
 

 

Norges Tennisforbund inviterer til 
Tennis/Padel møter 23-25 oktober 

 

 
 
 

Norges Tennisforbund (NTF) inviterer alle tennis- og padelklubber til diskusjon, 
inspirasjon, kompetanseutvikling, samarbeid og nettverksbygging 23-25 oktober. 
Målsettingen med helgen er styrke samarbeidet og samhandlingen i norsk tennis og padel. 
 
2020 har vært et spesielt år. Covid-19 har selvfølgelig stjålet de største overskriftene, men tennis har også 
fått sin spalteplass. I mai/juni var tennis hyppig i mediene. 20. juni avholdt norsk tennis noe så sjeldent og 
alvorlig som et ekstraordinært forbundsting.  
 
Tiden er nå inne for å styrke samarbeidet og samhandlingen – slik at tennis og padel kan fortsette å styrke 
sin posisjon som de mest attraktive idrettene å ha, livet ut! 
 
På de neste sidene vil dere finne preliminære program, hvem som bør være tilstede på de ulike dagene. Vi 
tar sikte på et fysisk møte, men vil tilrettelegge for digital deltakelse.  
Skulle smittesituasjonen endre seg til det verre, så blir dette en heldigital helg.  
 



 

 

Styret og administrasjonen i NTF ønsker alle klubber, trenere og tennisentusiaster velkommen! 
 
Padelmøte, fredag 23. Oktober 
17:00-17:15 Velkommen, Lars Gjerdåker - President 
17:15-17:45 Rapport 2020 – status, Henrik Norvald - Padelansvarlig  
17:45-18:00  Idrettsmodellen, Aslak J. Paulsen – konstituert Generalsekretær 
18:00-21:00 Diskusjon. Veien videre, prioriteringer 
 
Hvem skal melde seg på: 
Padel er fremdeles i oppstart og vekstfasen. Derfor inviterer NTF bredt, for å styrke engasjement og 
eierskap. I tillegg til de rene padelklubbene og tennisklubber m/ padeltilbud, ønsker vi også padelsentre 
velkommen denne gangen.  
 
Påmelding:  Send samlet påmelding til post@tennis.no (klubb/sentre, navn, telefon, mail - til alle) 
Sted: Oslo Tennisarena (OTA) 

 
Tennisforum, lørdag 24. oktober 
12:00-12:30 Registrering, Aasa Auensen 
12:30-12:45 Velkommen, Aslak J. Paulsen 
12:45-13:30 Kvalitetsklubb – erfaringer, konsekvens. Kristoffer Vatshaug - Norges Fotballforbund 
13:30-13:45 NTFs strategiplan & Medlemsundersøkelse høst 2020, Aslak J. Paulsen 
13:45-14:15 LUNSJ 
14:15-15:15 Diskusjon – klubbkonsept m/fremlegging fra gruppearbeid, Aslak J. Paulsen 
15:15-15:30 PAUSE 
15:30-16:30 Diskusjon – kommunikasjon m/fremlegging fra gruppearbeid, Tina Falster 
16:30-16:45 PAUSE 
16:45-18:00 Diskusjon – Arrangement/turneringer m/fremlegging, TBA 
 
Hvem skal melde seg på: 
Alle som har et engasjement for å utvikle og styrke norsk tennis gjennom klubbutviklingsarbeid: 
styremedlemmer, komitemedlemmer, trenere, administrativt ansatte og foreldre som bidrar som frivillige 
mot arrangement, anlegg eller lignende. 
 
Påmelding: https://minidrett.nif.no/Event#3719680-010  
Sted:   Oslo Tennisarena (OTA) 
 



 

 

Ledermøte, søndag 25. Oktober 
09:45-10:00 Registrering, Aasa Auensen 
10:00-10:15 Velkommen, Lars Gjerdåker 
10:15-11:15 Midlertidig årsrapport, regnskap, prognose & medlemsundersøkelse, administrasjon/styre  
11:15-12:15 Arbeidsgruppens midlertidige rapport, Fredrik Vabog 
12:15-12:30 Samhandling & samarbeid (den norske idrettsmodellen), Ole Jørstad, idrettsstyre i NIF 
12:30-13:30 LUNSJ 
13:30-15:30 Diskusjon m/fremlegging, Lars Gjerdåker (fasilitator) 
15:30-16:00 Oppsummering & avslutning, Anja Elisabeth Hansen 
  
Hvem skal melde seg på: 
Styremedlemmer i klubber tilsluttet NTF samt hovedansvarlige trenere/administrativt ansatte i klubber.  
 
Påmelding: Send samlet påmelding til post@tennis.no (klubb, navn, telefon, mail - til alle) 
Sted:  Oslo Tennisarena (OTA) 
 
NB! Frist for påmelding er 13. oktober 
 
 
På vegne av Norges Tennisforbund 
 

 
Aslak J. Paulsen 
Konstituert Generalsekretær 
aslak.paulsen@tennis.no 


