
 

 

Medlemsskriv  
 
 

 
Desember 2020 

 
2020 har vært et helt spesielt år. Pandemien har på alle mulige måter påvirket 
oss, og den vil nok etterlate seg konsekvenser. Frustrasjon over restriksjoner 
og frihetsberøvelse har gitt oss en ny og uvant hverdag. Det vi tidligere har tatt 
for gitt, har uteblitt. La oss derfor minnes tiden vi nå står i når viruset er 
bekjempet og det vanlige livet gjenoppstår. For, kanskje de små hverdagslige 
tingene som gode håndtrykk, klemmer og sosial frihet betyr mye mer enn vi 
kanskje trodde.  
 
Til tross for et krevende år, melder 90% av NTFs medlemsklubber om økt pågang i 2020.  
Padel har doblet medlemstallet sitt, og mye tyder på at tennisklubbene også har fått flere 
medlemmer i 2020. I april vil norsk tennis få svaret. Da skal dere gjennomføre samordnet 
rapportering.  
 
NTF er uvanlig stolt over klubbstyrene i 2020.  Dere har virkelig blitt satt på prøve.  
Nedstegninger, restriksjoner, smittevernshensyn, permisjoner og kostnadskutt har vært 
krevende oppgaver dere har håndtert. Fra NTFs ståsted så synes vi dere har vært  
hands on, ansvarsfulle og styrt forsvarlig. NTF takker dere alle for innsatsen! 



 

 

 
Terminlista for 1. halvår 2021 

 
NTF har til tross for mye usikkerhet valgt å være 
optimistiske og laget en terminliste ut fra en tilnærmet 
normalsituasjon. Vi er forberedt på å måtte gjøre endringer 
underveis dersom smittesituasjonen tilsier dette. Her finner 
dere terminlisten: 
https://www.tennis.no/spiller/turneringer/terminliste/ 
 
 

NTF ønsker å takke alle klubber som bidrar til et godt og spennende turneringstilbud og 
ønsker lykke til med arrangementene! Du kan også lese mer om turneringstilbudene her: 
https://www.tennis.no/spiller/ 
 
Kommunikasjon som fokusområde 
 

Kommunikasjon blir stadig viktigere. NTF har i andre halvår 
av 2020 styrket dialogen ut mot våre medlemsklubber og 
norsk tennis. Skal NTF lykkes med kommunikasjon må vi 
favne bredt. Norsk tennis består av alt fra 5-6 åringer til de 
som er over 90. Skal vi nå ut til alle, må vi bruke flere flater: 

 
Medlemsskriv 
I august startet NTF med å sende ut et Medlemsskriv. Skrivet kommer ut hver måned og 
sendes til alle klubber og styremedlemmer. Medlemsskrivene legges også ut på tennis.no 
 
Norsktennis.no 
I oktober lanserte NTF siden norsktennis.no. Dette skal være en nyhetsside for hele norsk 
tennis. Ønskes saker publisert, så kontakt tina.falster@tennis.no   
 
Tennis.no 
Tennis.no vil bestå som i dag. Siden er ment som en bruker- og ressursside for spillere og 
klubber.  
 
SoMe 
NTF er også på sosiale medier. Følg oss på Facebook, Instagram og Snap.  
 
 



 

 

 
 
Trenger din klubb et medlemsundersøkelsesverktøy? 

 
 
Noen klubber gjennomfører medlemsundersøkelser hvert år, men 
langt fra alle. Jevnlige medlemsundersøkelser vil gi klubbstyrene 
viktige tilbakemeldinger og et bedre styringsgrunnlag. En 
medlemsundersøkelse vil også være et godt  
samarbeidsdokument i klubbutviklingsdialoger med NTF.  
 

 
Ønsker din klubb å gjennomføre en medlemsundersøkelse i 2021? Ta kontakt på 
post@tennis.no 
   
 
Videoer på vei! 
 

 
NTF er i gang med produksjon av 40 egentreningsfilmer som 
spillere og klubb vil få glede av. Martin Lager (Magnat) har fått 
hjelp av Ulrikke Eikeri og Albert Porsmyr Hansen til å demonstrere 
både oppvarmingsøvelser og styrkeøvelser spillere kan utøve 
hjemme eller i klubb. 
 

I tillegg kommer det videodemonstrasjon av fys-testene NTF bruker mot landslagsspillere 
og bruttotroppspillere. Testene kan benyttes fritt av klubber  
 
Videoene vil bli lastet opp på tennis.no og markedsført på norsktennis.no 
 
 
norsktennis.no trenger din hjelp 
 

Norges Tennisforbund ønsker å styrke og fremme alt det positive 
som skjer i norsk tennis og padel. Norsktennis.no blir derfor en 
nyhetsside der både medlemsklubber og NTF kan dele nyheter og 
hendelser.  
For å lykkes med denne siden trenger vi at din klubb sender inn 
saker til tina.falster@tennis.no. Sammen kan vi skape en levende 
nyhetsside som synliggjør alt som skjer i norsk tennis og padel! 

 



 

 

 
#Stopp og varslingsrutiner i klubb 
 

Med bakgrunn i flere rasistiske hendelser i idretten har NIF fremmet 
kampanjen #stopp.  
 
NTF har laget en Facebook post på #stopp kampanjen. Del gjerne 
denne på deres kanaler. Da er din klubb med på å synliggjøre at 
rasisme ikke har noe i idretten å gjøre. 

 
VG har den siste måneden avdekket og skrevet om overgrepssaker i idretten. Tennis har også fått 
sin spalteplass. I tiden fremover håper NTF at klubbene kan sette fokus på det forebyggende 
arbeidet. Løft problematikken frem i styret og ovenfor ansatte. Diskuter frem gode tiltak for å 
redusere muligheten for at seksuell trakassering og overgrep kan skje i din klubb.  
 
På tennis.no kan dere finne varslingsrutiner som er viktige å synliggjøre på klubbens nettside.   
Varslingsrutiner og andre viktige saker om idrettsetikk finner dere her: 
https://www.tennis.no/om-ntf/idrettsetikk/  
 
Tennis- og padellisens for 2021  
Ny lisensperiode for 2021 er utsendt på epost til alle spillere som har betalt tennis- eller 
padellisens for 2020. Alle som skal delta i en lisenspliktig turnering må ha registrert 
innbetalt lisens før turneringsstart. Lisensene blir utsendt uten utfylt beløp, dvs. utøver kan 
selv velge om man ønsker å betale grunnlisens eller utvidet lisens.  
Det er ingen endring på satsene på lisenser for 2021. Se dekningsgrad er: 
https://www.tennis.no/files/filer/2021-filer/ntf-lisensforsikring-vilkar-2021.pdf. 
  
Det er klubben sitt ansvar å registrere og vedlikeholde informasjon om medlemmenes 
lisens. Les mer her https://www.tennis.no/spiller/lisens/  
 
 
Endringer i NTF administrasjonen 

 
I løpet av første kvartal i 2021 vil NTF utlyse 1-2 stillinger. I påvente av 
ansettelser så har NTF økt engasjementet til Espen Lilleaas. Lilleaas har 
ansvaret for klubbsupport, tenniskids og bidragsyter mot 
trenerutdanning. Lilleaas er innleid 100%. 
I tillegg har NTF leid inn Espen Foss (40%) til å bistå i Tenniskids 
arbeidet. Lilleaas og Foss har oppdragsavtaler som løper ut i juni 2021. 
 

 
 



 

 

Padel komite etablert 
I november ble det første møtet for padelkomiteen avholdt. Komiteen består av 
representanter fra Drammen PK, Oslo PK, Smaalenene PK og NTF (Henrik Norvald og 
Arne Sartz Knudsen). Komiteen ønsker representanter fra flere klubber. Ta kontakt med 
henrik.norvald.@tennis.no for å melde inn kandidater.  
 
Komiteens oppgave er å diskutere og prioritere ressurser mot padelens utvikling i Norge. 
På møtet i november ble følgende saker diskutert: turneringsreglementet, terminlisten 
trenerutdanning, og en ny og oppdatert digital norgesranking.  
 
Takk for samarbeidet i 2020! 
Administrasjonen og styret i Norges Tennisforbund takker medlemsklubbene for 
samarbeidet og utviklingen av norsk tennis i 2020. De siste 10 årene har tennis og padel 
vokst jevnt og trutt og utviklet bedre rammebetingelser for videre utvikling. I tillegg har vi 
gjennom gode internasjonale resultater og hyppige TV sendinger blitt en sport mange 
følger tettere. Vi har all grunn til å være stolte av arbeidet som gjøres av klubber, regioner, 
spillere, trenere og forbund!  
 
På vegne av styret og administrasjonen i NTF 
 
Aslak J. Paulsen 
Generalsekretær 
aslak.paulsen@tennis.no  


