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Kjære tennisklubber 

 

På torsdag sendte vi ut et lite nyhetsbrev, og fredag en enkel undersøkelse, om hvordan tilstanden i 

hver enkelt klubb er. Vi setter stor pris på den raske svar responsen fra mange klubber, og ser frem 

til å få flere tilbakemeldinger.  

 

Informasjonen dere har delt, vil NTF bruke i dialogen med NIF og det politiske Norge til beste for 

norsk tennis.  

 

Norges idrettsforbund sendte i går kveld ut et nyhetsbrev til alle idrettslag hvor de ber dem om å 

rapportere om økonomiske konsekvenser som følge av koronasituasjonen. Formålet med denne 

rapporteringen er å skaffe norsk idrett en god og oppdatert oversikt over idrettslige og økonomiske 

konsekvenser Covid-19 har påført idretten. Denne rapporteringen er kun en kartlegging av de 

samlede økonomiske konsekvensene, og ikke en tilbakebetalingsløsning.  

http://ext.mnm.as/v/6FA8776E-6D3D-4578-A132-041DA8510AFF  

 

På NTFs samleside finner dere linken oppe til høyre til brukerforklaringen for denne digitale 

innsamlingen for norsk idrett 

https://www.tennis.no/samlinger/nyheter/informasjon-om-corona-viruset 

 

Stengt er stengt - inntil videre 

NTF får veldig mange henvendelser fra klubber vedrørende mulighet for spill på uteanlegg.  

På våre nettsider er NTF krystallklare og strenge om nødvendigheten ved at alle klubber er lojale til 

myndighetenes pålegg og stoppe all idrettslig aktivitet på inne- og utebaner. 

https://www.tennis.no/samlinger/nyheter/informasjon-om-corona-viruset 

 

Hverdagen kommer, vi vet bare ikke når 

Frem mot neste fase i kampen mot koronapandemien gjør fagekspertisen innen helse og 

samfunnsøkonomi analyser og vurderinger av ulike scenarier. Juridisk avdeling i NIF er flinke til å 

involvere tennis og de andre særforbundene, og har direkte kontakt med Helsedirektoratet og 

Folkehelseinstituttet på vegne av hele norsk idrett. Helsedirektoratet jobber nå med mer nøyaktige 

begrepsavklaringer for idretten og detaljerte beskrivelser av hva som er tillatt innen smittevernloven 

for egenorganisert aktivitet. 

 

Bildet som gis er dette: Myndighetene i Norge har valgt å sette fartsgrensen i samfunnet til 10 km/t 

disse første 14 dagene. Nå gjøres det vurderinger om fartsgrensen videre. Juridisk avdeling i NIF gir 

objektive saksopplysninger på vegne av idretten. Fagekspertisen vurderer selv både hvilket videre 

helse og samfunnsøkonomisk scenario de anbefaler som mest riktig for myndighetene og hvilken 

fartsgrense hvert scenario bør ha. 

 

http://ext.mnm.as/v/6FA8776E-6D3D-4578-A132-041DA8510AFF
https://www.tennis.no/samlinger/nyheter/informasjon-om-corona-viruset
https://www.tennis.no/samlinger/nyheter/informasjon-om-corona-viruset
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Avslutningsvis vil jeg bare si at det er veldig gledelig for alle å se kreativiteten og egenaktiviteten 

som foregår med filming og deling av (tennis)aktivitet innenfor smittevernlovens nåværende 

grenser. Fortsett med dette hver dag denne uken! Positivismen og gleden må ingen ta fra oss. 

 

Vi ønsker dere en god uke og kommer tilbake med flere oppdateringer snart. 

 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
Alexander Kjær 
Generalsekretær 
Norges Tennisforbund 


