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Smittetrykket øker i Norge. Nye tiltak har kommet. Norsk tennis og padel står på ny 
foran en utfordrende tid. NTF henstiller derfor alle klubber til å følge de nasjonale 
og lokale retningslinjene. Klarer vi det, så er sjansen stor for at hverdagen vil komme 
raskere tilbake til normalen. 
 
Til tross for den økende smittetrenden, er konsekvensene for tennis og padel ikke så alvorlig 
som den var i mars og april. Vi kan fremdeles drive racketsportene, men vi må være bevisste 
på vår adferd og smittevernstiltak. Les mer om dette under.  
 
Nye koronavettregler 
På tennis.no vil dere finne veiledning/anbefalinger for tennis- og padelspill. NTF er 
overbevist om at våre medlemsklubber er forsvarlige og tar samfunnsansvar. NTF 
registrerer at smittetrykket er ulikt fra kommune til kommune. De hardest rammede 
kommunene har innført strengere tiltak enn de nasjonale og vi ber derfor 
medlemsklubbene sjekke retningslinjer i sin tilhørende kommune.  
 
 



 

 

 
 
 
 
Medlemsundersøkelse 
NTF har investert i et medlemsundersøkelsesverktøy. I oktober sendte vi ut en 
pilotundersøkelse til medlemsklubbene. Ca. 70 svarte: 
https://drive.google.com/file/d/1Au42bIJHUpvnknVLXL4lgHxjBs7CLBTv/view?usp=sharing 

 
 

  
 
Ny nettside for norsk tennis 
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. Tina Falster har ansvaret for nettstedet og vil være redaktør. 
Tina kan kontaktes på: tina.falster@tennis.no  
 
Landslagsmodell 
I 2019 ble det gjort en endring i landslagsmodellen til NTF. I samråd med 
prestasjonstrenere og Olympiatoppen ble det fremmet et ønske om å få flere til å bli, trene 
og utvikle seg i Norge. Norge har like gode trenere som andre land, og vi tror at et 
samarbeid mellom klubb, idrettsskoler og forbund vil føre frem. Støtten går nå til trening, 
trener- og kulturutvikling.  



 

 

 

 
 
I mai 2020 ble det innført formiddagstrening for de aller beste. Pga. Korona, har dette vært 
et godt mottatt tilbud som favner om mange og som har samlet og bygget miljøet. 
Landslagsansvarlig Fredrik Loven har ansvaret for denne treningen, bruttosamlinger, 
representasjonsoppgaver for juniorer og ettermiddagstreningene. I tiden fremover vil 
landslagsansvarlig invitere til dialogmøter om videreutvikling av eksisterende modell. 
Eierskap og solid forankring blir avgjørende for at norsk tennis kan få en 
samarbeidsmodell til å fungere. Målet er å sette spillerne i sentrum slik at de får optimale 
forutsetninger for å lykkes med sitt treningsarbeid. Se mer her: 
https://youtu.be/3nJfJze1uaw 
 
Vi trenger flere turneringsarrangører 
Ønsker du flere tennisturneringer? Synes du det er for langt å reise for å konkurrere? Da 
har du sjansen nå til å påvirke terminlista for 2021. 
 
Som følge av koronapandemien er søknadsfristen for turneringer i 2021 satt så sent som 
mandag 16.november. Dersom du ønsker flere turneringer i nærområdet, ta kontakt med 
din klubb og send en søknad til Norges Tennisforbund på mail til Svein.Lapstun@tennis.no 
 
Kommunikasjon - Instagram  
NTF får tilbakemelding fra klubber på at etablering en Instagramkonto for klubb har vist 

seg å styrke felleskapet og klubbfølelsen. I tillegg kommuniserer man lettere 
med ungdomsmedlemmene. Bergentennisarena, Stavangertennis, 
Lillehammerlawntennisklubb, HamarIL og Stabekktennis er allerede etablert og 
rapporterer om velfungerende konti. I tillegg er en rekke andre klubber på gang 

med å etablere konto. Bergen og Stavanger har også etablert SnapChat. Første bud for en 



 

 

vellykket Instagram-konto er regelmessig publisering! Ta kontakt med en av klubbene som 
har etablert klubbkonto eller med SoMe support i NTF: tina.falster@tennis.no 
 
Padel, Tennisforum, Ledermøte 
NTF avholdt padel- og tennismøter helgen 23.-25. oktober. For padel var dette det første i 
sitt slag. Alle 3 møter skapte engasjement og diskusjon, men vi skulle gjerne ha sett flere 
være med. Korona satt nok sitt preg på deltakelsen.  
 
Alle presentasjoner kan dere finne i klubbdrive: 
https://drive.google.com/drive/folders/14iAGlgQ9HhznMkDpG8TfI3k8ZJ4QTGXg?usp=sharing   
 
Endringer i NTF-administrasjonen 

NTF vil i starten av 2021 utlyse 1-2 stillinger. NTF må styrkes på klubbsupport, 
ungdomsutvikling, aktivitetsutvikling og utdanning. Utlysninger og ansettelser 
tar tid, derfor har NTF engasjert Espen Lilleaas 100% ut juni 2021. Espen skal 
fortsatt jobbe med Tenniskids, men skal også være klubbveileder og bidra 
mot trenerutdanning.  

 
Øivind Sørvald har nå redusert sin stillingsprosent til 70% og fått nye arbeidsoppgaver. 
Som utviklingsansvarlig vil hans oppgaver være knyttet mot trenerutdanning/utvikling, 
analyser mot landslag/idrettskoler/spillere og implementering av spillerguiden/Tech 
app/Tech bane.  
Av eksterne oppdrag vil Øivind jobbe for Eurosport, Casper Ruud og internasjonale aktører. 
 
Tina Falster har til nå vært ansatt 100% som ungdomsansvarlig. Tina får nå en delt rolle 
mellom ungdomsutvikling og kommunikasjon. Norsktennis.no og SoMe er sentrale 
oppgaver i den nye rollen.  
 
På vegne av styret og administrasjonen i NTF 
 
Aslak J. Paulsen 
Generalsekretær 
Aslak.paulsen@tennis.no   


