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Kjære tennisklubber,
Verden befinner seg i en uforutsett og alvorlig situasjon pga koronapandemien. Det viktigste i Norge nå er å
begrense hvordan dette rammer liv og helse.
Myndighetene har besluttet en rekke tiltak for å kontrollere spredningen. Hele norsk idrett, og dermed
norsk tennis, inkluderes i dette og blir dermed satt på prøve.
Torsdag 12.03.2020 bestemte myndighetene å stenge ned den organiserte idretten i hele Norge. Norges
Idrettsforbund (NIF) sendte straks ut det behørige pålegget om at all organisert trening, samlinger og
konkurranser skulle opphøre med umiddelbar virkning.
Dette var viktig for smittevernet, men også en aktivitets- og potensielt økonomisk krise for de 11.000
idrettslagene som måtte stenge på dagen.
Norsk tennis er intet unntak og vi kan gå en særdeles tøff tid i møte dersom dette drar ut i tid. Norges
Tennisforbund (NTF) forsøker å gi best og mest mulig støtte og informasjon i denne vanskelige tiden.
Samlesiden for informasjon for klubbene og deres medlemmer finnes her:
https://www.tennis.no/samlinger/nyheter/informasjon-om-corona-viruset
For at norsk tennis skal stå best mulig samlet, ønsker NTF å være nært oppdatert om situasjonen i din
klubb.
Fremover vil vi spørre om status i din klubb. Jo mer NTF vet om deres situasjon, jo mer kan vi informere det
politiske Norge og NIF om hvilken hjelp din klubb trenger.
Lurer dere på ting utover det som er opplyst på samlesiden vår er det bare til å ta kontakt. Vi er på plass for
dere, og vil hjelpe til med alt vi kan.
Korona situasjonen vil på et eller annet tidspunkt gå over. Da må norsk tennis være forberedt. Det er mye
som kan gjøres i denne nede-perioden. Vi vil fortsette å sende dere informasjonsskriv der vi kommer med
anbefalinger på hva styrene, spillerne og medlemmene kan gjøre for å aktivisere seg og være godt
forberedt når haller og baner på ny åpner for spill.
Med vennlig hilsen

Alexander Kjær
Generalsekretær
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