
 

 

Medlemsskriv  
 

 
 

Oktober 2020 
Utendørssesongen er på hell. Mange har allerede stengt uteanleggene, andre 
skal snart følge etter. Det er selvsagt vemodig å stenge ned, men tenk over 
alle de fine øyeblikkene sesongen har gitt, og ikke minst posisjonen tennis er 
på vei til å befeste. I år melder mange klubber om en pågang som er 
ekstraordinær.  
 
Flere enn noen gang viser interesse for tennis og padel i Norge. Antall spillere øker, 
medlemstallene stiger, kurs fylles opp og flere melder om ventelister. NTF ser konturene av 
den gode jobben klubbene har lagt ned over flere år. I tillegg har tennis styrket sin 
synlighet gjennom Eurosports sendinger. At også Casper Ruuds resultater skaper en økt 
interesse, er hevet over enhver tvil.   



 

 

 
I medlemsskrivet for september ble det fremhevet at suksess avler også et behov for å 
styrke ivaretakelse og fornøydhet blant nye og gamle medlemmer. For, med stor pågang, 
blir det trangere på anlegget. Flere skulle nok ønske at de fikk spille mer. Derfor blir 
arbeidet med kommunikasjon, medlemsservice og skape attraktiv aktivitet enda viktigere 
enn det har vært til nå. Klarer vi dette, så er vi et steg nærmere å innfri visjonen til norsk 
tennis: «Flere skal spille mer tennis, og de skal spille hele livet» 

 

 
 
Klubbpakka.no 
Klubber som har kontinuitet og har stabil drift er ofte godt organisert. De involverte, har 
sannsynligvis godt definerte arbeidsoppgaver og klare målsettinger. Norges Tennisforbund 
(NTF) ønsker å være en bidragsyter i utviklingsarbeidet som skjer i norsk tennis, og skal 
være en samarbeidspartner som tilbyr veiledning, support og strukturkapital. Målet er at vi 
sammen skaper de resultatene som hver klubb har definert. 
  
Et av produktene som alle klubber kan ha stor glede av er Klubbpakka. Klubbpakka har 
som formål å påse at klubber er i overensstemmelse med idrettens – og det sivilrettslige 
regelverket, og samtidig spare klubbens tillitsvalgte/ansatte for tid og penger.   
 
NTF har investert i tilgang til denne ressursportalen, slik at alle medlemsklubber har gratis 
tilgang. På klubbpakka.no (passord: klevogkris) finnes maler og juridisk kvalitetssikrede 
dokumenter som vil heve organisasjonskvaliteten i din klubb.  



 

 

 
 
 

 
 
 
Anleggsutvikling – starthjelp og kompetanse  
Anlegg er en viktig satsningspilar i strategi- og handlingsplanen vår. De siste årene, har 
norsk tennis opplevd stor pågang, og 2020 har vært massivt. Tennis og Padel er i vekst. For 
å dekke den økende etterspørselen trenger vi å bygge flere anlegg, slik at vi kan tilby 
eksisterende og nye tennis- og padelentusiaster gode trenings- og aktivitetsfasiliteter.   
 
Mange er usikre på hvordan man kommer i gang med anleggsprosjekter, hva det koster, 
finansiering eller selve søknadsprosessen. NTFs anleggskonsulent har bistått klubber med 
anleggsprosjekter i flere år. Denne kontakten har gitt oss erfaring og kompetanse som vi 
veldig gjerne deler med flere. Ingen prosjekter er for små eller for stor. Ta kontakt om din 
klubb vurderer nyutvikling eller rehabilitering av hall, boble, utebaner eller lysoppgradering. 
NTF kan også bistå i dialogen med kommunen og det offentlige.  
 
Hvert år hjelper NTF ca. 50 klubber med store og små prosjekter. Alle får gratis veiledning, 
der målet er å gjør dere stand til å gjennomføre prosjekter på egenhånd. Noen klubber 
ønsker mer hjelp til utførende prosjektarbeid. Dette kan eventuelt avtales direkte med 
anleggskonsulenten til en fast og rimelig timepris. 



 

 

 
Besøk gjerne våre anleggssider på tennis.no eller kontakt Helen Sterud som er NTFs 
anleggskonsulent på e-post: hsterud@gmail.com  eller på telefon 47288151. 
 

 
 
 
Padel, Padel, Padel! 
Padel er virkelig i vinden. Nye padelsentre dukker opp over hele landet. Antall Padel 
medlemmer i NTF har doblet seg de siste 9 månedene. Det er utrolig inspirerende å se 
veksten rundt vår «nye» racketsport.  Vi gleder oss stort over Padels fremgang, og håper 
på at både flere spillere og klubber kommer til. 
  
Fredag 23. oktober skal det norske padelmiljøet samles for å bli kjent og snakke om 
hvordan vi kan utvikle padelsporten. Padelklubber tilknyttet NTF kommer, i tillegg er også 
de kommersielle sentereierne invitert. Dette gjør vi fordi NTF tror at alle involverte parter 
må samarbeide for å sikre videre vekst.  
 
NTF håper at kommersielle padelsentre kan tilrettelegge for at de aktive kan organisere 
seg som klubb. Frivilligheten vil alltid være en sterk bidragsyter til å fremme idretten både 
gjennom rekruttering, sosiale tiltak og organisert aktivitet. NTF er overbevist at 
kommersielle sentre som tilrettelegger for dette vil styrke sin posisjon, bygge et sterkt miljø 
og få lojale brukere. 
  



 

 

Turneringsreglementet for Padel sendes denne uken ut på høring. Dette reglementet vil 
danne grunnlaget for hvordan den turneringsaktiviteten i padel skal reguleres og forvaltes. 
Det er derfor viktig at padelklubbene tar seg tid til å gi innspill. Innspill sendes til 
padelansvarlig.   
 
Har du gode tanker og ideer om hvordan padelsporten kan utvikle seg, eller ønsker din 
klubb bistand i klubbutviklingsarbeidet ønsker vi å komme i kontakt med dere. Henrik 
Norvald er NTFs padel-ansvarlige og kan treffes på henrik.norvald@tennis.no  
 
 

 

Paratennis 
Rullestoltennis er en stor idrett i verdenssammenheng og en fantastisk idrett for de med 
nedsatt funksjonsevne. Å tilby rullestoltennis styrker mangfoldet i din klubb og gir et svært 
viktig tilbud til en gruppe som trenger aktivitetstilbud. 

NTF arbeider for å styrke rullestoltennisens posisjon i norsk tennis.  Også her er klubbene 
nøkkelen til suksess. Mange er nok usikker på hvordan de kan tilrettelegge aktivitet for 
dette segmentet.  
 
Vi ønsker derfor å tilby klubber demodager og trenerkurs for å styrke klubbenes 
parakompetanse. NTF er også en viktig partner i oppstarts- og rekrutteringsfasen, eller når 
dere trenger å låne utstyr for gjennomføring av aktivitet. I tillegg kan vi bistå med 
søknader for å få aktivitetshjelpemidler fra NAV og støtte fra forskjellige fond og legater.  



 

 

Alle anlegg som bygges i dag som er spillemiddelfinansiert skal tilfredsstille krav om 
universell utforming og være tilgjengelige for rullestolbrukere. Er anlegget av eldre dato og 
trenger tilpassing er NTF en rådgivende partner. 

NTF koordinerer og arrangerer aktiviteter som samlinger og turneringer for de aktive for å 
gjøre idretten mer attraktiv og bygge miljø. 

Medlemsundersøkelse på vei 
Tennistinget er norsk tennis sitt øverste bestemmende organ. På tennistinget rapporterer 
NTF på gjennomføringen av norsk tennis´ strategi- og handlingsplan. Klubbenes jobb, er å 
prioritere og sette retning for den kommende perioden. Klubbenes demokratiske 
beslutning bestemmer hva norsk tennis skal styrke og utvikle.  
 
Skal vi lykkes med vårt felles planverk så må vi være i dialog. For å styrke samhandlingen 
ønsker NTF å få tilbakemelding fra dere, slik at vi kan gjøre tilpasninger og/eller styrke 
pågående suksesser.  
 
I tiden fremover vil NTF sende ut regelmessige medlemsundersøkelser. Vi håper at alle kan 
ta seg tid til å vise engasjement og eierskap til vår felles plan ved å besvare. 
 
Allerede i kommende uke, kommer en forenklet undersøkelse som setter fokus på de 6 
pilarene som er nedfelt for denne tingperioden.  
 
 
På vegne av styret og administrasjonen i NTF 
 
 
Aslak J. Paulsen 
Konstituert Generalsekretær 
Aslak.paulsen@tennis.no   


