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Torsdag 12. mars vil være en spesiell dato for de aller fleste av oss. Hverdagen vår ble
endret totalt. Covid-19 gjorde sitt inntog med påfølgende bekjempelse. Tiltakene var
mange og alvorlige. Idrettsanlegg, skoler og arbeidsplasser ble stengt. Mange
arbeidstakere fikk arbeidsplasser flyttet hjem, mens andre ble permitterte. Både store og
små måtte innfinne seg med en ny og annerledes hverdag.
Tennissporten ble selvsagt også berørt av pandemien og regjeringens tiltak. Det har
mange fått føle på. Til tross, så opplever NTF at tennisklubbene har vært ansvarlige, vist
solidaritet og tatt myndighetenes retningslinjer på alvor. Tennissporten og idretten
generelt har virkelig vist at dugnadsånden lever i beste velgående.

Tiltakspakker for idretten
Gjennom hele denne annerledes perioden har NIF, sammen med særforbundene, jobbet
med å forhandle frem hjelpepakker for idretten. Spesielt arrangører fikk raskt hjelp, men
tiltakspakken traff ikke alle like godt. Men for mange så ble den likvide situasjonen snudd
fra vondt til noe bedre.
NIF og KUD la den 16. juli frem en fornyet og forbedret tiltakspakke. Den nye ordningen vil
dekke flere typer inntektstap og arrangementer enn tidligere. I tillegg er søknadsprosessen
blitt enklere. Er din klubb/ditt lag registrert i frivillighetsregisteret så kan dere nå søke om
støtte for inntektstap for perioden 12. mars til 31. august. Lotteri- og stiftelsestilsynet
forvalter ordningen og vil behandle søknadene fortløpende. Les mer om ordningen i lenken
under:
https://lottstift.no/ny-krisepakke-for-frivilligheita-2/
MVA. kompensasjon 2020
Innen 15. august skal alle klubber/idrettslag søke om MVA kompensasjon gjennom
Klubbadmin og «samordnet rapportering». I 2020 skal det fordeles nesten 1,7 milliard til
frivillige lag eller organisasjoner. Vi håper at mange tennisklubber benytter seg av dette og
søker. Les mer om kompensasjonsordningen her:
Idrettsforbundet:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/momskompensasjon/
Koronavettregler også i fortsettelsen
Til tross for at Norge har svært lave smittetall og få restriksjoner ber vi våre
medlemsklubber om å fortsette de viktige smittevernstiltakene. Dersom hver enkelt av oss
tar ansvar, vil vi kunne fortsette å tilby aktivitet og idrettsglede uten å få tilbakefall og

stengte anlegg. Be derfor alle medlemmer om å holde seg hjemme om de er syke, teste
seg om de har symptomer, holde avstand (minimum 1m) og videreføre de gode håndvaskrutinene som er etablert. Lokale oppblomstringer, som vi nå ser starten av, vil mest
sannsynlig være en del av hverdagen vår i lang tid fremover. NTF oppfordrer alle til å
videreføre de viktige smittevernstiltakene utøver høsten.
NM, Landsturneringen og Porsche Cup i august
Akkurat nå avvikles 3 viktige arrangementer for norsk tennis: NM i Frognerparken (1-15
august), Landsturneringen (Nordstrand Tennisklubb, 1-9 august) og Porsche Cup på
Heming (5.-9. August). Disse 3 arrangementene er blant de største i løpet av kalenderåret
og viser bredden og toppen i norsk tennis. I den forbindelse viser Eurosport igjen stor
interesse for norsk tennis og vil sende semifinaler og finaler fra Frognerparken.
Sendetidene vil bli markedsført på NTFs Facebookside.
Etablering av arbeidsgruppe
På det ekstraordinære forbundstinget 20 juni i år ble det vedtatt at en arbeidsgruppe
skulle etableres. Gruppen skal komme med råd og anbefalinger til NTFs styre.
Sammensetningen av gruppen baseres seg på innsendte forslag fra klubbene, som
kontrollkomiteen i NTF sammenstiller. Gruppens sammensetning vil publiseres i løpet av
uke 32 og konstituere seg den 15. august. Preliminær målsetting for gruppen er å legge
frem sitt arbeid på ledermøtet 24-25 oktober.
Ledermøte 24-25 oktober
NTF ønsker stort engasjement blant medlemsklubbene også i de formelle fora. NTF skal
avholde sitt årlige ledermøte 24.-25. oktober og inviterer med det til diskusjon,
engasjement, nettverksbygging og sosialt samvær. Formell invitasjon kommer i september,
men det er anledning til å melde seg på allerede nå ved å sende en e-post til:
post@tennis.no

Stor aktivitet og pågang
Mange medlemsklubber melder om rekordstor pågang denne sommeren. Vi håper at
denne interessen vedvarer, og at norsk tennis klarer å ivareta både nye og etablerte
medlemmer. Det krever blant annet god kommunikasjon og attraktive aktivitetstilbud mot
medlemmene. Klarer vi det, så vil vi sammen lykkes med norsk tennis sin visjon:
«Flere skal spille mer tennis, og de skal spille hele livet»
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