til
internasjonale sider og fant der støtte i påstanden om at vi i Norge har forlatt den balansen som
var ment. Han sa at Holmenkollen Tennisklubb står ved sitt forslag, og støtter Hemings forslag.
Dirigenten anbefalte at forslaget oversendes styret under den pågående høringen om
turneringsformer/turneringsreglement. Dette ﬁkk ikke gehør fra salen.
Representant 47, Annette Aksdal fra Ullern Tennisklubb ba om ordet, og fremhevet at dette
først og fremst er en faglig debatt. Fysisk modning er ulik fra individ til individ og derfor søker
man utfordring i andre klasser i noen turneringsformer. Spillere må få spille med gul ball når de
er klar for det, og vi må ha tillit til trenernes kompetanse og vurderingsevne sa hun.
Representant 30, Per Stålnacke fra Moss Tennisklubb ble gitt ordet. Han ba om en faglig
vurdering om hvorfor de beste 12 åringene bør spille med gul ball?
Tennisforbundets idrettssjef Øivind Sørvald ble igjen gitt ordet og sa det er hårﬁne
balanseganger og at vi må utrede hvordan vi skal få til det. Han fremhevet at det er mange
løsninger.
Representant 58, Region Østland Øst ﬁkk ordet og fremholdt at praksis i Canada er at de ikke
bare spiller med grønne baller – mange spiller med gule, hevdet hun.
Idrettssjef Sørvald tilbakeviste dette.
Representant 18, Caroline Borch-Nilsen fra forslagsstilleren Heming ba om ordet. Hun ville
presisere at 10 åringer spiller med grønn og 12 spiller med gul. For å omgå denne regelen,
spiller 10 åringer i U-12 og 12 åringer U-14. Derfor ønsker Heming enkelte U-12 turneringer
med gul ball. Trenernes kompetanse er viktig. Hun presiserte også at Heming ønsket en
avstemming om forslaget.
Tennispresident Gisle Jentoft tok ordet. Han mener forslaget ikke kunne vedtas slik det
foreligger, derfor må det bearbeides. Vi har stor tillit til trenerne. Problemet er at noen foreldre
ikke respekterer disse og presser på for å bruke gule baller.
Dirigenten forsøkte seg igjen på å be salen oversende forslaget til styret for en rask videre
behandling.
Representant 18, Caroline Borch-Nilsen fra forslagsstilleren Heming ba igjen om ordet og sa de
vil at forslaget går til behandling med et revidert tillegg.
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Forslag 7 - del 3: Tinget gikk så over til å behandle delforslag 3 fra Holmenkollen Tennisklubb
v/Styret og dirigenten ba om forslagsstillers redegjørelse.
Representant 21, Jørgen Lindemann fra klubben ble gitt ordet og sa at klubbens mål med
forslaget er en større bruk av skjønnsseeding. Tennisforbundet har hatt muligheten for slik
seeding i to år uten å bruke denne.
Holmenkollen Tennisklubbs forslag er ment å forhindre et tablå der høyt rangerte spillerne i en
turnering møtes i de første rundene. Som eksempler ble det trukket frem at NTF tar ut spillere til
EM – uten å benytte åpningen for å skjønns seede de samme spillerne i NM. De reelle sett
beste spillerne bør representere Norge i EM, og de reelt sett beste spillerne bør være seedet i
NM.
Styret hadde i sin innstilling skrevet at de ønsker å unngå at Tinget stemmer over en bestemt
formulering av § 19. Dersom det skal stemmes over denne saken, bør det stemmes over om
Tinget skal pålegge NTF å benytte seg av muligheten som ligger i dagens regelverk, til å
skjønns seede ved behov.
Tennispresident Gisle Jentoft ble gitt ordet og han fortalte at det har vært en debatt om dette
både i styret og administrasjonen. Han presiserte at det er ingen som ønsker en ”moralsk
ﬁnale” i tidlige runder. Samtidig understreket han at dette er en kompleks problemstilling.
Representant 46, Jarl Bibow fra Ullern Tennisklubb ba om ordet og ville oppklare at det er slik at
den internasjonale ranking går foran nasjonal ranking. Følger man dette, vil dette løse seg
elegant og det vil ikke være et stort problem i Norge.
Representant 30, Per Stålnacke fra Moss Tennisklubb sa at forbundet selv bruker
skjønnsseeding i ﬂere situasjoner – og det bør også kunne brukes i f.eks. NM.
Representant 21, Jørgen Lindemann fra forslagsstilleren fremholdt at det særlig i U-16 har vært
skjevheter. Også i klassene U-18 og U-14 blir det for mye tilfeldigheter omkring hvem som
møtes i ﬁnalene.
Representant 4, Marianne Sælen fra Forbundsstyret ba om ordet og avklarte at det allerede er
anledning til å bruke skjønnsseeding. Men praksis viser at muligheten ikke brukes. Tinget kan
pålegge NTF og bruke denne muligheten i større grad når det er fornuftig, sa hun.
Representant 22, Morten Bjerke fra forslagsstilleren Holmenkollen Tennisklubb presiserte fra
klubbens side at en slik mulighet ikke kan, men skal benyttes.
Representant 8 Connie Kormeseth fra Asker Tennisklubb ba om ordet for å be om et svar på om
skjønnsseeding skulle begrenses til NM.
Dette ble bekreftet av president Gisle Jentoft.
I Tingpapirene hadde styret kommet med sitt eget forslag til vedtak slik:
Turneringsreglementet skal fortsatt åpne for at NTF ved behov kan fravike fra siste oﬃsielle
rankingliste ved seeding av spillere til NM (skjønns seede). Tinget ber NTF om å bruke denne
muligheten dersom det er behov for det.
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Tinget ønsket imidlertid en mer presis formulering og vedtok enstemmig:
I NM skal det brukes skjønnsseeding i all klasser.
Forslag 6 og 7 - del 2: Man gikk deretter tilbake til dette forslaget.
Gisle Jentoft gikk nå igjennom det omformede forslaget fra Heming som også Holmenkollen
Tennisklubb bekreftet at de stiller seg bak.
Vi foreslår at U-10 turneringer deles inn i Race og Challenger kategorier, der Race er for de mer
erfarne og Challenger for de litt ferskere i turneringssammenheng. I Race turneringer
skal det benyttes grønne baller, og de skal kun være for 9 og 10 åringene. I Challenge
turneringene skal det benyttes oransje baller, og disse skal være åpen for alle spillere
U-10 år.
I U-12 klassen opprettholdes Race og Challenger kategoriene. I Race skal det spilles med gule
baller, og skal kun være åpen for 11- og 12 åringene. I Challenge turneringene skal det
benyttes grønne baller, og disse skal være åpne for spillere som er 10 år og eldre.
Representant 30, Per Stålnacke fra Moss Tennisklubb ba om ordet. Han forespurte om det
virkelig er slik at man ikke kan ha ranking U-12.
President Gisle Jentoft refererte til samtaler forbundet har hatt med de ansvarlige for
barneidrettsbestemmelsene i NIF som svarer et klart nei – ranking for disse årsklassene tillates
ikke.
Representant 91, Carl Rune Børsting, Tennisregion Nord ba om ordet for anmode Øivind
Sørvald om å gi sine innspill. Selv mente han at dette er en faglig debatt som Tinget ikke bør ta
stilling til. Denne problemstillingen hører hjemmet i et faglig forankret forum.
Representant 8, Connie Kormeseth, Asker Tennisklubb ba om ordet og ville ha en avklaring
omkring hvilke turneringer som omfattes av et slikt forslag. Hun ba så om en pause slik at
klubbenes representanter kunne diskutere forslaget internt.
Representant 29, Gunnar Birkevold, Ljan Tennisklubb ﬁkk så ordet. Han advarte mot forslaget
fordi det fremskynder et ønske hos foresatte til å forsere en for tidlig progresjon.
Representant 12, Sissel Haukland, Blommenholm og Sandvika Tennisklubb ba så om ordet fordi
hun ønsket en redegjørelse fra Øivind Sørvald.
Deretter ble ordet gitt til Sørvald som fremholdt at dersom Tinget innfører dette i
Landsturneringen nå, vil kanskje 150 barn måtte spille med gul ball, til tross for at vi ser de
spiller god tennis med grønne baller. Han henstilte til Tinget at vi må sette oss ned og ﬁnne
gode løsninger.
Tinget var nå klar for å ta en kort pause.
Klokken 15:10 var representantene tilbake i salen, og klare til å stemme over saken.
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Styret ba først om ordet og presiserte at de ønsket at det nedsettes et kompetent utvalg av
trener som kan debattere helheten i problemstillingen. President Gisle Jentoft ba om respekt
for dette.
Deretter satt dirigenten det omformede forslaget fra Heming og Holmenkollen
Tennisklubb til votering.
Forslaget ﬁkk 18 stemmer. Kontravoteringen viste at 35 mot og forslaget ble dermed
avvist.
Forslag 8: Tennisregion Hedmark og Oppland v/Per Granlund hadde sendt inn et forslag der
de ba om en gjennomgang av Norsk tennis helsetilstand og spesiﬁsert konkrete områder der
de ønsket informasjon.
Styret henviste til de redegjørelser som var gitt i løpet av dagen i tilknytning til beretninger og
regnskap og anså derfor spørsmålene som besvart. Ingen i salen hadde innvendinger mot det.
Forslag 9A: Dirigenten kunne nå henlede Tennistingets oppmerksomhet til et svært
omfattende forslag fra Tennisregion Østland Øst v/Rune Rødsten. Forslaget var delt inn i
delforslagene, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.
Dirigenten ba så Tennispresident Gisle Jentoft først kommentere del A som gjaldt et ønske om
å innføre Universal Tennis Rating i Norge helst innen juni 2018. I denne rankingen er College
spillere fra mer enn 200 land representert. Det er et ønske om at det skal bli mulig å arrangere
tilknyttede turneringer i Norge. Jentoft sa at Norges Tennisforbund støtter dette, men det har til
nå vist seg vanskelig å konvertere data fra Tournament Software til Universal Tennis Rating.
Representant 57, forslagsstiller Rune Rødsten fra Tennisregion Østland Øst ﬁkk ordet for å få en
bekreftelse om man kan arrangere UTR-turneringer i Norge. Jentoft kunne ikke bekrefte hva
som er kriteriene for slike turneringer, ut over det så han på dette som positivt. Det er komplekst
å ﬁnne samhandling mellom de to rankingsystemene.
Representant 36, Christer Gavelli fra Gjøvik Tennisklubb ba om ordet for å bekrefte at det ikke er
et problem å holde slike turneringer i Norge.
Representant 30, Per Stålnacke fra Moss Tennisklubb var neste på talerlisten. Han påpekte at
det ikke står noe om UTR i turneringsreglementet. For å arrangere slike turneringer, mente han
det i så fall må inn i reglementet.
Styrets hadde i sin innstilling i Tingpapirene bekreftet at styret og administrasjonen jobber med
en utredning av UTR som en del av en større prosess med nye turneringsformer og ranking.
Forslaget oversendes styret for rask behandling i turneringsreglementet
Forslag 9B: Dette omhandlet et ønske om at det åpnes for ﬂere turneringsformer som favner
breddespillere i ungdomsårene. Etter forslagsstillers syn, vil det være behov for å vise skjønn
og åpne for dispensasjoner i reglementet hva gjelder turneringsformer U-16 – U-19.
Tinget sa seg enige i at forslaget oversendes styret
Forslag 9C: Forslagsstillerne mener at NTF må jobbe for at turneringsavgiftene skal holdes
lave. Reglementet har veiledende priser på turneringsdeltagelse. Det foreslås at veiledende
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priser bør gjøre om til makspriser. Det bør oppfordres til lavere priser der det er mulig.
Forslagsstiller var kritisk til at NTF bruker høyere avgifter i NM ute og mente at støtteordninger
må kommuniseres tydelig.
Av styrets innstilling gikk det frem en enighet om at det må jobbes med å holde ”prislappen”
nede for å spille tennis. Samtidig er styret glad for at klubber er villige til å arrangere
turneringer, og at det er rimelig at de kan sitte igjen med et økonomisk overskudd. Styret
støtter forslaget og foreslår at det lages makspriser.
Tinget oversender forslaget til styret for behandling.
Forslag 9D: var et ønske om at ballreglene for turneringer i U-10 og U-12 skulle evalueres og
evt. legge frem forslag til forbedringer og valgmuligheter.
Forslagsstiller trakk saken med referanse til diskusjonene og vedtak under forslag 6 og 7
- del 2.
Forslag 9E: var knyttet til tydeliggjøring av situasjonen for landslagene og bruttotropper. Det
ble etterlyst tydelighet i planverk, løfter overfor spillere og budsjetter. Der viktig med
forutsigbarhet både for spillere og klubber.
Forslagsstiller trakk saken fra behandling da forklaring var gitt i redegjørelser tidligere på
Tinget. Styret ville i sin redegjørelse også henlede oppmerksomheten til all informasjon
som ligger fast på tennis.no
Forslag 9F: Dette var et beslektet forslag knyttet til uttakskriterier og transparens for
landslagene. Styret hadde henvist til at uttaksregler og kriterier ligger på tennis.no og er
transparente og følges.
Forslagsstiller trakk saken fra behandling da forklaring var gitt i tingdokumentene og
redegjørelser tidligere på Tinget.
Forslag 9G: Gjaldt forbundets satsing på landslag og ikke alene på enkeltspillere. Det er viktig
at man bygger bredde i toppen, for at norsk tennis skal få frem ﬂere gode spillere. Styret er helt
enig i dette, og sier i sin innstilling at dette etterleves i dag.
Forslagsstiller trakk saken fra behandling da forklaring var gitt i tingdokumentene og
redegjørelser tidligere på Tinget.
Forslag 9H: Forslagsstiller ønsket en redegjørelse for hvorfor toppsatsingen i NTF går med
”underskudd”, som dekkes opp med et tilsvarende ”overskudd” fra breddesatsing. Det ble
referert til side 58 i Tingdokumentene.
Representant 57 Rune Rødsten fra forslagsstilleren, ba om ordet og ønsket større tydelighet
omkring breddesatsingen ved at det settes av midler som er søkbare.
Generalsekretær Alexander Kjær ble gitt ordet for å svare. Bredde er ikke turneringer – bredde
er aktivitet. Forbundet har mange aktiviteter som støtter både breddeturneringer og aktiviteter.
Eksempelvis Tennisskolen og ballpoolordningen med gratis baller. Han gjentok som det var
opplyst tidligere under Tinget at forbundet styrer mot 80/20 i breddesatsingens favør. Innen
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idretts-Norge (NIF) er Tennisforbundet blant de forbund som bruker minst på topp kontra
bredde.
Representant 58 Ingelin Harlem, Tennisregion Østland Øst ba om ordet. Hun poengterte at det
brukes mindre til breddesatsing et det som er budsjettert. Dette ville hun ha oppmerksomhet
omkring i debatten knyttet til budsjett for den kommende perioden.
Dirigenten foreslo at saken ble tatt opp igjen under behandlingen av budsjettet. Forslagsstiller
sa seg enig i det.
Forslag 9I: Her ønsket forslagsstiller at ledige stillinger i NTF utlyses oﬀentlig.
I styrets innstilling står det at de er enige og at dette etterleves. Dette var et greit svar for
forslagsstiller.
Forslag 9J: Forslagsstiller fremmet forslag til ny § 82 i Turneringsreglementet ved at man styret
fratas retten til å vedta endringer før disse har vært forelagt lovkomiteen og er sendt ut på
høring i klubbene. Deretter skal styret vedta eller forkaste forslagene. Forkastede forskal skal
begrunnes.
I sin innstilling sier styret seg enig i at forslag bør sendes ut på høring. Styret har i arbeidet med
nytt turneringsreglement gjennomgått hele denne prosessen og innarbeidet dette i forslag til ny
bestemmelse.
Styret støttet hverken særskilte regler for hvordan endringsforslag skal fremmes for styret eller
at styret sender ut på høring forslag de selv ikke støtter.
Representant 30 Per Stålnacke fra Moss Tennisklubb poengterte at forslaget er del i to og
Tinget har ikke behandlet alt i forslaget.
Dirigenten ba om en avklaring
Representant 30 Per Stålnacke fra Moss Tennisklubb ﬁkk ordet. Tennisregion Østland Øst
foreslår også en endring i prosedyrene ved forslag til endringer i turneringsreglement. Han
mente forslaget vil fremme en større åpenhet.
Marianne Sælen fra Styret ble gitt ordet. Hun ﬁnner det lite hensiktsmessig at styret sender
forslag de er uenige i på høring. Det vil være et uheldig pålegg. Klubber kan alltid komme med
forslag på Tinget dersom de mener ikke å ha fått gehør for sine meninger og forslag.
Målsettingen skal være en stor grad av åpenhet.
Styret hadde i tingpapirene foreslått slikt vedtak:
Styret ber om tingets fullmakt til å fastsette endelig utforming av bestemmelsen om endringer i
turneringsreglementet med utgangspunkt i forslaget slik det er sendt på høring og med
eventuelle justeringer som styret ﬁnner nødvendig på grunn av innspill i høringen.
Representant 30 Per Stålnacke fra Moss Tennisklubb ba igjen om ordet for å poengtere at
åpenhet er viktig.
Tennispresidenten Gisle Jentoft bekreftet dette og fortalte at endringer som er gjort i
turneringsreglementet vil bil lagt ut på tennis.no weben på samme sted som høringsuttalelsene
vedr ... blir lagt ut.
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Dirigenten konstaterte at forslagsstiller var fornøyd med svaret som var gitt til 9J
Forslag 9K: Gjaldt etiske retningslinjer i Tennisforbundet, men som det var redegjort for tidligere
er NTF underlagt Idrettsforbundets etiske retningslinjer som man er pålagt å følge.
Dirigenten konstaterte dermed at dette var redegjort tilfredsstillende for.
Forslag 9L: Representant 58 Ingelin Harlem, Tennisregion Østland Øst redegjorde for dette
delforslaget der det var et ønske om sterkere satsing på regionene for å få mer aktivitet. Dette
er særlig viktig for å styrke breddetilbudet i norsk tennis.
Hun sa at på tennistinget i 2015 var saken tatt opp, og ville vite om forutsetningene blitt endret
etter det. Tennisregion Østland Øst søker å gjennomføre mange tiltak, poengterte hun. De har
en forståelse for at det ikke i praksis er noen støtte å få.
Ingelin Harlem, Tennisregion Østland Øst poengterte at hun snakket på vegne av alle regioner.
Dirigenten ga Tennispresident Gisle Jentoft ordet og han svarte at struktur og aktiviteter
varierer sterkt i de ulike regionene. Østland Øst er en sterk region både med god økonomi og
høy aktivitet. Et satsingsområde fremover blir at generalsekretæren vil gjennomføre omfattende
reiseaktivitet til klubbene for å ﬁnne gode tilpassende satsingsformer. Vi må møte
tennis-Norgesom primært består av klubber og ikke regioner, slik kartet ser ut i dag.
Forslagsstiller sa seg fornøyd med redegjørelsen sett fra regionens side, men Ingelin Harlem,
Tennisregion Østland Øst ville også at Tinget skulle ta stillingen til at U16 turneringer ikke skal
kunne legges til konformasjonshelger normalt første helg i september fordi det påvirker
deltakelsen sterkt.
Ingen delegater ba om ordet for å motsi dette.
Sak 12: Fastsettelse av kontingenter og avgifter
Dirigenten redegjorde for saken ved å lese opp styrets innstilling: Styret i Norges Tennisforbund
forslår ikke å øke kontingenter og avgifter.
Kontingentene ble dermed videreført slik:
Seniormedlemmer (fra 13 år) kr. 215,00
Juniormedlemmer (t.o.m. 12 år) kr. 95,00
Tinget hadde tidligere på dagen vedtatt at ”studentmedlemmer” skal betale kontingent som
juniormedlemmer.
Tinget aksepterte dette enstemmig.
Sak 13: Tildeling av NM
Svein Are Lapstun fra administrasjonen ble gitt ordet for å gå igjennom innkomne ønsker som
alle var listet opp i Tingdokumentene.
Flere klubber ba deretter om ordet for å avklare sine søknader og ønsker som arrangører slik:
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Både Nordstrand Tennisklubb og Heming tennis ønsket å arrangere U-12 Landsturneringen ute
i 2019, mens Nordstrand Tennisklubb også ønsket arrangøransvar i 2020. Representant 36
Christer Gavelli argumenterte for Nordstrand mens Karin Hjelle Dalbakk argumenterte for
Heming tennis.
Tinget ga turneringen 2019 til Heming tennis. Nordstrand Tennisklubb ﬁkk arrangementet i
2020.
Nummer 84, Fredrik Vabog, observatør fra Paradis Tennisklubb og nummer 86, Cezar
Johanson, observatør fra Stavanger Tennisklubb ba om ordet. De ville redegjøre for klubbenes
søknader.
Paradis Tennisklubb hadde søkt om U19 turneringen inne i 2020 og U-16 U-14 i 2020 og
Landsturneringen inne i 2020. Stavanger Tennnisklubb hadde søkt om U-19 inne i 2020 og
U-16 inne både i 2019 og 2020 samtU-14 inne i 2020. Stavanger hadde også søkt om å få
være arrangør av Landsturneringen U-12 inne både i 1919 og 1920.
De to argumenterte med ett ønske om å samle ressurser praktisk sett når både trenere og
spillere kan være på sted når de først reiser. De to mente det også er viktig å få store
arrangementer ut av Oslo-området.
De presenterte så et koordinert forslag, der ønsket var at Paradis Tennisklubb tildeles U-19 og
U16 turneringene inne i 2019, mens Stavanger Tennisklubb tildeles U-14 og Landsturneringen
inne i 2019. Årets etter, i 2020 ba de om å få arrangøransvaret omvendt.
Dirigenten henledet oppmerksomheten på at også Heming også ønsket å arrangere U-16 i
2020. Klubben bekreftet at de fastholdt denne søknaden.
Tildelingene ble tatt opp til behandling og 15 støttet den andre kandidaten Heming 27 gikk imot
og således medvirket til at denne tildeles Stavanger Tennisklubb.
Gjøvik Tennisklubb ville ha arrangøransvaret for NM Senior inne i både 2019 og 2020. Paradis
Tennisklubb hadde fremmet samme ønske.
Per Granlund fremmet søknaden på vegne av Gjøvik Tennisklubb. Han mente det er viktig å ha
slike arrangementer i innlandet for å utvikle tennisinteressen. Han hevdet også at Gjøvik
Tennisklubb er den eneste klubben i Norge som arrangerer ITF kategori 4 turneringer i Norge
Representant 84 Fredrik Vabog fra Paradis Tennisklubb fortalte at de støtter Gjøvik ønske om å
være arrangør.
Tinget tildelte NM inne i 2019 til Gjøvik Tennisklubb og i 2020 til Paradis Tennisklubb.
Tinget støttet dette og tildelingene for årene 2019 og 2020 ble da slik:
Klasse
Senior ute
U-19 ute
U-16 ute
U-14 ute

2019
Norges Tennisforbund
Norges Tennisforbund
Norges Tennisforbund
Norges Tennisforbund

2020
Norges Tennisforbund
Norges Tennisforbund
Norges Tennisforbund
Norges Tennisforbund
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Landsturneringen U-12
ute
Senior inne
U-19 inne

Heming Tennis

Nordstrand Tennisklubb

Gjøvik Tennisklubb
Paradis Tennisklubb

Paradis Tennisklubb
Stavanger Tennisklubb

U-16 inne
U-14 inne
Landsturneringen U-12
inne

Paradis Tennisklubb
Stavanger Tennisklubb
Stavanger Tennisklubb

Stavanger Tennisklubb
Paradis Tennisklubb
Paradis Tennisklubb

Sak 14: Behandle Strategi og Handlingsplan 2017 – 2019
Dirigenten ba styret redegjøre for denne og overlot ordet til styrets nestleder Lars Gjerdåker.
Han gikk igjennom styrets forslag til strategiplan. Lars Gjerdåker fortalte at styret ønsker å
videreføre den forrige planen, men har hatt fokus på å korte denne noe ned slik at den skal
være tydeligere spisset.
Den fremlagte strategiplanen er, etter innledning, visjon og status pr. 2017, delt inn slik:
Strategi og hovedmålsettinger (Mål om vekst i medlemsmassen, trenerutdanning, Tennisskolen,
anlegg, turneringsformer og øvrige områder.)
Gjennomføring (Kvalitet og innovasjon, klubb region og forbund, Spillernes Langsiktige
Utviklingsplan, kommunikasjon og sponsor og samarbeidspartnere.)
Dersom Tinget vedtar planen, vil styret vil be administrasjonen utarbeide en handlingsplan
basert på denne. Styret ser for seg en horisont på 5 til 10 år.
Lars Gjerdåker trakk frem en særlig utfordring ved at hovedtyngden av medlemsmassen er
bosatt på Østlandet. Han fremholdt at 2/3 av Norges innbyggere som ikke bor i dette området.
Dert er i disse områdene man vil ekspandere.
Banetilgjengelighet i innendørsanlegg er litt annerledes, for mens det på Østlandet er 200
spillere pr. bane, er det gjennomsnittlige antallet medlemmer pr. bane i resten av landet 100
spillere.
Også når det gjelder medlemmene i klubbene er forskjellene store. Lars Gjerdåker trakk frem
ﬁre eksempler der Oslo TK, stabilt over de fem siste årene har hatt tyngden av sine medlemmer
fra 26 år og oppover. Heming har to klare grupper 6-12 år og over 26 år som sine klare
tyngdepunkter. Stavanger Tennisklubb har tyngdepunktet fra 6-10 år, før medlemsmasser faller
dramatisk for så å ta seg godt opp i aldersgruppen fra 26 år. I Stabekk Tennisklubb er
aldersgruppene 6-12 år, 13-19 år og over 26 år de sterkeste.
I planen foreslår styret å forsterke arbeidet med Tennisskolen, Tennisskolekonseptet og
Tour-opplegget. Det vil samtidig legge grunnlaget for rekruttering og ﬂere turneringsspillere. Det
er en stor utfordring å stoppe frafallet i aldersgruppen 13-19 år. Fra dagens nivå med 30
klubber som satser på dette, ser styret for seg en dobling mot år 2015.
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Godt tilgjengelig og tilrettelagt anleggskapasitet er avgjørende for å skape vekst i norsk tennis.
Styret mener klubbene må være spydspissen, mens Tennisforbundet vil støtte aktivt hjelp og
rådgiving. Tilskuddsordningene fra spillemidler og momskompensasjon er viktige.
I Handlingsplanen understreker styret at de ønsker ﬂere turneringer med mer fokus på glede og
moro og at det legges tilrette for kamper på riktig nivå. Gjerdåker trakk særlig frem det uheldige
i ”0 og 0” kamper. Flere lagkamper er også ønskelig. Gode turneringsformater er viktig for
langvarig glede ved å spille tennis.
Styret ser for seg en vekst i antallet lisenser fra U-12 inkludert senior fra dagens nivå til en
økning på +60 prosent i løpet av en tiårsperiode.
I handlingsplanen som ble lagt frem for Tinget, var det også oﬀensive mål for medlemsvekst og
man vil øke fra dagens ca. 26.500 medlemmer til 40.000 i løpet av de neste ti årene.
Lars Gjerdåker avsluttet sin innledning til behandlingen av handlingsplanen for 2017-2019 med
å understreke at vi ikke kan gjøre alt på en gang, men det er viktig å være tydelige på
horisonten. Det fremlagte ﬁkk stor applaus.
Dirigenten gikk så igjennom planen punkt for punkt.
Representant 22, Morten Bjerke ønsket ordet for å sette lys på anleggssituasjonen i forhold til
ønsket om medlemsvekst. Han mener å se et misforhold mellom mål og anleggssituasjonen.
Ønsker vi slik vekst, trenger vi ﬂere langt baner.
Lars Gjerdåker svarte at det er viktig å satse på å få ﬂere baner, men også se hvordan vi
organiserer bruken av de anleggene vi har. Utnyttelsesgraden kan mange steder økes. Det er
også anlegg vi ikke er kjent med som kanskje ligger ubrukt – og så må det jobbes for å få på
plass kommunale anlegg.
Representant 45, Knut Gran fra Tønsberg Tennisklubb ba også om ordet for å sette fokus på
konsekvensen av den økningen i medlemsmassen man ser for seg i handlingsplanen. Hvilke
budsjettmessig konsekvens vil dette ha, spurte han.
Representant 39, Per Grieg fra Paradis Tennisklubb ønsket seg en bedre spesiﬁkasjon av hva
man ville gjøre i de ulike aldersgruppene og spesielt knyttet til ungdomsgruppene, der frafallet
er størst – han ønsket seg også divisjonstennis innendørs.
Representant 29, Gunnar Birkevold, Ljan Tennisklubb stilte spørsmål om organisasjonsformen
med forbundets direkte kontakt med klubbene. Han savnet en satsing på tennisregionene.
Generalsekretæren tok ordet og Alexander Kjær svarte at det mangler ressurspersoner i
regionene. Velfungerende regioner er et gode, men vi har det ikke pr. i dag, sa han.
Representant 10, Anders Nordby Haagenrud fra Asker Tennisklubb ba om ordet og etterlyste
dommerutdanning i planverket.
Tennispresident Gisle Jentoft svarte, med å si sa at dette er et forsømt område. Det er
gjennomført dommerkurs i 2015, men disse blir for lite benyttet. Forbundet ønsker
dommerutdanning, men da må dommere brukes i turneringene.
Deretter tok Tennistinget handlingsplanen til etterretning.
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Sak 15: Budsjetter for 2018 og 2019
Dirigenten henledet Tinget til å behandle budsjettforslaget for de to kommende årene. Og ba
generalsekretæren gå igjennom forslagene.
Alexander Kjær gikk igjennom tallmaterialet for de tre avdelingene som forbundets økonomiske
oversikter er delt inn i:
For avdeling 1, Toppsatsing, landslag og internasjonale turneringer viser prognosen for 2017 en
inntektsside på kr. 2.548.201. Budsjett for 2018 foreslås til kr. 2.585.000 og for 2019 kr.
2.715.000.
For avdeling 2, Klubb, region, bredde og nasjonale turneringer viser prognosen for 2017 en
inntektsside på 8.000.670. Budsjett for 2018 kr. 7.995.000 og budsjett for 2019 kr.
8.325.000.
For avdeling 3, Medlemsservice og administrasjon er prognosen for inntekter i 2017
kr. 7.642.329. Inntektsbudsjett for 2018 foreslås til kr. 7.690.00 og 2019 kr. 7.850.000.
Generalsekretæren gikk så over til å spesiﬁsere de forventede utgiftene.
For avdeling 1, Toppsatsing, landslag og internasjonale turneringer viser prognosen en
utgiftsside for 2017 på kr. 4.325.000. Med dette som bakgrunn, legges det frem et
budsjettforslag for 2018 på kr. 4.210.000 og for 2019 på kr. 4.400.000.
For avdeling 2, Klubb, region, bredde og nasjonale turneringer viser prognosen for 2017 en
kostnadsside på 7.068.604. Budsjett for 2018 forslås til kostnader på kr. 7.490.000 og
budsjett for 2019 kr. 7.710.000.
For avdeling 3, Medlemsservice og administrasjon er kostnadsprognosen i 2017 kr. 6.188.094.
Kostnadsbudsjett for 2018 foreslås til kr. 6.340.000 og 2019 kr. 6.580.000.
Basert på det fremlagt tallmaterialet tilsier prognosen for 2017 et overskudd for NTF på kr.
609.502 og et budsjettert resultat for 2018 på kr. 230.000. For 2019 budsjetteres det med et
overskudd på kr. 200.000.
Endelig trakk generalsekretæren frem den nye satsingen på Paddeltennis som vil bety store
muligheter og inntekter dersom man lykkes.
Dirigenten ga ordet fritt og representant 45, Knut Gran, Tønsberg Tennisklubb anmodet Tinget
om at Thomas Wettergren ﬁkk ordet.
Wettergren bekreftet at han på dette Tinget representerer Tønsberg Tennisklubb. Han berømmet
planene som var lagt frem. Nå ville han snakke om gjennomføringsevnen. Han sa han tror på
”distriktspolitikk” fremfor digitale løsninger. Wettergren ser lite til at midlene som betales inn
kommer tilbake til organisasjonen som breddemidler. Sterke lokale ildsjeler er det som gir vekst
lokalt. Han refererte til et skoleprosjekt, som var vellykket, men ikke lot seg videreføre fordi NTF
ikke kunne støtte et slik prosjekter med midler. Han synes dette samsvarte lite med lønnsnivået i
forbundet selv om dette er redusert fra 7 til 6 millioner. Wettergren ba om en dreining fra sentral
til de-sentralisert bruk av pengene.
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Tennispresident Gisle Jentoft ble gitt ordet for å svare og redegjøre. Han forklarte at
Tennisforbundet ikke kan støtte andre enn klubbene, som sine medlemmer. I det konkrete
tilfellet ble Wettergren oppfattet som en privatperson som ønsket støtte til prosjektet.
Tennispresidenten fremholdt at ”det er lett å sitte på siden å ﬁnne feilene”, men svarte selv at vi
er nødt til å ta kontakt med hverandre og ha en dialog. Dette roste han Wettergren for.
Tennispresidenten svarte videre at generalsekretæren har et lønnsnivå og samsvarer med den
kvaliteten han representerer.
Han presiserte at det er viktig med gode debatter, så kom gjerne til forbundet med forslag vi
kan diskutere. Til slutt minnet han om at vi må øke profesjonaliteten i klubbene, men minnet
også salen på at klubbenes drift er basert på frivillighet og lokal innsats.
Representant 45, Knut Gran fra Tønsberg Tennisklubb ba om ordet. Han ville vite om klubbene
kan outsorse oppdrag og søke midler til dette.
Representant 10, Anders Nordby Haagenrud fra Asker Tennisklubb ba Tinget gi Markus Berg fra
klubben talerett.
Markus Berg ville understreke at kontakten i Team Tennisskolen (ROG) er viktig.
Representant 50, Jon Arne Ritland fra Ålesund Tennisklubb ﬁkk ordet. Han etterspurte konkrete
midler som regioner eller klubber kan søke på.
Generalsekretær Alexander Kjær svarte at det er satt av slike midler til etterutdanning.
Representant 58, Igelin Harlem fra Region Østland Øst ba om order for å opplyse om at
regionen har midler tilgjengelig som man kan søke på.
Representant 13, Marthe Mia Klavenes fra Bygdø Tennisklubb ﬁkk ordet. Hun synes det er dårlig
samsvar mellom Spillernes Langsiktige Utviklingsplan (SLU) satsingene og en 50% stilling på
forbundsnivå.
Tennispresidenten svarte at også andre i administrasjonen ville jobbe med SLU satsingen.
Da ingen ﬂere ønsket ordet, tok dirigenten det fremlagte til behandling:
Budsjettet for 2018 ble enstemmig vedtatt
Budsjettet for 2019 ble enstemmig vedtatt
President Gisle Jentoft bekreftet deretter at styret har tatt med seg de innspill som kom.
Sak 16: Tilsette revisor og fastsette honorar.
Tinget sluttet seg til styrets forslag til revisor i Tingperioden 2018 -2019 om at
samarbeidet med revisjonsselskapet Nitschi AS ved statsautorisert revisor Rune
Bergseng videreføres og godtgjøres etter regning.
Sak 17: Fastsette tid og sted for Tennistinget 2019
Styret ba Tinget om fullmakt til å fastsette tid og sted for Tennistinget 2019.
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Tinget ga sin tilslutning til dette.
Sak 18: Valg
Dirigenten ga ordet til valgkomitéens leder Henning Simonsen, Bergens Tennisklubb. Ved siden
av Simonsen har komiteen bestått av Erik Solberg, Njård Tennis Astrid Sunde Heming Tennis
og Morten Bjerke (varamedlem) Holmenkollen Tennisklubb.
Simonsen gikk igjennom komiteens forslag til nytt styre tillitsvalgte til komiteer. Han fortalte at
komiteen hadde lagt vekt på kompetanse, kjønn, alder, geograﬁsk bakgrunn og motivasjon er
lagt til grunn. Det har vært godt med kandidater å velge mellom.
Dirigenten tok deretter over og gjennomførte valgene slik valgkomiteen hadde foreslått i
sin innstilling. Alle valg var enstemmige
Etter dette består forbundets tillitsvalgte for den kommende tingperioden av:
President Gisle Jentoft, Heming Tennis
Visepresident

Lars Gjerdåker, Stavanger Tennisklubb

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Annette Aksdal, Ullern Tennisklubb
Carl Henrik Eriksen, Golia Tennisklubb
Monica Mo, Paradis Tennisklubb
Jon Ståle Ritland, Ålesund Tennisklubb
Magnus Wrahme, Nesøya Tennisklubb

Varamedlem Helle Gimming Stene, Asker Tennisklubb
Varamedlem Patrick Valeur, Grefsen Tennisklubb
Lovutvalg:
Leder Arve Henriksen, Ullern Tennisklubb
Medlem Irene Jensen, Golia Tennisklubb
Medlem Erik Melander, Ullern Tennisklubb
Varamedlem Liv Jagge, Holmenkollen Tennisklubb
Varamedlem Kristen Fari, Holmenkollen Tennisklubb
Kontrollkomite:
Leder Arve Henriksen, Ullern Tennisklubb
Medlem Irene Jensen, Golia Tennisklubb
Medlem Erik Melander, Ullern Tennisklubb
Varamedlem Liv Jagge, Holmenkollen Tennisklubb
Varamedlem Kristen Fari, Holmenkollen Tennisklubb
Disiplinær- og sanksjonsutvalg:
Leder Trym Landa, Stavanger Tennisklubb
Medlem Jon-Erik GB Ross, Snarøya Tennisklubb
Medlem Caroline Rohde-Moe, Blommenholm og Sandvika Tennisklubb
Hederstegnkomité
Leder Jarl Bibow, Ullern Tennisklubb
Medlem Liv Jagge, Holmenkollen Tennisklubb
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Varamedlem Ivar Bergfjord, Bodø Tennisklubb
Dirigenten tok deretter styrets innstilling til ny valgkomité til behandling. Ingen innvendinger
fremkom, og disse ble enstemmig valgt:
Leder Henning Simonsen, Bergen TK
Medlem Marianne Sælen, Moss TK
Medlem Morten Bjerke, HTK
Varamedlem Astrid Sunde, Heming
Dirigenten avsluttet sin oppgave klokken 17.20. Han takket for samarbeidet og overlot ordet til
den gjenvalgte presidenten Gisle Jentoft.
Han takket for tilliten og avsluttet Norges Tennisforbunds 83. ordinære Tennisting i UBC på
Ullevål stadion i Oslo.
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Sak 7
●

Forbundsstyrets beretning for 2017
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1. STYRET OG ADMINISTRASJONEN
På Tennistinget høsten 2015 ﬁkk styret i NTF i oppdrag å utarbeide en mer konkret strategi- og
handlingsplan med tilhørende målsettinger for norsk tennis. Oppdraget var å ta utgangspunkt i den
eksisterende Strategi- og Handlingsplanen. Styret og administrasjonen valgte å fokusere på de
hovedområdene som ble presentert på Tennistinget 2015 - områder som på forhånd var stemt frem av
klubbene:
1.
2.
3.
4.

Trenerutdanning
Tennisskolen
Anlegg
Turneringsformer

Ut over de 4 ovenfor nevnte områdene ble det også lagt frem et forslag til et kvalitetssystem for norsk
tennis. Dette går i dag under navnet KLUBBDRIVe og omfatter et ressursbibliotek for klubber,
informasjon om bruk av video og teknologi innen spillerutvikling samt NTFs tilbud innenfor kurs,
kompetanse og klubbutvikling.
Sommeren 2016 presenterte styret den nye planen for norsk tennis. Planen omfattet konkrete
målsettinger i et 5-10 års perspektiv innen hvert av de ﬁre områdene samt konkrete understøttende
aktiviteter for de kommende 12 måneder.
I tillegg til at planen ble lagt ut på høring gjennom publisering på tennis.no og mail til styret og ledelsen i
klubbene ble det gjennomført innspillsmøter for klubbene. Innspillsmøtene ble gjennomført i Stavanger,
Bergen, Oslo, Tromsø og Arendal. Høringsrunden pågikk frem til 10 august 2016 og en oppsummering
ble lagt frem under klubbkveldmøtet under NM den 17 august. Planen ble også gjennomgått på NTFs
Lederforum på Ullevål høsten 2016.
Det har blitt jobbet intensivt med å styrke NTF administrasjonen og under ledelse av Alexander Kjær har
teamet levert god fremgang og gode resultater i perioden siden Tennistinget i 2015. Organisasjonen er
styrket, arbeidet med digitalisering av prosessene er godt i gang og det er levert spennende teknologi til
bruk i spillerutviklingen. Ut over de 4 hovedområdene har administrasjonen også brukt svært mye tid på
å utvikle Spillerens Langsiktige Utviklingsplan (SLU) som vil bli presentert både under Tennisforum og
på Tennistinget 2017. Innenfor de økonomiske området er NTF nå vesentlig bedre stilt enn for 2 år
tilbake.
Styret mener at NTF og klubbene i norsk tennis sammen har utviklet seg i en svært positiv retning
gjennom de siste to årene. Kvaliteten i arbeidet som leveres både i klubb og fra NTF er bedre, det
jobbes mer strukturert og målrettet på de viktigste områdene.
Visjonen til norsk tennis er at ﬂere skal spille mer tennis og at de skal spille hele livet. Vi opplever at ﬂere
ønsker å delta i norsk tennis og dette dokumenteres gjennom økende medlemstall. 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 0,7% (fra 2.072.198 til 2.087.680), tennis har 24,0% (fra 21.445 til 26.598).
Siste år - altså fra 2015 til 2016 - mistet norsk idrett -6,8%, tennis har økt med 2,0%.
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Endelige tall fra NIF for 2017 foreligger først 30.april 2018.
Mange av de store klubbene i de større byene er i stor grad “utsolgt” på kapasitet til å ta inn ﬂere
medlemmer. Bakgrunnen for dette ligger i økende interesse og et begrenset antall baner både utendørs
og innendørs. Det jobbes med utvikling av nye anlegg, men samtidig er det avgjørende at vi tenker
utvikling i større deler av landet for å bygge videre vekst innen vår idrett.
Vi har de siste 2 årene brukt mye tid på å etablere en felles plattform, gode verktøy og aktiviteter. Dette
gir oss et solid fundament for sammen å utvikle tennissporten videre i Norge. I perioden vi går inn i vil
det bli lagt stor fokus på gjennomføring og bruk av det som er utviklet. Det handler om samarbeid
mellom NTF og klubbene og å bygge bedre kvalitet i alle ledd. Det handler til syvende og sist om å
levere en bedre kundeopplevelse til alle som møter vår idrett - enten i klubb eller i en egenorganisert
form på oﬀentlige anlegg.
STYRET
Norges Tennisforbunds 82. ordinære Ting ble avholdt på Oslo Tennisarena 25. oktober 2015. Her ble det
valgt styre for en periode på 2 år. For perioden 1.januar - 29.oktober 2017 besto styret av følgende
medlemmer:
Gisle Jentoft, Heming
Lars Gjerdåker, Stavanger TK
Hans Kristian Voldstad, Heming
Anne-Birgitte Svae-Kvifte, Eiksmarka
Marianne Sælen, Moss TK
Anders Sperre, Sandefjord TK
Magnus Wrahme, Nesøya TK
Carl Henrik Eriksen, Golia TK
Marike Holthe Møll, Vestre Bærum TK

President
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Styret hadde i denne perioden 5 styremøter.
Norges Tennisforbunds 83.ordinære Ting ble avholdt på UBC Ullevål Stadion 29.oktober 2017. Her ble
det valgt styre for en periode på to år. Dette styret står også ansvarlig i perioden 29.oktober 31.desember 2017. Det nye styret består av følgende medlemmer:
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Gisle Jentoft, Heming
Lars Gjerdåker, Stavanger TK
Annette Marie Aksdal, Ullern TK
Carl Henrik Eriksen, Golia TK
Monica Andersen Mo, Paradis TK
Jon Ståle Ritland, Ålesund TK
Magnus Wrahme, Nesøya TK
Helle Gimming Stene, Asker TK
Jan Patrick Valeur, Grefsen TK

President
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Det nye styret hadde et styremøte 13.desember 2017.
ADMINISTRASJONEN
Norges Tennisforbund (NTF) er et særidrettsforbund tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske- og
paralympiske komitè (NIF). I tillegg er NTF medlem av det internasjonale tennisforbundet (ITF) og det
europeiske tennisforbundet (Tennis Europe).
Forbundskontoret har følgende kontaktinformasjon:
Norges Tennisforbund, Eikenga 4, 0579 Oslo
Telefon 22 72 70 00, telefaks 22 72 70 01
E-post: post@tennis.no
Hjemmeside: www.tennis.no
Staben ved Forbundskontoret har i 2017 bestått av:
Alexander Kjær
Generalsekretær
Håkon Bjercke
Markedssjef
Aslak Paulsen
Klubbansvarlig/Utdanning
Øivind Sørvald
Idrettssjef
Svein Are Lapstun
Turneringsansvarlig
Jørgen Vestli
Landslagstrener
Aasa Auensen
Administrasjonssekretær
Sverre Lie
Turneringsansvarlig, 60/80 % (80% f.o.m.- 01.09)
Arne Sartz-Knudsen
Senior rådgiver økonomi, 40 %
Helen Sterud
Anleggskonsulent, deltid
Espen Hildrup
Konsulent kommunikasjon, deltid
2017 har vært et spennende og positivt år med stabilitet i administrasjonen. Arbeidsmiljøet har vært
godt og sykefraværet meget lavt. Tennisforbundet praktiserer likestilling og virksomheten påvirker ikke
det ytre miljøet.

2. ØKONOMI
NTFs omsetning i 2017 endte på NOK 18.041.980, kostnadene NOK 17.443.445 og etter ﬁnansinntekter
på 163.019 ble resultatet NOK 761.554. Styret er tilfreds med den økonomiske utviklingen, som også er
i tråd med oppdraget om å øke egenkapitalen som ble gitt på forrige Tennisting.
Forbundets egenkapital var pr. 31.12. 2017 NOK 3.062.498.
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Inntekter og kostnader i NTF fordeles på følgende måte:
1. Avdeling 1 - Toppidrett
2. Avdeling 2 - Klubb, region og bredde
3. Avdeling 3 - Medlemsservice
Fordelingen av inntekter og kostnader mellom disse avdelingen er basert på historikk, bl.a. for å kunne
sikre sammenlignbare tall fra år til år. I tillegg er fordelingene tilpasset NIFs rapporteringsmodell. NM
utendørs er f.eks. i sin helhet ført på avdeling 2 - Klubb, region og bredde. Det kan selvsagt
argumenteres for at dette tilhører toppidrett, men inntil annet besluttes videreføres dagens
fordelingsmodell.
NTF sitt fokus er kontinuerlig kostnadseﬀektivitet for å kunne kanalisere mest mulig ressurser til
kvalitetsmessig økt aktivitet i norsk tennis. Det jobbes kontinuerlig med å skaﬀe nye og ﬂere
kommersielle samarbeidspartnere, og å styrke bidragene fra NIF til norsk tennis.

3. DE STRATEGISKE OMRÅDENE FOR NTF
Styret i NTF ﬁkk på Tennistinget høsten 2015 i oppdrag å utarbeide konkrete målsettinger basert på den
eksisterende og overordnede Strategi- og Handlingsplanen for perioden. Styret og administrasjonen har
valgt å fokusere på de hovedområdene som ble presentert på Tennistinget – områder som på forhånd
var stemt frem i et møte med trenere/klubbledere under NM 2015 samt i en online spørreundersøkelse
til norske klubber gjennomført høsten 2015:
1.
2.
3.
4.

Trenerutdanning
Tennisskolen
Anlegg
Turneringsformer

Hvert område omtales under her. For hvert område er det laget scenariomålsetninger på kort og lengre
sikt. Måloppnåelsen for disse illustreres i grafer. Måloppnåelsen gjennomgås som eget punkt av styret
og generalsekretær under punkt 7 på agendaen for Tennistinget.

3.1 UTDANNING
Bakgrunn
Trenerutvikling og videreutdanning er sentralt i Norges Tennisforbund og for i videreutvikling av norsk
tennis. NTF sitt utdanningsprogram skal møte profesjonskravene og oppfylle ”Gold Level” standard
utarbeidet av ITF. For å styrke trenerrollen vil oppfølging og støtte til den nystartede Trenerforeningen gis
prioritet med en målsetting om at alle trenere som jobber i norske klubber skal være medlem av
trenerforeningen.
Hovedmål:
● Øke profesjonalitet og kvalitet av trenere og styrking av antall norske* trenere i heltidsjobber
● Sikre tilstrekkelig tilgjengelighet av utdannede trenere som understøtter målsettingen om vekst i
antall klubbmedlemmer i norsk tennis
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NTF har fortsatt satsingen på utdanning av trenere i 2017. NTF’s Gold Level status er intakt, men skal
evalueres i løpet av 2018. Dette er normal ITF prosedyre. Godkjenningene av Trener 1 og 2 hos NIF står
fremdeles ved lag. Trener 3 er ennå ikke godkjent, men er også iht til kompetansekravene satt i NIFs
trenerløype.
Trenerforeningen (NTTF)
NTTF ble etablert i 2015 og har som hensikt å fremme utviklingen av norsk tennis gjennom å ivareta
trenernes interesser, utvikle dem sportslig, øke samarbeidet mellom trenere og klubber, øke statusen på
yrket og å skape motivasjon blant trenere som jobber i Norge.
NTTF har i dag 94 medlemmer og er selvﬁnansierende og non proﬁt basert.
Aktivitetsleder kurs (A-kurs)
A-kurset blir i løpet av 2017 erstattet av et nytt kurs med navnet Tennisskole Assistent Kurs (TSAK).
TSAK er et lavterskeltilbud med redusert timeantall sammenlignet med Aktivitetslederkurset og retter
seg mot ﬂere potensielle brukere. Gjennom dette kurset er tanken at yngre spillere og/eller foreldre i
klubbene kan engasjeres som trenere.
Trenerkurs for ledere/styremedlemmer (TFL/TFS)
TFL er et nytt kurstilbud for klubbene. Kurset har som mål å gi styret innsikt i trenerutdanningen og
generelle rammebetingelser knyttet til trenernes hverdag. Kurset har vært ønsket av klubbene og er en
viktig brobygger for å skape bedre synergi/samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og
tenniskompetanse. Kurset er på 4 timer.
Første kurs avholdes i 2018.
NTF og klubb - i et utdanningsperspektiv
NTFs utdanningsprogram skal sørge for at trenere kommer til norske klubber med beste praksis
kunnskap og god gjennomføringsevne. Klubbene må la trenerne gjennomføre beste praksis ved å
balansere trenerkontrakter, legge til rette for skriftlige planer for spillergrupper, gi trenere kompensasjon
etter nivå og oppmuntre til kontinuerlig faglig påfyll og utvikling.
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Trener 1
Det er gjennomført ﬁre Trener 1 kurs, med 54 deltakere til sammen. Kursene ble avholdt i Oslo,
Kristiansand/Arendal og Stavanger.
Trener 2
Ett Trener 2 kurs er gjennomført i 2017. Kurset hadde totalt 9 deltakere. Kurset ble arrangert i Oslo
Tennisarena.

Trener 3
Kurset som startet i 2016 ble avsluttet i februar 2017. Det var totalt 5 deltakere.
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Etterutdanning (EU)
Det ble avholdt 9 EU-kurs i 2017. Kursene har ulike temaer som er aktuelle for norske trenere som enten
NTF har satt opp eller etter forespørsel fra trenerne.
I 2017 ble det registrert 145 påmeldinger til EU kursene. Grafen over viser illustrerer den positive
trenden EU kursene har hatt sammenlignet med 2016.
Tennisforum
Tennisforum hadde i 2017 61 påmeldinger. Dette kommer i tillegg til de 145 EU påmeldingene nevnt
over.
Trenerseminaret - Coaches conference 2017
73 personer (29 klubber) deltok på seminaret som gikk over to dager og ble avholdt på UBC Ullevål og
OTA. De 29 klubbene har til sammen en medlemsmasse på ca 11.000 (42% av NTFs medlemmer).
Søndagen etter trenerseminaret ble det avholdt et etterutdanningskurs med Brian Parkkonen (PTR). 34
deltakere var tilstede. Dette er også et svært godt tall sammenlignet med tidligere work-shops.
Min idrett
All påmelding til utdanningskursene har skjedd via NIFs Min idrett.
Ny kursportal
I 2017 har norsk idrett (særforbund/idrettskretser) fått en ny kursportal. Den nye portalen er mer
moderne og har et bedre grensesnitt.
Markedsføring av kurs
Trenerkursene markedsføres først og fremst gjennom NTFs nettside og mail til trenerforeningens
medlemmer. Fremover vil NTF også involvere styret i klubbene i markedsføringen (ref. TFL beskrevet
over). Rekrutteringen skjer i tillegg i form av e-post og SMS.
For 2018 vil NTF lage til en egen terminliste der alle kompetanseutviklende tiltak for klubber settes inn.
Terminlisten vil distribueres til alle klubber, og vil være tilgjengelig både på NTFs nettside og i
KLUBBDRIVe ressurssenter.

3.2 TENNISSKOLEN
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Bakgrunn
NTF vil fortsette og forsterke arbeidet med Team Tennisskolen, Tennisskolekonseptet og Tour opplegget
for våre yngste spillere. Dette er et viktig og prioritert område som også legger grunnlag for rekruttering
av ﬂere spillere til idretten. Frafallet i aldersgruppen 13-19 år er en stor utfordring for norsk tennis der
årsakene og forklaringene er mange. For å motvirke dette frafallet vil en måtte se på mange tiltak
inkludert trivsel og kvalitet i treningstimene men også turneringsformat med høyere sosial faktor (se
målsettinger for Turneringsformer). Dette vil også være viktig for voksne spillere i Tennisskolen.
Hovedmål:
● Fullføring av Rødt-Oransje-Grønt konseptet og implementering i Tennisskole-tilbudet til klubbene
vil gi kvalitetsøkning og standardisering
● I tråd med visjonen ”Flere skal spille tennis og lengre” øke fokus på både rekruttering og
redusert frafall i tenårene og på kvalitet, glede og trivsel også for våre eldre spillere

NTF startet initiativet med Tennisskolen i 2007 og har selvsagt satset videre på Tennisskolen i 2017 - i
år altså som 10-års jubilant. Tennisskolen er en viktig pilar i norsk tennis, og medlemsutviklingen har
vært positiv.
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Endelige tall fra NIF for 2017 foreligger først 30.april 2018.
NTF og klubb - i et tennisskoleperspektiv
Tennisskolen er norsk tennis viktigste rekrutteringskanal. NTF har en train-the-trainer-rolle for
klubbtrenere i Tennisskolen. NTF fasiliteter Team Tennisskolen for kvalitativ standardisering og
koordinering av turneringsprogram. Mike Barrell vil være i Norge og gjøre workshops med interesserte
klubbtrenere hvert kvartal og NTF ønsker å legge til rette for inspirasjon og kommunikasjon med unge,
foreldre og besteforeldre via en internasjonal video-App som skal fornorskes.

ROG (Red-Orange-Green) turneringene har nå blitt ROGY (Yellow Tour). Touren øker, både med tanke
på antall unike deltagere og klubber.
Det har blitt avholdt ett møte i måneden der 22 klubber i Oslo-området er involvert. I tillegg er det 9
klubber i Stavanger og Bergen som også er med i konseptet. Vi merker også at det er ﬂere mindre
klubber som melder sin interesse for ROGY-touren, og som ønsker å ta del i suksessen.
Kvaliteten og oppmøte på møtene har vært veldig bra. Både trenerne og klubbene virker å prioritere og
verdsette satsingen på Team Tennisskolen.
Mike Barrell
Mike Barrell, kjent som verdens beste tennistrener for barn, har gjennomført et prosjekt med syv
klubber. Klubbene har fått besøk av Barrell ﬁre ganger og fått oppfølging både via Skype og i
fellesmøter. Tilbakemeldingene fra klubbene har vært positive både i forhold til veiledning, planlegging,
utvikling av klubbenes programmer og den praktisk gjennomføring på banen.
ROGY-touren er i følge Barrell den største i verden innen barnetennis. På en enkel turneringshelg, kan
konseptet skilte med 300 barn på rødt, 200 barn på oransje, 100 barn på grønt og 20 barn på gult.
44
/

Tennistinget 2019
I 2017 er det gjennomført 10 turneringshelger med ROGY bare i Oslo-området. Bergen har hatt 6 helger
og Stavanger-regionen 8 turneringshelger med ROGY. Det er mål å få med ﬂere regioner i dette
prosjektet.

3.3 ANLEGG
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 bistå̊ med rådgivning til klubber og initiativtagere.
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

NTF og klubb - i et anleggsperspektiv
Anlegg er fundamentalt viktig for vellykket klubbdrift. Vekst i anlegg vil legge til rette for NTFs visjon
”Flere skal spille mer tennis og de skal spille hele livet”. NTF driver klubbveiledning og støtte til klubber
som vurderer, har startet, eller gjennomfører anleggsprosesser.
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Mangel på innendørs kapasitet er fremdeles den største enkeltstående utfordringen for utvikling og
vekst i norsk tennis. Flere innendørsbaner er derfor NTFs høyest prioriterte anleggsmål. Utebaner med
høyere utnyttelse, bedre kvalitet, mindre vedlikehold er også viktig.

Bildet viser OTK, Lade, Holmenkollen og Vestre Bærum sine planer for tennishall og nye anlegg.
Det ﬁnnes svært få kommunale tennishaller, så en viktig oppgave for NTF er å bidra til at klubbene kan
realisere egne prosjekter. Forbundet har engasjert Helen Sterud for å bistå frivillige ildsjeler som gjør en
stor innsats på dette området. Avtalen med Helen Sterud er todelt;
1. NTF dekker rådgivning og bistand som har til hensikt å gjøre klubbene i stand til å gjennomføre
prosjektene selv.
2. Til utførende prosjektarbeid kan klubbene tegne avtale direkte med Helen Sterud til fast og rimelig
timepris.
I løpet av året har ca. 50 klubber benyttet seg av tilbudet, og i denne perioden kan vi gratulere Tønsberg
og Slagen med ﬂott to-baners hall, Heming med ny boble over to baner og Trondheim med ﬁre baner
inne og ﬁre baner ute under bygging. Videre har det løsnet skikkelig for Holmenkollen som endelig ﬁkk
tilsagn på kommunal tomt der de skal bygge hall med seks baner inne og seks baner på taket. I tillegg
ligger vi an til å få bygget ytterligere 18 – 20 innendørsbaner på ulike klubber i løpet av de nærmeste to
årene.
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Både på inne- og utefronten rehabiliteres baner over hele landet. Ca. 45-50 baner er oppgradert denne
tingperioden og minst like mange skal få et løft neste periode.
I årets spillemiddel bestemmelser ﬁkk vi et skikkelig gjennomslag da satsene for haller med en til ﬁre
baner ble nesten doblet. Banene til vår nyeste gren, padeltennis, ble også godkjent for tilskudd fra
denne ordningen fra 2017.
Anleggssidene på tennis.no begynner å ta form. Her ﬁnnes nå oppdatert informasjon om ulike
anleggskategorier, spillemidler, momskompensasjon, leverandøroversikter etc.

3.4 NYE TURNERINGSFORMER
Bakgrunn
Norsk tennis (som de ﬂeste andre idretter) har et betydelig frafall av spillere fra 15-16 års alder og
oppover. NTF har derfor i sin langsiktige strategi deﬁnert at man ønsker å fokusere på aktiviteter for å
øke kvalitet og trivsel i treningene. Vi tror at turneringsspill også er en viktig ingrediens for langvarig
glede med tennis og ønsker at ﬂere skal kunne spille gode og utfordrende tenniskamper på sitt eget
nivå. I tillegg så ønsker vi økende grad av lagspill inn i norsk tennis for alle aldre, dette vil øke samhold
og engasjement mellom spillerne og forplante seg tilbake til en positiv atmosfære på treningene og i
klubbene. Noen av de innledende målsetningene er:
Hovedmål:
● Tilby ﬂere turneringer 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
● Gjennomføre en mer systematisk undersøkelse til årsakene bak frafallet i tenårene og identiﬁsere
andre tiltak som kan motvirke dette.
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NTF og klubb - i et nye turneringsform-perspektiv
Rekrutteringen i norsk tennis er stedvis god men frafallet i tenårene er en generell utfordring. Mer sosialt
lagspill og tidsmessig forutsigbarhet er to positive hypoteser for å bremse frafall som forsøkes
innledningsvis for første åtirs Nye Turneringsformer. En årlig spørreundersøkelse blant tenåringene i
norsk tennis skal legge grunnlag for videre tilpasning av Turneringsformer. Etablering av en ”Nye
Turneringsformer-komite” med tenåringsdeltakere gjøres høsten 2016.

Arbeidet med nye turneringsformer vil tilta i 2018-2020. Per nå er det gjort grunnlagsarbeid for å forstå
utgangspunktet og innledende arbeid om hvor man ønsker å komme.

4. KLUBBDRIVe (KD)
Fra 1. januar 2017 ble NTFs satsning mot klubbene forsterket ved å ansette Aslak Paulsen i en
heltidsstilling rettet mot klubb/kompetanseutvikling. Samtidig med ansettelsen ble KLUBBDRIVe
utarbeidet, introdusert og etablert.
KLUBBDRIVe 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. Sportslig Langsiktig Utviklingsplan (SLU)
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KD initiativ som “etablerer” seg erstattes med nye. KD initiativene er ikke statiske og pre deﬁnerte for
overskuelig fremtid. Klubbene bes rapportere tilbake der de ser behov som ikke dekkes gjennom de 5
initiativene nevnt over.
Fra 2018 vil det etableres en egen terminliste for klubber. Terminlisten beskriver datoer, møtestend, for
hvem og kompetanseutviklende tiltak. Intensjonen er å gi ﬂere tilbud til klubbene, bygge nettverk
mellom klubber og fasilitere for en delingskultur mot NTF og mellom klubber.
Per 2017 har Norsk Tennis 26.600 registrerte tennisspillere fordelt mellom 134 klubbene som er tilsluttet
NTF. I disse klubbene er det styret, ledelsen og trenerne som har ansvaret for å levere spillerutvikling og
treningstilbud.
● NTF er avhengig av samarbeid og kommunikasjon med alle involverte parter for å sikre at vi
bygger laget basert på en felles plan.
● NTF har fortsatt som målsetting å skape bredde samtidig som vi skal utvikle spillere som kan
hevde seg i toppen internasjonalt.
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5. SPILLERENS LANGSIKTIGE UTVIKLINGSPLAN
Hva er Spillerens Langsiktig Utviklingsplan?
Sportslig Langsiktig Utviklingsplan (SLU) er en systematisk plan adoptert av NTF for å maksimere
spilleres potensial og glede ved tennis. SLU baserer seg på internasjonal forskning og Tennis Canada
har stått i spissen for det meste av det NTF baserer sin SLU på. SLU er et rammeverk med en stegvis
tilnærming for å utvikle motorikk, fysiske ferdigheter og konkurranseevne. NTFs SLU gir en optimal
utviklingsplan basert på vekst, utvikling og modenhet for alle deltakere. SLU-modellen fremhever
motoriske ferdigheter som grunnlaget for å:
· være aktiv, sunn og fysisk aktiv hele livet og/eller
· oppnå sitt høyeste prestasjonsnivå
Konkurranseaspektet ved tennis medfører at bare noen utøvere vil avansere til “trene for å
vinne”-nivået. Men som vist i ﬁgur 1.1 - er ikke SLU bare en elitemodell. Figuren representerer
SLU-modellen for alle nivåer av tennis, den gir en beskrivelse for de som ønsker å ta konkurranse- og
toppidrettselementet helt ut, men også alternativer for de som ønsker å “spille tennis hele livet” for
glede, helse og rekreasjon. Spillerne som ønsker å maksimere sitt potensial innen tennis, vil få
anbefalinger for optimal trening, konkurranse og restitusjon i hvert nivå av deres atletiske utvikling. SLU
inkluderer en holistisk utvikling av spilleren gjennom identiﬁsering av viktige tekniske, fysiske, taktiske,
mentale og følelsesmessige aspekter. Disse aspektene bør inkluderes gjennomgående i
spillerutviklingen, ved å anerkjenne at modellen er satt sammen av viktige faser som alle er
byggesteiner for en helhetlig utøver. Senere i SLU vil det være en fase-for-fase beskrivelse som er
relevant for utviklingen av en fullkommen utøver.
Hvorfor trenger NTF en SLU?
Norges tennishistorie inneholder mange ﬂotte opplevelser, historier og en del gode resultater. Den
internasjonale tennisarenaen utvikler seg raskt. Det å konkurrere på topp internasjonalt nivå i tennis er
en av verdens tøﬀeste idrettsutfordringer. Norsk tennis bør bruke SLU-prosessen som en mulighet til
systematisk å identiﬁsere og utvikle neste generasjon med suksessfulle norske tennisspillere.
Norsk tennis kan også bidra til å motvirke nasjonens utfordring som ligger i økt inaktivitet blant barn,
unge og voksne. Tennis har vist seg å være blant verdens fremste idrettsformer for å forlenge forventet
levetid. Tennis er en morsom, og sosial måte å forbli involvert i et spill og forbli aktiv livet ut.
NTFs SLU-modell fremmer motoriske evner og vil gi et fundament som er nødvendig for å glede seg
med idrett, fysisk aktivitet og tennis hele livet. En nøye gjennomgang av norsk tennis spillerutvikling har
blitt gjennomført av NTF ved å bruke nøkkelprinsipper som guidende faktorer. Resultatet er at
nåværende styrker og svakheter er identiﬁsert. Nøkkelfaktorene har gitt NTF mulighet til å revidere alle
aspektene ved vår idrett, inkludert spillerutviklingen. Ved å utvikle og implementere SLU-modellen i de
kommende år, vil NTF i sterkere grad kunne oppnå vår visjon om at “Flere skal spille mer tennis og de
skal spille hele livet”.
Hvordan implementere SLU-planen i norsk tennis?
Planen vil bli implementert gjennom de neste to årene i norske klubber. Første fase er i gang med
gjennomgang av innhold fra den suksessfulle kanadiske modellen og tilpasning av innholdet til norske
forhold. Planen vil deretter bli presentert på Tinget i 2017. En gruppe eksperter fra forskjellige grupper
fra norsk tennis og norsk idrett vil frem mot sommeren 2018 jobbe seg frem til det endelige innholdet og
rammene i planen. Planen vil bli tilgjengelig digitalt, hvor spillere, trenere, klubbledelse og foreldre kan
navigere seg frem til den relevante informasjonen nettopp disse søker.
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6. NTF TECHNIQUE APP
NTF har laget en App for spillerutvikling. NTF Technique Appen er en videreutviklet versjon av Tennis
Australias. Appen muliggjør bl.a.:
● ta opp video av spillere og speile teknisk gjennomføring med andre spillere
● tennisskoledeltakere kan se modeller for Rødt, Oransje og Grønt nivå som viser basisslag per
aldersgruppe med forklaring
● enkelt lage pdf-rapporter hvor det kan tegnes, ta opp muntlige kommentarer og skrives rett på
bilder
● videoer og spillerrapporter kan sendes til spillere og foreldre ved et tastetrykk
Målet med Appen er å bedre kvaliteten i spillerutviklingsarbeidet i norsk tennis. Økt bruk av video
gjennom appen skaper også økt “underholdningsverdi” og mer moro (f.eks deling med andre). De
beste miljøene i verden bruker bilder og video for motiverende og optimal innlæring. Trenden i
samfunnet er digital kommunikasjon, bilder og video. Alle klubber som har tennisskole oppfordres til å
bruke Appen til kommunikasjon med spillere og foreldre. Appen kan kjøpes i App Store og Google Play.

ge

7. KOMMUNIKASJON OG MARKED
Norges Tennisforbund har siden juni 2016 og videre inn i 2017 vært igjennom en digital
fornyelsesprosess. NTF har vært svært aktive i bruken av sosiale medier som Facebook og Instagram.
NTF har også tatt i bruk en event-basert CRM løsning som muliggjør kommunikasjon per e-post og
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sms, enkelt oppsett av event apper i forbindelse med arrangementer som NTFs Lederforum,
Trenerkonferanser og landslagssamlinger.

Den digitale satsingspakken inkluderer også nye nettsider for tennis.no som er bygget på responsivt
design (for mer optimal leseropplevelse ved bruk på PC/Mac, nettbrett og mobil), samt mulighet for
utsendelse av nyhetsbrev, visning av video m.m. De nye

nettsidene ble lansert 01.01.2017. NTF har gått over til å bruke Google Disk til all intern
dokumenthåndtering. Dette mener vi vil være svært tidsbesparende og langt mer eﬀektivt fremover på
ﬂere områder.
Både i 2016 og i 2017 har NTF inngått TV-avtaler for visning av NM i tennis direkte på henholdsvis
Eurosport Norge/Discovery og nå sist på NRK. Avtalene gikk i store trekk ut på at NTF stilte
NM-rettighetene til visningsdisposisjon for Eurosport og NRK, mot at TV-selskapene selv betalte alle
produksjonskostnader. I 2016 og 2017 viste henholdsvis Eurosport Norge og NRK1 norsk tennis fra sin
beste side via LIVE-sendinger av semiﬁnaler og ﬁnaler single med kommentatorer, samt studiointervjuer
på centre court. I 2017 var det så mange som 42 000 seere og en markedsandel på 14,3 prosent på
NRK. Målet er å få til en ny avtale om direktesending fra Frognerparken også i 2018.
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Så langt i 2017 har det vært jobbet intensivt med å skaﬀe ﬁnansiell drahjelp for norsk tennis generelt
gjennom sponsorer. Ballpool-avtalen mellom de forskjellige ballmerkeleverandørene, som gir NTF
muligheten til å gi baller til de forskjellige tennis-turneringene rundt om i landet, er fornyet for
2018-2020. I tillegg har vi forhandlet frem en ny og bedre oﬃsiell utstyrs- og klesavtale for landslagene
våre med Babolat for de neste 3 årene.
Hovedfokuset på vårparten har vært NM i Tennis i Frognerparken. Her har vi inngått en navne- og
hovedsponsoravtale med eiendomsselskapet Realkapital Investor som går over 3 år (2017-2019). I
tillegg til eksisterende NM-sponsorer som Sector Alarm, Viking og Clarksons Platou, har vi også fått
med Selvaag-gruppen og SWIMS på laget. Samtidig har SuperOﬃce blitt med som hovedsponsor av
NTF Tech-banen på OTA over 3 år (2017-2019), der video- og spilleranalyse for både topp- og bredde
vil foregå fremover. Det jobbes også kontinuerlig med å skaﬀe kommersiell partnere til landslaget i
tennis og Team Tennisskolen med tilhørende ROGY-turneringskonsepter.
Sponsormålet på sikt og på overordnet nivå er - 3 mill - NM, Tennisskolen, Landslag - fordelt med 1 mill
på hver.

8. PADEL
På Tennistinget 2015 ble det vedtatt at Norges Tennisforbund skulle ta opp Padel som idrett. Dette ble
søkt til NIF og IPF (det internasjonale padelforbundet). NIF har godkjent NTF som Padel-ansvarlig i
Norge. NTF ble tatt opp som assosiert medlem av IPF under deres årsmøte i oktober 2017.
Målsettingen med å ta inn Padel er å legge til rette for at klubbene kan utvikle sitt breddetilbud samt å
bidra til vekst i antall medlemmer (hvilket også vil utløse økt potensiale for støtte). Padel medlemskap i
klubb må tegnes separat. Vi ser fra sammenlignbare land (bl.a. Sverige) at rekrutteringen gjennom Padel
er meget positiv. I et lengre perspektiv kan også Padel bli tennissportens “ballbinge”. Etablering av
Padel baner er mindre plasskrevende og krever mindre investeringer enn tradisjonelle tennisbaner.
53
/

84. Forbundsting for tennis
Ved utgangen av 2017 hadde NTF en medlemsklubb, Smaalenene Padelklubb i Askim.
I tillegg til Smaalenene er det også padelbaner på Snarøya og i Tromsø. Det er også ﬂere som har
prosjekter på gang, bl.a. Heming som planlegger to Padel baner i løpet av 2018.
Tidenes første oﬃsielle NM i Padel ble arrangert av Smaalenenes Padelklubb 17-19.november. I
dameklassen deltok åtte par og vinnere ble Hege Helle og Anita Westgaard. I herreklassen deltok 16 par
og vinnere ble Fredrik Ask og Michael Geraghty. Arrangementet ble en suksess med blant annet 100
tilskuere på ﬁnaledagen.
Fredrik Ask og Michael Geraghty deltok også i EM i Portugal. Her ble det tap i 1.runde.

9. RULLESTOLTENNIS
Vi er inne i en god utvikling når det gjelder rullestoltennisen i Norge. Det etableres nye klubber som tilbyr
rullestoltennis til utøvere og vi er i stand til å rekruttere spillere som vil spille rullestoltennis.
For å hjelpe til med rekrutteringen er det kjøpt inn tennisrullestoler som lånes ut til klubber i
etableringsfasen frem til spilleren har skaﬀet seg sin egen tennisrullestol.
NTF hjelper også klubbene med egne ”prøverullestoltennisdager” hvor vi stiller med tennisrullestoler og
personer som kan demonstrere og instruere.
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NTF har i dag tilbud til rullestoltennis-spillere i Arendal, Bergen, Sandefjord og Oslo. Vi har også et
samarbeid med Catosenteret og Sunnaas rehabiliteringssenter som har demo av rullestoltennis for
klienter som er inne på opphold. Dette er en ﬁn rekrutteringsbase som gjør at vi kommer i kontakt med
mange potensielle spillere. NTF har deltatt med demo av rullestoltennis under Camp Spinale, som er en
internasjonal leir for mennesker med funksjonsnedsettelse som vil prøve forskjellige fritidsaktiviteter. Her
var det 30 deltagere som ﬁkk testet rullestoltennis. NTF har også deltatt på Sunnaas-dagene med demo
av rullestoltennis, hvor alle klienter som var på opphold ﬁkk demonstrert og prøvd alt fra golf i rullestol
til terrengsykler med hånddrift.
I 2017 ble det gjennomført tre samlinger, hvorav to har vært i Bergen og én på Furuset i Oslo. Det har
vært god deltagelse og samlingene fungerer også godt sosialt slik at vi får bygget opp et miljø som
inkluderer alle spillerne i hele Norge. Dette er også en god motivasjon for spillere i klubber hvor miljøene
er små i forhold til å komme inn i et større felleskap og se hvordan nivået på de beste er i Norge.
NTF sendte også deltagere til Sverige for å være med i den internasjonale turneringen Promobilia SALK
Wheels i Stockholm i begynnelsen av januar. Vi hadde to spillere med, hvor Tim Berg kom til semiﬁnale
otg Kristian Bencic til andre runde.
Under Realkapital NM i Tennis utendørs i Frognerparken var det igjen egen rullestoltennisklasse. Det var
færre deltagere enn forventet grunnet skader. Likevel var NM totalt sett årets høydepunkt. Det var
spesielt hyggelig for spillerne å være en del av det ordinære Norgesmesterskapet i tennis.
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Aktivitetene Rullestoltennis har gjennomført, er støttet av DNB Sparebank-stiftelsen,
Gjensidige-stiftelsen, Sophies Minde Stiftelsen og øremerkede midler til idrett for mennesker med
nedsatt funksjonsevne fra NIF.

10. TOPPTENNIS
SENIOR, WTA OG ATP
Antallet spillere på ATP og WTA rankingen ved utgangen av 2017 var totalt 9. Det var 5 herrer hvor
Casper Ruud var ranket høyest på en 139 plass (108 på det høyeste i juni 2017). På damesiden var det
4 spillere og Ulrikke Eikeri var ranket høyest på en 232.plass
Casper Ruud sto for en stor bragd da han gikk helt fram til semiﬁnalen i ATP 500-turneringen i Rio i
februar. I Grand Slam var Ruuds beste resultat kvaliﬁseringsﬁnale i Australian Open.
JUNIOR, TE OG ITF
Mange norske juniorer spiller internasjonale juniorturneringer. Nedenfor vises en oversikt over hvem
som ved utgangen av 2017 lå høyest på de forskjellige rankingene, samt antallet spillere i de respektive
klassene.
TE U14: Matylda Burylo nr. 91, 13 norske på listen. Henrik Lynum nr. 102, 16 norske på listen.
TE U16: Matylda Burylo nr 319, 26 norske på listen. Herman Høyeraal nr. 286, 24 norske på listen.
ITF U18: Malene Helgø nr 78, 18 norske på listen. Lukas Hellum-Lilleengen nr 219, 16 norske på listen.

56
/

Tennistinget 2019

11. TURNERINGER
Utviklingen av medlemmer som deltar i turneringer og lagkamper har vist en positiv utvikling de siste
årene. I 2017 løste 2344 spillere lisens (2187 i 2016). Gjennom arbeidet med utvikling av nye - mer
sosialt og lagorienterte - turneringsformer har NTF som mål å øke antall medlemmer som deltar i
turneringer.

LAGTURNERINGER
Totalt 179 lag deltok i årets divisjonstennis, fordelt på 49 damelag og 129 herrelag. Dette tallet har vært
ganske stabilt de siste årene, dog med en liten økning. Dette er den største breddeaktiviteten i Norge
hvor mange klubber er med og spillere i mange aldre deltar. Divisjonstennisen er en av årsakene til at
ﬂere spiller tennis, og lengre, samtidig som det skaper godt klubbmiljø.
I eliteklassen vant Ullern og Furuset. Ullern slo Stabekk 4-1 i herreﬁnalen, mens Furuset slo Ullern 4-0 i
dameﬁnalen.
Ullern vant også begge klassene under lag-NM for junior som ble arrangert på Stabekk.
NM UTENDØRS – FROGNERPARKEN
NM utendørs ble også i 2017 arrangert av NTF i Frognerparken. Viktor Durasovic, Nordstrand TK, vant
sin første kongepokal på herresiden og Melanie Stokke, Nordstrand TK, vant sin første kongepokal på
damesiden. NRK viste semiﬁnalene og ﬁnalene for senior i single direkte. Emilie Elde, Ullern TK og Lilly
Elida Håseth, NTK, vant double for damer, mens Øystein Steiro Jr. og Gaute Eie fra Snarøya TK, vant
double på herresiden. Malene Helgø og Frederik Sletting Johnsen fra Furuset vant mixed double. 377
spillere deltok i junior- og seniorklassene.
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NM INNENDØRS - HEMING
111 spillere deltok under NM innendørs, som ble av arrangert av NTF på Heming. I herreklassen vant
Nils Ellefsen, Stabekk TK, ﬁnalen mot Jacob Eskeland, OTK. I dameklassen ble det ren Ullern-ﬁnale
hvor Emilie Elde trakk det lengste strået mot Ine Soltveit Stange. Jørgen Arnesen og Joachim Lien,
Holmenkollen TK vant herredouble mens Emilie Elde også vant double i par med Lene Mari Bolkesjø
Hovda, Asker TK.
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NM for veteraner ble arrangert i Frognerparken av OTA. 307 spillere deltok.

Landsturneringen U12 ble arrangert av Asker TK. Her deltok 151 spillere.
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12. TURNERINGSRESULTATER NASJONALT OG
INTERNASJONALT
NORGESMESTERE 2017
NM junior & senior utendørs - Frognerparken 5.-18.august
Herrer single: Viktor Durasovic, Nordstrand TK
Damer single: Melanie Stokke, Nordstrand TK
Herrer double: Øystein Steiro Jr/ Gaute Eie, Snarøya TK
Damer double: Emilie Elde, Ullern TK/ Lilly Elida Håseth, Nordstrand TK
Mixed double: Malene Helgø/ Frederik Sletting Johnsen, Furuset IF Tennis
U14 gutter single: Henrik Lynum, Ullern TK
U14 jenter single: Milica Mitrovic, Snarøya TK
U14 gutter double: Albert Porsmyr Hansen, Ullern TK/ Mathias Monsen Langaard, Heming
U14 jenter double: Soﬁa Skailand Håseth, Nordstrand TK/ Milica Mitrovic, Snarøya TK
U14 mixed double: Sanne Selmer Gilje, Stabekk TK/ Albert Porsmyr Hansen, Ullern TK
U16 gutter single: Leyton Rivera, Paradis TK
U16 jenter single: Sarina Reinertsen, Oslo TK
U16 gutter double: Ole Tinius Stave Lepsøe/ Felix Benjamin Nordby, Bygdø TK
U16 jenter double: Hedda Gurholt, Furuset/ Emma Cecilie Sørensen, Heming IL
U16 mixed double: Sarina Reinertsen, Oslo TK/ Kristoﬀer Mathisen Strøm, Bygdø TK
U19 gutter single: Simen Sunde Bratholm, Heming IL
U19 jenter single: Lillian Alexandra Gabrielsen, Holmenkollen TK
U19 gutter double: Simen Sunde Bratholm, Heming IL/ Markus Andre Nordby, Bygdø TK
U19 jenter double: Lene Mari Bolkesjø Hovda, Asker TK/ Helena Reistad, Stabekk TK
U19 mixed double: Joachim Andreas Schaefer, Ullern TK/ Nora Lima Dahl, Furuset IF
Rullestol Herrer: Einar Enevoldsen, Oslo Rullestolklubb
Rullestol Damer: Ikke arrangert
Dick Bjurstedts pokal: Nordstrand Tennisklubb
NM senior innendørs: Heming 15-20.desember (arrangør NTF)
Herrer single: Nils Ellefsen, Stabekk TK
Damer single: Emilie Elde, Ullern TK
Herrer double: Jørgen Arnesen/Joachim Lien, Holmenkollen TK
Damer double: Emilie Elde, Ullern TK/Lene Mari Bolkesjø Hovda, Asker TK
NM lag herrer: Ullern Tennisklubb
NM lag damer: Furuset Tennisklubb
NM junior U14 innendørs: Paradis 7.-12.april
Gutter single: Henrik Villanger, Ullern TK
Jenter single: Soﬁa Skailand Håseth, Nordstrand TK
Gutter double: Albert Porsmyr Hansen, Ullern TK/ Mathias Monsen Langaard, Heming IL
Jenter double: Julie Holte, Holmenkollen TK/ Soﬁe Siem, Stabekk TK
Mixed double: Albert Porsmyr Hansen, Ullern TK/ Sanne Selmer Gilje, Stabekk TK
NM junior U16 innendørs: Stavanger 6.-11.april
Gutter single: Herman Hagen Høyeraal, Ullern TK
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Jenter single: Anne Sedberg Myhre, Stavanger TK
Gutter double: Herman Hagen Høyeraal, Ullern TK/ Leyton Rivera, Paradis TK
Jenter double: Marie Skarica, Bodø TK/ Ine Soltveit Stange, Ullern TK
Mixed double: Ine Soltveit Stange, Ullern TK/ Julius Andreassen, Sandefjord TK
NM junior U19 innendørs: Stavanger 6.-11.april
Gutter single: Jacob Halle Eskeland, Oslo TK
Jenter single: Helena Reistad, Stabekk TK
Gutter double: Joachim Andreas Schaefer, Ullern TK/ Marcus Anker Aarthun Sulen, Stavanger TK
Jenter double: Elida Frafjord Landa, Stavanger TK/ Sangeeta Roopan, Bergens TK
Mixed double: Joachim Andreas Schaefer, Ullern TK/ Nora Lima Dahl, Furuset IF
NM lag junior: Stabekk 22-24.september
Gutter: Ullern Tennisklubb
Jenter: Ullern Tennisklubb
FEDERATION CUP 2017
Arrangør Litauen. Norges spilte i 2. divisjon
På Norges lag: Ulrikke Eikeri, Malene Helgø, Astrid Wanja Brune Olsen, Caroline Rohde-Moe, Jørgen
Vestli (Kaptein)
Norge - Sør-Afrika
3-0
Norge - Sverige
0-3
Norge - Slovenia
2-1
I kamp om å holde plassen i gruppen:
Norge - Litauen
2-0
Norge beholder plassen i 2.divisjon. Sverige og Slovenia rykket opp fra gruppen.
DAVIS CUP 2017
Norge spilte i 2.divisjon
På Norges lag: Casper Ruud, Viktor Durasovic, Simen Sunde Bratholm, Joachim Bjerke, Anders Håseth
(Kaptein)
Norge - Latvia
5-0
Norge - Danmark
1-4
Norge beholder plassen i 2.divisjon.
EM JUNIOR INDIVIDUELT
EM U14 i Most, Tsjekkia
Albert Porsmyr Hansen
Henrik Lynum
Matylda Burylo
Soﬁa Skailand Håseth

single 2.runde
single 1.runde
single 3.runde
single 1.runde

EM U16 i Moskva, Russland
Herman Hagen Høyeraal
Felix Nordby
Emilie Elde
Lilly Elida Skailand Håseth

single 4.runde
single 2.runde
single 2.runde
single 1.runde

EM U18 i Klosters, Sveits
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Simen Sunde Bratholm
Lukas Hellum-Lilleengen
Malene Helgø
Astrid Wanja Brune Olsen

single 3.runde
single 2.runde
single 3.runde
single 2.runde

I tillegg gikk både jentene og guttene til kvartﬁnale i double
EM LAG INNENDØRS
Jenter U14 kval, Tsjekkia
Norge - Bulgaria
1-2
Norge - Portugal
2-1
Norge - Kroatia
1-2
På Norges lag: Soﬁa Håseth, Milica Mitrovic, Matylda Burylo, Jørgen Vestli (Kaptein)
Gutter U14 kval, Sverige:
Norge - Tsjekkia
0-3
Norge - Finland
3-0
Norge - Sverige
0-3
På Norges lag: Henrik Lynum, Baltazar Wiger-Nordås, Albert Porsmyr Hansen, Øivind Alver
(Kaptein)
Jenter U16 kval, Tsjekkia:
Norge - Tsjekkia
0-3
Norge - Georgia
3-0
Norge - Kroatia
1-2
På Norges lag: Emilie Elde, Lilly Håseth, Sarina Reinertsen, Joakim Karlsson (Kaptein)
Gutter U16 kval, Nederland:
Norge - Østerrike
1-2
Norge - Hviterussland 1-2
På Norges lag: Felix Nordby, Herman Hagen Høyeraal, Julius Andreassen, Nikola Vuckovic (Kaptein)
EM LAG UTENDØRS
Jenter U14 kval, Tyskland:
Norge - Romania
0-3
Norge - Hellas
2-1
Norge - Østerrike
1-2
På Norges lag: Soﬁa Håseth, Milica Mitrovic, Sanne Selmer Gilje, Jørgen Vestli (Kaptein)
Gutter U14 kval, Spania:
Norge - Storbritannia
1-2
Norge - Finland
1-2
Norge - Latvia
1-2
På Norges lag: Henrik Lynum, Albert Porsmyr Hansen, Henrik Villanger, Mikael Joakim (Kaptein)
NORDISK MESTERSKAP U14
Båstad, Sverige
Jenter U14:
62
/

Tennistinget 2019
Norge - Sverige
0-6
Norge - Danmark
2-4
Norge - Finland
2-4
På Norges lag: Soﬁa Håseth, Milica Mitrovic, Matylda Burylo, Soﬁe Siem, Sanne Selmer Gilje, Jørgen
Vestli (Kaptein)
Gutter U14:
Norge - Sverige
1-5
Norge - Danmark
2-4
Norge - Finland
2-4
På Norges lag: Henrik Lynum, Henrik Villanger, Albert Porsmyr Hansen, Baltazar Wiger-Nordås, Mathias
Monsen Langaard, Øivind Alver (Kaptein)

13. UTMERKELSER
Ellen Grindvold er blitt tildelt Fed Cup Commitment Award for sin innsats som Fed Cup-spiller for
Norge. Dette er en ny utmerkelse som ble utdelt for første gang i 2017. Den tildeles de spillere som i
løpet av sin karriere har spilt mer enn 40 Fed Cup kamper for sitt land.
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14. MEDLEMSUTVIKLING
Medlemsmassen i norsk tennis er økende. Ved siste idrettsregistrering (31.12.2016) var det 134
klubber/lag med totalt 26.598 medlemmer i NTF, tilsvarende en økning fra 2015 på 520 medlemmer
(2,0%). 2 nye klubber/lag ble medlemmer i 2016, mens 3 falt ifra. 60 klubber/lag rapporterte nedgang i
medlemsmassen, 71 klubber rapporterte økning, mens 6 var uendret. Aldersmessig fordeler
medlemmene seg slik: 23,9% under 12 år, 17,7% 13-19 år, 5,8% 20-25 år og 52,6% 26+ år. Totaltallene
viser også at 40% av medlemmene er jenter/kvinner, mens 60% er gutter/menn. For aldersgruppen
under 12 år er andelen 44% vs. 56% (se forøvrig vedlegg med tallene fra idrettsregistreringen).

Endelige tall fra NIF for 2017 foreligger først 30.april 2018.
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 0,7% (fra 2.072.198 til 2.087.680), tennis har 24,0% (fra
21.445 til 26.598). Siste år - altså fra 2015 til 2016 - mistet norsk idrett -6,8%, tennis har økt med 2,0%.

Endelige tall fra NIF for 2017 foreligger først 30.april 2018.
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●

Forbundsstyrets beretning for 2018
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1. STYRET OG ADMINISTRASJONEN
På Tennistinget høsten 2017 ﬁkk styret i NTF i oppdrag å jobbe videre med den vedtatte strategi- og
handlingsplan, med tilhørende målsettinger for utvikling og vekst i norsk tennis. Fokus både for styret
og administrasjonen er følgende ﬁre hovedområder som ble vedtatt på Tennistinget 2015 og i 2017:
1.
2.
3.
4.

Trenerutdanning
Tennisskolen
Anlegg
Turneringsformer

For å ytterligere forsterke og konkretisere hovedområdene nevnt over, ble KLUBBDRIVe (KD) introdusert
og etablert i 2017. KD’s 5 tiltak er i all hovedsak rettet mot kompetanseutvikling, og motivasjonsverktøy
for NTFs medlemsklubber. Målsettingen er å forenkle, styrke og motivere til klubbutviklingsarbeidet.
Innenfor de 4 satsningsområdene er målsettingene for perioden løpende fulgt opp av styret, og de
oppnådde resultater gjengis senere i beretningen. For å sikre en positiv utvikling i norsk tennis er det i
løpet av 2018 lagt ned et betydelig arbeide i ﬂere tiltak og verktøy som har til hensikt å støtte en
langsiktig positiv utvikling og bedre måloppnåelse innenfor hovedområdene. Dette omfatter følgende:
Spillerguiden
Spillerguiden er en systematisk plan adoptert av NTF for å maksimere spilleres potensial og glede ved
tennis. Guidens innhold baserer seg på internasjonal forskning og erfaringer fra Tennis Canada.
Spillerguiden er nettbasert og er gjort tilgjengelig for alle klubber, trenere og spillere i Norge - uten
kostnad. Dette skal være et verktøy både for NTFs medlemsklubber og trenere samt en nyttig guide for
både spillere og foreldre. Det understrekes at guiden er like relevant for bredden og toppen i norsk
tennis, og den støtter godt oppunder NTFs visjon om at ﬂere skal spille tennis - og at de skal spille livet
ut. Les mer om Spillerguiden senere i beretningen.
Aktivitetsutviklere
På siste tennisting ble regionsleddet i norsk tennis debattert, og i den forbindelse spesiﬁkt hvordan
klubber utenfor det sentrale østlandsområdet løpende kan får bedre informasjon om samt dra nytte av
NTFs tilbud og kompetanse. Bakgrunnen for at debatten kom opp er det faktum at det på tennistinget
2013 ble fattet et vedtak om at regionene ikke lenger skulle være bindeleddet mellom klubb og forbund,
men at de kunne fortsette å fungere om de selv ønsket det. Dette var åpenbart ingen
vitamininnsprøytning til tennisregionene, og en allerede beskjeden aktivitet i de ﬂeste regionene har
derved blitt enda mer beskjeden. Det er i hovedsak kun i region Østland Øst og Vest regionsleddet har
en strukturert aktivitet. For å sikre en bedre kommunikasjon og bistand til alle klubber etablerte NTF i
2018 en ordning med 5 aktivitetsutviklere. Disse 5 er til daglig ansatt i klubber i regioner utenfor
Østlandet og bruker en andel av sin tid (opptil 20%) på målrettet aktivitet knyttet til lokale kurs,
aktiviteter og dialog med klubber. Formålet er å øke klubbenes kunnskap om NTFs tilbud samt å sikre at
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lokale klubber både kjenner til og benytter seg av NTFs tilbud innenfor klubbutvikling.
Aktivitetsutviklerne representerer på denne måten en løsning på regionsleddets oppdrag, slik det er
deﬁnert i den norske idrettsmodellen. Teamet vil bli adressert på det kommende tennistinget i 2019.
Prislappen
For å sikre bredest mulig deltagelse i norsk tennis er prislappen et viktig tema. NTF har en målsetting
om å redusere økonomi som et hinder for deltagelse og temaet ble satt på agendaen under NTFs
Ledermøte høsten 2018. Etter dette har NTF gjennomført en spørreundersøkelse blandt NTFs
medlemsklubber og det jobbes nå med å etablere konkrete forslag til hvordan deltagelse kan gjøres
rimeligere. I den forbindelse er det viktig å understreke at norsk tennis kun med noen få unntak drives
av private tennisklubber som ikke kan drive idretten i kommunale anlegg. Med unntak av spillemidler til
utvikling av nye anlegg, er nye baner, bobler og haller i stor grad eksternt ﬁnansiert, hvilket betyr at
lånebetingelser må betjenes. Dette påvirker selvsagt prislappen på deltagelse, og arbeidet som pågår
tar selvsagt høyde for denne delen av klubbenes økonomi. Temaet vil bli ytterligere adressert på
Tennistinget 2019.
Kommunikasjon
For å bedre kommunikasjon med og bistand til klubbene har NTF de siste årene jobbet målrettet med
digitalisering. Både NTFs nettsted og sosiale medier er nå naturlige komminukasjonskanaler - både for
å spre kompetanse og å markedsføre tennis som en attraktiv og inkluderende idrett. I 2018 ble
utviklingen av NTFs nye websider startet og målsettingen er at disse skal lanseres sommeren 2019. Vi
takker Norges Golﬀorbund for god hjelp og støtte i prosjektet.
NTF ungdomsansvarlig
Norsk idrett opplever totalt sett et betydelig frafall i aldersgruppen 13-19 år, og tennis er intet unntak.
NTF besluttet i 2018 å legge økt fokus på nettopp denne målgruppen, med målsetting om å bygge
bedre forståelse for bakgrunnen samt å sette inn tiltak som kan motvirke dette frafallet. For å sikre at
dette viktige arbeidet får den nødvendige fokus, ble det besluttet å ansette en egen ungdomsansvarlig i
NTF.
Turneringsformer og UTR
Konkurransespill har alltid vært en sentral del av norsk tennis, men turneringsformer og ranking har vært
relativt lite utviklet i mange år - spesielt for bredden. Gjennom 2018 er dette satt på agendaen og ﬂere
nye turneringsformer er introdusert. Dette omfatter ﬂere tidsbestemte kamper, som gir både spillere og
familier mer forutsigbarhet. Det er lansert ﬂere lagturneringer samt turneringer som sikrer mer spill mot
spillere på samme nivå. For å støtte oppunder økt fokus på egen ferdighetsutvikling har NTF ved
inngangen til 2019 innført UTR - Universal Tennis Rating - som er en ferdighetsbasert rating som gir
poeng for alle spilte kamper - ikke bare kamper som ender med seier. Dette er ennå nytt, men det er
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NTFs oppfatning at UTR på sikt vil åpne ﬂere nye muligheter for mer inkluderende og motiverende
konkurransespill for langt ﬂere enn i dag.
Rullestoltennis
Takket være støtte fra ExtraStiftelsen har NTF kunnet øke aktivitetene innenfor rullestoltennis. Arbeidet
ledes av NTFs ansvarlige for paratennis og omfatter gjennomføring av rekrutteringsaktiviteter, kurs,
samlinger og turneringsspill.
Padel
Gjennom 2018 har Padel blitt en naturlig del av NTFs aktivitet og arbeid. Det er en positiv utvikling av
Padel i Norge - både innenfor rendyrkede Padel miljøer og i tennisklubber som planlegger å utvide sine
anlegg med Padelbaner. Det arrangeres ﬂere turneringer og NTF ser frem til en fortsatt positiv utvikling
på dette området i årene som kommer.
NIF og kretsene
NTF har gjennom 2018 hatt et godt samarbeide med både NIF og idrettskretsene. Samarbeidet
omfatter i hovedsak koordinering og samarbeid innenfor områdene anlegg, utdanning, spillerutvikling og
støtteordninger til idretten. I løpet av 2018 har det også vært mye dialog rundt NIFs initiativer knyttet til
modernisering og nye digitale løsninger i norsk idrett. NTF ser frem til et fortsatt godt samarbeide med
NIF og kretsene i 2019-20.
Økonomi
NTFs økonomi viser en fortsatt positiv utvikling. NTF leverer i 2018 innenfor rammene av budsjett
vedtatt på tennistinget 2017 og egenkapitalen fortsetter å styrkes. Det er gjennom 2018 innført mer
detaljert rapportering, bl.a innen ressursbruken på NTFs 4 hovedområder og spesiﬁkke krav til
egenkapitalen er etablert. Detaljert rundt dette vil bli presentert i forbindelse med Tennistinget 2019.
Styret mener at NTF og klubbene i norsk tennis sammen har utviklet seg i en svært positiv retning også
gjennom 2018. Kvaliteten i arbeidet som leveres både i klubb og fra NTF er bedre og det jobbes mer
strukturert og målrettet på de viktigste områdene.
Visjonen til norsk tennis er at ﬂere skal spille mer tennis og at de skal spille hele livet. Vi opplever at ﬂere
ønsker å delta i norsk tennis og dette dokumenteres gjennom økende medlemstall.
Mange av de store klubbene i de større byene er i stor grad fortsatt “utsolgt” på kapasitet til å ta inn
ﬂere medlemmer. Bakgrunnen for dette ligger i økende interesse og et begrenset antall baner både
utendørs og innendørs. Det jobbes videre med utvikling av nye anlegg, men samtidig er det avgjørende
at vi tenker utvikling i større deler av landet for å bygge videre vekst innen vår idrett.
Som nevnt over har arbeidet med å etablere en felles plattform, gode verktøy og aktiviteter fortsatt
gjennom 2018. Dette gir oss et solid fundament for sammen å utvikle tennissporten videre i Norge. I
2019 og fremover vil det bli lagt stor fokus på gjennomføring og bruk av det som er utviklet. Det handler
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om samarbeid mellom NTF og klubbene og å bygge bedre kvalitet i alle ledd. Det handler til syvende og
sist om å levere en bedre kundeopplevelse til alle som møter vår idrett - enten i klubb eller i en
egenorganisert form på oﬀentlige anlegg.

STYRET
Norges Tennisforbunds 83.ordinære Ting ble avholdt på UBC Ullevål Stadion 29.oktober 2017. Her ble
det valgt styre for en periode på to år. Styret består av følgende medlemmer:
Gisle Jentoft, Heming
Lars Gjerdåker, Stavanger TK
Annette Marie Aksdal, Ullern TK
Carl Henrik Eriksen, Golia TK
Monica Andersen Mo, Paradis TK
Jon Ståle Ritland, Ålesund TK
Magnus Wrahme, Nesøya TK
Helle Gimming Stene, Asker TK
Jan Patrick Valeur, Grefsen TK

President
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Styret avholdt 6 styremøter i 2018.
ADMINISTRASJONEN
Norges Tennisforbund (NTF) er et særidrettsforbund tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske- og
paralympiske komitè (NIF). I tillegg er NTF medlem av det internasjonale tennisforbundet (ITF) og det
europeiske tennisforbundet (Tennis Europe).
Forbundskontoret har følgende kontaktinformasjon:
Norges Tennisforbund, Eikenga 4, 0579 Oslo
Telefon 22 72 70 00, telefaks 22 72 70 01
E-post: post@tennis.no
Hjemmeside: www.tennis.no
Staben ved Forbundskontoret har i 2018 bestått av:
Alexander Kjær
Generalsekretær
Håkon Bjercke
Markedssjef
Aslak Paulsen
Klubbansvarlig
Øivind Sørvald
Idrettssjef
Svein Are Lapstun
Turnerings- og administrasjonsansvarlig
Jørgen Vestli
Landslagstrener (20% fra august 2018)
Aasa Auensen
Administrasjonssekretær
Sverre Lie
Turneringsansvarlig 80% (inkl regionserien veteran utendørs)
Arne Sartz-Knudsen
Senior rådgiver økonomi, 60%
Einar Enevoldsen
Prosjektleder ParaTennis 40%
Helen Sterud
Anleggskonsulent, deltid
Espen Hildrup
Konsulent kommunikasjon, deltid
2018 har vært et spennende og positivt år med stabilitet i administrasjonen. Fra januar 2019 er Tina
Falster ansatt som ungdomsansvarlig. Arbeidsmiljøet har vært godt og sykefraværet meget lavt.
Tennisforbundet praktiserer likestilling og virksomheten påvirker ikke det ytre miljøet.
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2. ØKONOMI
NTFs omsetning i 2018 endte på NOK 18.924.573, kostnadene utgjorde NOK 18.766.958 og etter
ﬁnansinntekter på NOK 197.956 ble resultatet NOK 355.571. Styret er tilfreds med den økonomiske
utviklingen, som også er i tråd med oppdraget om å øke egenkapitalen som ble gitt på forrige
Tennisting.
Forbundets egenkapital var pr. 31.12. 2018 NOK 3.418.069.
Inntekter og kostnader i NTF fordeles på følgende måte:
1. Avdeling 1 - Toppidrett (inkl. landslag og internasjonale turneringer)
2. Avdeling 2 - Klubb, region og bredde (inkl. NM og nasjonale turneringer)
3. Avdeling 3 - Medlemsservice og administrasjon
Fordelingen av inntekter og kostnader mellom disse avdelingene er basert på historikk, bl.a. for å kunne
sikre sammenlignbare tall fra år til år. NTF sitt fokus er kontinuerlig kostnadseﬀektivitet for å kunne
kanalisere mest mulig ressurser til kvalitetsmessig økt aktivitet i norsk tennis. Det jobbes kontinuerlig
med å skaﬀe nye og ﬂere kommersielle samarbeidspartnere, og å styrke bidragene fra NIF til norsk
tennis.

3. MEDLEMSUTVIKLING OG SPILLERLISENSER
Medlemsmassen i norsk tennis var ved siste idrettsregistrering (01.01.18) 141 klubber/lag med totalt
27.030 medlemmer. Dette er det høyeste medlemstallet som er registrert i NTF. 6 nye klubber/lag ble
medlemmer i 2018. 56 klubber rapporterte en nedgang i medlemsmassen og 82 klubber rapporterte om
en økning i medlemsmassen mens 3 klubber hadde uendret medlemsmasse.
Aldersmessig fordeler medlemmene seg slik: 23,9% under 12 år, 17,2% i klassen 13-19 år, 6,2% i
klassen 20-25 år og 52,7% i alderen 26 år og eldre. Total tallene viser også at 39,3% av medlemmene
er jenter/kvinner og 60,7% er gutter/menn. Se forøvrig vedlegg 1 medlemsliste pr klubb.
Alle utøvere som spiller turneringer og eller lagkamper som er på NTF’s terminliste skal ha spillerlisens.
I 2018 løste totalt 3.325 utøvere spillerlisens. Av disse var 874 under 12 år mens 2.451 betalte
spillerlisens. Dette er det høyest registrerte tallet NTF har hatt og var en økning på ca 100 stk. i forhold
til foregående år. Se forøvrig vedlegg 2 oversikt over spillerlisenser og klubbmedlemmer.

4. DE STRATEGISKE OMRÅDENE FOR NTF
Styret i NTF ﬁkk på Tennistinget høsten 2015 i oppdrag å utarbeide konkrete målsettinger basert på den
eksisterende og overordnede Strategi- og Handlingsplanen for perioden. På samme tid ble det også
Styret og administrasjonen har valgt å fokusere på de hovedområdene som ble presentert på
Tennistinget – områder som på forhånd var stemt frem i et møte med trenere/klubbledere under NM
2015 samt i en online spørreundersøkelse til norske klubber gjennomført høsten 2015:
1.
2.
3.
4.

Trenerutdanning
Tennisskolen
Anlegg
Turneringsformer

Hvert område omtales under her. For hvert område er det laget scenariomålsetninger på kort og lengre
sikt. Måloppnåelsen for disse illustreres i grafer.
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4.1 UTDANNING
Bakgrunn
Trenerutvikling og videreutdanning er sentralt i Norges Tennisforbund og for videreutvikling av norsk
tennis. NTF sitt utdanningsprogram skal møte profesjonskravene og oppfylle ”Gold Level” standard
utarbeidet av ITF. For å styrke trenerrollen vil oppfølging og støtte til den nystartede Trenerforeningen gis
prioritet med en målsetting om at alle trenere som jobber i norske klubber skal være medlem av
trenerforeningen.
Hovedmål:
● Øke profesjonalitet og kvalitet av trenere og styrking av antall norske* trenere i heltidsjobber
● Sikre tilstrekkelig tilgjengelighet av utdannede trenere som understøtter målsettingen om vekst i
antall klubbmedlemmer i norsk tennis

NTF har fortsatt satsingen på utdanning av trenere i 2018. NTF’s Gold Level status er intakt, men skal
evalueres i løpet av 2019/2020. Dette er normal ITF prosedyre. Godkjenningene av Trener 1 og 2 hos
NIF står fremdeles ved lag. Trener 3 er ennå ikke godkjent, men er også iht til kompetansekravene satt i
NIFs trenerløype.
Trenerforeningen (NTTF)
NTTF ble etablert i 2015 og har som hensikt å fremme utviklingen av norsk tennis gjennom å ivareta
trenernes interesser, utvikle dem sportslig, øke samarbeidet mellom trenere og klubber, øke statusen på
yrket og å skape motivasjon blant trenere som jobber i Norge.
NTTF hadde i 2018 99 medlemmer og er selvﬁnansierende og non proﬁt basert.
Tennisskole Assistent Kurs (TSAK)
A-kurset blir i 2017 erstattet av et nytt kurs med navnet Tennisskole Assistent Kurs (TSAK). TSAK er et
lavterskeltilbud med redusert timeantall sammenlignet med Aktivitetslederkurset og retter seg mot ﬂere
potensielle brukere. Gjennom dette kurset er tanken at yngre spillere og/eller foreldre i klubbene kan
engasjeres som trenere. I 2018 var det 147 unike deltakere med på dette kurset.
Trenerkurs for styremedlemmer (TFS)
TFS er et nytt kurstilbud for klubbene. Kurset har som mål å gi styret innsikt i trenerutdanningen og
generelle rammebetingelser knyttet til trenerens hverdag. Kurset har vært ønsket av klubbene og er en
viktig brobygger for å skape bedre synergi/samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, samt
bredere tennis kompetanse. Kurset er på 4 timer.
I 2018 ble det registrert 37 deltakere på TFS.
NTF og klubb - i et utdanningsperspektiv
NTFs utdanningsprogram skal sørge for at trenere kommer til norske klubber med beste praksis
kunnskap og god gjennomføringsevne. Klubbene må la trenerne gjennomføre beste praksis ved å
balansere trenerkontrakter, legge til rette for og støtte opp om skriftlige planer for spillergrupper, gi
trenere kompensasjon etter nivå og oppmuntre til kontinuerlig faglig påfyll og utvikling.
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Arbeidsgiver plikter å følge opp trener(e), gjennom å vise engasjement mot deres faglige og personlige
utvikling, arbeidsinstruks, målsettinger og motivasjon.

Trener 1
Det er gjennomført 2 Trener 1 kurs, med 52 deltakere til sammen. Kursene ble avholdt i Oslo.
Trener 2
2 Trener 2 kurs er gjennomført i 2018. Kursene hadde totalt 23 deltakere. Kursene ble avholdt i Oslo
Tennisarena.
Trener 3
Kurset som startet i 2018 ble avsluttet i januar 2019. Det var totalt 5 deltakere.
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Etterutdanning (EU)
Det ble avholdt 8 EU-kurs i 2018. Kursene har ulike temaer som er aktuelle for norske trenere som enten
NTF har satt opp eller etter forespørsel fra trenerne.
I 2018 ble det registrert 145 påmeldinger til EU kursene. Grafen over illustrerer den positive trenden EU
kursene har hatt sammenlignet med 2017.
Tennisforum
Tennisforum hadde i 2018 113 påmeldinger. Dette kommer i tillegg til de 235 EU påmeldinger nevnt
over.
Coaches conference 2018
89 personer deltok på konferansen som gikk over to dager. Konferansen ble avholdt på UBC Ullevål og
OTA. Totalt 32 klubber stilte med en eller ﬂere representanter. Det samlede medlemstallet til de 32
klubbene: 14.437 (ca 53,5 % av norsk tennis sine medlemmer). Dette viser hvor viktig den årlige
trenerkonferansen er for norsk tennis.
Work shop med Judy Murray
Søndagen i konferansehelgen ble det avholdt en workshop med Judy Murray. Hele 33 deltakere møtte
opp og ﬁkk se Murray vise frem sitt nye konsept Miss Hits. Miss Hits har som målsetting å få ﬂere jenter
i aldersgruppen 5-8 år til å starte/fortsette med tennis. Øvelsene som ble vist frem egner seg svært godt
å gjennomføre også i gymsaler og for gutter i samme aldersgruppe.
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Min idrett
All påmelding til utdanningskursene har skjedd via NIFs Min idrett.
Markedsføring av kurs
Trenerkursene markedsføres først og fremst gjennom NTFs nettside, KLUBBDRIVe terminliste (sendes
ut til alle klubber) og mail til trenerforeningens medlemmer. Rekrutteringen skjer i tillegg i form av SMS
og oppringninger.

4.2 TENNISSKOLEN blir til TennisKids

Bakgrunn
Tennisskolen er 1 av 4 satsningsområder som NTFs medlemsklubber har stemt frem som prioriterte
utviklingsområder for norsk tennis.
Tennisskole fokus ble for første gang introdusert i 2007 med BNP Paribas på laget.
Siden den gang har antall registrerte medlemmer økt med 30%. Antall spillere som deltar i Tennisskolen
U12 har gått fra 7299 til 9578 i denne perioden.
NTF vil fortsette og forsterke arbeidet med Team Tennisskolen, Tennisskolekonseptet og Tour opplegget
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for våre yngste spillere. Dette er et viktig og prioritert område som også legger grunnlag for rekruttering
av ﬂere spillere til idretten.
I 2018 inngikk NTF en avtale med Evolve9 (Mike Barrell), der vi forsterker og videreutvikler Team
tennisskolen gjennom konseptet TennisKids.
TennisKids er et helhetlig program/konsept for U12 segmentet
-

Program guide (helhetlig beskrivelse av konseptet + treningsplaner)
Kompetansekort (7 nivåer - R1,R2, R3, O1, O2, O/G 1, G1)
Challenge cards (kan brukes som belønning for holdninger, og brukes i poengspill). Knyttes mot
utvikling av mentale og taktiske ferdigheter
Festival games (ulike konsepter for arrangement i klubb)
Viking games (øvelsesbank og konkurranser for utvikling av fysisk trening)
Foredling av Team Tennisskolen Tour

Målsettinger med utvikling og implementering av Tennis Kids programmet
●
●
●
●
●
●
●

Understøtte Aktiv start implementeringen av Spillerguiden.
Øke antall registrerte medlemmer under 12 år
Øke ratio på deltakelse i alle Tennis Kids klubber
Tilgjengeliggjøre bedre trenerressurser for aktivitet- og ferdighetsutvikling.
Styrke trenerkompetansen (utdanning).
Bridge ROG tour og ferdighetsinnlæringen i klubber (ikke eksisterende nå)
Skape et helhetlig og attraktivt totalkonsept for U12 segmentet

NTF og klubb - i et tennisskoleperspektiv
Tennisskolen er norsk tennis viktigste rekrutteringskanal. NTF har en train-the-trainer-rolle for
klubbtrenere i Tennisskolen. NTF fasiliteter Team Tennisskolen/TennisKids for kvalitativ standardisering
og koordinering av TennisKids konseptet. Mike Barrell, sammen med våre regionale Aktivitetsutviklere
vil avholde workshops og følge opp klubber som ønsker å benytte det helhetlige konseptet. Konseptet
vil ha en årlige kostnad på 10.000 kroner per TennisKids klubb inkludert Workshops, oppfølging,
markedsmateriell og ressurser for gjennomføring.
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ROG (Red-Orange-Green) turneringene har nå blitt ROGY (Yellow Tour). Touren øker, både med tanke
på antall unike deltagere og klubber.
Det har blitt avholdt ett møte i måneden der 23 klubber i Oslo-området er involvert. I tillegg er det 9
klubber i Stavanger og Bergen som også er med i konseptet. Vi merker også at det er ﬂere mindre
klubber som melder sin interesse for ROG(Y)-touren, og som ønsker å ta del i suksessen.
Kvaliteten og oppmøte på møtene har vært veldig bra. Både trenerne og klubbene virker å prioritere og
verdsette satsingen på Team Tennisskolen/TennisKids tour.
I 2018 er det gjennomført 10 turneringshelger med ROGY bare i Oslo-området. Bergen har hatt 6 helger
og Stavanger-regionen 8 turneringshelger med ROGY. Det er mål å få med ﬂere regioner i dette
prosjektet.

4.3 ANLEGG
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 bistå̊ med rådgivning til klubber og initiativtagere.

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
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NTF og klubb - i et anleggsperspektiv
Anlegg er fundamentalt viktig for vellykket klubbdrift. Vekst i anlegg vil legge til rette for NTFs visjon
”Flere skal spille mer tennis og de skal spille hele livet”. NTF driver klubbveiledning og støtte til klubber
som vurderer, har startet, eller gjennomfører anleggsprosesser.

Mangel på innendørs kapasitet er fremdeles den største enkeltstående utfordringen for utvikling og
vekst i norsk tennis. Flere innendørsbaner er derfor NTFs høyest prioriterte anleggsmål. Utebaner med
høyere utnyttelse, bedre kvalitet, mindre vedlikehold er også viktig.

Bildet viser Lade Tennisarena (øverst), og Bygdøy Tennisklubbs planer for utvikling av deres nye anlegg.
Det ﬁnnes svært få kommunale tennishaller, så en viktig oppgave for NTF er å bidra til at klubbene kan
realisere egne prosjekter. Forbundet har videreført engasjementet med Helen Sterud som jobber med å
bedre rammebetingelser samt å bistå frivillige ildsjeler som gjør en stor innsats på dette området.
Avtalen med Helen Sterud er todelt;
1. NTF dekker rådgivning og bistand som har til hensikt å gjøre klubbene i stand til å gjennomføre
prosjektene selv.
2. Til utførende prosjektarbeid kan klubbene tegne avtale direkte med Helen Sterud til fast og
rimelig timepris.
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I løpet av året har ca. 55 klubber benyttet seg av tilbudet. Vi gratulerer Trondheim med ny ﬁre baners
hall, Asker TK med ny boble over to baner, Egersund TK med ny tennisbane og padelbane innendørs og
Vestre Bærum TK som overtar sin nye hall med ﬁre baner og stort klubbhus før påske 2019.
Både Holmenkollen TK og OTK kommer stadig nærmere realisering av sine fantastiske anlegg med
seks baner inne og seks ute. OTK ﬁkk i den anledning tilsagn om 20 millioner kroner over to år fra Oslo
kommune som i samme slengen bevilget 16,5 millioner til Bygdø TKs prosjekt med ﬁre baner under
bakken.
I tillegg jobbes det med ytterligere 15 – 20 innendørsbaner på ulike klubber i løpet av de nærmeste to
årene.
Både på inne- og utefronten rehabiliteres baner over hele landet og nye padelbaner er under
planlegging og oppføring ﬂere steder.

4.4 NYE TURNERINGSFORMER
UNIVERSAL TENNIS RATING
NTF besluttet i 2018 å implementere Universal Tennis Rating (UTR) i norsk tennis fra 1. januar 2019.
UTR er en rating som gir en måling av spillernes ferdighetsnivå. Tre faktorer spiller inn:
● Nivået på motstanderen
● Resultatet (ikke bare tap/seier)
● De siste 30 kampene fra de 12 siste månedene
Innføringen av UTR innebærer at den tradisjonelle rankingen vil forsvinne. På sikt vil trolig også UTR føre
til at ﬂere aldersbestemte turneringer vil bli erstattet av nivåbaserte turneringer.
Det ble i 2018 brukt mye tid både i administrasjonen, Turneringsreformgruppa og Turneringsutvalget på
å forberede innføringen av UTR.
DAGSTURNERING
NTF introduserte i 2018 det nye konseptet Dagsturnering. I det nye konseptet spilles det puljespill og
ettsettskamper etter Fast-4-prinsippet og hver klasse spilles ferdig i løpet av en dag. Første turnering
med den nye turneringsformen ble arrangert i klassene senior A/B/C på Oslo Tennisarena i oktober med
66 spillere. Tilbakemeldingene var gode og ﬂere arrangører har kommet på banen klare til å arrangere
etter dette konseptet i 2019.

5. KLUBBDRIVe (KD)
KLUBBDRIVe ble utarbeidet, introdusert og etablert i 2017.
KLUBBDRIVe 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
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KD initiativ som “etablerer seg” erstattes med nye. KD initiativene er dermed ikke pre deﬁnerte for
overskuelig fremtid. Klubbene bes rapportere tilbake der de ser behov som ikke dekkes gjennom de 5
initiativene nevnt over.
I 2018 ble det etablert en egen terminliste for klubber. Terminlisten beskriver datoer, møtested, for hvem
og kompetanseutviklende tiltak. Intensjonen er å gi ﬂere tilbud til klubbene, bygge nettverk mellom
klubber og fasilitere for en delingskultur mot NTF og mellom klubber.
Per 01.01.2018 har Norsk Tennis 27.030 registrerte tennisspillere fordelt mellom 141 klubber som er
tilsluttet NTF. I disse klubbene er det styret, ledelsen og trenerne som har ansvaret for å levere
spillerutvikling og treningstilbud:
●
●
●

NTF er avhengig av samarbeid og kommunikasjon med alle involverte parter for å sikre at vi
bygger laget basert på en felles plan.
NTF har fortsatt som målsetting å skape bredde samtidig som vi skal utvikle spillere som kan
hevde seg i toppen internasjonalt.
NTF mener at kompetanseutvikling har vært en svært viktig bidragsyter for fremgangen norsk
tennis har hatt de siste 10 årene. Vi ser derfor ingen grunn til å endre kurs.

6. SPILLERGUIDEN.NO
Spillerens Langsiktig Utviklingsplan - ble til Spillerguiden.no i løpet av 2018
Spillerguiden (SG) er en systematisk plan adoptert av NTF for å maksimere spilleres potensial og glede
ved tennis. SG baserer seg på internasjonal forskning og Tennis Canada har stått i spissen for det
meste av det NTF baserer sin SG på. SG er et rammeverk med en stegvis tilnærming for å utvikle
teknikk, motorikk, fysiske ferdigheter og konkurranseevne. NTFs SG gir en optimal utviklingsplan basert
på vekst, utvikling og modenhet for alle deltakere. SG-modellen fremhever motoriske ferdigheter som
grunnlaget for å:
· være aktiv, sunn og fysisk aktiv hele livet og/eller
· oppnå sitt høyeste prestasjonsnivå
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Konkurranseaspektet ved tennis medfører at bare noen utøvere vil avansere til “trene for å
vinne”-nivået. Men som vist i ﬁgur 1.1 - er ikke SG bare en elitemodell. Figuren representerer
SG-modellen for alle nivåer av tennis, den gir en beskrivelse for de som ønsker å ta konkurranse- og
toppidrettselementet helt ut, men også alternativer for de som ønsker å “spille tennis hele livet” for
glede, helse og rekreasjon. Spillerne som ønsker å maksimere sitt potensial innen tennis, vil få
anbefalinger for optimal trening, konkurranse og restitusjon i hvert nivå av deres atletiske utvikling. SG
inkluderer en holistisk utvikling av spilleren gjennom identiﬁsering av viktige tekniske, fysiske, taktiske,
mentale og følelsesmessige aspekter. Disse aspektene bør inkluderes gjennomgående i
spillerutviklingen, ved å anerkjenne at modellen er satt sammen av viktige faser som alle er
byggesteiner for en helhetlig utøver. Senere i SG vil det være en fase-for-fase beskrivelse som er
relevant for utviklingen av en fullkommen utøver.
Hvorfor trenger NTF en Spillerguide?
Norges tennishistorie inneholder mange ﬂotte opplevelser, historier og en del gode resultater. Den
internasjonale tennisarenaen utvikler seg raskt. Det å konkurrere på topp internasjonalt nivå i tennis er
en av verdens tøﬀeste idrettsutfordringer. Norsk tennis bør bruke SG-prosessen som en mulighet til
systematisk å identiﬁsere og utvikle neste generasjon med suksessfulle norske tennisspillere.
Norsk tennis kan også bidra til å motvirke nasjonens utfordring som ligger i økt inaktivitet blant barn,
unge og voksne. Tennis har vist seg å være blant verdens fremste idrettsformer for å forlenge forventet
levetid. Tennis er en morsom, og sosial måte å forbli involvert i et spill og forbli aktiv livet ut.
NTFs SG-modell fremmer motoriske evner og vil gi et fundament som er nødvendig for å glede seg med
idrett, fysisk aktivitet og tennis hele livet. En nøye gjennomgang av norsk tennis spillerutvikling har blitt
gjennomført av NTF ved å bruke nøkkelprinsipper som guidende faktorer. Resultatet er at nåværende
styrker og svakheter er identiﬁsert. Nøkkelfaktorene har gitt NTF mulighet til å revidere alle aspektene
ved vår idrett, inkludert spillerutviklingen. Ved å utvikle og implementere SG modellen i de kommende
år, vil NTF i sterkere grad kunne oppnå vår visjon om at “Flere skal spille mer tennis og de skal spille
hele livet”.
Hvordan presentere SG-planen i norsk tennis?
Planen vil ligge lett tilgjengelig gjennom link på NTFs hjemmeside.
Planen vil bli presentert til klubbene, gjennom klubbesøk og gjennom utrulling på samlinger,
foreldremøter, utdanningskurs, årsmøter, nettsidene og FB.

7. NTF TECHNIQUE APP
NTF har laget en App for spillerutvikling. NTF Technique Appen er en videreutviklet versjon av Tennis
Australias. Appen muliggjør bl.a.:
●
●

Opptak av tekniske video av spillere. Sammenligne og speile teknisk gjennomføring med andre
spillere
Tennis Kids kan se modeller for Rødt, Oransje og Grønt nivå som viser basisteknikk for hvert
slag tilpasset hver alder og nivå
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●
●

enkelt lage pdf-rapporter hvor det kan tegnes, ta opp muntlige kommentarer og skrives rett på
bilder
videoer og spillerrapporter kan sendes til spillere og foreldre ved et tastetrykk

Målet med Appen er å bedre kvaliteten i spillerutviklingsarbeidet i norsk tennis. Økt bruk av video
gjennom appen skaper også økt “underholdningsverdi” og mer moro (f.eks deling med andre). De
beste miljøene i verden bruker bilder og video for motiverende og optimal innlæring. Trenden i
samfunnet er digital kommunikasjon, bilder og video. Alle klubber som har tennisskole oppfordres til å
bruke Appen til kommunikasjon med spillere og foreldre. Appen kan kjøpes i App Store og Google Play.

8. KOMMUNIKASJON OG MARKED
Kommunikasjon
Norges Tennisforbunds satsning på kommunikasjon i digitale kanaler har fortsatt og økt i omfang i 2018.
Tennis.no, Facebook og Instagram har vært ﬂittig brukt som kommunikasjonskanaler, mens planene for
2019 innebærer å ta i bruk SnapChat, i tillegg, for å treﬀe ungdommen. Det har også vært fokus på
bruttotropp og landslag, og i mars, ﬁkk disse ungdommene medietrening i regi av NTF som en del av
bruttotroppsamlingene på OTA. Disse sesjonene ble opplevd såpass positivt at de blir lagt til som en
fast del av vårsamlingene også i årene fremover.
Høsten 2018 startet NTF prosessen med å gå over til mer statiske nettsider alla Norges Golﬀorbunds.
Lanseringsdato for nye sider er sommeren 2019.
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NTF har også satset mer på bruk av video for å formidle budskap. Blant annet ble det laget
“åpningsﬁlm” og ﬂere andre ﬁlmer til Tennisforum Ledermøtet høsten 2018.
Det ble i tillegg gjort en del markeds- og pressearbeid rundt Davis Cup-arrangementet mot Irland våren
2018. Norge vant oppgjøret til fulle tribuner og massiv stemning på OTA.
TV-rettigheter
I 2018 inngikk NTF en medieavtale med Amedia for visning av NM i tennis direkte på deres 64
lokalavisﬂater, samt på Nettavisen. Avtalen gikk i store trekk ut på at NTF stilte NM-rettighetene til
visningsdisposisjon, mens Amedia betalte alle produksjonskostnader, samt en annonseringspakke, som
NTF brukte til sine forskjellige budskap i løpet av 2018. Blant de viktigste satsningsområdene
kommunikasjonsmessig var NTF Technique App, Tennisskolen, heleseeﬀekten av tennis, samt
Spillerguiden.no.

Bilder: Aslak Paulsen, Håkon Bjercke og Jan Frode Andersen kommenterte NM i tennis fra Frognerparken for Amedia.
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Sponsor/marked
Også i 2018 har det vært jobbet intensivt med å skaﬀe ﬁnansiell drahjelp for norsk tennis generelt
gjennom sponsorer. Ballpool-avtalen og tekstil- og utstyrsavtalene som ble inngått i 2017 varer ut 2020.
De ﬂeste av avtalene rundt NM i Frognerparken varer ut 2019 og skal reforhandles i løpet av 2019.
I løpet av 2018 har vi hatt følgende sponsorer: SuperOﬃce (NTF-tech), Realkapital Investor
(hovedsponsor NM), Clarksons Platou, Selvaag, SWIMS, Viking, Sector Alarm, Isklar og Babolat, samt
noen mindre samarbeidspartnere under NM i tennis i Frognerparken som Hageland, One
Communication og Head (balleverandør).
I tillegg har NTF startet et såkalt Ambassadør-program, der ﬂere bedrifter har trent annenhver uke på
OTA/Frognerparken gjennom året med påfølgende faglig innslag.
Det jobbes også kontinuerlig med å skaﬀe kommersielle partnere til landslaget i tennis og Tennisskolen
- med tilhørende ROGY-turneringskonsepter.
Sponsorinntektene for 2018 beløp seg til totalt: ca. 1.750.000,-
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Ungdomsansvarlig
I august startet prosessen med opprette en ny stilling, samt å ﬁnne en Ungdomsansvarlig til NTF.
Stillingsbeskrivelsen innebærer å hindre frafallet av unge tennisspillere i 13-14-årsalderen, blant annet
ved bruk av kommunikasjonsfaget. Blant annet vil ungdomsansvarlig få ansvaret for sosiale medier i
NTF, samt fortsette jobben med å bruke video som en av NTFs viktigste formidlingsmedier. Tina Falster,
som kommer fra mediebransjen som journalist, ble ansatt som ungdomsansvarlig senhøsten 2018 og
startet jobben 1. januar, 2019.

9. PADEL
NTF er nå medlem av det Internasjonale Padel Forbund (IPF) og det Europeiske Padel Forbund (EPA) og
besto i 2018 av 3 klubber med totalt 300 medlemmer. Dette er en økning på 230 medlemmer
sammenlignet med 2017.
NTF ansatte i november Henrik Norvald i en deltidsstilling for å arbeide med Padel i Norge. Han har
gjennomført besøk i klubbene og registrert aktiviteter gjennom året og utarbeidet mål for videre aktivitet
i 2019. Han deltok også på nytt telefonmøte med EPA høsten 2018.
NM ble arrangert av Smaalenenes Padel Klubb i november 2018 med 27 par i herre- og 16 par i
dameklassene. Det er nesten det dobbelte av hva det var i 2017. Vinnere ble også i år Hege Hellvik og
Anita Westgaard i dameklassen og Fredrik Ask og Michael Geraghty i herreklassen.
Det ble laget en terminliste for 2019 med fem turneringer som ligger ute på tennis.no.
Moss Padel har foreslått å lage et seriespill tilsvarende NTFs divisjonstennis. Dette vil det bli arbeidet
videre med i 2019.
Padelinteressen i Norge er sterkt økende. Klubber og centre merker stor pågang også av yngre spillere.
Moss Padel klubb ønsker også å lage en “Padelens dag” - noe som det arbeides videre med i 2019.
NTF har sagt at den primære satsingen er gjennom tennisklubber. Her er det positivt at Mjøndalen TK
har Padel-turnering samtidig med GP i begynnelsen av mai 2019.
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10. RULLESTOLTENNIS
NTF har i dag tilbud til rullestoltennis-spillere i Arendal, Bergen, Sandefjord, Halden og Oslo. NTF har
også et samarbeid med Catosenteret rehabiliteringssenter og Soon Tennisklubb som har demo av
rullestoltennis for klienter som er inne på opphold hver 14 dag. Dette er en ﬁn rekrutteringsbase som
gjør at vi kommer i kontakt med mange potensielle spillere. NTF har deltatt med demo av rullestoltennis
under Camp Spinale i juni. Dette er en internasjonal leir for mennesker med funksjonsnedsettelse som
vil prøve forskjellige fritidsaktiviteter og lære forskjellige mestringsteknikker i forhold til sin
funksjonsnedsettelse. Her var det 30 deltagere som ﬁkk testet rullestoltennis i løpet av en dag. NTF har
også deltatt på Sunnaas-dagene hvor alle klienter som var på opphold på Sunnaas og Catosenteret ﬁkk
demonstrert mange fritidsaktiviteter, blant annet rullestoltennis.
Det ble i løpet av året arrangert “prøverullestoltennisdager” i Halden og Stavanger. I Halden
samarbeidet vi med Carsten Stang, som virkelig har tatt tak i rullestoltennisen og er en
kjempeambassadør for aktiviteten vår. Som følge av den gode jobben her har det blomstret opp et miljø
med fem spillere. I Stavanger har vi samarbeidet med Olympiatoppen ved Sarah Rung.
I 2018 ble det gjennomført to samlinger for etablerte spillere, en i Halden i juni og en på Furuset i
september. Det var god deltagelse og samlingene fungerer også godt sosialt slik at vi får bygget opp et
miljø som inkluderer spillere fra hele Norge. Dette er også en god motivasjon for spillere i klubber hvor
miljøene er små i forhold til å komme inn i et større felleskap og se hvordan nivået på de beste er i
Norge.
NTF sendte to spillere til den internasjonale turneringen SALK Wheels i Stockholm i begynnelsen av
januar. Vi hadde to spillere med, Daniel Sonesson og Kristian Bencic, som begge ble slått ut i 1.runde
både i single og double. De samme spillerne var med på to Future turneringer i Europa på sommeren.
Den ene turneringen var i Zürich i Sveits hvor Bencic kom til tredje runde og Sonesson røk ut i første
runde. I double gikk de videre til andre runde. Den andre turneringen var i Poznan i Polen. Her kom
Bencic til andre runde mens Sonesson ble slått ut i første runde. Etter disse turneringene kom spillerne
inn på verdensrankingen på henholdsvis plass 472 (Bencic) og 569 (Sonesson).
Under NM i Tennis utendørs i Frognerparken var det igjen egen rullestoltennisklasse med totalt 5
spillere. Det ble spilt både single og double. Tim Berg slo Kristian Bencic, begge Oslo Rullestol TK, i
singleﬁnalen mens Tim Berg og Einar Enevoldsen vant doubleklassen. Det ble også arrangert NM
innendørs på Oslo Tennisarena med 6 spillere. Kristian Bencic vant singleklassen og gikk også til topps i
double med Tor Rivera, Halden TK.
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Kristian Bencic, Oslo Rullestoltennisklubb, vant NM single innendørs (Foto: Espen Hildrup).
Aktivitetene Rullestoltennis har gjennomført, er støttet av ExtraStiftelsen og øremerkede midler til idrett
for mennesker med nedsatt funksjonsevne fra NIF.

11. TOPPTENNIS
SENIOR, WTA OG ATP
Casper Ruud kvalet inn i alle de tre Grand Slam-turneringene han spilte (Australian Open, French Open
og US Open) og nådde 2. runde både i Melbourne og Paris. Han var første norske spiller til å vinne en
kamp i Grand Slam siden 2001.
Antallet spillere på ATP og WTA rankingen ved utgangen av 2018 var totalt 7. For herrer Casper Ruud
og Viktor Durasovic. Ruud var på sitt beste nr 111. På damesiden Ulrikke Eikeri, Malene Helgø, Melanie
Stokke, Astrid Wanja Brune Olsen og Lilly Elida Håseth. Eikeri var på sitt beste nr 206 i single og 149 i
double, begge plasseringene hennes beste gjennom tidene.
JUNIOR, TE OG ITF
Mange norske juniorer spiller internasjonale juniorturneringer. Nedenfor vises en oversikt over hvem
som ved utgangen av 2018 lå høyest på de forskjellige rankingene, samt antallet spillere i de respektive
klassene.
TE U14: Matylda Burylo nr. 249, 6 norske på listen. Henrik Villanger nr. 277, 6 norske på listen.
TE U16: Soﬁe Siem nr 244, 13 norske på listen. Henrik Lynum nr 323, 18 norske på listen.
ITF U18: Lilly Elida Håseth nr 289, 19 norske på listen. Leyton Rivera nr 318, 16 norske på listen.
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12. TURNERINGER
INDIVIDUELLE TURNERINGER
2018 ble et hektisk turneringsår med 302 oﬃsielle turneringer på terminlista. I tillegg til dette kommer
Regionsturneringer og Regionmesterskap. Det ble også arrangert ﬂere enn 60 ROGY Tour-turneringer.
Nytt av året var innføringen av klassen U11 beregnet på 9-11-åringer med grønne baller. Det ble
dessuten innført gule baller i Race U12-turneringene. U16-klassen ble delt inn i Race og
Challenge-nivåer. I Østlandsregionen var trykket i enkelte juniorklasser stort, noe som medførte lange
ventelister og spillere som ikke ﬁkk delta.
Terminlista besto av både tradisjonsrike og nye spennende turneringer med geograﬁsk spredning fra
Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Jotun Cup for juniorer i Sandefjord, femsettsturneringen Hardhausen
i Nittedal og NM junior og senior i Frognerparken rundet 10 år. Stavanger hadde hele 305 spillere i sin
store tennisuke i november med både TE U14, ITF, Masters og Grand Prix. Tour E18/E39 for seniorer
med delturneringer i Stavanger, Bryne, Arendal, Egersund og Kristiansand var en vellykket nyvinning.
Kristiansand arrangerte sin første Grand Prix på mange år med mange positive tilbakemeldinger. Svelvik
slo på stortromma og arrangerte årets største Grand Prix med 75.000 NOK i pengepremier og en svært
profesjonell ramme rundt arrangementet. For dette ble de tildelt prisen som “Årets turneringsarrangør”.
Furuset var igjen den ﬂittigste turneringsarrangøren med hele 17 turneringer. U12-klassen var klassen
med ﬂest turneringer. Under en oversikt over turneringer i 2018 fordelt på de forskjellige klassene:
U10: 24, U11: 20, U12: 51, U14: 40, U16: 34, U19: 15, GP: 13, A: 22, B: 33, C: 31, NM: 2 og Veteran: 17

Svelvik TK laget en fantastisk ramme rundt Bertel O Steen Grand Prix 2018 og ble kåret til årets
turneringsarrangør (Foto: Espen Hildrup).
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DIVISJONSTENNIS
Totalt 176 lag deltok i årets divisjonstennis, fordelt på 48 damelag og 128 herrelag. Dette tallet har vært
stabilt de siste årene. Med sine 549 seriekamper og 3328 enkeltkamper er divisjonstennisen den største
breddeaktiviteten i Norge.
Norgesmestere i 2018 ble Oslo Tennisklubb for herrer og Furuset IF Tennis for damer. Furuset vant for
femte året på rad.

Oslo Tennisklubb vant eliteserien for herrer (Foto: Espen Hildrup).

Furuset vant eliteserien for damer for femte år på rad (Foto: Espen Hildrup).
NM lag junior ble vunnet av henholdsvis Heming (gutter) og Asker (jenter).
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NM UTENDØRS JUNIOR OG SENIOR
NM utendørs ble for tiende år på rad arrangert av Norges Tennisforbund i Frognerparken.
Viktor Durasovic, Nordstrand TK, forsvarte tittelen fra 2017 og Malene Helgø, Furuset IF Tennis, vant sin
andre kongepokal (vant også i 2015). Totalt 359 spillere deltok i junior- og seniorklassene, en svak
nedgang fra 2017. Det var ny deltakerrekord i klassene U16 gutter double og senior damer double.

Viktor Durasovic med kongepokalen (Foto: Espen Hildrup)

Finalistene i damesingle Malene Helgø og Astrid Wanja Brune Olsen ﬂankert av turneringslederne Sverre
Lie og Svein Are Lapstun. I midten generalsekretær Alexander Kjær (Foto: Espen Hildrup).
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NM INNENDØRS SENIOR
NM innendørs for senior ble arrangert av Norges Tennisforbund i Oslo Tennisarena. Totalt 116 spillere
deltok, en svak økning fra 2017. Norgesmestere ble Simen Sunde Bratholm, Heming Tennis, og Astrid
Wanja Brune Olsen, Furuset IF Tennis.
VETERANTENNIS
NM innendørs ble avviklet på Oslo Tennisarena 8.-13. mars med 389 påmeldinger (313 i 2017/ 341 i
2016 / 316 i 2015) og 315 spillere (273 spillere i 2017 / 279 i 2016 / 256 i 2015).
NM utendørs ble avviklet i Frognerparken 16.– 21. august med 399 påmeldinger (366 påmeldinger i
2017 / 366 også i 2016 / 355 i 2015) og 324 spillere (304 i 2017 /280 i 2016 / 275 i 2015).
Historiens første ITF Seniors-turnering i Oslo ble arrangert i november. Målt etter antall deltagere i single
var turneringen den nest største i Norden.
Ved utgangen av 2018 hadde Norske Tennisveteraner 616 medlemmer og det ble i tillegg til NM
arrangert 15 veteranturneringer.
ITF OG TE-TURNERINGER
Det ble arrangert 12 internasjonale turneringer i Norge fordelt slik:
TE U14: 2 (Stavanger, Paradis)
TE U16: 2 (Stavanger, Paradis)
ITF Juniors: 5 (Stavanger x 2, Gjøvik, Oslo Tennisarena og Paradis)
ITF pro: 3 (Sandefjord, 2 stk på Oslo Tennisarena - arrangert av Northern Vision)
ITF Seniors: 1 (Oslo Tennisarena)
Fredrik Vabog og Paradis Tennisklubb ﬁkk en ﬂott utmerkelse av Tennis Europe som en av årets
“Tournament Directors” for deres TE U16-turnering i januar.

13. TURNERINGSRESULTATER
NORGESMESTERE 2018
NM junior & senior utendørs - Frognerparken 3-17.august
Herrer single: Viktor Durasovic, Nordstrand TK
Damer single: Malene Helgø, Furuset IF Tennis
Herrer double: Jakob Grøner, OTK / Lukas Hellum-Lilleengen, Stabekk TK
Damer double: Emilie Christine Elde, Ullern TK / Lilly Elida Håseth, Nordstrand TK
Mixed double: Edvard Porsmyr Hansen, Ullern TK / Emely Fredrikke Kahrs, Ullern TK
U14 gutter single: Henrik Villanger, Ullern TK
U14 jenter single: Anna Soﬁa Håseth, Nordstrand TK
U14 gutter double: Kristoﬀer Dalbak, Heming IL / Henrik Villanger, Ullern TK
U14 jenter double: Johanne Alveberg, Ullern TK / Nicoline Sartz-Lunde, Holmenkollen TK
U14 mixed double: Kristoﬀer Dalbak, Heming IL / Nicoline Sartz-Lunde, Holmenkollen TK
U16 gutter single: Casper Christensen, Bygdø TK
U16 jenter single: Ine Soltveit Stange, Ullern TK
U16 gutter double: Ole Tinius Stave Lepsøe, OTK / Felix Nordby, Bygdø TK
U16 jenter double: Hedda Gurholt, Furuset IF Tennis / Emma Cecilie Sørensen, Heming IL
U16 mixed double: Kristoﬀer Ståhlbrand, Furuset IF Tennis / Mille Hågensen, Golia TK
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U19 gutter single: Jakob Grøner, OTK
U19 jenter single: Anne Sedberg Myhre, Stavanger TK
U19 gutter double: Mikkel Baumann, Holmenkollen TK / Markus Sørensen, Heming IL
U19 jenter double: Anne Sedberg Myhre, Stavanger TK / Maren Nordklev, Heming IL
U19 mixed double: Edvard Porsmyr Hansen, Ullern TK / Emely Fredrikke Kahrs, Ullern TK
Rullestol herrer single: Tim Berg, Oslo Rullestol TK
Rullestol herrer double: Tim Berg, Oslo Rullestol TK / Einar Enevoldsen, Oslo Rullestol TK
Dick Bjurstedts pokal: Ullern TK
NM senior innendørs: Oslo Tennisarena 14-20.desember
Herrer single: Simen Sunde Bratholm, Heming IL
Damer single: Astrid Wanja Brune Olsen, Furuset IF Tennis
Herrer double: Simen Sunde Bratholm, Heming IL / Jacob Halle Eskeland, Holmenkollen TK
Damer double: Emilie Christine Elde, Ullern TK / Lene Mari Bolkesjø Hovda, Asker TK
NM lag herrer: Oslo Tennisklubb
NM lag damer: Furuset IF Tennis
NM junior U14 innendørs: Stavanger 22-28.mars
Gutter single: Henrik Villanger, Ullern TK
Jenter single: Julia Mathisen Strøm, Bygdø TK
Gutter double: Fredrik Mossige Foss, Ullern TK / Severin Leon Dunbar Risan, Asker TK
Jenter double: Julie Holte, Holmenkollen TK / Olivia Marie Kollandsrud, Nordstrand TK
Mixed double: Fredrik Mossige Foss, Ullern TK / Johanne Alveberg, Ullern TK
NM junior U16 innendørs: Heming 23-28.mars
Gutter single: Felix Nordby, Bygdø TK
Jenter single: Ine Soltveit Stange, Ullern TK
Gutter double: Jacob Krefting, Moss TK / Jonathan Berling, Moss TK
Jenter double: Ine Soltveit Stange, Ullern TK / Marie Skarica, Bodø TK
Mixed double: Ine Soltveit Stange, Ullern TK / Julius Andreassen, Sandefjord TK
NM junior U19 innendørs: Stavanger 23-27.mars
Gutter single: Peter August Jebsen Anker, OTK
Jenter single: Anne Sedberg Myhre, Stavanger TK
Gutter double: Joachim Andreas Schaefer, Ullern TK / Marcus Anker Sulen, Stavanger TK
Jenter double: Lene Mari Bolkesjø Hovda, Asker TK / Anne Sedberg Myhre, Stavanger TK
Mixed double: Markus Sørensen, Heming IL / Elinor Bauer Storkaas, Holmen TK
NM lag junior: Stabekk 12-14.oktober
Gutter: Heming IL
Jenter: Asker TK

99
/

84. Forbundsting for tennis
FEDERATION CUP 2018
Arrangør Hellas. Norges spilte i 2. divisjon
På Norges lag: Malene Helgø, Astrid Wanja Brune Olsen, Lilly Elida Håseth, Robert Gustafsson (kaptein)
Norge - Israel
2-1
Norge - Luxembourg
0-3
Norge - Bosnia/Herzegovina 0-3
Norge rykker ned til 3.divisjon.
DAVIS CUP 2018
Norge spilte i 2.divisjon
På Norges lag: Casper Ruud, Viktor Durasovic, Simen Sunde Bratholm, Peter August Jebsen Anker,
Anders Håseth (kaptein)
Egypt - Norge
4-0
Norge - Irland
3-1
Norge beholder plassen i 2.divisjon.
EM JUNIOR INDIVIDUELT
EM U14 i Most, Tsjekkia
Deltakere: Kristoﬀer Dalbak, Henrik Villanger, Anna Soﬁa Håseth, Matylda Burylo.
Håseth/Burylo gikk videre til 2.runde i double. Øvrige spillere/par tapte første kamp.
EM U16 i Moskva, Russland
Deltakere: Max Bakken, Felix Nordby, Emilie Elde, Ine Soltveit Stange.
Elde/Soltveit Stange gikk til 3.runde i double. Øvrige spillere/par tapte i første kamp.
EM U18 i Klosters, Sveits
Deltakere: Lukas Hellum-Lilleengen, Herman Høyeraal, Anne Myhre, Lilly Elida Håseth.
Hellum-Lilleengen og Håseth gikk til 3.runde i single. Øvrige spillere/par tapte i første kamp.
EM LAG INNENDØRS (WINTER CUPS)
Jenter U14 kval, Hviterussland
Norge - Nederland
0-3
Norge - Finland
2-1
Norge - Estland
3-0
På Norges lag: Matylda Burylo, Anna Soﬁa Håseth, Julia Mathisen Strøm, Emma Flood (kaptein).
Gutter U14 kval, Sverige
Norge - Sverige
0-3
Norge - Spania
0-3
Norge - Latvia
2-1
På Norges lag: Kristoﬀer Dalbak, Henrik Villanger, Severin Risan, Øivind Alver (kaptein).
Jenter U16 kval, Russland
Norge - Hviterussland
0-3
Norge - Estland
1-2
Norge - Georgia
2-1
På Norges lag: Emilie Elde, Sarina Reinertsen, Hedda Gurholt, Jørgen Vestli (kaptein).
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Gutter U16 kval, Nederland
Norge - Storbritannia
0-3
Norge - Kroatia
0-3
Norge - Kypros
2-1
På Norges lag: Max Bakken, Jacob Krefting, Felix Nordby, Nikola Vuckovic (kaptein).
EM LAG UTENDØRS (SUMMER CUPS)
Jenter U14 kval, Frankrike
Norge - Russland
0-3
Norge - Sverige
1-2
Norge - Slovenia
0-3
På Norges lag: Matylda Burylo, Anna Soﬁa Håseth, Julia Mathisen Strøm, Pawel Strauss (kaptein).
Gutter U14 pre-kval, Tsjekkia
Norge - Ungarn
1-2
Norge - Luxembourg
3-0
På Norges lag: Henrik Villanger, Kristoﬀer Dalbak, Severin Risan, Øivind Alver (kaptein).
Norge stilte ikke lag i U16 og U18-klassene.
NORDISK MESTERSKAP U13
Pajulahti, Finland
Jenter U14:
Norge - Sverige
0-7
Norge - Danmark
1-6
Norge - Finland
0-7
På Norges lag: Joseﬁne Falster, Carina Syrtveit, Sara Lindeman, Celin Myhre, Michelle Armani, Pelle
Fridell (kaptein).
Gutter U14:
Norge - Sverige
0-7
Norge - Danmark
3-4
Norge - Finland
0-7
På Norges lag: Sturle Hoﬀ Skigelstrand, Mats Mazzocchi, Seyon Shanthan, Victor Rochette, Laurits
Lepsøe, Fredrik Loven (kaptein).

14. UTMERKELSER
Det ble utdelt ﬂere utmerkelser i 2018 og følgende ﬁkk tildelt sølvmerke med diplom: Britt Næss (HTK),
Brit Mjaasund Øyen (Oslo Rullestol Tennisklubb), Trond Christiansen (VBTK),
Morten Wold (HTK), Karl Oskar Hagen (Nittedal IL Tennis), Christen Large (Eiksmarka TK), Tom-Christian
Dahl (HTK) og Erik Sandsdalen (Eiksmarka TK). Det ble også utdelt Gullmerke med diplom til Morten
Bjerke (HTK) og Liv Jagge (HTK).
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● Forbundsstyrets foreløpige beretning for 2019
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1. STYRET OG ADMINISTRASJONEN
På Tennistinget høsten 2017 ﬁkk styret i NTF fornyet oppdraget i forhold til å jobbe videre med den
oppdaterte strategi- og handlingsplan for norsk tennis og Norges Tennisforbund. Planen omfatter 4
hovedområder, med tilhørende konkrete målsettinger for utvikling og vekst i norsk tennis. Fokus både
for styret og administrasjonen har gjennom perioden vært de nedenfor nevnte ﬁre hovedområder, som
er de samme som ble vedtatt på Tennistinget 2015:
1.
2.
3.
4.

Trenerutdanning
Tennisskolen
Anlegg
Turneringsformer

Innenfor de 4 hovedområdene er målsettingene for perioden løpende fulgt opp av styret, og de
oppnådde resultater gjengis senere i beretningen. I løpet av 2019 er det lagt ned et betydelig arbeid i å
sikre en best mulig kompetanse i klubbene rundt bruken og NTFs verktøy og aktiviteter. Målsettingen
med arbeidet er å støtte en langsiktig positiv utvikling og bedre måloppnåelse innenfor hovedområdene.
STYRET
Norges Tennisforbunds 83.ordinære ting ble avholdt på UBC Ullevål Stadion 29.oktober 2017. Her ble
det valgt styre for en periode på to år. Styret består av følgende medlemmer:
Gisle Jentoft, Heming
Lars Gjerdåker, Stavanger TK
Annette Marie Aksdal, Ullern TK
Carl Henrik Eriksen, Golia TK
Monica Andersen Mo, Paradis TK
Jon Ståle Ritland, Ålesund TK
Magnus Wrahme, Nesøya TK
Helle Gimming Stene, Asker TK
Jan Patrick Valeur, Grefsen TK

President
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Styret har avholdt 6 styremøter så langt i 2019.
ADMINISTRASJONEN
Norges Tennisforbund (NTF) er et særidrettsforbund tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske- og
paralympiske komitè (NIF). I tillegg er NTF medlem av det internasjonale tennisforbundet (ITF), det
europeiske tennisforbundet (Tennis Europe) og det Internasjonale Padel Forbundet (FIP).
Forbundskontoret har følgende kontaktinformasjon:
Norges Tennisforbund, Eikenga 4, 0579 Oslo
Telefon 22 72 70 00, telefaks 22 72 70 01, E-post: post@tennis.no
Hjemmeside: www.tennis.no
Staben ved Forbundskontoret har i 2019 bestått av følgende ansatte:
Alexander Kjær
Generalsekretær
Aasa Auensen
Administrasjonssekretær
Håkon Bjercke
Markedssjef
Aslak Paulsen
Klubbansvarlig/Utdanning
Øivind Sørvald
Idrettssjef
Svein Are Lapstun
Turnerings- og administrasjonsansvarlig
Tina Falster
Ungdomsansvarlig (fra 1.1.2019)
Fredrik Loven
Landslags ansvarlig (fra 15.8.2019)
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Jørgen Vestli
Sverre Lie
Arne Sartz-Knudsen
Einar Enevoldsen
Synneve Tryggeseth

Landslagstrener 20%
Turneringsansvarlig 80% (inkl regionserien veteran utendørs)
Senior rådgiver økonomi ansvarlig 60%
Prosjektleder Para Tennis 40%
Region Østlandet 25%

Faste konsulentavtaler 2019:
Helen Sterud
Espen Hildrup

Anleggskonsulent, deltid
Konsulent kommunikasjon, deltid

2019 har vært et spennende og positivt år med stabilitet i administrasjonen og med 2 nyansettelser. Fra
januar 2019 er Tina Falster ansatt som ungdomsansvarlig og fra 15.august er Fredrik Loven ansatt som
landslagsansvarlig. De ansatte i administrasjonen består ved utgangen av 2019 av 13 personer som
utgjør 10,75 årsverk. Arbeidsmiljøet er godt og sykefraværet meget lavt. Tennisforbundet praktiserer
likestilling og virksomheten påvirker ikke det ytre miljøet.

2. ØKONOMI
Prognosen for NTFs omsetning i 2019 er NOK 20.100.000, kostnadsprognosen er NOK 19.900.000 noe
som gir en resultatprognose med et overskudd på ca. NOK 200.000. Styret er tilfreds med den
økonomiske utviklingen, som også er i tråd med oppdraget om å øke egenkapitalen som ble gitt på
forrige Tennisting.
Forbundets egenkapital var pr. 01.01. 2019 NOK 3.418.069.
Inntekter og kostnader i NTF fordeles på følgende måte:
1. Avdeling 1 - Toppidrett (inkl. landslag og internasjonale turneringer)
2. Avdeling 2 - Klubb, region og bredde (inkl. NM og nasjonale turneringer)
3. Avdeling 3 - Medlemsservice og administrasjon
Fordelingen av inntekter og kostnader mellom disse avdelingene er basert på historikk, bl.a. for å kunne
sikre sammenlignbare tall fra år til år. NTF sitt fokus er kontinuerlig kostnadseﬀektivitet for å kunne
kanalisere mest mulig ressurser til kvalitetsmessig økt aktivitet i norsk tennis. Det jobbes kontinuerlig
med å skaﬀe nye og ﬂere kommersielle samarbeidspartnere, og å styrke bidragene fra NIF til norsk
tennis.

3. MEDLEMSUTVIKLING OG SPILLERLISENSER
Medlemsmassen i norsk tennis var ved siste idrettsregistrering (01.01.19) 145 klubber/lag med totalt
28.002 medlemmer. Av disse er 3 Padelklubber med totalt 230 medlemmer. Dette er det høyeste
medlemstallet som er registrert i NTF noen gang. 4 nye klubber/lag ble medlemmer i 2018. 60 klubber
rapporterte en nedgang i medlemsmassen og 76 klubber rapporterte om en økning, mens 9 klubber
hadde uendret medlemsmasse.
Aldersmessig fordeler medlemmene seg slik (tallene i parentes er fjorårets): 23,9%(23,9) under 12 år;
17,0%(17,2) i klassen 13-19 år; 6,7%(6,2) i klassen 20-25 år og 52,5%(52,7)
i alderen 26 år og eldre.
Total tallene viser også at 38,9%(39,3) av medlemmene er jenter/kvinner og 61,1%(60,7) er gutter/menn.
Se forøvrig vedlegg 1 medlemsliste pr klubb.
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Alle utøvere som spiller turneringer og eller lagkamper som er på NTF’s terminliste skal ha spillerlisens.
I 2019 har ved utgangen av september totalt 3.325 utøvere registrert spillerlisens. Av dette er 743 under
12 år mens 2.534 betalte spillerlisens. Dette er det høyest registrerte tallet NTF har hatt og er en økning
på ca 90 stk. i forhold til foregående år. Se forøvrig vedlegg 2 oversikt over spillerlisenser og
klubbmedlemmer.

4. DE STRATEGISKE OMRÅDENE FOR NTF
Styret og NTFs administrasjon har som nevnt over fortsatt arbeidet i 2019 basert på den vedtatte
strategi- og handlingsplanen, med tilhørende aktiviteter og målsettinger basert på den eksisterende og
overordnede Strategi- og Handlingsplanen for perioden. Hovedområdene er som nevnt tidligere
følgende:
1.
2.
3.
4.

Trenerutdanning
Tennisskolen
Anlegg
Turneringsformer

Hvert område omtales i mer detalj nedenfor. For hvert område er det laget scenariomålsetninger på kort
og lengre sikt. Måloppnåelsen for disse illustreres i grafer. Vi mener fortsatt det er relevant å følge
utviklingen fra 2016, slik at man kan følge historien fra de opprinnelige målene ble vedtatt på
tennistinget i 2015.

4.1 UTDANNING
Bakgrunn:
Utdanning og videreutdanning av trenere- og ledere står sentralt i Norges Tennisforbunds arbeid med å
utvikle norsk tennis. NTFs utdanningsprogram skal møte profesjonskravene og oppfylle ”Gold Level”
standard utarbeidet av ITF. Klubbstyrene skal også besitte arbeidsgiverkompetanse slik at de kan
veilede, motivere og skape vekst/utvikling i aktivitet og medlemsmasse. Kompetanseutviklingen skjer
gjennom NTF eller idrettskretsens tilbud.
For å styrke trenerrollen vil Trenerforeningen gis fortsatt prioritet. Målsettingen er at alle trenere som
jobber i norske klubber skal være medlem av trenerforeningen, utdanner seg gjennom NTFs rammeverk
og regelmessig deltar i NTFs etterutdanningstilbud.
Hovedmål:
●
●
●

Øke profesjonalitet og kvalitet av trenere og styrking av antall norske* trenere i heltidsjobber
Sikre tilstrekkelig tilgjengelighet av utdannede trenere som understøtter målsettingen om vekst i
antall klubbmedlemmer i norsk tennis
Styrke arbeidsgiver kompetansen

NTF har fortsatt satsingen på utdanning av trenere i 2019. NTF’s Gold Level status er intakt, men skal
evalueres i løpet av 2019/2020. Dette er normal ITF prosedyre. Godkjenningene av Trener 1 og 2 hos
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NIF står fremdeles ved lag. Trener 3 er ennå ikke godkjent, men er også iht til kompetansekravene satt i
NIFs trenerløype.
Trenerforeningen (NTTF)
NTTF ble etablert i 2015 og har som hensikt å fremme utviklingen av norsk tennis gjennom å ivareta
trenernes interesser, utvikle dem sportslig, øke samarbeidet mellom trenere og klubber, øke statusen på
yrket og å skape motivasjon blant trenere som jobber i Norge.
NTTF hadde i 2019 122 medlemmer og er selvﬁnansierende og non proﬁt basert.
Tennisskole Assistent Kurs (TSAK)
A-kurset ble i 2017 erstattet av et nytt kurs med navnet Tennisskole Assistent Kurs (TSAK). TSAK er et
lavterskeltilbud med redusert timeantall sammenlignet med Aktivitetslederkurset og retter seg mot ﬂere
potensielle brukere. Gjennom dette kurset er tanken at yngre spillere og/eller foreldre i klubbene kan
engasjeres som trenere. I 2019 var det 30 unike deltakere med på dette kurset.
Trenerkurs for styremedlemmer (TFS)
TFS er et kurstilbud for klubbenes styrer. Kurset har som mål å gi styret innsikt i trenerutdanningen og
generelle rammebetingelser knyttet til trenerens hverdag. Kurset har vært ønsket av klubbene og er en
viktig brobygger for å skape bedre synergi/samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, samt
bredere tennis kompetanse. Kurset er på 4 timer.
I 2019 er det foreløpig registrert 5 deltakere på TFS.
NTF og klubb - i et utdanningsperspektiv
NTFs utdanningsprogram skal sørge for at trenere kommer til norske klubber med beste praksis
kunnskap og god gjennomføringsevne. Klubbene må la trenerne gjennomføre beste praksis ved å
balansere trenerkontrakter, legge til rette for og støtte opp om skriftlige planer for spillergrupper, gi
trenere kompensasjon etter nivå og oppmuntre til kontinuerlig faglig påfyll og utvikling.
Arbeidsgiver plikter å følge opp trener(e), gjennom å vise engasjement mot deres faglige og personlige
utvikling, arbeidsinstruks, målsettinger og motivasjon.
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Trener 1
Det er gjennomført to Trener 1 kurs i 2019, med 57 deltakere til sammen. Kursene ble avholdt i Oslo og
Stavanger.
Trener 2
Ett Trener 2 kurs er gjennomført i 2019. Kurset hadde totalt 9 deltakere. Kurset ble avholdt i Oslo
Tennisarena.
Trener 3
Kurset startet i 2019 og avsluttes i 2020. Det er totalt 8 deltakere på kurset.
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Etterutdanning (EU)
Det er avholdt 9 EU-kurs i 2019. Kursene har ulike temaer som er aktuelle for norske trenere som enten
NTF har satt opp eller etter forespørsel fra trenerne. I 2019 har også etterutdanning i
Tenniskids-konseptet stått sentralt.
I 2019 er det så langt registrert 263 påmeldinger til EU kursene (92 av de på Coaches Conference).
Grafen over illustrerer den positive trenden EU kursene har hatt
Tennisforum
Tennisforum hadde i 2018 113 påmeldinger. Vi håper på samme antall også i 2019.
Coaches conference 2019
92 personer deltok på konferansen som gikk over to dager. Konferansen ble avholdt på UBC Ullevål og
OTA. Totalt 32 klubber stilte med en eller ﬂere representanter. Det samlede medlemstallet til de 32
klubbene: 14.437 (ca 53,5 % av norsk tennis sine medlemmer). Dette viser hvor viktig den årlige
trenerkonferansen er for norsk tennis.

Min idrett
All påmelding til utdanningskursene har skjedd via NIFs Min idrett.
Markedsføring av kurs
Kurs, konferanse og etterutdanning markedsføres gjennom NTFs nettside, Facebook, KLUBBDRIVe
terminliste (sendes ut til alle klubber), mail, sms, telefon og messenger meldinger.

4.2 TENNISKIDS/TENNISSKOLEN
Bakgrunn
Tennisskolen er 1 av 4 satsningsområder som NTFs medlemsklubber har stemt frem som prioriterte
utviklingsområder for norsk tennis.
Tennisskolen er det første møtet med tennis for de aller ﬂeste. Tennisskolen har til hensikt å gi
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deltakerne grunnleggende tennisferdigheter, slik at de behersker spillet og blir i tennis livet ut.
Tennisskolen er inngangen til tennis uavhengig om du begynner når du er 6, 15 eller i godt voksen alder.
Siden 2008, har antall registrerte medlemmer i Tennisskolen økt med 30%. Antall spillere som deltar i
TennisKids/Tennisskolen U12 har gått fra 7299 til 9745 i denne perioden.
NTF vil fortsette og forsterke arbeidet med å øke kvalitet i tennisskolen. I 2018 inngikk NTF en avtale
med Evolve9 (Mike Barrell), der vi forsterker og videreutvikler Team tennisskolen gjennom konseptet
TennisKids.
TennisKids er et viktig og prioritert område for NTF. Det første møtet med tennis er for mange i
barneårene. Lykkes vi med dette arbeidet vil vi fortsette det gode rekrutteringsarbeidet i klubbene,
samtidig som vi ivaretar de i en sport de kan ha livet ut.

TennisKids er et helhetlig program/konsept for U12 segmentet
-

Programguide (helhetlig beskrivelse av konseptet + treningsplaner)
Kompetansekort (7 nivåer - R1,R2, R3, O1, O2, O/G 1, G1)
Challenge cards (kan brukes som belønning for holdninger, og brukes i poengspill). Knyttes mot
utvikling av mentale og taktiske ferdigheter
Festival games (ulike konsepter for arrangement i klubb)
Viking games (øvelsesbank og konkurranser for utvikling av fysisk trening)
Foredling av Team Tennisskolen Tour

Målsettinger med utvikling og implementering av Tennis Kids programmet
●
●
●
●
●
●
●

Understøtte Aktiv start implementeringen av Spillerguiden.
Øke antall registrerte medlemmer under 12 år
Øke ratio på deltakelse i alle Tennis Kids klubber
Tilgjengeliggjøre bedre trenerressurser for aktivitet- og ferdighetsutvikling.
Styrke trenerkompetansen (utdanning).
Sammenheng mellom ROG tour og ferdighetsinnlæringen i klubber
Skape et helhetlig og attraktivt totalkonsept for U12 segmentet
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NTF og klubb - i et tennisskoleperspektiv
TennisKids er norsk tennis viktigste rekrutteringskanal. NTF har en train-the-trainer-rolle for klubbtrenere
i Tennisskolen. NTF utdanner og fasiliteter for kvalitativ standardisering og koordinering av TennisKids
konseptet. Mike Barrell, sammen med våre regionale Aktivitetsutviklere vil avholde workshops og følge
opp klubber som ønsker å benytte det helhetlige konseptet. Konseptet vil ha en årlige kostnad på
10.000 kroner per TennisKids klubb inkludert Workshops, oppfølging, markedsmateriell og ressurser for
gjennomføring.

ROG (Red-Orange-Green) turneringene har nå blitt ROGY (Yellow Tour). Touren øker, både med tanke
på antall unike deltagere og klubber.
Det har blitt avholdt ett møte i måneden der 23 klubber i Oslo-området er involvert. I tillegg er det 9
klubber i Stavanger og Bergen som også er med i konseptet. Vi merker også at det er ﬂere mindre
klubber som melder sin interesse for ROG(Y)-touren, og som ønsker å ta del i suksessen.
Oppmøtet på utdanningsdagene og konseptmøtene har vært veldig bra. Både trenerne og klubbene
virker å prioritere og verdsette satsingen på TennisKids-programmet.
I 2019 er det gjennomført 10 turneringshelger med ROGY bare i Oslo-området. Bergen har hatt 6 helger
og Stavanger-regionen 8 turneringshelger med ROGY. Det er et mål å få med ﬂere regioner i dette
prosjektet.

4.3 ANLEGG
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 bistå̊ med rådgivning til klubber og initiativtagere.
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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

NTF og klubb - i et anleggsperspektiv
Anlegg er fundamentalt viktig for vellykket klubbdrift. Vekst i anlegg vil legge til rette for NTFs visjon
”Flere skal spille mer tennis og de skal spille hele livet”. NTF driver klubbveiledning og støtte til klubber
som vurderer, har startet, eller gjennomfører anleggsprosesser.

Mangel på innendørskapasitet er fremdeles den største enkeltstående utfordringen for utvikling og vekst
i norsk tennis. Flere innendørsbaner er derfor NTFs høyest prioriterte anleggsmål. Utebaner med høyere
utnyttelse, bedre kvalitet, mindre vedlikehold er også viktig.
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Bildet viser Vestre Bærum TK (øverst), Trondheim kommunes utebaner på Lade (nederst t.v.)og Bygdø
TKs planer for ny hall (nederst t.h.)
Det ﬁnnes svært få kommunale tennishaller, så en viktig oppgave for NTF er å bidra til at klubbene kan
realisere egne prosjekter. NTF har jobbet aktivt med å påvirke for at NIFs nye anleggsstrategi skal legge
til rette for privatinitierte anlegg. Videre har forbundet videreført engasjementet med Helen Sterud som
jobber med å bedre rammebetingelser samt å bistå frivillige ildsjeler som gjør en stor innsats på dette
området. Avtalen med Helen Sterud i denne sammenheng er todelt;
1. NTF dekker rådgivning og bistand som har til hensikt å gjøre klubbene i stand til å gjennomføre
prosjektene selv.
2. Til utførende prosjektarbeid kan klubbene tegne avtale direkte med Helen Sterud til fast og
rimelig timepris.
I løpet av året har ca. 55 klubber benyttet seg av tilbudet. Vi gratulerer Vestre Bærum tennisklubb med
ﬂott utvidelse av sin hall til totalt ﬁre baner, nytt klubbhus og ﬁre utebaner og Trondheim med fem nye
kommunale utebaner og to padelbaner.
Mysen TK er i gang med ny tobaners-hall, Hønefoss TK utvider sin hall med en bane inne og ﬁre på
taket og både Bygdø TK og Kolbotn TK nærmer seg oppstart på hvert sitt hallprosjekt med ﬁre baner.
Holmenkollen TK og OTK kommer stadig nærmere realisering av sine fantastiske anlegg med seks
baner inne og seks ute.
I tillegg jobbes det med ytterligere 15 – 20 innendørsbaner på ulike klubber i løpet av de nærmeste to
årene.
Både på inne- og utefronten rehabiliteres baner over hele landet og vi har fått ﬂere ﬂotte nye
padelanlegg.
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4.4 NYE TURNERINGSFORMER
Bakgrunn
Norsk tennis (som de ﬂeste andre idretter) har et betydelig frafall av spillere fra 15-16 års alder og
oppover. NTF har derfor i sin langsiktige strategi deﬁnert at man ønsker å fokusere på aktiviteter som
øker kvalitet og trivsel i treningene. Vi tror at turneringsspill også er en viktig ingrediens for langvarig
glede med tennis og ønsker at ﬂere skal kunne spille gode og utfordrende tenniskamper på sitt eget
nivå. I tillegg ønsker vi økende grad av lagspill inn i norsk tennis for alle aldre, dette vil øke samhold og
engasjement mellom spillerne og forplante seg tilbake til en positiv atmosfære på treningene og i
klubbene. Noen av de innledende målsetningene er:
Hovedmål:
●

Tilby ﬂere turneringer 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

●

Gjennomføre en mer systematisk undersøkelse til årsakene bak frafallet i tenårene
og identiﬁsere andre tiltak som kan motvirke dette.

Status:
Fra aldersbestemte til nivåbaserte turneringer
Innføringen av UTR i 2019 har åpnet opp for spennende muligheter også når det gjelder gjennomføring
av turneringer, klasseinndelinger og formater. NTF tror på sikt at ﬂere turneringer vil bli arrangert som
nivåbaserte turneringer på bekostning av de tradisjonelle aldersbestemte turneringene. Dette fungerer
med gode tilbakemeldinger i andre land, men det er samtidig viktig å huske at Norge i
tennis-sammenheng er et land med få spillere og vi er avhengig av å ta tilbakemeldinger fra våre egne
spillere på alvor. Nivåbaserte turneringer er turneringer der spillere deles inn etter nivå istedenfor alder
og på den måten vil det bli ﬂere kamper mot jevnbyrdig motstand.
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Dagsturneringer
Tid er en viktig faktor i dagens samfunn. NTF har derfor innført “Dagsturneringer” for å gjøre
turneringstilbudet mer attraktivt for de som ikke har tid eller mulighet til å spille de tradisjonelle
helgeturneringene. Dagsturneringene spilles ferdig i løpet av en dag ved hjelp av korte kamper etter
Fast-4 prinsippet. 5 dagsturneringer med gode tilbakemeldinger har stått på terminlista i 2019 og NTF
har som ambisjon å øke dette antallet betydelig i de kommende årene.
Lagturneringer
Majoriteten av spillerne som løser lisens i dag spiller lagturneringer. Divisjonstennisen og Regionserien
for veteraner og juniorer på Østlandet er gode bevis på dette. Den tradisjonelle divisjonstennisen med
sine mer enn 1200 spillere er en av de viktigste årsakene til at “ﬂere spiller tennis og de spiller hele livet”
samtidig som det skaper et godt klubbmiljø. I 2019 innførte NTF et utvidet NM lag innendørs både for
juniorer og seniorer med regionale kvaliﬁseringer rundt om i landet og et avsluttende sluttspill for de
beste lagene. Hele 87 lag meldte seg på og det forventes ca 350 spillere i aksjon.

5. KLUBBDRIVe (KD)
KLUBBDRIVe ble utarbeidet, introdusert og etablert i 2017. KLUBBDRIVe 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

KD initiativ som “etablerer seg” erstattes med nye. KD initiativene er dermed ikke pre deﬁnerte for
overskuelig fremtid. Klubbene bes rapportere tilbake der de ser behov som ikke dekkes gjennom de 5
initiativene nevnt over.
Fra og med 2018 har det vært en egen terminliste for klubber. Terminlisten beskriver datoer, møtested,
for hvem og kompetanseutviklende tiltak. Intensjonen er å gi ﬂere tilbud til klubbene, bygge nettverk
mellom klubber og fasilitere for en delingskultur mot NTF og mellom klubber.
Per 01.01.2019 har Norsk Tennis 28.002 registrerte tennisspillere fordelt mellom 145 klubber som er
tilsluttet NTF. I disse klubbene er det styret, ledelsen og trenerne som har ansvaret for å levere
spillerutvikling og treningstilbud:
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NTF er avhengig av samarbeid og kommunikasjon med alle involverte parter for å sikre at vi
bygger laget basert på en felles plan.
NTF har fortsatt som målsetting å skape bredde samtidig som vi skal utvikle spillere som kan
hevde seg i toppen internasjonalt.
NTF mener at kompetanseutvikling har vært en svært viktig bidragsyter for fremgangen norsk
tennis har hatt de siste 10 årene. Vi ser derfor ingen grunn til å endre kurs på dette området.

6. SPILLERGUIDEN.NO
NTF har gjennom 2019 fortsatt og implementere Spillerguiden (SG) i alt arbeide med spillerutvikling i
klubbene. Planen vil ligge lett tilgjengelig gjennom link på NTFs hjemmeside. Planen vil også bli
presentert i klubbesøk og gjennom utrulling på samlinger, foreldremøter, utdanningskurs, årsmøter,
nettsidene og FB.
SG i er en systematisk plan utviklet av NTF med utgangspunkt i Tennis Canadas Long Term Athlete
Development plan. SG er en veiledning for å maksimere spilleres potensial og glede ved tennis. SG er et
rammeverk med en stegvis tilnærming for å utvikle teknikk, motorikk, fysiske ferdigheter og
konkurranseevne. NTFs SG gir en optimal utviklingsplan basert på vekst, utvikling og modenhet for alle
deltakere. SG-modellen fremhever motoriske ferdigheter som grunnlaget for å:
· være aktiv, sunn og fysisk aktiv hele livet og/eller
· oppnå sitt høyeste prestasjonsnivå

Konkurranseaspektet ved tennis medfører at bare noen utøvere vil avansere til “trene for å
vinne”-nivået. Men som vist i ﬁgur 1.1 - er ikke SG bare en elitemodell. Figuren representerer
SG-modellen for alle nivåer av tennis, den gir en beskrivelse for de som ønsker å ta konkurranse- og
toppidrettselementet helt ut, men også alternativer for de som ønsker å “spille tennis hele livet” for
glede, helse og rekreasjon. Spillerne som ønsker å maksimere sitt potensial innen tennis, vil få
anbefalinger for optimal trening, konkurranse og restitusjon i hvert nivå av deres atletiske utvikling. SG
inkluderer en holistisk utvikling av spilleren gjennom identiﬁsering av viktige tekniske, fysiske, taktiske,
mentale og følelsesmessige aspekter. Disse aspektene bør inkluderes gjennomgående i
spillerutviklingen, ved å anerkjenne at modellen er satt sammen av viktige faser som alle er
byggesteiner for en helhetlig utøver.
Ved å utvikle og implementere SG modellen i de kommende år, vil NTF i sterkere grad kunne oppnå vår
visjon om at “Flere skal spille mer tennis og de skal spille hele livet”.
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7. KOMMUNIKASJON OG MARKED
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.
Ved hjelp av ﬁlmer og bilder produsert av NTF, har oppmerksomheten rundt tennis også 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.
I løpet av 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 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 ble oppgradert i ny drakt og ble lansert i mai. Sidene skal være enkle å navigere seg gjennom
for å ﬁnne svarene man er ute etter.
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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 kontinuerlig jobbe 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 tennis-ungdom.
Sponsor/marked:
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. Det er stor konkurranse om sponsormidler til idretten og
bred og intensiv innsats kreves for å lykkes. Dagens sponsorinntekter ligger på i underkant av 1,8
millioner kroner per år. Målet er å få disse opp mot 2,5 - 3 millioner per år i løpet av de neste årene.
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 løpet av 2019 har NTF hatt følgende sponsorer: SuperOﬃce (NTF-tech), Realkapital Investor
(hovedsponsor NM), Clarksons Platou (Davis Cup og NM), Selvaag (NM), SWIMS (NM), Viking (NM),
Sector Alarm (NM) og Babolat (NM), samt noen mindre samarbeidspartnere under NM i tennis i
Frognerparken som Hageland og Dunlop (balleverandør).
I tillegg har NTF en løpende Ballpoolavtale med 7 leverandører og en hovedsponsoravtale med Torinor
Sport på tekstiler og utstyr fra Babolat til NTFs bruttotropp og landslag. Disse avtalene varer ut 2020.
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U19 spillere, Hedda Gurholt, Emma Sørensen, Ine Stange og Emily Kahrs

8. PADEL
NTF er medlem av det Internasjonale Padel Forbundet (IPF). Ved idrettsregistreringen pr. 01.01.2019 var
det 3 klubber registrert. Totalt 230 medlemmer.
Henrik Norvald er ansatt som konsulent i en
deltidsstilling for å arbeide med padel i Norge.
Padel interessen i Norge er sterkt økende. Klubber og
padel sentere opplever stor pågang også fra yngre
spillere.
Det er etablert ﬂere Padel baner i 2019. Heming,
Mjøndalen og Egersund (innendørs) har bygget padel
baner ved sine tennisanlegg.
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Drammen Padel klubb og Trondheim (kommunalt) har bygget baner og også meldt seg inn i NTF. For
øvrig, kan vi i henhold til idrettsregistreringen formidle at 14 tennisklubber har planer om å bygge
innendørs padel baner, mens 20 klubber har meldt om planer for utendørsbaner.
Det ble laget en terminliste for 2019 som er lagt ut på tennis.no. Fem turneringer i ﬂere klubber, samt
NM 2019 i slutten av november. Alle turneringene er gjennomført med god deltagelse. Det arrangeres
også ﬂere internturneringer.
Det er nå 80 herrer og 30 damer på rankinglisten.
Det er ønske om trenerkurs, men her må det utarbeides et konsept med akseptable priser. Dette vil det
bli arbeidet mer med og i samarbeid med NTF sentralt.
Det vil også bli etablert et landslag og det arbeides med sponsorer til dette. Noen av våre beste spillere
er med i internasjonale turneringer som bl.a EM - også for veteraner.
Det jobbes også med å etablere et seriespill med oppstart høst 2019/vinter 2020.
NTF tror også at det er behov for opplæring av Tournamentsoftware i klubbene som ikke har brukt dette
før.
Norvald er i kontinuerlig kontakt med EPA og FIP. Her er det noe konﬂikt mellom disse organisasjonene,
men NTF forholder seg nøytralt til dette.
NTF ønsker at ﬂere av de selvstendige klubbene melder seg inn i NTF og kommuniserer om de fordeler
dette medfører.

9. RULLESTOLTENNIS
NTF har i dag tilbud til rullestoltennisspillere i Stavanger, Arendal, Bergen, Sandefjord, Halden og Oslo.
NTF har også et samarbeid med Catosenteret rehabiliteringssenter og Soon Tennisklubb som har demo
av rullestoltennis for klienter som er inne på opphold hver 14 dag. Dette er en ﬁn rekrutteringsbase som
gjør at NTF kommer i kontakt med mange potensielle spillere. NTF har deltatt på demo av rullestoltennis
under Camp Spinale i juni. Dette er en internasjonal leir for mennesker med funksjonsnedsettelse som
vil prøve forskjellige fritidsaktiviteter og lære forskjellige mestringsteknikker i forhold til sin
funksjonsnedsettelse. Her var det 30 deltagere som ﬁkk testet rullestoltennis i løpet av en dag. NTF har
også deltatt på Sunnaas-dagene hvor alle klienter som var på opphold på Sunnaas og Catosenteret ﬁkk
demonstrert mange fritidsaktiviteter, blant annet rullestoltennis.
Det ble i løpet av året arrangert “prøverullestoltennisdag” i Stavanger. Der samarbeidet NTF med
Olympiatoppen ved Sarah Rung og Stavanger TK ved Anna Stifanic og Rikhard Holmstrøm. Det er
opprettet en gruppe med 4 spillere som spiller ﬂere ganger pr. uke.
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NTF skal arrangere samling for etablerte rullestoltennisspillere på Furuset i oktober. Et positivt tiltak som
viser at forbundet satser på paraidrett.
I januar sendte NTF to spillere til den internasjonale turneringen SALK Wheels i Stockholm. Spillerne
som deltok var Daniel Sonesson og Kristian Bencic. Daniel Sonesson gikk til kvartﬁnale i single. Kristian
Bencic ble slått ut i første runde men vant en kamp i consolation. I double gikk de til semiﬁnale. Nevnte
Bencic, deltok også i en Future-turnering i Roma i begynnelsen av juni. Det ble tap i 1.runde.
NTF skal arrangere Nordisk mesterskap i rullestoltennis i november i Oslo Tennisarena.
Det ble arrangert kurs for trenere i rullestoltennis i slutten av april. Vi hadde invitert Mark Bullock som er
en internasjonal ressurs med mange år som ansvarlig for rullestoltennis i
ITF. Det ble holdt et to-dagers kurs med 10 deltagere. Dette ble svært vellykket og NTF står nå bedre
rustet til å øke antall klubber som tilbyr rullestoltennis. Vi har også tilbudt kurs i rullestoltennis for
deltakere på Trener 1 og Trener 2.
Under NM i Tennis utendørs i Frognerparken var det vanskelige forhold for rullestolbrukere grunnet
opprustingen av Frogner Stadion. NM i rullestoltennis ble derfor ﬂyttet til Ellingsrud. Her stilte totalt 6
spillere. Det ble spilt både single og double. Tim Berg slo Kristian Bencic, begge Oslo Rullestol TK, i
singleﬁnalen, mens Daniel Sonesson, Oslo Rullestol TK, og Tor Rivera, Halden TK, vant doubleklassen.

Tim Berg, Oslo Rullestol TK, vant NM single innendørs (Foto: Espen Hildrup).
Aktivitetene Rullestoltennis har gjennomført, blir støttet av ExtraStiftelsen og NIF med øremerkede
midler til idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

10. TOPPTENNIS
ATP - WTA
Det har vært et innholdsrikt og spennende år for norsk topptennis. På ATP og WTA rankingen er det
Casper og Ulrikke som har hatt den høyeste rankingen, med henholdsvis ATP # 54 og WTA #229 som
sine beste rankinger pr. 6. oktober.
Ved siden av Ulrikke har Melanie Stokke – WTA 466, Malene Helgø – WTA 598, Astrid Brune Olsen –
WTA 971 og Lilly Håseth – WTA 1061 (pr. 6. okt). På herresiden etter Casper er det Viktor Durasovic som
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har hatt sin beste ranking i karrieren i 2019 med ATP #299, og så har Lukas Lilleengen ATP #1534 – spilt
seg inn på ATP rankingen.
ITF
Herman Høyeraal har pr. 6. okt den høyeste ITF junior rankingen med ITF # 178, bak han er det 12
andre norske guttespillere på listen. Lilly Håseth er øverst på jente rankingen med ITF #203 pr. 6. okt,
med 17 norske jentespillere bak seg på listen.
Tennis Europe
På Tennis Europe rankingen er det totalt 32 guttespillere i alderen 13 – 16 år, og 29 jenter på listen i
alderen 13-16 år.
Landslagsmodellen
Fra 1. september 2019 startet NTF satsingen på junior landslag med spiller under 14 og under 16 år.
Tirsdager og torsdager ble de 3-4 beste spillerne i hver kategori invitert til å delta på denne treningen
med Fredrik Loven og Øivind Sørvald som trenere. 12 spillere har hittil deltatt på treningene, og ﬂere av
de ansvarlige trenerne fra klubbene har også vært med på treningene.
Denne treningen kommer som tillegg til den treningen spillerne allerede har i egen klubb og i
tennistilbudene på Wang og NTG. Enkelte fredager ble også spillerne invitert til matchtrening.
Landslagsspillere junior og senior, som har hatt muligheter til å delta på formiddagstreninger, har også
benyttet seg av treningsbaner og kommet med egne sparringspartnere til dette tilbudet.
NTF vil fra januar 2020 invitere ﬂere spillere til denne landslagstreningen, samt besøke klubber med
landslagsspillere og satsingsgrupper. Viktige prinsipper i Landslagsmodellen er at klubbene påser at
hver landslagsspiller har en ansvarlig trener som tar hovedansvaret for spillerne. Disse trenerne skal
også følge opp og være tilstede minst en gang hver måned på landslagstreningen. Dette for å avklare
arbeidsoppgavene og videre individuelle utviklingsoppgaver.

11. UNGDOMSTENNIS
1. januar 2019 ble Tina Falster ansatt som NTFs Ungdomsansvarlig. Stillingsbeskrivelsen innebærer å
hindre frafallet av unge tennisspillere i 13-14-årsalderen, blant annet ved bruk av kommunikasjonsfaget.
Ungdomsansvarlig vil således ha ansvaret for sosiale medier i NTF, samt fortsette jobben med å bruke
video som en av NTFs viktigste formidlingsmedier. Tina Falster, som kommer fra mediebransjen som
journalist, ble ansatt som ungdomsansvarlig senhøsten 2018 og startet jobben 1. januar, 2019.
NTF har i dag mer kommunikasjon med ungdommen. Gjennom en nyopprettet ungdomskomite og
undersøkelser som blir gjort gjennom sosiale medier, har vi tettere dialog. Vi får innblikk i hva de ønsker
mer og mindre av, både mht turneringsformer og sosialt.
NTF bruker spillerne som ambassadører og vi bruker SnapChat og Instagram stories for å skape miljø
og for å bli kjent med spillerne. Spillerne føler mer tilhørighet og TennisUng er et forum ungdommen skal
føle de er en del av.
Sammen med ungdomskomiteen og avstemming på Instagram, har NTF gjort det klart for et
Ungdomsball som går av stabelen 20. desember på OTA. En minitennisturnering med musikk og
matservering.
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Det jobbes med at klubbene tenker mer på tvers slik at undomsspillernes nettverk øker og grensene
viskes ut. Ikke bare i turneringer, men på treningscamper arrangert av klubb, inviteres nå naboklubber til
å delta.
Frafallet starter i u16 klassen og vi har i samråd med dem, endret klasseinndelingen i 2 årskull. 16
åringene gir uttrykk for at de fortsatt vil spille med jevnaldrende, da dette er deres sosiale arena i
helgene.

12. UNIVERSAL TENNIS RATING - UTR
Universal Tennis Rating (UTR) ble innført i norsk tennis fra 1.januar 2019. UTR er en rating som gir en
måling av spillernes ferdighetsnivå. Tre faktorer spiller inn:
● Nivået på motstanderen
● Resultatet (ikke bare tap/seier)
● De siste 30 kampene fra de 12 siste månedene
Formålet med innføringen av UTR er å gradvis erstatte en del av de tradisjonelle aldersbestemte
turneringene med ﬂere nivåbaserte turneringer, noe NTF tror er et viktig tiltak for at ﬂere skal få glede av
turneringsspill. NTF tror også dette vil gjøre det enklere for klubber i de mindre regionene til å få god
deltakelse i sine turneringer.
UTR erstattet den tradisjonelle rankingen for juniorer og seniorer fra januar 2019 og har blitt brukt som
verktøy til seeding i alle senior- og juniorturneringer (13 år og eldre) i 2019. Det er ﬂere eksempler på at
UTR er vesentlig mer korrekt enn hva den tidligere rankingen var. I NM i Frognerparken inntraﬀ følgende:
● U14 gutter: Topp-4 seedede til semiﬁnalene, nr 1 slo nr 2 i ﬁnalen.
● U14 jenter: Alle 8 seedede til kvartﬁnalene.
● U16 gutter: 7 av 8 seedede til kvartﬁnalene, topp-4 i semiﬁnalene, nr 1 slo nr 2 i ﬁnalen.
● U16 jenter: Nr 1 slo nr 2 i ﬁnalen.
● U19 gutter: 7 av 8 seedede til kvartﬁnalene.
● U19 jenter: Topp-4 seedede til semiﬁnalene, nr 1 og 2 i ﬁnalen.
● Herrer senior: 3 av 4 topp-4 seedede til semiﬁnalene.
● Damer senior: 7 av 8 seedede til kvartﬁnalene, topp-4 i semiﬁnalene, nr 1 slo nr 2 i ﬁnalen.
Også i andre kategorier turneringer ser seedingen betydelig bedre ut med UTR. Under noen eksempler:
● Klasse C herrer Sinsen Open: Alle 8 seedede til kvartﬁnalene, topp-4 i semiﬁnalene, nr 1 og 2 i
ﬁnalen.
● Challenge U14 gutter Mjøndalen: Topp-4 seedede til semiﬁnalene, nr 1 slo nr 2 i ﬁnalen.
● Hardhausen klasse A herrer Nittedal: Topp-4 seedede til semiﬁnalene, nr 1 slo nr 2 i ﬁnalen.
● GP herrer Paradis: Topp-4 seedede til semiﬁnalene, nr 1 og 2 i ﬁnalen.
● Klasse B herrer Trondheim Open: Topp-4 seedede til semiﬁnalene, nr 1 og 2 i ﬁnalen.

13. TURNERINGER
INDIVIDUELLE TURNERINGER
Det er fortsatt stor etterspørsel etter å arrangere turneringer i Norge, noe rundt 300 turneringer er et
godt bevis på. Norges Cup-turneringene for junior setter stadig nye deltakerrekorder og øvrige
turneringer i juniorklassene, spesielt i Østlandsområdet, blir fort fulltegnet. Også andre steder i landet
ble det arrangert store turneringer. Trondhjems Tennisklubb hadde hele 106 spillere og 140 påmeldinger
under Trondheim Open i mars, Paradis TK hadde 96 spillere og 147 påmeldinger under Bergen Open i
februar, mens Jotun Cup i Sandefjord samlet 130 spillere (og 250 påmeldinger) midt i fellesferien.
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Nyvinningen “Race to Masters” ble innført i juniorklassene i 2019. Spillerne samler poeng i NM og
NC-turneringene og de åtte beste belønnes med plass til prestisjefylte Masters. Dette konseptet har
satt en ekstra spiss på de allerede populære NC-turneringene.
DIVISJONSTENNIS
176 lag deltok i årets divisjonstennis, av disse var 50 damelag og 126 herrelag. Dette tallet har vært
ganske stabilt over en lengre periode. Fordelt på regioner ser antall lag slik ut:
Herrer:
● Østlandet 86 (68 %)
● Sør 17 (13 %)
● Vest 16 (13 %)
● Midt/Nord 7 (6 %)
Damer:
● Østlandet 32 (64 %)
● Sør 6 (12 %)
● Vest 7 (14 %)
● Midt/Nord 5 (10 %)
Eliteserien ﬁkk nytt format i sesongen 2019. Alle 8 lag møtte hverandre i en enkel serie, de 4 beste gikk
til semiﬁnale og 2 dårligste rykket ned. Furuset tok sin sjette strake tittel i dameklassen mens Paradis
vant herrenes pokal. Det var første gang et lag fra Bergen vant denne tittelen. Snarøya, Bryne (herrer);
Holmenkollen og VBTK (damer) rykket ned og blir erstattet av Moss, Stabekk (herrer), Paradis og
Heming (damer) i 2020.

Paradis TK sørget for tidenes første lag-NM gull til Bergen.
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Furuset vant eliteserien for sjette gang på rad. Foto: Espen Hildrup.
NM LAG JUNIOR OG SENIOR INNENDØRS
Etter svak deltakelse de siste årene ble gjort en endring i formatet for denne turneringen. Det ble innført
regionale kvaliﬁseringer med et påfølgende sluttspill for de beste lagene. Det ble også startet opp
seniorklasser med tilsvarende konsept. Hele 87 lag fordelt på 30 senior herrer, 6 senior damer, 29 junior
gutter og 22 junior jenter må sies å være godkjent. Turneringen avsluttes med sluttspill i Oslo
Tennisarena i november og oppdateres i endelig årsberetning.
NM UTENDØRS JUNIOR OG SENIOR
NM utendørs ble igjen arrangert av Norges Tennisforbund i Frognerparken. Det ble satt deltakerrekord i
hele 8 klasser og med totalt 382 spillere og 663 påmeldinger var dette det best besøkte
Norgesmesterskapet i Frognerparken-æraen. På grunn av dårlige værmeldinger ble ﬁnalene
fremskyndet fra lørdag til fredag. Andreja Petrovic, Hønefoss TK, overrasket alle ved å vinne
kongepokalen i herreklassen. Han var den første useedede mesteren på mange år. I dameklassen gikk
det mer etter forventningene. Malene Helgø, Furuset, slo klubbvenninnen Astrid Brune Olsen i ﬁnalen og
sikret seg sin tredje kongepokal.
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Andreja Petrovic med kongepokalen.
NM INNENDØRS SENIOR
NM innendørs arrangeres på Gjøvik 13-22.desember. Oppdateres i endelig årsberetning.
NM INNENDØRS JUNIOR
Stavanger og Paradis leverte igjen solide junior-NM-arrangementer. Denne gangen hadde Stavanger
NM U14 og Landsturneringen mens Paradis TK arrangerte U16 og U19-klassene. Landsturneringen og
U14-NM samlet hele 191 spillere og hele 464 påmeldinger mens de tilsvarende tallene for U16 og
U19-NM var 119 og 187. Arrangørklubbene hadde ekstra god grunn til å juble da Sturle Hoﬀ
Skigelstrand vant U14-NM på hjemmebane i Stavanger mens Leyton Rivera Varas vant U19-NM på
hjemmebane i Bergen.
VETERANTENNIS
Veterantennisen samler stadig ﬂere spillere. Under NM innendørs i Oslo Tennisarena ble det satt ny
deltakerrekord med hele 328 spillere og 400 påmeldinger. NM utendørs var tilbake i Asker, her deltok
313 spillere (378 påmeldinger).
Amy Jönsson Raaholt gjorde en strålende innsats og tok sølv under VM for veteraner i Portugal. I
lag-VM for Seniors (50-60 år) og lag-VM for Super Seniors (65 og eldre) stilte Norge med totalt 6 lag.
Beste plassering var 11.plass i +60 damer, +75 herrer og +80 herrer. Pål Arneberg ble europamester
individuelt i klassen +85 mens Marit Munro ﬁkk sølv i klassen +80 under EM i Seefeld.
ITF OG TE-TURNERINGER
Følgende ITF og TE-turneringer i Norge står på den internasjonale terminlista i 2019:
TE U14: 3 (Oslo Tennisarena, Stavanger, Paradis)
TE U16: 3 (Stavanger, Paradis, Oslo Tennisarena)
ITF Juniors: 5 (2 x Stavanger, Oslo Tennisarena, Gjøvik og Paradis)
ITF Pro: 3 (Sandefjord, 2 x Oslo Tennisarena)
ITF Seniors: 1 (Oslo Tennisarena)
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14. TURNERINGSRESULTATER
NORGESMESTERE 2019
NM junior & senior utendørs: Frognerparken 3-16.august
Herrer single: Andreja Petrovic, Hønefoss TK
Damer single: Malene Helgø, Furuset IF Tennis
Herrer double: Rana-Roop Singh Bhullar, Nordstrand / Simen Sunde Bratholm, Heming IL
Damer double: Nora Lima Dahl / Astrid Wanja Brune Olsen, Furuset IF Tennis
Mixed double: Peter August Jebsen Anker, Oslo TK / Helene Heiberg, Nordstrand TK
U14 gutter single: Sturle Hoﬀ Skigelstrand, Stavanger TK
U14 jenter single: Joseﬁne Falster, Stabekk TK
U14 gutter double: Nicolai Budkov Kjær, Bygdø TK / Felix Oscarsson, Eiksmarka TK
U14 jenter double: Charlotte Ruud, Snarøya / Emily Sartz-Lunde, Holmenkollen TK
U14 mixed double: Nicolai Budkov Kjær, Bygdø TK / Emily Sartz-Lunde, Holmenkollen TK
U16 gutter single: Albert Porsmyr Hansen, Ullern TK
U16 jenter single: Matylda Burylo, Stabekk TK
U16 gutter double: Albert Porsmyr Hansen, Ullern TK / Mathias Langaard, Heming IL
U16 jenter double: Kristin Bekken, Stabekk TK / Julia Beatrice Braathen, Ullern TK
U16 mixed double: Jon William Karlstad, Nordstrand TK / Kristin Bekken, Stabekk TK
U19 gutter single: Andreja Petrovic, Hønefoss TK
U19 jenter single: Hedda Gurholt, Furuset IF Tennis
U19 gutter double: Ole Tinius Stave Lepsøe, Oslo TK / Kristoﬀer Ståhlbrand, Furuset IF Tennis
U19 jenter double: Emely Fredrikke Kahrs / Ine Soltveit Stange, Ullern TK
U19 mixed double: Edvard Porsmyr Hansen / Emely Fredrikke Kahrs, Ullern TK
Rullestol herrer single: Tim Marius Berg, Oslo Rullestol TK
Rullestol herrer double: Tor Rivera, Halden TK / Daniel Sonesson, Oslo Rullestol TK
Dick Bjurstedts pokal: Ullern TK
NM senior innendørs: Gjøvik Tennisklubb
Turneringen spilles 13-22.desember. Oppdateres i endelig årsberetning.
NM lag herrer: Paradis Tennisklubb
NM lag damer: Furuset IF Tennis
NM junior U14 innendørs: Stavanger 11-17.april
Gutter single: Sturle Hoﬀ Skigelstrand, Stavanger TK
Jenter single: Carina Syrtveit, Heming IL
Gutter double: Nicolai August Aars-Rynning, Holmenkollen / Niclas Fjellman, Ullern TK
Jenter double: Joseﬁne Falster, Stabekk TK / Emilia Korseth, Heming IL
Mixed double: Niclas Fjellman, Ullern TK / Michelle Armani, Nordstrand TK
NM junior U16 innendørs: Paradis 12-17.april
Gutter single: Albert Porsmyr Hansen, Ullern TK
Jenter single: Soﬁe Aimee Siem, Stabekk TK
Gutter double: Albert Porsmyr Hansen, Ullern TK / Mathias Langaard, Heming IL
Jenter double: Sanne Selmer Gilje / Soﬁe Aimee Siem, Stabekk TK
Mixed double: Albert Porsmyr Hansen, Ullern TK / Soﬁe Aimee Siem, Stabekk TK
NM junior U19 innendørs: Paradis 12-17.april
Gutter single: Leyton Rivera Varas, Paradis TK
Jenter single: Sarina Reinertsen, Oslo TK
Gutter double: Mikkel Baumann, Holmenkollen TK / Kristoﬀer Mathisen Strøm, Heming IL
Jenter double: Marie Skarica, Bodø TK / Ine Soltveit Stange, Ullern TK
Mixed double: Edvard Porsmyr Hansen / Emely Fredrikke Kahrs, Ullern TK
134
/

Tennistinget 2019
NM lag junior:
Turneringen spilles med regionale kvaliﬁseringer 18-20.oktober og sluttspill 1-3.november. Oppdateres i
endelig årsberetning.
FEDERATION CUP
Hellas 15-20.april. Norge spilte i 3.divisjon.
Norges lag: Malene Helgø, Melanie Stokke, Astrid Wanja Brune Olsen, Jørgen Vestli (kaptein)
Norge - Armenia
3-0
Norge - Montenegro
3-0
Norge - Egypt
1-2
Norge blir værende i 3.divisjon.
DAVIS CUP
Njård 13-14.september. Norge spilte i 2.divisjon
Norges lag: Casper Ruud, Viktor Durasovic, Anders Håseth (kaptein)
Norge - Georgia
3-1
Norge spiller play-oﬀ til World Group 1 i mars 2020.
EM JUNIOR INDIVIDUELT 22-28.JULI
EM U14 i Most, Tsjekkia
Deltakere: Nicolai Budkov Kjær, Sturle Hoﬀ Skigelstrand, Joseﬁne Falster, Carina Syrtveit. Kaptein:
Jørgen Vestli.
Kjær/Skigelstrand gikk til 2.runde i double. Øvrige spillere/par tapte i første kamp.
EM U16 i Moskva, Russland
Deltakere: Albert Porsmyr Hansen, Henrik Lynum, Anna Soﬁa Håseth, Matylda Burylo. Kaptein:
Jonathan Chesneau.
Burylo gikk til 3.runde og Håseth til 2.runde i single. Øvrige spillere/par tapte i første kamp.
EM U18 i Klosters, Sveits
Deltakere: Herman Hagen Høyeraal, Leyton Rivera, Hedda Gurholt, Sarina Reinertsen. Kaptein: Claudio
Rivera.
Rivera gikk til 4.runde og Gurholt til 3.runde i single. Høyeraal/Rivera gikk til kvartﬁnale i double. Øvrige
spillere/par tapte i første kamp.
EM LAG INNENDØRS 1-3.FEBRUAR (WINTER CUPS)
Jenter U14 kval, Hviterussland
Norge - Romania
0-3
Norge - Bulgaria
0-3
Norge - Tyrkia
0-3
Norges lag: Joseﬁne Falster, Emilia Korseth, Carina Syrtveit. Kaptein: Fredrik Loven.
Gutter U14 kval, Tyskland
Norge - Tyskland
0-3
Norge - Spania
0-3
Norge - Luxembourg
0-3
Norges lag: Sturle Hoﬀ Skigelstrand, Nicolai Budkov Kjær, Andreas Ursin Nygaard. Kaptein: Marius
Tangen.
Jenter U16 kval, Sverige
Norge - Estland
Norge - Polen
Norge - Tsjekkia

2-1
0-3
0-3
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Norges lag: Kristin Bekken, Milica Mitrovic. Kaptein: Jørgen Vestli.
Gutter U16 kval, Frankrike
Norge - Sveits
0-3
Norge - Nederland
0-3
Norge - Malta
2-1
Norges lag: Henrik Lynum, Baltazar Wiger-Nordås, Jon William Karlstad. Kaptein: Øivind Alver.
Ingen av lagene gikk videre til sluttspillet.
EM LAG U14 UTENDØRS 30.JUNI - 2.JULI (SUMMER CUPS)
Jenter U14 kval, Frankrike
Norge - Slovakia
0-3
Norge - Nederland
0-3
Norge - Portugal
1-2
Norges lag: Joseﬁne Falster, Emilia Korseth, Carina Syrtveit. Kaptein: Svein-Espen Olsen.
Gutter U14 kval, Frankrike
Norge - Frankrike
0-3
Norge - Sverige
0-3
Norge - Ungarn
0-3
På Norges lag: Sturle Hoﬀ Skigelstrand, Nicolai Budkov Kjær, Felix Oscarsson. Kaptein: Pierre
Oscarsson.
Ingen av lagene gikk videre til sluttspill.
Norge stilte ikke lag i U16 og U18-klassene.
NORDISK MESTERSKAP U13
Farum Tennisklubb, Danmark.
Norge - Danmark 4-8
Norge - Sverige 1-11
Norge - Finland 6-6
Tabell:
Sverige
Danmark
Finland
Norge

30 poeng
19 poeng
12 poeng
11 poeng

Norges lag: Emily Sartz-Lunde, Anna-Louise Bjørnestad, Charlotte Ruud, Susanna Spæren, Cecilie
Mæland, Bjørn Valdivieso, Nicolai Budkov Kjær, Felix Oscarsson, Magnus Wang, Filip Møller. Kaptein:
Fredrik Loven og Luis Silva.

15. UTMERKELSER
Svelvik Tennisklubb fylte 90 år i mai, og i den forbindelse ble det utdelt NTFs Sølvmerke med diplom til
følgende personer:
Stig-Gunnar Jensen, Svelvik TK
Geir Korneliussen, Svelvik TK
Inge Kaasin, Svelvik TK
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VEDLEGG:
● Oversikt over klubbmedlemmer 01.01.2019
● Lisensoversikt 2004-2019 per 30.09.2019
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Sak 8
- Godkjenning av regnskap
●

Godkjenning av regnskapet for 2017
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●

Godkjenning av regnskapet for 2018
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●

Regnskapsrapport og prognose 2019 per 30.09.
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Sak 9
●
-

Orienteringssaker fra Forbundsstyret
A. Informasjon til Tennistinget 2019
B. Endringer i turneringsreglementet 2017-2019
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A. Informasjon til Tennistinget 2019
På NIFs Idrettsting i mai 2019, ble det besluttet at lovnormene for særforbund,
regioner og klubber skulle revideres. Normene er p.t. på høring og forventes
godkjent av NIFs styre innen utgangen av november, 2019. Disse beskriver at
lovendring i særforbund i fremtiden kan gjøres av særforbundets eget styre.
Basert på dette, vil NTFs styre endre lovene for å følge normene f.o.m.
01.01.2020.

B. Endringer i turneringsreglementet 2017-2019
For endringer med kommentarer, se vedlegg!
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Sak 10
●

Lovendringer - innkomne forslag
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Lovendringer - innkomne forslag
Det fremkommer ingen lovendringsforslag til Tennistinget 2019.
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Sak 11
●

Andre innkomne forslag
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Forslag 1:
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Styrets innstilling til Forslag 1:
Padel ble innlemmet i formålsparagrafen i Norges Tennisforbunds lover som en gren i NTF på
Tennistinget i 2015. Ettersom det ved inngangen til 2019 foreløpig kun eksisterer 3
padelklubber under NTF, og 142 tennisklubber, mener Styret at dette forslaget er prematurt.
Det ﬁnnes forøvrig ﬂere andre forbund der grener er innlemmet uten at de er en del av navnet til
særforbundet. Eksempel på dette er innebandy og landhockey under Norges Bandyforbund og
sandvolleyball under Norges Volleyballforbund. Styrets innstilling er derfor at navnet Norges
Tennisforbund, forblir som det er er p.t.
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Forslag 2:
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Styrets innstilling til Forslag 2:
Da dette er et omfattende forslag deler vi det inn i to deler.
Del 1: 1-3.divisjon.
Styret ønsker ﬂere jevne kamper også i divisjonstennisen og tror at en spissing av 1.divisjon til 8 lag vil
føre til dette. Styret støtter derfor forslaget om å endre dagens 1.divisjon med 16 lag i to avdelinger til 8
lag i en avdeling. De 8 resterende lagene danner nye 2.divisjon som beskrevet av Stavanger TK. Styret
støtter også Stavangers forslag til nye 3.divisjon med to avdelinger for herrer (Forbundsserie) og
regional serie for damer med geograﬁsk tilpassede avdelinger (Regionserie).
Del 2: 4.og 5.divisjon for herrer.
Forslaget til Stavanger vil innebære en økning av lag i Forbundsserien (den nasjonale serien) for herrer
fra dagens 40 lag til 72 lag. Det vil med andre ord medføre en ekstra reisebelastning for mange ﬂere lag
sammenliknet med i dag der dette nivået er delt inn i geograﬁske soner (Østlandet 4 avdelinger, Sør 1
avdeling, Vest 1 avdeling og Midt/Nord 1 avdeling). Dersom vi tenker oss 2020 som eksempel for
Stavangers forslag ville den geograﬁske sammensetningen på de to laveste nivåene blitt slik:
4.divisjon:
Østlandet: 22 lag
Sør: 4 lag
Vest: 3 lag
Midt/Nord: 3 lag
5.divisjon:
Østlandet: 38 lag
Sør: 7 lag
Vest: 5 lag
Midt/Nord: 2 lag
Dersom 4.divisjon skal være en nasjonal serie betyr at det at alle lag på dette nivået må regne med en
betydelig økt reisebelastning og dermed vesentlig høyere reisekostnader. I 5.divisjon vil det ikke være
tilstrekkelig med lag i alle regioner til å dele inn i regionale serier, noe som også her vil medføre ﬂere
lange reiser og økte kostnader.
Erfaringer fra de siste sesongene viser at lag på dette nivået har mer enn nok med å klare å stille lag
selv mot motstandere i egen region. Styret tror terskelen for å stille lag vil bli betydelig høyere dersom
de i tillegg må reise ut av egen region. Styret ønsker derfor å beholde dagens modell med regionserier
på de to laveste nivåene.
Oppsummering: Styret støtter Stavangers forslag for damer og for 1-3.divisjon herrer, men ønsker å
beholde dagens regionserie på de to laveste nivåene (nye 4. og 5.divisjon herrer).
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NTFs forslag til nytt serieoppsett fra og med sesongen 2021 blir dermed som følger:
Herrer:
Forbundsserien:
Elite: 8 lag i en avdeling. Fire beste til semiﬁnale og nr 7 og 8 rykker ned.
1.divisjon: 8 lag i en avdeling. Nr 1 og 2 rykker opp, nr 7 og 8 rykker ned.
2.divisjon: 8 lag i en avdeling. Nr 1 og 2 rykker opp, nr 7 og 8 rykker ned.
3.divisjon: 16 lag i to avdelinger. Nr 1 rykker opp, nr 6,7 og 8 rykker ned.
Regionserien (4. og 5.divisjon): NTF fastsetter regler for opprykk og nedrykk før sesongstart basert på
antall påmeldte lag og deres geograﬁske sammensetning.
Damer:
Forbundsserien:
Elite: 8 lag i en avdeling. Fire beste til semiﬁnale og nr 7 og 8 rykker ned.
1.divisjon: 8 lag i en avdeling. Nr 1 og 2 rykker opp, nr 7 og 8 rykker ned.
2.divisjon: 8 lag i en avdeling. Nr 1 og 2 rykker opp, nr 6,7 og 8 rykker ned.
Regionserien (3.divisjon): NTF fastsetter regler for opprykk og nedrykk før sesongstart basert på antall
påmeldte lag og deres geograﬁske sammensetning.
Overgangsåret 2020
Herrer:
Elite: 8 lag i en avdeling. Fire beste til semiﬁnale og nr 7 og 8 rykker ned.
1.divisjon: Avdelingsvinnerne rykker opp. Nr 2 og 3 beholder plassen.
Nr 4-7 rykker ned til nye 2.divisjon. Nr 8 rykker ned til nye 3.divisjon.
2.divisjon: Avdelingsvinnerne rykker opp til nye 1.divisjon. Nr 2-5 rykker ned til nye 3.divisjon. Nr 6-8
rykker ned til nye 4.divisjon.
3.divisjon: 6 lag rykker opp (til nye 3.divisjon). Hvor mange lag som rykker ned fra de forskjellige
avdelingene avhenger av hvilke lag som rykker ned fra divisjonen over. Det samme gjelder opprykk fra
4.divisjon.
Damer:
Elite: 8 lag i en avdeling. Fire beste til semiﬁnale og nr 7 og 8 rykker ned.
1.divisjon: Avdelingsvinnerne rykker opp. Nr 2 og 3 beholder plassen. Nr 4-7 rykker ned til nye
2.divisjon. Nr 8 rykker ned til nye 3.divisjon.
2.divisjon: 4 lag rykker opp (til nye 2.divisjon). Resterende lag utgjør nye 3.divisjon fra 2021.
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Forslag 3:
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Styrets innstilling til Forslag 3:
NTF ser problemstillingen beskrevet av Stavanger, men tror noe av denne vil forsvinne dersom forslaget
om endring av seriestrukturen blir vedtatt. Da vil det bli færre lag i 1. og 2.divisjon og mindre
sannsynlighet for ﬂere lag i samme divisjon. NTF ser også uheldige konsekvenser dersom klubbers 2.
og 3.lag, som har gjennomført en god sesong, vil måtte tvangsﬂyttes ned en divisjon som følge av et
nedrykk av et 1.lag fra samme klubb. Det vil være uheldig, både for divisjonstennisen som helhet, og for
øvrige klubber som neste sesong vil møte lag som nivåmessig spiller i feil divisjon.
Konklusjon: NTF ønsker å beholde dagens regel. Dvs: Hver klubb kan melde på/være representert med
inntil 3 lag i hver klasse i forbundsserien og ubegrenset antall lag i regionserien. Ingen klubb kan ha mer
enn ett lag i elitedivisjonen.
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Forslag 4:
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Styrets innstilling til Forslag 4:
NTF mener at matchtiebreak for å avgjøre lagkamper på stillingen 3-3 gir lagkampene et ekstra
spenningsmoment. Denne måten å avgjøre lagkamper på har vært benyttet i mange år med få negative
tilbakemeldinger. En av begrunnelsene til BSTK, er at det er vanskelig å spille ferdig lagkampene på
høsten pga redusert dagslys. Dette har NTF tatt konsekvensen av i 2020 ved å sette av en ekstra helg i
terminlisten etter sommerferien til lagkamper og dermed unngå kveldskamper med dårlig lys.
Konklusjon: NTF ønsker å videreføre dagens ordning med matchtiebreak på stillingen 3-3.
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Sak 12
●

Fastsettelse av kontingenter og avgifter, ref. evt. forslag
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Forslag fra styret i Norges Tennisforbund til det 84. Tennistinget,
2019:
● 1 Medlemskontingenten:
Medlemskontingenten har ikke vært justert siden Tennistinget i 2015 der
satsene ble satt til NOK 95,- for de under 12 år og NOK 215,- for de over 12
år. På grunn av kostnadsutviklingen, foreslår Styret at vi følger
konsumprisindeksen, og at de nye satsene fra 2020 vil være NOK 105,- for
de under 12 år og NOK 240,- for de over 12 år. Denne endringen vil være på
linje med konsumprisindeks-utviklingen siden forrige justering.

● 2 Spillerlisensavgiften:
Lisensavgiften har heller ikke vært justert siden Tennistinget 2015. Og
basert på de samme fakta som forslag 1, foreslås endringene som
fremkommer nedenfor.
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Tildeling av NM, ref. innkomne forslag
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Søknader om tildeling av Landsturnering og NM 2021-2022:
Landsturneringen innendørs 2021- Stavanger tk
Landsturneringen utendørs 2021 - Nordstrand tk
NM U14 år innendørs 2021 - Stavanger tk
NM U16 år innendørs 2021 - Paradis tk
NM U19 år innendørs 2021 - Paradis tk
Landsturneringen innendørs 2022 - Stavanger tk
Landsturneringen utendørs 2022 - ingen søkere (?)
NM U14 år innendørs 2022 - Stavanger tk
NM U16 år innendørs 2022 - Paradis tk
NM U19 år innendørs 2022 - Paradis tk
NM senior innendørs 2021- Gjøvik tk
NM senior innendørs 2022 - Gjøvik tk
NM junior og senior utendørs 2021 - Norges Tennisforbund
NM junior og senior utendørs 2022 - Norges Tennisforbund

195
/

84. Forbundsting for tennis

Sak 14
●

Strategi og Handlingsplan 2019-2021 (eget vedlegg)
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●

Budsjettforslag 2020-2021
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Sak 16
●

Tilsette revisor og fastsette honorar

Styrets forslag:
Styret forslag til revisor i Tingperioden 2020-2021 er at samarbeidet med
revisjonsselskapet Nitschke AS ved statsautorisert revisor Rune Bergseng
videreføres.
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Sak 17
●

Fastsette tid og sted for Tennistinget 2021

Styrets forslag:
Styret ber Tinget om fullmakt til å fastsette tid og sted for Tennistinget 2021.
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Sak 18
●

Valg

-

President, Visepresident, resten av Styret, Varamedlemmer,
Lovkomité, Kontrollkomité, Disiplinær- og Sanksjonsutvalg (DSU)
og Hederstegnkomité

-

Valgkomité
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Innstilling fra valgkomitéen i NTF - til Tennistinget 27. oktober 2019
Forbundsstyret 2019-2021:
President:
Visepresident:

Lars Gjerdåker, Stavanger TK (visepresident forrige periode)
Anja Elisabeth Hansen, Ullern TK (ny)

Styremedlemmer:
Egil Berglund, Stabekk TK (ny)
Carl Henrik Eriksen, Golia TK (gjenvalg)
Caroline Rohde Moe, Oslo TK (ny)
Monica Mo, Paradis TK (gjenvalg)
Helle Gimming Stene, Asker TK (varamedlem forrige periode)
Varamedlemmer:
Jon Ståle Ritland, Ålesund TK (styremedlem forrige periode)
Peder Strand, Njård Tennis (ny)

Lovkomité:
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem

Arve Henriksen, Ullern TK
Marianne Sælen, Moss TK
Ola Lunde, Holmenkollen TK
Kristen Fari, Holmenkollen TK

Kontrollkomité:
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Erik Alver, Lillehammer TK
Janniche Fusdahl, Nordstrand TK
Hans Nordstaa, Asker TK
Katrine Hansen, Holmenkollen TK
Knut Sunde, Heming IL Tennis

Disiplinær- og sanksjonskomité:
Leder
Medlem
Medlem

Trym Landa, Stavanger TK
Annette Aksdal, Ullern TK
Jon-Erik Ross, Snarøya TK

Hederstegnkomité:
Leder
Medlem
Varamedlem

Jarl Bibow, Ullern TK
Liv Jagge, Holmenkollen TK
Ivar Bergfjord, Bodø TK
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Tennistinget 2019

Innstilling fra Styret i NTF - Tennistinget 27. oktober 2019
Valgkomité 2019-2021:
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem

Gisle Jentoft, Heming TK
Henning Simonsen, Bergen TK
Line Hoﬀ Nilsen, Stavanger TK
Rikke Reinemo, Nordstrand TK

205
/

84. Forbundsting for tennis

Vedlegg:
- Endringer i turneringsreglementet 2017-2019
- Strategi og Handlingsplanen 2019-2021
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Endringer i turneringsreglementet 2017-2019

Vedlegg til Sak 9 B. Tennistinget 2019

Barneidrettsregler

Antall lag

2

§ 52 Lagkapteinens oppgaver

I elitedivisjonen der et av lagene har over 1,5 times reisevei skal kampen ved avbrudd på grunn av været fortsette innendørs samme
dag. Arrangør av lagkampen plikter i disse tilfellene å sikre innendørsmulighet. Øvrige kamper som avbrytes skal gjennomføres før
neste lagkamp. Siste runde i puljespillet, semifinaler, finaler og nedrykkskamper skal spilles til fastsatt termin uavhengig av reisevei.

Første ledd:

§ 51 Værhindringer

Et lag En klubb som ikke har betalt ilagte bøter innen 1. november kan av divisjonskomiteen utelukkes fra neste års mesterskap, og
laget klubben kan ikke senere delta før ilagte bøter er betalt.

Hver klubb kan melde på/være representert med inntil 3 lag i hver klasse i forbundserien, og ubegrenset antall lag i regionserien. Ingen
klubb kan ha mer enn ett lag i elitedivisjonen.

§ 50

Alle turneringer for spillere under 12 år skal gjennomføres i overensstemmelse med Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komites bestemmelser om barneidrett punkt 2.

§6

Endringer markert i rødt.

Alle endringer har vært ute på høring, ref § 65 i NTFs turneringsreglement.

Endringer i turneringsreglementet 2017-2019

Kommentert [LS3]: Endringer som følge av nytt oppsett i
eliteserien. Det spilles ikke nedrykkskamper i det nye oppsettet.
Det er åpning for å utsette kamper i det nye oppsettet (flere dager
mellom kampene)

Kommentert [LS2]: Korrigert. Det er klubben som må betale
bøtene, ikke laget

Kommentert [LS1]: Presisering. Noe uklart slik det sto tidligere

Endringer i reglementet
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Forbundsstyret skal orientere om endringer foretatt på første ting.

Endringer i reglementet skal settes i kraft 1. januar, eller 1. mai 1.april, 1.juli eller 1.oktober.

Forslag til endringer skal forelegges lovutvalget, jf. lov for Norges Tennisforbund § 22 nr. 3. Forslag til endringer skal også sendes på
høring til klubber, regioner og andre berørte før behandling i forbundsstyret. Frist for å uttale seg til forslagene skal være minst en
måned.

Forbundsstyret kan vedta endringer i dette reglement.

§ 65

Divisjonskomiteen kan gi bot på inntil kr. 1500,- 3000,- til lag i regionserien som ikke møter til en lagkamp.

6.ledd:

§ 53 Konsekvenser av å ikke møte til kamp (gi walkover) m.m.

Senest kl 12.00 dagen etter at en lagkamp er ferdigspilt, plikter arrangerende lags kaptein å registrere alle enkeltresultater i lagkampen
i Tournamentsoftware. Lag som ikke har registrert resultatet innen denne fristen kan ilegges en bot på inntil kr 1000,-

Siste ledd:

Kommentert [LS6]: Flere datoer hvor man kan endre
reglementet. For lang tid mellom 1.mai og 1.januar.

Kommentert [LS5]: W.o. kan avgjøre avdelinger og gå utover
tredjepart. Boten økes for å gjøre terskelen for å gi wo høyere

Kommentert [LS4]: Ny setning. NTF har i enkelte tilfeller ventet
i nesten tre måneder på resultatregistrering.

Herrer og damer single og double, mixed double.
Gule baller, NTF bestemmer ballmerke.

Spillere som fyller 13 år i det kalenderåret mesterskapet
spilles og eldre spillere.
Ja, tablå.
8 spillere fra kvalifiseringen går til hovedturneringen i
singel. 4 par fra kvalifiseringen går til hovedturneringen i
double og mixed double.
32 tablå
20 direkte kvalifiserte fra gjeldende rankingliste for
seniorer
8 spillere fra kvalifiseringen
4 wildcard
Best av tre fulle sett
16 tablå
10 par direkte kvalifiserte fra gjeldende rankingliste for

Klasser/spill:

Ball og ballmerke:

Hvilke aldersklasser er
turneringen åpen for.

Kvalifisering

Format for hovedturnering singel
innendørs og utendørs bane:

Kampformater single:

Format double og mixturnering
utendørs bane:
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Herrer og damer.

Norgesmesterskap individuelt, innendørs og utendørs
bane, senior

Kategori turnering:

Inne og ute, herre og damer.
Hovedturnering trekkes etter at kvalifisering er
ferdigspilt.

Se forøvrig vilkårene i § 4.

Single: Ballbytte i 3. sett i kvalifiseringen og i 1. og 2.
runde, kvart- og semifinaler i hovedturneringen.
Ballbytte etter 13 og 15 game i finaler. Double: Ikke
ballbytte.

Merknader

Fast opplysninger

Vedlegg nr. 2 Format og gjennomføringsregler for norgesmesterskap individuelt innendørs og utendørs
bane, senior

Kommentert [LS9]: Endret slik at alternative formater kan
benyttes der det er hensiktsmessig

Kommentert [LS8]: Ikke spesifisert tidligere om det også gjaldt
double

Kommentert [LS7]: Semifinale var ikke spesifisert

Tablå inne single: kr. 550,-.
Tablå inne double: kr. 300,-.

Startkontingentene er makspriser.

5

Hvilke aldersklasser er
turneringene åpen for

Ball og ballmerke:

Klasser/spill:

Kategori turnering

U14: Bare åpen for spillere i aldersklassen U14.
U16: Åpen for spillere i aldersklassene U14 og U16.
U19: Åpen for spillere i aldersklassene U14, U16 og U19.

Norgesmesterskap individuelt innendørs og utendørs bane,
junior
Gutter og jenter single, double og mixed double i
aldersklassene U14, U16 og U19.
Gule baller, NTF bestemmer ballmerke.

Gjelder både NM innendørs og NM utendørs bane.

Ballbytte i tredje sett i alle kamper i
hovedturneringene.
Se forøvrig vilkårene i § 4.

Merknader

Vedlegg nr. 3 Format og gjennomføringsregler for norgesmesterskap individuelt innendørs og utendørs
bane, junior

Startkontingent:

Kampformat double og
mixklasser:

Format double innendørs bane:

seniorer
4 par fra kvalifiseringen
2 wildcard
16 tablå
10 par direkte kvalifisert fra gjeldende doubleranking liste
for seniorer
4 par fra kvalifiseringen
2 wildcard
Best av tre sett med matchtiebreak i avgjørende sett og noad.
Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref
§ 3.
Tablå ute single: kr: 550,Tablå ute double: kr. 300,-.

Kommentert [LS10]: Endret slik at alternative formater kan
benyttes der det er hensiktsmessig
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Format for hovedturnering
double og mixdouble innendørs

Kampformat for hovedturnering
singel innendørs bane

Format for hovedturnering singel
innendørs bane:

Format double og mixklasser
utendørs bane.

Seeding (inkl. antall)

Kampformater singel utendørs
bane:

16 tablå
10 direkte kvalifiserte fra gjeldende rankingliste for den
aktuelle aldersklassen
4 par fra kvalifiseringsturneringen
2 wildcards
32 tablå
20 direkte kvalifiserte fra gjeldende rankingliste for den
aktuelle aldersklassen
8 spillere fra kvalifiseringsturneringen
4 wild cards
Best av tre fulle sett
Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref
§ 3.
16 tablå
10 direkte kvalifiserte fra gjeldende rankingliste for den

Single: Best av tre fulle sett
Double/mixed double: Best av tre fulle sett med
matchtiebreak som avgjørende sett og no-ad.
Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref
§ 3.
32 tablå
20 direkte kvalifiserte fra gjeldende rankingliste for den
aktuelle aldersklassen
8 spillere fra kvalifiseringsturneringen
4 wildcards
Best av tre fulle sett
Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref
§ 3.
I henhold til vedlegg 1.

Kampformat kvalifisering:

Format for hovedturnering singel
utendørs bane:

Ja, tablå: 8 spillere fra kvalifiseringsturneringen går til
hovedturnering singel. 4 par fra kvalifiseringsturneringen
går til hovedturnering i double og mixed double.

Kvalifisering?

Utendørs og innendørs. Alle aldersklasser. Jenter og
gutter.

En spiller kan bare delta i en aldersklasse for juniorer.

Kommentert [LS13]: Endret slik at alternative formater kan
benyttes der det er hensiktsmessig

Kommentert [LS12]: Endret slik at alternative formater kan
benyttes der det er hensiktsmessig

Kommentert [LS11]: Endret slik at alternative formater kan
benyttes der det er hensiktsmessig

Tablå inne single: kr. 500,Tablå inne double: kr. 250,-.

aktuelle aldersklassen
4 par fra kvalifiseringsturneringen
2 wild cards
Best av tre fulle sett med matchtiebreak som avgjørende
sett og no-ad.
Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref
§ 3.
Tablå ute single: kr. 450,-.
Tablå ute double: kr. 250,-.

Grønn ball. Ballmerke bestemmes av NTF.
Bare åpen for spillere i aldersklassen u12.

Ball og ballmerke:

Hvilke aldersklasser er
turneringen åpen for.
Kvalifisering?
Format for innledende spill
single:
Format for sluttspill single:
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Gutter og jenter single og double og mixed double.

Klasser/spill:

Bonusturnering. Sign in liste. Tablå. Antall påmeldte bestemmer størrelsen på

Nei.
Puljespill i innledende runder. Antall deltagere trekkes til puljer á 4 spillere, evt.
3, dersom antall påmeldte deltagere ikke er delelig med 4.
Tablå i A-sluttspill og bonusturnering.
Når puljene er ferdigspilt spilles det et vanlig tablå der de 2 beste i hver pulje
spiller i et A-tablå, mens de øvrige spiller i et bonustablå.
A-tablå, single: Puljevinnere trekkes mot puljetoere.

Landsturneringen U12 innendørs og utendørs bane

Kategori turnering

Faste opplysninger

Så langt det lar seg gjøre, skal
det trekkes 4 i hver pulje.
Sluttspillet trekkes ikke før alle
puljekampene er ferdigspilt

Merknader

Jenter og gutter alle aldersklasser.
Startkontingentene er makspriser.

Vedlegg nr. 4 Format og gjennomføringsregler for landsturneringen U12

Startkontingent:

Kampformat hovedturnering
double og mixdouble innedørs
bane:

bane:

Kommentert [LS14]: Endret slik at alternative formater kan
benyttes der det er hensiktsmessig

Inne:
kr. 500,-for singel og kr. 250,- for double.

I bounsturnering i double og mixed double kan det spilles ettsetts kamper (tiebreak på 6-6).
Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref § 3.
Deltakerpremie.
Øvrig premiering bestemmes av arrangør.
Ute:
kr. 450,-for singel og kr. 250,- for double.

I double og mixed double spilles det vanlig tablå.
I double og mixed double settes det opp en sign in liste for par som taper sin
første kamp. Tablå trekkes for påmeldte par.
Double og mixed double hovedturnering: To fulle sett (tie-break på 6-6) og et
eventuelt 3.sett som matchtiebreak. No-ad.

tablået.
Puljespillet: To sett fra 2-2 (tie-break på 6-6), og et eventuelt 3.sett som
matchtiebreak.
A og B-sluttspill: To fulle sett (tie-break på 6-6), og et eventuelt 3.sett som
matchtiebreak.
Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref § 3.
I henhold til vedlegg 1. Seeding gjøres av NTF.
Ingen seeding i bonusturnering.
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Vedlegg nr. 5 Format og gjennomføringsregler for masters junior

Startkontingent:

Premiering.

Kampformat double og
mixklasser:

Format double og mixklasser.

Seeding (inkl. antall)

Kampformater single:

Startkontingentene er
makspriser.

A-sluttspill: Vinnerne av hver
pulje får den seeding i tablået
som puljens seedete spiller var
tildelt. Det betyr at dersom en
seedet spiller blir slått i
puljespillet vil vinneren av
puljen ta denne spillers seedete
plass i tablået.

I puljer med 3 spillere kan det
spilles to fulle sett med
matchtiebreak.

Kommentert [LS16]: Endret slik at alternative formater kan
benyttes der det er hensiktsmessig

Kommentert [LS15]: Endret slik at alternative formater kan
benyttes der det er hensiktsmessig

Gutter og jenter single i aldersklassene u14, u16 og u19

Gule. Ballmerke bestemmes av NTF.

Deltakelsen i Masters er begrenset til de åtte påmeldte spillerne i
hver aldersklasse med høyest ranking på NTFs offisielle
rankingliste for juniorer samme måned turneringen arrangeres.
Resterende påmeldte spillere settes på reserveliste rangert etter
ranking.
Dersom en eller flere av de fire best plasserte deltagerne i en
klasse trekker seg etter at klassen er trukket, men senest 24 timer
før første kamp skal spilles, tas reserve med og klassen trekkes
om. Dersom spiller 5-8 trekker seg, settes en reserve direkte inn
på dennes plass. Dersom en spiller trekker seg etter at
vedkommende har påbegynt turneringen, tas reserve med og
spiller de resterende kampene. Dersom reserve ikke er
tilgjengelig, strykes alle kampene til spilleren som trekker seg.

Det spilles i to puljer à 4 spillere i hver aldersklasse. Det trekkes
mellom 1/2, 3/4, 5/6 og 7/8.
De to best plasserte i hver pulje etter de ovennevnte regler går til
sluttspill. I semifinalene møter vinneren av en pulje nr. 2 i den
andre puljen i aldersklassen. Det spilles ikke om tredje og
fjerdeplass.

Best av tre fulle sett.
Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref § 3.

Alle spillere seedes og trekkes inn puljene, jf. turneringsformat.

Det gis to poeng for hver vunnet kamp. Rekkefølgen baseres på
antall poeng.

Klasser/spill:

Ball og ballmerke:

Hvilke spillere er
turneringen åpen for

Turneringsformat:

Kampformater:

Seeding (inkl. antall)

Poengberegning
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Masters gutter og jenter u14, u16 og u19

Kategori turnering

Faste opplysninger

Ballbytte i tredje sett i alle kamper.

Merknader

Kommentert [LS17]: Endret slik at alternative formater kan
benyttes der det er hensiktsmessig

Startkontingentene er makspriser.
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Herrer og damer single og double. Deles inn i to kategorier:
Kategori 1: Prispenger minimum 25.000 NOK utendørs/20.000 NOK
innendørs.

Klasser/spill:

Kategori 2: Prispenger 15.000 NOK – 24.999 utendørs/10.000-19.999

Grand prix (GP) herrer og damer

Kategori turnering

Merknader

Vedlegg nr. 6 Formater og gjennomføringsregler for grand prix-turneringer (GP)

Startkontingent:

Dersom en spiller trekker seg før puljespillet er ferdigspilt skal
vedkommendes resultater utelates fra beregningen over.
Singel: kr. 450/500,-

Dersom antall poeng er likt for tre eller flere spillere vil følgende
avgjøre rekkefølgen;
1) Differansen mellom antall vunnet og tapte sett mot alle
spillerne i gruppen.
2) Dersom det etter (1) er likt mellom to spillere, vil rekkefølgen
avgjøres ved innbyrdes oppgjør.
3) Differansen mellom antall vunnet og tapte game mot alle
spillerne i gruppen
4) Dersom det etter (3) er likt mellom to spillere vil rekkefølgen
avgjøres ved innbyrdes oppgjør.
5) Dersom det etter (3) fortsatt er likt mellom tre eller flere
spillere, vil rekkefølgen avgjøres ihht NTFs ranking for
gjeldende klasse
6) Dersom det etter (5) fortsatt er likt, avgjøres rekkefølgen ved
loddtrekning

Dersom antall poeng er lik mellom to spillere avgjøres
rekkefølgen ved innbyrdes oppgjør.

Påmelding i tournamentsoftware og sign-in til turneringsleder klokka
15-17 onsdag før turneringsstart.

Ja, for singleklassene.
Kval herrer single: 32 tablå, 4 wild cards.
Kval damer single: 16 tablå, 2 wild cards.

Påmelding

Kvalifisering?

Herrer:

Turneringsformat double:
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I henhold til vedlegg 1.

Damer:
8 tablå,
5 direkte,
1 wildcard
2 spillere fra kvalifiseringen.
Best av tre fulle sett.
Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref § 3.

Herrer:
16 tablå
10 direkte,
2 wildcards
4 spillere fra kvalifiseringen

Kampformater single,
hovedturnering og
kvalifisering:
Seeding (inkl. antall)

Turneringsformat single
hovedturnering:

Spillere som fyller 13 år det kalenderåret turneringen spilles og eldre
spillere.

Hvilke aldersklasser er
turneringen åpen for

Ingen kvalifisering i double.

Gule baller. Ballmerke bestemmes av NTF.

Ball og ballmerke:

NOK innendørs.

I herrer double kan NTF og arrangerende klubb

I hovedturneringen herrer single kan arrangerende
klubb og NTF tildele 1 wildcard hver. I
hovedturneringen damer single kan arrangerende
klubb tildele 1 wildcard.

I kvalifiseringen herrer single kan NTF og
arrangerende klubb tildele inntil 2 wildcard hver.
I kvalifiseringen damer single kan NTF og
arrangerende klubb tildele 1 wildcard hver.

Det skal benyttes nye baller i alle kamper. Det
skal også være nye baller i tredje sett i
hovedturneringen i single.

Kommentert [LS18]: Endret slik at alternative formater kan
benyttes der det er hensiktsmessig

Startkontingentene er makspriser.

tildele 1 wildcard hver.
I damer double kan arrangerende klubb tildele 1
wildcard.
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Gutter og jenter single og double. Bonusturnering.
Klassene deles opp i underklassene:
NC A, NC B og og NC C.

Klasser/spill:

Single:

Norgescup u14, u16 og u19 innendørs og utendørs bane

Kategori turnering

Faste opplysninger

Det skal legges opp til både single og double
dersom banekapasiteten tillater det.
Bonusturnering prioriteres foran double.

Merknader

Vedlegg nr. 7 Formater og gjennomføringsregler for norgescup (NC) u14, u16 og u19

Startkontingent:

Lucky loser

Trekning og spilleliste:

Kampformat double:

Damer:
4 tablå
3 direkte
1 wildcard
Best av tre sett med no-ad og matchtiebreak i evt avgjørende tredje
sett.
Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref § 3.
Trekning foretas etter sign-in onsdag kl 17.
Spilleliste publiseres av arrangør onsdag mellom 20-22.
Ja, lucky loser-liste skal alltid legges frem slik at tapere i
kvalifiseringen kan skrive seg på. Høyest rangerte tapende spiller i
kvalfinalen får første ledige plass.
Tablå ute single: kr. 400,Tablå ute double: kr. 150,-.
Tablå inne single: kr. 500,Tablå ute double: kr. 150,-.

8 tablå,
6 direkte
2 wildcard

Kommentert [LS19]: Endret slik at alternative formater kan
benyttes der det er hensiktsmessig

U14: Første halvår (t.o.m. 30. juni) kun åpen for spillere i
aldersklassen U14.

Hvilke aldersklasser er
turneringen åpen for.

Tablå

Turneringsformat single:
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Nei

Kvalifisering

U19: Første halvår (t.o.m. 30. juni) kun åpen for spillere i
aldersklassen U19. Andre halvår (f.o.m. 1.juli) også åpen for
spillere i aldersklassen U16.

U16: Første halvår (t.o.m. 30. juni) kun åpen for spillere i
aldersklassen U16. Andre halvår (f.o.m. 1. juli) også åpen for
spillere i aldersklassen U14. også åpen for spillere som fyller 14 år i
det kalenderåret turneringen spilles.

Andre halvår (f.o.m. 1.juli) også åpen for spillere som fyller 12 år i
det kalenderåret turneringen spilles.

Gule baller. Ballmerke bestemmes av NTF.

Ball og ballmerke:

Double:
Inntil 12 par: Alle i NC A
13-20 par: 8 beste i NC A, resten i NC B
Mer enn 21 par: 8 beste i NC A, 8 i NC B, resten i NC C

Inntil 24 deltagere Alle i NC A.
25-40 deltagere 16 beste i NC A, resten i NC B
41-64 deltagere 16 beste i NC A, 16 i NC B, resten i NC C
65-80 deltagere 24 beste i A, 24 i NC B, resten i NC C
Over 80 deltagere 24 beste i A, 32 i NC B, resten i NC C

Alle aldersklasser.
De som taper første kamp kan sign in til
bonusturnering. Spillere som evt. vinner
første kamp på walkover og taper neste
kamp, kan delta i bonusturneringen, men får
kun rankingpoeng fra hovedturnering.

Kommentert [LS21]: Stenges for 13-åringer. For mange som
spiller i feil klasse i dag

Kommentert [LS20]: Ny inndeling i double. For å gjøre
doubletablåene mindre og dermed minske den totale
kampbelastningen i NC-turneringene

Det kan tildeles inntil 2 wild cards i NC A (med 16 spillere) som
begge fordeles av NTF, og inntil 4 wild cards i NC B, hvorav 2
fordeles av NTF og 2 fordeles av arrangerende klubb.

Wildcard

Inne:
Single (tablå) kr. 500,-.
Double (tablå) kr. 150,-.

Startkontingentene er makspriser. Satsene
gjelder alle aldersklassene. Bonusturneringer
i singel skal være inkludert i prisen. Kr. 50
per spiller til reisefordeling er også inkludert
i startkontingenten.

Double kan gjennomføres med forkortede
kamper. Det er turneringsleder som avgjør
spilleoppsettet.

Formatet i bonusturneringen kan arrangør
selv bestemme ut fra deltagelse og kapasitet,
men det skal minimum være start på 2-2 og
matchtiebreak i avgjørende.
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Faste opplysninger

Merknader

Vedlegg nr. 8 Formater og gjennomføringsregler for åpne turneringer i juniorklassene

Startkontingent:

Valgfritt.
Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref § 3.

Turnerings- og kampformat i
doubleklasser.

I de NC-turneringene der NC A består av 24 spillere kan det tildeles
inntil 4 wild cards, hvorav 3 fordeles av NTF og 1 fordeles av
arrangerende klubb.
Ute:
Single (tablå) kr. 400,Double (tablå) kr. 150,-.

Som i tabell i vedlegg 1.

U14: To fulle sett med matchtiebreak som evt. 3.sett
U16 og U19: Tre fulle sett.
Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref § 3.
Minimum start på 2-2 og matchtiebreak i avgjørende, forøvrig
valgfritt.
Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref § 3.

Seeding (inkl. antall)

Turnerings- og kampformat
for bonusturnering

Kampformater single
hovedturnering:

Kommentert [LS24]: Endret slik at alternative formater kan
benyttes der det er hensiktsmessig

Kommentert [LS23]: Endret slik at alternative formater kan
benyttes der det er hensiktsmessig

Kommentert [LS22]: Endret slik at alternative formater kan
benyttes der det er hensiktsmessig

Gutter single, double valgfritt og/eller jenter single, double
valgfritt

U10: Oransje ball.
U11: Grønn ball
U12 Race: Gul ball.
U12 Challenge: Grønn ball.
U12 Regionsturnering: Grønn ball.
U14, U16 og U19: Gul ball

Klasser/spill:

Ball og ballmerke:
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U14

Race U12: I perioden 1. januar - 30. juni er turneringen åpen for
spillere som fyller 12 år det kalenderåret turneringen spilles. I
perioden 1. juli - 31. desember er turneringen åpen for alle
spillere i aldersklassen U12.

U12

Race U14: Åpen for spillere i aldersklassen U14 og spillere som
fyller 12 år det kalenderåret turneringen spilles.

Regionturneringer U12: Bestemmes av hver enkelt region, men
ikke for spillere yngre enn 9 år.

Challenge U12: Åpen for spillere i aldersklassen U12.

Åpen for spillere i aldersklassene U10 og U11.

Øvrige U10-turneringer: Åpen for spillere i aldersklassen U10
og yngre aldersklasser.

U10 Porsche Cup: Åpen for spillere født i aldersklassen U10.

U11

U10

Hvilke aldersklasser er turneringen åpen for.

Åpne turneringer i U8, U10, U11, U12, U14, U16 og U19.
Innendørs og utendørs bane.

Kategori turnering

Ballmerke bestemmes av arrangør.

Hvilke klasser bestemmes av NTF ved tildeling av
turnering.

Kommentert [LS25]: U11 ble innført i 2018 (klassen var ikke
nevnt i daværende reglement)

Valgfritt

U10: Alle kamper best av 1 sett.
U12 race: To fulle sett med matchtiebreak som evt 3.sett.
U12 challenge: To sett med start på 2-2, matchtiebreak som evt
3. sett.
U14 race: To fulle sett med matchtiebreak som evt 3.sett.
U14 challenge: To fulle sett med matchtiebreak som evt 3.sett.
U16 race: Tre fulle sett.

Turneringsformat double:

Kampformater single:
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U 10: Midibaner. Alle skal spille minimum 4 x 1 sett.
U12, U14 og U16 race: Tablå med sign-in bonus.
U12, U14 og U16 challenge: Pulje med sluttspill og sign-in
bonus.
U19 tablå, evt pulje ved lav deltagelse.

Regionmesterskap U19: Bestemmes av hver enkelt region.

Regionmesterskap U16: Bestemmes av hver enkelt region.
Åpen U19: Åpen for spillere i aldersklassene U16 og U19.

Challenge U16: Åpen for spillere i aldersklassen U16 gutter med
rating lavere enn 7.50 og u16 jenter med rating lavere enn 6.00.

Challenge U16: Åpen for spillere i aldersklassen u16 som er
ranket lavere enn 40 på NTFs U16-ranking.

Regionmesterskap U14, U16 og U19: Spillere som
eventuelt spiller en klasse opp får kun rankingpoeng
tilsvarende den klassen man tilhører.

Kommentert [LS28]: Endret ifm overgang fra rating til ranking

Kommentert [LS27]: Var tidligere også åpen for 13-åringer.

Regionmesterskap U14: Bestemmes av hver enkelt region.
Race U16: Åpen for spillere i aldersklassen U16 og spillere som
fyller 14 år det kalenderåret turneringen spilles.

Turneringsformat single:

U19

U16

Kommentert [LS26]: Endret ifm overgang fra rating til ranking

Challenge U14: Åpen for spillere i aldersklassen u14 gutter med
rating lavere enn 6.50 og u14 jenter med rating lavere enn 5.50.

Challenge U14: Åpen for spillere i aldersklassen u14 som er
ranket lavere enn 20 på NTFs U14-ranking.

U10
Puljespill ute singel: kr. 300,Pulje ute double kl. 100,-.
Puljespill inne singel: kr. 400,Pulje inne double: kr. 100,-.

Startkontingenter:

Startkontingentene er makspriser.

Iht til barneidrettsbestemmelsene
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Klasser/spill:

Kategori turnering

Faste opplysninger

Åpne turneringer klasse A, B og C.
Regionmesterskap.
Innendørs og utendørs bane.
Herrer single, double valgfritt
Damer single, double valgfritt

Hvilke klasser bestemmes av NTF ved tildeling av
turnering.

Merknader

Vedlegg nr. 9 Formater og gjennomføringsregler for åpne turneringer i seniorklassene

U11, U12, U14, U16 og U19:
Puljespill ute singel: kr. 350,Pulje ute double: kr. 100,-.
Puljespill inne singel: kr. 500,Pulje inne double: kr. 150,-.
Tablå ute singel: kr. 300,Tablå ute double kr. 100,-.
Tablå inne singel: kr. 400,Tablå inne double: kr. 150,-.

Deltakerpremie i turneringer i aldersklassene U10, U11 og U12.
I øvrige turneringer bestemmer arrangør premieringen.

Premiering.

Seeding (inkl. antall)

Kampformat double:

U16 challenge: Tre fulle sett.
U19: Tre fulle sett.
Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref § 3.
Best av tre sett med matchtiebreak som tredje sett og no-ad
Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref § 3.
I aldersklassene U14, U16 og U19 i henhold til vedlegg 1.

Kommentert [LS30]: Endret slik at alternative formater kan
benyttes der det er hensiktsmessig

Kommentert [LS29]: Endret slik at alternative formater kan
benyttes der det er hensiktsmessig

Gule baller.

Åpen for spillere som fyller 13 år i kalenderåret og eldre og med
ranking dårligere enn 50 for herrer og 10 for damer.

Åpen for spillere som fyller 17 år 15 år i kalenderåret og eldre
og med ranking dårligere enn 100 for herrer og 25 for damer.

Åpen for spillere som fyller 13 år i kalenderåret og eldre.

Åpen for spillere som fyller 13 år i kalenderåret og eldre med
ranking dårligere enn 25 for herrer og 10 for damer.

Åpen for spillere som fyller 17 år 15 år i kalenderåret og eldre
og med ranking dårligere enn 50 for herrer og 25 for damer.

Åpen for spillere som fyller 13 år i kalenderåret og eldre.

Tablå. Pulje ved lav deltagelse

Tablå. Pulje ved lav deltagelse
Best av tre fulle sett
Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref § 3.

Best av tre sett med matchtiebreak i avgjørende sett. No-ad.
Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref § 3.
I henhold til vedlegg 1.

Avgjøres av arrangør

Klasse B single

Klasse C single

Klasse A double

Klasse B double

Klasse C double

Regionmesterskap

Turneringsformat single:

Turneringsformat double:
Kampformater single:

Kampformat double:

Seeding (inkl. antall)

Premiering.
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Åpen for spillere som fyller 13 år i kalenderåret og eldre spillere.

Klasse A single

Hvilke spillere er turneringen åpen for.

Ball og ballmerke:

Mixed double (valgfritt)

I turneringer for damer spilles maksimalt best av tre
sett. I turneringer for herrer kan det også spilles best
av fem sett.

Utenlandske spillere kan delta i alle klasser

Utenlandske spillere kan delta i alle klasser.

Ballmerke bestemmes av arrangør.

Kommentert [LS34]: Endret slik at alternative formater kan
benyttes der det er hensiktsmessig

Kommentert [LS33]: Endret slik at alternative formater kan
benyttes der det er hensiktsmessig

Kommentert [LS32]: Minimumsalderen endret til 15 år.

Kommentert [LS31]: Minimumsalderen endret til 15 år.

Inne:
Single (tablå) kr. 500. Double (tablå) kr. 150.

Ute:
Single (tablå) kr. 400. Double (tablå) kr. 150.

Inkl. bonusturnering single.
Startkontingentene er makspriser.

Forbundserien og regionserien.
Påmelding skjer til NTF. Fristen er 1. november. Alle lag
som har deltatt i årets mesterskap anses som påmeldt til
neste års mesterskap med mindre klubben har trukket laget
innen 1. november.
Divisjonskomiteen fastsetter og fordeler ballmerker.

Fordeling av lag til ulike avdelinger i elitedivisjonen
trekkes på bakgrunn av siste års resultat.

Klasser/spill:

Påmelding og påmeldingsfrist

Ball og ballmerke:

Oppsett av divisjoner og
avdelinger.
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Herrer og damer.

Norgesmesterskap i lagtennis

Kategori turnering:

Oppsettet av divisjoner og avdelinger skal sendes
klubbene senest 1. februar i mesterskapsåret.

Alle kamper skal begynne med nye baller.
I elitedivisjonen skal det brukes nye baller i tredje sett i
alle singelkamper.

Merknader

Fast opplysninger

Vedlegg nr. 10 Format og gjennomføringsregler for norgesmesterskap i lagtennis

Startkontingenter:

20

Format for enkeltkampene.

Lagseriens format

I doublekampene spilles to sett med tiebreak på 6-6 og no

Øvrige divisjoner spilles som avdelingsvise enkeltserier.
I single spilles det best av tre sett, med tiebreak på 6-6 i
alle sett.

Endret til:
Elitedivisjonen spilles som enkel serie. De fire beste går til
semifinale. Nr 1 møter nr 4 og nr 2 møter nr 3. Nr 1 og 2
har hjemmekamp. Vinnerne av disse kampene spiller
finale og vinneren her blir norgesmester for lag. Lag nr 7
og 8 rykker ned.

Etter innledende puljespill spiller vinner av avdeling A
mot nr. to i avdeling B. Vinner av avdeling B spiller mot
nr. to i avdeling A. Puljevinnerne har hjemmekamp.
Vinnere av disse to kampene spiller finale og vinneren blir
norgesmester for lag. Lagene som er blitt nr. tre og fire i
de to avdelingene i innledende puljespill spiller mot
hverandre i nedrykkskamper. Lagene som har blitt
nummer tre har hjemmekamp.

I elitedivisjonene spilles innledende puljespill i hver
avdeling. Klubbene skal ha en kamp på nøytral bane, en
hjemmekamp og en bortekamp.

De to lagene som rykker opp fra underliggende divisjon,
trekkes til slutt til hver sin avdeling. Fordeling av lag i
øvrige divisjoner skjer ved tilsvarende trekning.

Lag nr. 1 og 2 trekkes først til hver sin avdeling, deretter
lag nr. 3 og 4 og så videre.

Kampene spilles i den rekkefølge som er gitt ved
nominering av lagkampen. Førstedoublen skal spilles
først, deretter andre doublen. Etter doublene spilles
førstesingelen, deretter andresingel osv.

Turneringsledelsen kan også justere oppsettet av
geografiske hensyn.

Dersom en klubb er representert med flere enn ett lag i
1.divisjon eller 2.divisjon for herrer eller 1.divisjon for
damer skal lagene imidlertid plasseres i forskjellige
avdelinger så langt som mulig. Når en klubb ellers er
representert med to eller flere lag i samme divisjon
eller avdeling, skal kampprogrammet settes opp slik at
disse to lagene møtes i sin første kamp.

Kommentert [LS36]: Endringer som følge av nytt oppsett i
eliteserien

Kommentert [LS35]: Endringer som følge av nytt oppsett i
eliteserien

Ingen spiller kan spille flere enn sju lagkamper i
forbundserien. Kvalifiseringskamper ikke medregnet. I
eliteserien kan spilleren i tillegg spille semifinale og

Bruk av nominerte spillere
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Klubber som ikke har lag i forbundserien skal rangere sine
spillerne etter spillerstyrke ved mesterskapets start.

Det skal gjøres en egen nominering for double der
spillerne rangeres enkeltvis etter spillerstyrke i double.
Klubber med ett lag skal nominere minst åtte spillere.
Klubber med to lag skal nominere minst 16 spillere.
Klubber med tre lag skal nominere minst 24 spillere.
Klubber med fire lag skal nominere minst 32 spillere.
NTF kan gi dispensasjon fra kravene om minimum antall
nominerte spillere.

Nominasjonen skal godkjennes av NTF. Oppmannen kan
forlange oppstillingen endret, dersom den er åpenbart
urimelig. En godkjent nominasjonsliste kan ikke endres
uten turneringslederes godkjennelse.

Klubber som har lag i forbundserien eller i både
forbundserien og regionserien skal nominere sine
lagspillere etter spillerstyrke til NTF innen 10. mai.

Øvrige divisjoner: Lagkampene skal starte kl. 12.00 på
helge- og helligdager og kl. 17.00 på hverdager.

Elitedivisjonene: Lagkampene skal starte kl. 12.00 på
helge- eller helligdager. På hverdager skal lagkampen
starte kl. 16.00 dersom kampen skal spilles på fire baner
og kl. 17.00 dersom kampen skal spilles på fem baner.

Lagoppstilling for klubber uten
lag i forbundserien.

Nominering av spillere for
klubber med lag i forbundserien

Tidspunkt for kampstart.

ad. Matchtiebreak som evt. tredje sett. Matchtiebreaket
spiller først til 10, må vinne med to poeng.

Kommentert [LS37]: Det er ikke kvalifiseringskamper i
Forbundsserien i det nye oppsettet
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Forbundserien:
Det paret med den laveste sum av nominerte spillere
spiller førstedouble. Ved lik sum skal det paret som har
best nominerte spiller spille førstedouble.

Oppsett av doublepar

Regionserien:
Parene settes opp slik at førstedouble styrkemessig er
bedre enn annendouble.

En nominert spiller som ikke har deltatt på noen av de fire
første lagkampene på det laget han eller hun tilhører,
strykes fra nominasjonslisten. De nominerte spillerne som
er lavere rangert, rykker en plass opp.
En spiller som er strøket fra nomineringslisten, kan ikke
brukes senere i samme sesong uten godkjenning fra
turneringsledelsen.

Stryking av nominerte spillere

Klubber uten lag i elitedivisjon:
Alle nominerte spillere kan spille lagkamp for klubbens
førstelag. For andrelaget kan bare spillere som er nominert
som nummer fem eller lavere spille lagkamp. For
tredjelaget kan bare spillere som er nominert som nummer
ni eller lavere spille lagkamp.

Klubber som har lag i elitedivisjon:
Alle nominerte spillere kan spille lagkamp for klubbens
førstelag. For andrelaget kan bare spillere som er nominert
som nummer seks eller lavere spille lagkamp. For
tredjelaget kan bare spillere som er nominert som nummer
10 eller lavere spille lagkamp.

finale.
I regionserien kan spilleren spille det antall lagkamper hun
eller han har i den avdeling de er oppsatt.
Kvalifiseringskamper ikke medregnet.

Kamper der spiller trekker seg regnes ikke som en spilt
lagkamp for denne spilleren.
Dersom en spiller trekker seg i en kamp i
forbundserien, kan divisjonskomiteen gi denne
spilleren karantene i påfølgende lagkamper.

Kommentert [LS38]: Tillegg som følge av omlegging av
eliteserien.

Dersom det i en lagkamp benyttes en eller flere spillere
som ikke er spilleberettiget, jf. reglene i §§ 4, 5 og dette
vedlegget, eller er oppsatt på feil plass i lagoppstillingen,
vil laget tape denne spillerens kamp.
Dersom et lag i regionserien ikke stiller med fullt lag,
rykker spillere og par opp slik at det først gis walkover på
plass nr. 4 i single og nr. 2 i double.
Det lag som har flest poeng når alle lagkamper i
divisjonen eller avdelingen er avgjort, vinner divisjonen
eller avdelingen. Dersom flere lag har like mange poeng,
kåres vinneren ut fra følgende i prioritert rekkefølge;
Differansen mellom antall vunnet og tapte individuelle
kamper i alle lagkamper.
Differansen mellom antall vunnet og tapte sett i alle
individuelle kamper.
Differansen mellom antall vunnet og tapte games i alle
individuelle kamper.
Innbyrdes oppgjør mellom to lag.
Loddtrekning.
Herreklassen:

Konsekvenser av å benytte spiller
som ikke er spilleberettiget eller
å ikke stille med fullt lag.

Divisjons- og avdelingsresultat

Opprykk og nedrykk
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Seier i hver enkelt singel- og doublekamp i lagkampen gir
ett poeng. Dersom stillingen er lik (3-3) etter de ordinære
kampene, spilles ett matchtiebreak i double. Vinner av
matchtiebreaket får ett poeng.
I elitedivisjonene får det laget som vinner lagkampen to
poeng. I øvrige divisjoner får lag som vinner etter
ordinære kamper tre poeng. Lag som vinner etter
matchtiebreak får to poeng. Lag som taper etter
matchtiebreak får ett poeng.

Poengberegning

Ved oppsett av doublepar i avgjørende matchtiebreak
velger lagene selv to spillere blant spillerne som har deltatt
i lagkampens øvrige kamper.

Dersom antall påmeldte lag gjør det nødvendig,
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Startkontingent

Vinnerne av de to avdelingene i 1. divisjon, rykker opp til
elitedivisjonen. De to siste lagene i hver avdeling i 1.
divisjon rykker ned til 2. divisjon.
Fire lag i 2. divisjon rykker opp til 1.divisjon.
Fastsettes av NTF

Dameklassen:
Ett lag fra hver avdeling i elitedivisjonen rykker ned til 1.
divisjon. Hvilke lag som rykker ned avgjøres ved
nedrykkskamper mellom lagene som blir nr. tre og fire i
grunnspillet i hver sin avdeling.
Endret til:
Lag nr 7 og 8 i elitedivisjonen rykker ned.

Vinnerne av de to avdelingene i 1. divisjon, rykker opp til
elitedivisjonen. De to siste lagene i hver avdeling i 1.
divisjon rykker ned til 2. divisjon.
De to beste lagene i hver avdeling i 2. divisjon rykker opp
til 1. divisjon. De tre siste lagene i hver avdeling i 2.
divisjon rykker ned til 3. divisjon.
Seks lag i 3. divisjon rykker opp til 2.divisjon.

Ett lag fra hver avdeling i elitedivisjonen rykker ned til 1.
divisjon. Hvilke lag som rykker ned avgjøres ved
nedrykkskamper mellom lagene som blir nr. tre og nr. fire
i hver sin avdeling etter grunnspillet.
Endret til:
Lag nr 7 og 8 i elitedivisjonen rykker ned.

fastsetter divisjonskomiteen hvert år utfyllende regler
for opprykk og nedrykk fra og til regionserien og
mellom divisjoner i regionserien.
Regionserien, herunder internt i Regionserien,
fastsetter divisjonskomiteen opprykksregler og
nedrykksregler før mesterskapets start, basert på antall
påmeldte lag og fordeling av disse mellom divisjoner
og avdelinger.
Dersom resultater fra ordinære lagkamper ikke passer
med oppsettet, fastsetter divisjonskomiteen nødvendige
kvalifikasjonskamper.
Dersom et eller flere lag trekker seg fra turneringen før
neste sesong, avgjør divisjonskomiteen om det skal
fylles på med lag fra lavere divisjoner, eventuelt etter
nødvendig kvalifiseringsspill.

Kommentert [LS40]: Endringer som følge av nytt oppsett I
eliteserien

Kommentert [LS39]: Endringer som følge av nytt oppsett i
eliteserien

TENNISTINGET 2019
Søndag 27. Oktober 2019

TINGDOKUMENTER

NORGES TENNISFORBUNDS 84. TING

