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Til alle medlemsklubber av Norges Tennisforbund. 

 

Medlemsskriv september 2020 

 

Både arbeidslivet og idretten er inne i et veldig krevende år. Til tross for dette så opplever norsk tennis stor 

pågang og NTF får stadige tilbakemeldinger fra medlemsklubber om stor medlems- og aktivitetsøkning. 

Dette er grunnleggende positivt, men som en konsekvens har dessverre flere klubber måtte gå til det 

drastiske steget å sette medlemsstopp. Andre har sett det nødvendig å etablere ventelister for kurs og 

trening. Interessen er enorm og utfordringen med å tilby aktivitet til de som er på vent, blir en ny og viktig 

oppgave. 

 

 
Eurosport sender nå live tennis nesten hver uke. Norsk tennis har i tillegg en Casper Ruud som stadig gjør 

fremskritt, leverer gode resultater og har etablert seg i verdenstoppen. Interessen er stor både fra presse 

og fra TV-tittere.  Legger vi til den gode og viktige jobben dere gjør i klubbene, så ser vi nå resultatet: tennis 

er en idrett som svært mange får øynene opp for. Vi har en liten tennisboom på gang! 

 

2020 virker å bli et nytt rekordår. I en slik positiv vekstfase så er det viktig å understreke at jobben starter 



 

 

nå: - å ta godt vare på både nye og etablerte medlemmer. Dette skjer gjennom god medlemsservice og 

attraktive aktivitetstilbud. Klarer dere det, så er vi et steg nærmere å innfri visjonen til norsk tennis: 

 

«Flere skal spille mer tennis, og de skal spille hele livet» 

 

 
 

NTF er etablert av, og er til for, klubbene! 

NTF skal være til støtte og hjelp for absolutt alle, uavhengig av geografisk spredning, om dere er 

helårsklubb eller sommerklubb, om dere er få eller mange og uavhengig av hvilken ambisjon dere har for 

klubben. NTF sitter på mye kunnskap/kompetanse og har veldig lyst til å bidra med inspirasjon, veiledning 

og support inn mot klubbarbeidet deres. Les mer om hvem vi er og hva vi er ansvarlig for her: 

https://www.tennis.no/om-ntf/kontakt-oss/administrasjon/    

 

 
 

Smittevern fremdeles nødvendig 

NTFs medlemsklubber har vært svært ansvarlige og vist at de håndterer å drifte anlegg og aktivitet gjennom 

gode og forsvarlig smittevernstiltak. Allikevel ønsker NTF å understreke viktigheten av å videreføre dette 

viktige og nødvendige arbeidet. Smittetrusselen henger over oss hver dag, og vil gjøre det i lang tid 

fremover. Tar vi smittevern på alvor, kan vi fortsette å ha stabil drift og tilby medlemmer aktivitet i tiden 

fremover. Nedstenging er det siste vi ønsker. Minn deres medlemmer om dette jevnlig. 

https://www.tennis.no/om-ntf/kontakt-oss/administrasjon/


 

 

 

NTF har laget koronavett anbefalinger for både klubb og arrangement. Print de gjerne ut, del, opplys 

medlemmene og følg anbefalingene: 

 

Generelle smittevernsanbefalinger: 

https://www.tennis.no/files/filer/2020-filer/13-koronavettregler-pr-12.-august-2020.docx 

 

Smittevernsanbefalinger for arrangører: 

https://www.tennis.no/files/filer/2020-filer/14-koronavettregler-arrangorer-12.-august.docx 

 

 

 

 

 

 
 

Gratis digital besøksregistrering 

NIF og Vipps tilbyr nå idrettslag/klubber en gratis digital besøksregistrering for arrangement eller vanlige 

klubbaktiviteter. Løsningen er enkel å bruke og bidrar til effektiv smittesporing dersom det avdekkes covid-

19 smitte i tilknytning til aktivitet/arrangement i din klubb. 

 

Lenke informasjon: 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/gratis-digital-besoksregistrering/  

 

https://www.tennis.no/files/filer/2020-filer/13-koronavettregler-pr-12.-august-2020.docx
https://www.tennis.no/files/filer/2020-filer/14-koronavettregler-arrangorer-12.-august.docx
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/gratis-digital-besoksregistrering/


 

 

 
 

Padelmøte/Tennisforum/Ledermøte, 23-25 oktober 

Norsk tennis og padel vil ila kort tid motta invitasjoner til de ulike møtene nevnt i overskriften. Møtene vil 

enten avholdes fysisk eller via video. Smittesituasjonen avgjør hva vi ender opp med. Uavhengig av hvilken 

plattform det blir, så er intensjonen med møtene: å snakke om tennis, feire utvikling, diskutere hvordan vi 

sammen kan utvikle oss ytterligere, få inspirasjon, faglig påfyll, og fremme meninger/tiltak som kan styrke 

norsk tennis sin posisjon som idrett og opprettholde høy kvalitet. 

 

NTFs styre og administrasjon skal også orientere om sin foreløpige årsrapport og økonomiske prognose for 

2020. 

 

Se preliminær tidsplan og overordnet innhold under. Formell invitasjon og påmelding kommer i en egen 

utsendelse i starten av uke 39.  

  

Fredag 23. oktober, 18:00-21:00 - Padel møte 

Innhold: Status, prioriteringer, idrettens modell, bli kjent. 

 

Lørdag 24. oktober, 12:00-18:00 - Tennisforum 

Klubb og klubbutvikling, innspill fra blant annet NFF (kvalitetsklubb), diskusjon/gruppearbeid. 

 

Søndag 25. oktober, 10:00-16:00 – Ledermøte 

Midlertidig rapport 2020, arbeidsgruppens innspill, NIF, gruppearbeid/diskusjon. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Arbeidsgruppen er i gang 

På det ekstraordinære forbundstinget 20. juni ble det vedtatt at en arbeidsgruppe skulle 

etableres. Arbeidsgruppe skal gjennom sitt arbeid komme med råd og anbefalinger til styret i NTF 

vedrørende prioriteringer og disposisjoner i forbundet. Gruppen konstituerte seg lørdag 15. august og er 

godt i gang med arbeidet. 

 

På ledermøtet vil arbeidsgruppen legge frem sin foreløpige rapport. Les mer om arbeidsgruppens 

sammensetning og fremdriftsplan her: 

https://www.tennis.no/samlinger/nyheter/arbeidsgruppen  

 

Takk for innsatsen 

Norges Tennisforbund ønsker å takke alle klubber for den enorme innsatsen dere har gjort i dette spesielle 

året. Sammen, og kun sammen, kan vi få til et stort og viktig mål for norsk tennis: at det blir en folkesport 

med stor geografisk spredning – der flere spiller mer tennis - livet ut! 

 

På vegne av Norges Tennisforbund 

 
Aslak J. Paulsen 

Konstituert Generalsekretær 

aslak.paulsen@tennis.no  

 

https://www.tennis.no/samlinger/nyheter/arbeidsgruppen
mailto:aslak.paulsen@tennis.no

