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1. STYRET OG ADMINISTRASJONEN
På Tennistinget høsten 2017 fikk styret i NTF fornyet oppdraget i forhold til å jobbe videre
med den oppdaterte strategi- og handlingsplan for norsk tennis og Norges Tennisforbund.
I løpet av 2019 er det lagt ned et betydelig arbeid i å sikre en best mulig kompetanse i
klubbene rundt bruken av NTFs verktøy og aktiviteter. Målsettingen med arbeidet er å støtte
en langsiktig positiv utvikling og bedre måloppnåelse innenfor hovedområdene.
Planen omfatter 4 hovedområder, med tilhørende konkrete målsettinger for utvikling og
vekst i norsk tennis. Fokus både for styret og administrasjonen har gjennom perioden vært
de nedenfor nevnte fire hovedområder, som er de samme som ble vedtatt på Tennistinget
2015:
1.
2.
3.
4.

Trenerutdanning
Tennisskolen
Anlegg
Turneringsformer

Innenfor de 4 hovedområdene er målsettingene for perioden løpende fulgt opp av styret, og
de oppnådde resultater gjengis senere i beretningen.
STYRET
Norges Tennisforbunds 83.ordinære ting ble avholdt på UBC Ullevål Stadion 27.oktober
2019. Her ble det valgt styre for en periode på to år. Styret består av følgende medlemmer:
Lars Gjerdåker, Stavanger TK
Anja Hansen, Ullern TK
Helle Gimming Stene, Asker TK
Carl Henrik Eriksen, Golia TK
Monica Andersen Mo, Paradis TK
Caroline Rohde-Moe, Snarøya TK
Egil Andre Berglund, Stabekk TK
Jon Ståle Ritland, Ålesund TK
Peder Strand, Njård TK

President
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Det nye styret avholdt ett styremøte i 2019.
Avtroppende styre valgt for 2017-2019 var som følger:
Gisle Jentoft, Heming
Lars Gjerdåker, Stavanger TK
Annette Marie Aksdal, Ullern TK
Carl Henrik Eriksen, Golia TK
Monica Andersen Mo, Paradis TK
Jon Ståle Ritland, Ålesund TK
Magnus Wrahme, Nesøya TK
Helle Gimming Stene, Asker TK
Jan Patrick Valeur, Grefsen TK

President
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
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Dette styret avholdt 6 styremøter i 2019.
ADMINISTRASJONEN
Norges Tennisforbund (NTF) er et særidrettsforbund tilsluttet Norges idrettsforbund og
olympiske- og paralympiske komitè (NIF). I tillegg er NTF medlem av det internasjonale
tennisforbundet (ITF), det europeiske tennisforbundet (Tennis Europe) og det Internasjonale
Padelforbundet (FIP).
Forbundskontoret har følgende kontaktinformasjon:
Norges Tennisforbund, Eikenga 4, 0579 Oslo
Telefon 22 72 70 00
E-post: post@tennis.no
Hjemmeside: www.tennis.no
Staben ved Forbundskontoret har i 2019 bestått av følgende ansatte:
Alexander Kjær
Generalsekretær
Aasa Auensen
Administrasjonssekretær
Håkon Bjercke
Markedssjef
Aslak Paulsen
Klubbansvarlig/Utdanning
Øivind Sørvald
Idrettssjef
Svein Are Lapstun
Turnerings- og administrasjonsansvarlig
Tina Falster
Ungdomsansvarlig (fra 1.1.2019)
Fredrik Loven
Landslagsansvarlig (fra 15.8.2019)
Sverre Lie
Turneringsmedarbeider 80%
Arne Sartz-Knudsen
Seniorrådgiver økonomi 60%
Einar Enevoldsen
Prosjektleder Paratennis 40%
Synneve Tryggeseth
Region Østlandet 25% (dekkes av regionen)
Jørgen Vestli
Landslagstrener 20%
Faste konsulentavtaler 2019 (timebasert):
Helen Sterud
Anleggskonsulent, deltid
Espen Hildrup
Konsulent kommunikasjon, deltid
Espen Lilleaas
Tenniskids, deltid (fra 01.09.2019)
Aktivitetsutviklere (region)
Morten Goa, Lucie Sejrup, Lance Morgas,
Markus Berg, Espen Lilleaas
Henrik Norvald
Konsulent padel
2019 har vært et spennende og positivt år med stabilitet i administrasjonen og med to
nyansettelser. 1.januar 2019 ble Tina Falster ansatt som ungdomsansvarlig og fra 15.august
ble Fredrik Loven ansatt som landslagsansvarlig. De ansatte i administrasjonen består ved
utgangen av 2019 av 13 personer som utgjør 10,25 årsverk. Arbeidsmiljøet er godt og
sykefraværet meget lavt. Tennisforbundet praktiserer likestilling og virksomheten påvirker
ikke det ytre miljøet.
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2. ØKONOMI
Det økonomiske resultat for 2019 med et underskudd på NOK 741.360 er preget av
bortfallet av mva-kompensasjon for 2018. En endring i regelverket gjort senhøsten 2018, og
gjort gjeldende for søknader sendt inn pr 1 september 2019, om at alle søkere må være
registrert i Frivillighetsregisteret ble dessverre ikke fanget opp for NTF sin del. Forbundet
ble således ikke godkjent som mottaker av mva-kompensasjon og fikk i november 2019
avslag på søknaden.
Totalt 152 underledd i NIF ble rammet av denne regelendringen og NIF har på vegne av
disse sendt en samlet klage til Lotteristiftelsen, der en argumenterer for en urimelig
tolkingen av innført regelendring og de gjennomførte absolutte avslag, og der søker ikke ble
gitt anledning til å korrigere enkle formalia feil.
NTF har sekundært varslet NIF om at NTF ved et eventuelt avslag vil vurdere et krav om
erstatning fra NIF gitt at NTF benytter Idrettens Regnskapskontor (IRK) som regnskapsfører.
Det er IRK som besørger utarbeidelse og innsending av NTFs søknad om
mva-kompensasjon. I skrivende stund (26 april 2020) er utfall av NIF’s klage ennå ikke kjent.
Styret er, utover klagen på avslaget på mva-kompensasjonen for 2019, tilfreds med den
underliggende økonomiske utviklingen.
Forbundets egenkapital (EK) var pr. 01.01.2020 NOK 2.676.709 mot mål for EK på NOK
3.500.000. 2019 resultatet senket EK og styret må for 2020 arbeide for å igjen øke denne.
Dersom klage på mva-kompensasjon for 2018 blir akseptert og full utbetaling gjort (NOK
1.110.000) vil målsetting om EK være oppfylt.
Inntekter og kostnader i NTF fordeles på følgende måte:
1. Avdeling 1 - Toppidrett (inkl. landslag og internasjonale turneringer)
2. Avdeling 2 - Klubb, region og bredde (inkl. NM og nasjonale turneringer)
3. Avdeling 3 - Medlemsservice og administrasjon
Fordeling av inntekter og kostnader mellom disse avdelingene er basert på historikk, bl.a.
for å kunne sikre sammenlignbare tall fra år til år. NTF sitt fokus er kontinuerlig
kostnadseffektivitet for å kunne kanalisere mest mulig ressurser til kvalitetsmessig økt
aktivitet i norsk tennis. Det jobbes kontinuerlig med å skaffe nye og flere kommersielle
samarbeidspartnere, og å styrke bidragene fra NIF til norsk tennis.
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3. MEDLEMSUTVIKLING OG SPILLERLISENSER
Medlemsmassen i norsk tennis var ved siste idrettsregistrering (01.01.19) 145 klubber/lag
med totalt 28.002 medlemmer. Av disse er 3 padelklubber med totalt 230 medlemmer.
Dette er det høyeste medlemstallet som er registrert i NTF noen gang. Fire nye klubber/lag
ble medlemmer i 2018. 60 klubber rapporterte en nedgang i medlemsmassen og 76 klubber
rapporterte om en økning, mens 9 klubber hadde uendret medlemsmasse.
Aldersmessig fordeler medlemmene seg slik: 23,9% under 12 år; 17,0% i klassen 13-19 år;
6,7% i klassen 20-25 år og 52,5% i alderen 26 år og eldre. Total tallene viser også at 38,9%
av medlemmene er jenter/kvinner og 61,1% er gutter/menn. Se forøvrig vedlegg 1
medlemsliste pr klubb og tabell under:

Alle utøvere som spiller turneringer og eller lagkamper som er på NTF’s terminliste skal ha
spillerlisens. I 2019 har totalt 3.607 utøvere registrert spillerlisens. Av dette er 830 under 12
år mens da 2.777 over 12 år betalte spillerlisens. Dette er det høyest registrerte tallet NTF
har hatt og er en økning på 326 eller 13,3% i forhold til foregående år. Se forøvrig vedlegg 2
oversikt over spillerlisenser og klubbmedlemmer.

4. DE STRATEGISKE OMRÅDENE FOR NTF
Styret og NTFs administrasjon har fortsatt arbeidet i 2019 basert på den vedtatte strategiog handlingsplanen for perioden. Hovedområdene er:
1.
2.
3.
4.

Trenerutdanning
Tennisskolen
Anlegg
Turneringsformer

Hvert område omtales i mer detalj nedenfor. For hvert område er det laget scenario
målsettinger på kort og lengre sikt. Måloppnåelsen for disse illustreres i grafer. Vi mener
fortsatt det er relevant å følge utviklingen fra 2016, slik at man kan følge historien fra de
opprinnelige målene ble vedtatt på tennistinget i 2015.
Etter tennistinget 2019 er ytterligere to pilarer innført: Padel og Topptennis. Målsetting rundt
disse ble presentert til tinget, i tillegg til oppdateringer for de ovennevnte 4 andre. I teksten
under er de strategiske områdene omtalt ut i fra målsetting fra tennistinget 2017.
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4.1 UTDANNING
Bakgrunn:
Utdanning og videreutdanning av trenere- og ledere står sentralt i Norges Tennisforbunds
arbeid med å utvikle norsk tennis. NTFs utdanningsprogram skal møte profesjonskravene
og oppfylle ”Gold Level” standard utarbeidet av ITF. Klubbstyrene skal også besitte
arbeidsgiverkompetanse slik at de kan veilede, motivere og skape vekst/utvikling i aktivitet
og medlemsmasse. Kompetanseutviklingen skjer gjennom NTF eller idrettskretsens tilbud.
For å styrke trenerrollen vil Trenerforeningen gis fortsatt prioritet. Målsettingen er at alle
trenere som jobber i norske klubber skal være medlem av trenerforeningen, utdanner seg
gjennom NTFs rammeverk og regelmessig deltar i NTFs etterutdanningstilbud.
Hovedmål:
●
●
●

Øke profesjonalitet og kvalitet av trenere og styrking av antall norske* trenere i
heltidsjobber
Sikre tilstrekkelig tilgjengelighet av utdannede trenere som understøtter målsettingen
om vekst i antall klubbmedlemmer i norsk tennis
Styrke arbeidsgiver kompetansen

NTF’s Gold Level ble fornyet i 2019, og NTF er et av 18 land i verden som innehar ITF
høyeste sertifisering. Godkjenningene av Trener 1 og 2 hos NIF står fremdeles ved lag.
Trener 3 er ennå ikke godkjent, men er også iht kompetansekravene satt i NIFs trenerløype.
Trenerforeningen (NTTF)
NTTF ble etablert i 2015 og har som hensikt å fremme utviklingen av norsk tennis gjennom
å ivareta trenernes interesser, utvikle dem sportslig, øke samarbeidet mellom trenere og
klubber, øke statusen på yrket og å skape motivasjon blant trenere som jobber i Norge.
NTTF hadde i 2019 122 medlemmer og er selvfinansierende og non profit basert.
Tennisskole Assistent Kurs (TSAK)
A-kurset ble i 2017 erstattet av et nytt kurs med navnet Tennisskole Assistent Kurs (TSAK).
TSAK er et lavterskeltilbud med redusert timeantall sammenlignet med Aktivitetslederkurset
og retter seg mot flere potensielle brukere. Gjennom dette kurset er tanken at yngre spillere
og/eller foreldre i klubbene kan engasjeres som trenere. I 2019 var det 30 unike deltakere
med på dette kurset.
Trenerkurs for styremedlemmer (TFS)
TFS er et kurstilbud for klubbenes styrer. Kurset har som mål å gi styret innsikt i
trenerutdanningen og generelle rammebetingelser knyttet til trenerens hverdag. Kurset har
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vært ønsket av klubbene og er en viktig brobygger for å skape bedre synergi/samarbeid
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, samt bredere tennis kompetanse. Kurset er på fire
timer.
I 2019 var det kun 5 deltakere på TFS.
NTF og klubb - i et utdanningsperspektiv
NTFs utdanningsprogram skal sørge for at trenere kommer til norske klubber med beste
praksis kunnskap og god gjennomføringsevne. Klubbene må la trenerne gjennomføre beste
praksis ved å balansere trenerkontrakter, legge til rette for og støtte opp om skriftlige planer
for spillergrupper, gi trenere kompensasjon etter nivå og oppmuntre til kontinuerlig faglig
påfyll og utvikling.
Arbeidsgiver plikter å følge opp trenere, gjennom å vise engasjement mot deres faglige og
personlige utvikling, arbeidsinstruks, målsettinger og motivasjon.

Trener 1
Det er gjennomført 3 Trener 1 kurs i 2019, med 58 deltakere til sammen. Kursene ble
avholdt i Oslo og Stavanger.
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Trener 2
Ett Trener 2 kurs er gjennomført i 2019. Kurset hadde totalt 9 deltakere. Kurset ble avholdt i
Oslo Tennisarena.
Trener 3
Kurset startet i 2019 og avsluttes i 2020. Det er totalt 8 deltakere på kurset.

Etterutdanning (EU)
Det er avholdt 9 EU-kurs i 2019. Kursene har ulike temaer som er aktuelle for norske trenere
som enten NTF har satt opp eller etter forespørsel fra trenerne. I 2019 har også
etterutdanning i Tenniskids-konseptet stått sentralt.
I 2019 er det så langt registrert 263 påmeldinger til EU kursene (92 av de på Coaches
Conference). Grafen over illustrerer den positive trenden EU kursene har hatt
Tennisforum
Tennisforum hadde 104 deltakere i 2019.
Coaches conference 2019
92 personer deltok på konferansen som gikk over to dager. Konferansen ble avholdt på
UBC Ullevål og OTA.
De 92 trenerne som deltok representerer over 50% av klubbenes medlemsmasse.
Dette viser hvor viktig den årlige trenerkonferansen er for norsk tennis.
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Min idrett
All påmelding til NTFs kurs/møter skjer via NIFs Min idrett.
Markedsføring av kurs
Kurs, konferanse og etterutdanning markedsføres gjennom NTFs nettside, Facebook,
KLUBBDRIVe terminliste (sendes ut til alle klubber), mail, sms, telefon og messenger
meldinger.

4.2 TENNISKIDS/TENNISSKOLEN
Bakgrunn
Tennisskolen er det første møtet med tennis for de aller fleste. Tennisskolen har til hensikt å
gi deltakerne grunnleggende tennisferdigheter, slik at de behersker spillet og blir i tennis
livet ut. Tennisskolen er inngangen til tennis uavhengig om du begynner når du er 6, 15 eller
i godt voksen alder.
Siden 2008, har antall registrerte medlemmer i Tennisskolen økt med 30%. Antall spillere
som deltar i TennisKids/Tennisskolen har gått fra 7299 til 9794 i denne perioden.
NTF vil fortsette og forsterke arbeidet med å øke kvalitet i tennisskolen. Som en del av
denne strategien har et nytt tennisskole konsept blitt utviklet. Team Tennisskolen har blitt til
Tenniskids.
Tenniskids er et viktig og prioritert område for NTF. Det første møtet med tennis er for
mange i barneårene. Lykkes vi med dette arbeidet vil vi fortsette det gode
rekrutteringsarbeidet i klubbene, samtidig som vi ivaretar de i en sport de kan ha livet ut.
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TennisKids er et helhetlig program/konsept for U12 segmentet
-

Programguide (helhetlig beskrivelse av konseptet + treningsplaner)
Oppdragskort (9 nivåer)
Challenge cards (kan brukes som belønning for holdninger/atferd, og brukes i
poengspill). Kan også knyttes mot utvikling av mentale og taktiske ferdigheter
Festival (ulike konsepter for arrangement i klubb)
Aktiv 5 (øvelsesbank og konkurranser for utvikling av fysisk trening)
Foredling av Team Tennisskolen Tour

Målsettinger med utvikling og implementering av Tennis Kids programmet
●
●
●
●
●
●
●

Understøtte Aktiv start implementeringen av Spillerguiden.
Øke antall registrerte medlemmer under 12 år
Øke ratio på deltakelse i alle Tennis Kids klubber
Tilgjengeliggjøre bedre trenerressurser for aktivitet- og ferdighetsutvikling.
Styrke trenerkompetansen (utdanning).
Sammenheng mellom ROGY tour og ferdighetsinnlæringen i klubber
Skape et helhetlig og attraktivt totalkonsept for U12 segmentet
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NTF og klubb - i et tennisskoleperspektiv
TennisKids er norsk tennis viktigste rekrutteringskanal. NTF har en train-the-trainer-rolle for
klubbtrenere i Tennisskolen. NTF utdanner og fasiliteter for kvalitativ standardisering og
koordinering av TennisKids konseptet. Mike Barrell, sammen med våre regionale
aktivitetsutviklere vil avholde workshops og følge opp klubber som ønsker å benytte det
helhetlige konseptet. Konseptet vil ha en årlige kostnad på 10.000 kroner per TennisKids
klubb inkludert Workshops, oppfølging, markedsmateriell og ressurser for gjennomføring.
ROG touren er nå blitt en innarbeidet merkevare for turneringer under 12 år. Hvert år øker
interessen både med tanke på antall unike deltagere og klubber som deltar.
Det har blitt avholdt ett møte i måneden der 24 klubber i Oslo-området er involvert. I tillegg
er det 14 klubber til sammen i regionene utenfor Østland Øst/Østland Vest som også er
med i konseptet. Vi merker også at det er flere mindre klubber som melder sin interesse for
ROGY-touren, og som ønsker å ta del i suksessen.
Oppmøtet på utdanningsdagene og konseptmøtene har vært veldig bra. Både trenerne og
klubbene virker å prioritere og verdsette satsingen på TennisKids-programmet.
I 2019 er det gjennomført ti turneringshelger med ROGY bare i Oslo-området. Bergen har
hatt seks helger og Stavanger-regionen 8 turneringshelger med ROGY.
I 2019 hadde Tenniskids konseptet deltakerklubber i sju av åtte regioner.

4.3 ANLEGG
Bakgrunn
Godt tilgjengelig og tilrettelagt anleggskapasitet er avgjørende for å skape vekst i norsk
tennis. Klubbene må være spydspissen i arbeidet for flere og bedre anlegg, men Norges
Tennisforbund ønsker å jobbe aktivt med anleggsutvikling gjennom å bistå med rådgivning
til klubber og initiativtagere.
Hovedmål
●

Oppnå en markant økning i antall tennisbaner med særlig fokus på innendørsanlegg
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●
●

Opprettholde og forbedre tilskuddsordningene ved spillemidler og
momskompensasjon
Øke tilgjengeligheten for informasjon om anleggsutvikling; både ved bruk av
nettsider men også bruk av ressurser fra NTF administrasjonen

NTF og klubb - i et anleggsperspektiv
Anlegg er fundamentalt viktig for vellykket klubbdrift. Vekst i anlegg vil legge til rette for
NTFs visjon ”Flere skal spille mer tennis og de skal spille hele livet”. NTF gir klubbveiledning
og støtte til klubber som vurderer, har startet, eller gjennomfører anleggsprosesser.

Mangel på innendørskapasitet er fremdeles den største enkeltstående utfordringen for
utvikling og vekst i norsk tennis. Flere innendørsbaner er derfor NTFs høyest prioriterte
anleggsmål. Utebaner med høyere utnyttelse, bedre kvalitet samt mindre vedlikehold er
også viktig.
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Vestre Bærum TKs flotte nye anlegg

Trondheim kommunes utebaner på Lade (t.v.) og Bygdø TKs planer for ny hall (t.h.)

Gjenreisingen og utvidelsen av Hønefoss TKs hall (v) og Mysen TK (h)
Det finnes svært få kommunale tennishaller, så en viktig oppgave for NTF er å bidra til at
klubbene kan realisere egne prosjekter. NTF har jobbet aktivt med å påvirke for at NIFs nye
anleggsstrategi skal legge til rette for privatinitierte anlegg. Videre har forbundet videreført
engasjementet med Helen Sterud som jobber med å bedre rammebetingelser samt å bistå
frivillige ildsjeler som gjør en stor innsats på dette området. Avtalen med Helen Sterud i
denne sammenheng er todelt;
1. NTF dekker rådgivning og bistand som har til hensikt å gjøre klubbene i stand til å
gjennomføre prosjektene selv.
2. Til utførende prosjektarbeid kan klubbene tegne avtale direkte med Helen Sterud til
fast og rimelig timepris.
I løpet av året har over 50 klubber benyttet seg av tilbudet. Vi gratulerer Vestre Bærum
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Tennisklubb med flott utvidelse av sin hall til totalt fire baner, nytt klubbhus og fire utebaner
og Trondheim med fem nye kommunale utebaner og to padelbaner.
Mysen TK er i gang med ny tobaners-hall som ferdigstilles i 2020. Hønefoss TK utvider sin
hall med en bane inne og tre utebaner på taket .
Bygdø TK og Kolbotn TK nærmer seg oppstart på hvert sitt hallprosjekt med fire baner.
Holmenkollen TK og OTK kommer stadig nærmere realisering av sine fantastiske anlegg
med seks baner inne og seks ute.
I tillegg prosjekteres det ytterligere 15 – 20 innendørsbaner på ulike klubber i løpet av de
nærmeste to årene.
Det bør også legges til at det er en rekke rehabiliteringsprosjekter på gang (fordelt over hele
landet) på eksisterende anlegg. Flere klubber har også fått padelbaner som en del av sine
anleggsutvidelser.

4.4 NYE TURNERINGSFORMER
Bakgrunn
Norsk tennis har de seneste årene (som de fleste andre idretter) hatt et betydelig frafall av
spillere i 13-19 segmentet. Dog viser tallene for 2018 registreringen en svak positiv trend,
som vi håper fortsetter. I så måte vil tennis være en av de få idrettene som har snudd og får
positiv vekst i denne frafallsgruppen.
NTF har i sin langsiktige strategi definert at man ønsker å fokusere på aktiviteter som øker
kvalitet og trivsel i treningene. Vi tror at turneringsspill også er en viktig ingrediens for
langvarig glede med tennis og ønsker at flere skal kunne spille gode og utfordrende
tenniskamper på sitt eget nivå. I tillegg ønsker vi økende grad av lagspill inn i norsk tennis
for alle aldre, dette vil øke samhold og engasjement mellom spillerne og forplante seg
tilbake til en positiv atmosfære på treningene og i klubbene. Noen av de innledende
målsetningene er:
Hovedmål:
●
●
●

Tilrettelegge for flere turneringer med forsterket fokus på glede og moro og kamper
på rett nivå (flere jevne kamper)
Arrangere flere lagturneringer for å øke gleden ved å spille sammen der fokus er å
gjøre hverandre gode og bygge enda tettere og bedre relasjoner.
Gjennomføre en mer systematisk undersøkelse til årsakene bak frafallet i tenårene
og identifisere andre tiltak som kan motvirke dette.
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Status
Fra aldersbestemte til nivåbaserte turneringer
Innføringen av UTR i 2019 har åpnet opp for spennende muligheter også når det gjelder
gjennomføring av turneringer, klasseinndelinger og formater. NTF tror på sikt at flere
turneringer vil bli arrangert som nivåbaserte turneringer på bekostning av de tradisjonelle
aldersbestemte turneringene. Dette fungerer med gode tilbakemeldinger i andre land, men
det er samtidig viktig å huske at Norge i tennis-sammenheng er et land med få spillere og vi
er avhengig av å ta tilbakemeldinger fra våre egne spillere på alvor. Nivåbaserte turneringer
er turneringer der spillere deles inn etter nivå istedenfor alder og på den måten vil det bli
flere kamper mot jevnbyrdig motstand.
Dagsturneringer
Tid er en viktig faktor i dagens samfunn. NTF har derfor innført “Dagsturneringer” for å gjøre
turneringstilbudet mer attraktivt for de som ikke har tid eller mulighet til å spille de
tradisjonelle helgeturneringene. Dagsturneringene spilles ferdig i løpet av en dag ved hjelp
av korte kamper etter Fast-4 prinsippet. 5 dagsturneringer med gode tilbakemeldinger har
stått på terminlista i 2019 og NTF har ambisjoner om å øke dette antallet betydelig i de
kommende årene.
Lagturneringer
Majoriteten av spillerne som løser lisens i dag spiller lagturneringer. Divisjonstennisen og
Regionserien for veteraner og juniorer på Østlandet er gode bevis på dette. Den
tradisjonelle divisjonstennisen med sine mer enn 1200 spillere er en av de viktigste
årsakene til at “flere spiller tennis og de spiller hele livet” samtidig som det skaper et godt
klubbmiljø. I 2019 innførte NTF et utvidet NM lag innendørs både for juniorer og seniorer
med regionale kvalifiseringer rundt om i landet og et avsluttende sluttspill for de beste
lagene. Hele 87 lag meldte seg på.

5. KLUBBDRIVe (KD)
KLUBBDRIVe ble utarbeidet, introdusert og etablert i 2017. KLUBBDRIVe er NTFs initiativ
for å synliggjøre aktiviteter/verktøy/ressurser som skal være nyttig for klubbene både i den
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daglige driften og i utviklingsprosesser. KD består av 5 initiativ:
1. Ressursbibliotek (Google disk)
2. Video, kommunikasjon og teknologi
3. Kurs, kompetanse
4. NTF Technique App
5. Spillerguiden.no

KD initiativ som “etablerer seg” erstattes med nye. KD initiativene er dermed ikke pre
definerte for overskuelig fremtid. Klubbene bes rapportere tilbake der de ser behov som
ikke dekkes gjennom de 5 initiativene nevnt over.
Fra og med 2018 har det vært en egen terminliste for klubber. Terminlisten beskriver datoer,
møtested, for hvem og kompetanseutviklende tiltak. Intensjonen er å gi flere tilbud til
klubbene, bygge nettverk mellom klubber og fasilitere for en delingskultur mot NTF og
mellom klubber.
Per 01.01.2019 har Norsk Tennis 28.002 registrerte tennis- og padelspillere fordelt mellom
142 tennisklubber og tre padel klubber som er tilsluttet NTF. I disse klubbene er det styret,
ledelsen og trenerne som har ansvaret for å levere spillerutvikling og treningstilbud:
●
●
●

NTF er avhengig av samarbeid og kommunikasjon med alle involverte parter for å
sikre at vi bygger laget basert på en felles plan.
NTF har fortsatt som målsetting å skape bredde samtidig som vi skal utvikle spillere
som kan hevde seg i toppen internasjonalt.
NTF mener at kompetanseutvikling har vært en svært viktig bidragsyter for
fremgangen norsk tennis har hatt de siste ti årene. Vi ser derfor ingen grunn til å
endre kurs på dette området.

6. SPILLERGUIDEN.NO
NTF har gjennom 2019 fortsatt implementeringen av NTFs Langsiktige Sportslige
Utviklingsplan som er presentert i Spillerguiden (SG). Spillerguiden legger grunnlag for det
arbeidet NTF gjør mot spillerutvikling i klubbene. Planen vil ligge lett tilgjengelig gjennom link
på NTFs hjemmeside. Planen har også blitt presentert i NTFs klubbesøk og gjennom
utrulling på samlinger, foreldremøter, utdanningskurs, årsmøter, nettsidene og Facebook.
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SG er en systematisk plan, utviklet av NTF med utgangspunkt i Tennis Canadas Long Term
Athlete Development plan. SG er en veiledning for å maksimere spilleres potensial og glede
ved tennis. SG er et rammeverk med en stegvis tilnærming for å utvikle teknikk, motorikk,
fysiske ferdigheter og konkurranseevne. NTFs SG gir en optimal utviklingsplan basert på
vekst, utvikling og modenhet for alle segmenter, aldre og ambisjonsnivå. SG-modellen
fremhever motoriske ferdigheter som grunnlaget for å:
· være aktiv, sunn og fysisk aktiv hele livet og/eller
· oppnå sitt høyeste prestasjonsnivå

Konkurranseaspektet ved tennis medfører at bare noen utøvere vil avansere til “trene for å
vinne”-nivået. Men som vist i figur 1.1 - er ikke SG bare en elitemodell. Figuren
representerer SG-modellen for alle nivåer av tennis, den gir en beskrivelse for de som
ønsker å ta konkurranse- og toppidrettselementet helt ut, men også alternativer for de som
ønsker å “spille tennis hele livet” for glede, helse og rekreasjon. Spillerne som ønsker å
maksimere sitt potensial innen tennis, vil få anbefalinger for optimal trening, konkurranse og
restitusjon i hvert nivå av deres atletiske utvikling. SG inkluderer en holistisk utvikling av
spilleren gjennom identifisering av viktige tekniske, fysiske, taktiske, mentale og
følelsesmessige aspekter. Disse aspektene bør inkluderes gjennomgående i
spillerutviklingen, ved å anerkjenne at modellen er satt sammen av viktige faser som alle er
byggesteiner for en helhetlig utøver.
Ved å utvikle og implementere SG modellen i de kommende år, vil NTF i sterkere grad
kunne oppnå vår visjon om at “Flere skal spille mer tennis og de skal spille hele livet”.

7. KOMMUNIKASJON OG MARKED
Kommunikasjon

Tennis har fått mer og mer medieeksponering den siste tiden og oppmerksomheten øker.
Flere spillere satser internasjonalt, og leverer gode resultater, hvilket gjør at vi opplever at
interessen og medieomtalen er økende. Spesielt nevnes Casper Ruud som Norges beste
representant. Hans prestasjoner skaper ikke bare oppmerksomhet rundt ham selv, men
oppmerksomhet rundt tennis som idrett i Norge.
Ved hjelp av filmer og bilder produsert av NTF, har oppmerksomheten rundt tennis også økt
i flere av distriktene med barn og ungdom i alle aldre. Målet er at dette videre skaper
interesse i forhold til utbygging av haller og flere utebaner på kommunalt og
fylkeskommunalt nivå som igjen skaper medlemsvekst.

51

Styrets årsberetning 2019

I løpet av 2019 har NTF gjort flere grep rundt sosiale mediekanaler og nettsider. Ungdom
13-19 år har fått egne plattformer, styrt av NTF sammen med juniorspillere.
Instagramkontoen til TennisUng har på kort tid fått nærmere 700 følgere der 40 % av
følgerne er i alderen 13-24 år. NTF har hatt et større fokus på å formidle budskap gjennom
film/video, ettersom målgruppen foretrekker å kommunisere raskt og effektivt og har
minimal tålmodighet (8 sekunder). TennisUng har hatt stor suksess med humorsnutter om
tennisregler, korte profilfilmer av utøvere samt Snap “takeovers” av utøvere på reise eller
under større turneringer i Norge. NTF har opprettet en egen ungdomskomite der det
diskuteres nye turneringsformer, treningsformer og sosiale tiltak for å hindre frafall og
inkludere bredde. På Facebook-siden til NTF hadde vi ved årsskiftet over 5400 følgere.
Tennis.no ble oppgradert i ny drakt og ble lansert i mai. Sidene skal være enkle å navigere
seg gjennom for å finne svarene man er ute etter.

TV har de siste årene vist økt sendetid for norsk tennis. Både Viasat og Eurosport har gitt
oss internasjonal tennis med Casper Ruud, og NM i Frognerparken har vært TV-sendt
direkte de siste 5 årene (TV2 (2015), Eurosport (2016), NRK (2017), Amedia (2018) og
Eurosport (2019). Sistnevnte viste også Davis Cup-møtet mellom Norge og Georgia fra
Njård i september. Intensjonen er at de viser både Davis Cup-kampene til Norge og NM i
Frognerparken også i 2020 og 2021.
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NTF vil de neste årene kontinuerlig jobbe med å videreutvikle innholdet i sosiale
mediekanaler og på nettsider og samarbeide med klubbene om hvilket innhold som bør
kommuniseres ut. Det er også et mål å dyrke strategiske samarbeidspartnere som TV,
aviser/journalister og tennis-ungdom.
Sponsor/marked
NTF jobber fokusert og målrettet mot sponsormarkedet med tydelige produktpakker og
innfallsvinkler for å oppnå kommersiell hjelp til videreutviklingen av norsk tennis. Det mest
salgbare produktet til NTF har så langt vært NM i tennis i Frognerparken. Det er stor
konkurranse om sponsormidler til idretten og bred og intensiv innsats kreves for å lykkes.
Dagens sponsorinntekter ligger på i underkant av 1,8 millioner kroner per år. Målet er å få
disse opp mot 2,5 - 3 millioner per år i løpet av de neste årene.
Av pågående sponsorarbeid kan det nevnes at det nå jobbes med å fornye og/eller hente
nye sponsorer for perioden 2020-2022 ift NM i Frognerparken. Her har NTF 9 baner til salgs
med priser som reflekterer beliggenhet. Blant de 9 er en hoved- og navnesponsor av
mesterskapet. 5 baner er allerede solgt for perioden 2020-2022, der i blant
hovedsponsoratet. En ny 2-årsavtale er også på plass for hovedsponsor av NTF
Tech-banen på OTA for 2020-2021.
I løpet av 2019 har NTF hatt følgende sponsorer: SuperOffice (NTF-tech), Realkapital
Investor (hovedsponsor NM), Clarksons Platou (Davis Cup og NM), Selvaag (NM), SWIMS
(NM), Viking (NM), Sector Alarm (NM) og Babolat (NM), samt noen mindre
samarbeidspartnere under NM i tennis i Frognerparken som Hageland og Dunlop
(balleverandør).
I tillegg har NTF en løpende Ballpoolavtale med 7 leverandører og en hovedsponsoravtale
med Torinor Sport på tekstiler og utstyr fra Babolat til NTFs bruttotropp og landslag. Disse
avtalene varer ut 2020.
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U19 spillere, Hedda Gurholt, Emma Sørensen, Ine Stange og Emily Kahrs

54

Styrets årsberetning 2019

8. PADEL
NTF er medlem av det internasjonale padelforbundet, FIP. Ved idrettsregistreringen pr.
01.01.2019 var det 3 klubber med en medlemsmasse på totalt 230 medlemmer.
Henrik Norvald er ansatt som konsulent i en
deltidsstilling for å arbeide med padel i
Norge.
Padelinteressen i Norge er sterkt økende.
Klubber og padelsentre opplever stor
pågang også fra yngre spillere.
Det er etablert flere padelbaner i 2019.
Heming, Mjøndalen og Egersund (innendørs)
har bygget padel baner ved sine
tennisanlegg.
Ifølge idrettsregistreringen 2018 har 14 tennisklubber planer om å bygge innendørs
padelbaner, mens 20 klubber har meldt om planer for utendørsbaner.
Det ble laget en terminliste for 2019 kommunisert via tennis.no. Alle turneringene er
gjennomført med god deltagelse. Det ble også arrangert flere internturneringer. Det var i
utgangen av 2019, 80 herrer og 30 damer på rankinglisten.
Padel har etterspurt et tilbud om trenerutdanning. Internasjonalt så er det per nå ikke en
felles plattform for denne tjenesten. Vi ser på muligheten med å inkludere padel som en del
av trenerløypas fellesidrettslige plattform med påbygning på den særidrettslige delen.
Arbeidet med dette vil fortsette i 2020.
Padelmiljøet ønsker og ser et behov for å få etablere landslag og skaffe til veie en eller flere
sponsorer for å understøtte dette initiativet. I 2019 har flere av våre beste spillere deltatt i
internasjonale turneringer som blant annet Europamesterskap.
Det jobbes også med å etablere et seriespill. Igangsetting kan skje tidligst vinter 2020.
Padel er en kommersiell og frittstående sport mange steder i verden. NTF vet at det er langt
flere padel anlegg og “klubber” i Norge enn det som fremkommer av idrettsregistreringen.
NTF ønsker alle disse frittstående padelaktørene organisert gjennom NTF. Vi mener at det
er en stor fordel at alle aktører står samlet for å styrke og fremme interessen for padels
utvikling og posisjon i norsk idrett.
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9. RULLESTOLTENNIS
NTF har i dag tilbud til rullestoltennisspillere i Stavanger, Arendal, Bergen, Sandefjord,
Halden og Oslo. NTF har også et samarbeid med Catosenteret rehabiliteringssenter og
Soon Tennisklubb som introduserer rullestoltennis for klienter som er inne på opphold.
Dette er en viktig rekrutteringskanal som gjør at NTF kommer i kontakt med mange
potensielle spillere.
NTF har også bistått med å introdusere rullestoltennis for Camp Spinale i juni. Dette er en
internasjonal leir for mennesker med funksjonsnedsettelse som vil prøve forskjellige
fritidsaktiviteter og lære forskjellige mestringsteknikker i forhold til sin funksjonsnedsettelse.
Her var det 30 deltagere som fikk testet rullestoltennis i løpet av en dag. NTF har også
deltatt på Sunnaas-dagene (for klientene på Sunnaas og Catosenteret) hvor deltakerne fikk
prøve mange fritidsaktiviteter, blant annet rullestoltennis.
Det ble i løpet av året arrangert en testdag for rullestoltennis i Stavanger. Dagen ble
gjennomført som et samarbeid mellom NTF, Olympiatoppen (Sarah Rung) og Stavanger
TKs Anna Stifanic og Rikhard Holmstrøm. Som en konsekvens av denne dagen ble det
etablert en gruppe med fire spillere som trener flere ganger pr. uke.
I januar sendte NTF to spillere til den internasjonale turneringen SALK Wheels i Stockholm.
Spillerne som deltok var Daniel Sonesson og Kristian Bencic. Daniel Sonesson gikk til
kvartfinale i single. Kristian Bencic ble slått ut i første runde men vant en kamp i
consolation. I double gikk de til semifinale. Bencic deltok også i en Future-turnering i Roma
i begynnelsen av juni. Det ble tap i 1.runde.
Det ble arrangert kurs for trenere i rullestoltennis i slutten av april. Vi hadde invitert Mark
Bullock som er en internasjonal ressurs med mange år som ansvarlig for rullestoltennis i
ITF. Det ble holdt et to-dagers kurs med ti deltakere. Dette ble svært vellykket og NTF står
nå bedre rustet til å øke antall klubber som tilbyr rullestoltennis. Vi har også gjennomført
kurs i rullestoltennis for deltakere på Trener 1 og Trener 2. Dette vil vi fortsette å levere som
en del av NTFs rammeverk for utdanning.
Under NM i Tennis utendørs i Frognerparken var det vanskelige forhold for rullestolbrukere
grunnet opprustingen av Frogner Stadion. NM i rullestoltennis ble derfor flyttet til Ellingsrud.
Her stilte totalt 6 spillere. Det ble spilt både single og double. Tim Berg slo Kristian Bencic,
begge Oslo Rullestol TK, 6-1,6-2 i singlefinalen, mens Daniel Sonesson, Oslo Rullestol TK,
og Tor Rivera, Halden TK, vant doublefinalen med 6-4,6-1 over Kristian Bencic og
Bihonelgne Stifanos, begge Oslo Rullestol TK.
NTF arrangerte Nordisk Mesterskap 15-17.november i Oslo Tennisarena. Arrangementet
høstet mange lovord både fra de norske og utenlandske deltakerne. 14 spillere deltok i
herreklassen, derav fire norske. Finske Taneli Tenhunen slo svenske Hampus
Linder-Olofsson 7-6,6-4 i finalen. Tim Berg var eneste norske representant i kvartfinalen. I
en helsvensk doublefinale vant Hampus Linder-Olofsson/Niclas Rodhborn over Lars
Jernberg/Jan Boström 6-3,6-4. Sanna Klindt fra Sverige vant dameklassen. Her var det
dessverre ingen norske deltakere.
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I forkant av Nordisk Mesterskap ble det arrangert en treningssamling på Furuset
4-6.oktober. Her deltok det fem spillere, blant disse Roar Thoen, Stavanger TK, som var
med for første gang.

Tim Berg, Oslo Rullestol TK, vant NM single (Foto: Espen Hildrup).
All aktivitet for rullestoltennis i 2019, er finansiert ved hjelp av ExtraStiftelsen og øremerkede
midler fra NIF ( mennesker med nedsatt funksjonsevne).

10. TOPPTENNIS
ATP & WTA
2019 var et innholdsrikt og spennende år for norsk topptennis med Casper Ruuds
imponerende prestasjoner som høydepunkter. Casper nådde sin første ATP-finale i
Houston i april (tap mot Christian Garin) og gikk helt fram til 3.runde i French Open der han
blant annet slo Matteo Berrettini (senere på året topp-10 i verden). I 3.runde presset han
selveste Roger Federer (tap i tre sett). Casper kvalifiserte seg også til prestisjefulle Next Gen
Finals i Milano der de åtte beste spillerne 21 år og yngre får spille. Her ble han slått ut i
gruppespillet. Casper endte året som nr 54 på ATP-rankingen. Viktor Durasovic nådde sin
høyeste ranking i karrieren med plass nr 298.
På damesiden nådde Ulrikke Eikeri karrierebeste i august med 118.plass på WTA-rankingen
i double. Bestenotering i single var 226.
Øvrige spillere på verdensrankingene i 2019 var Lukas Hellum-Lilleengen, Melanie Stokke,
Malene Helgø, Astrid Wanja Brune Olsen og Lilly Håseth.
ITF
Herman Høyeraal var beste gutt på ITF junior rankingen med bestenotering nr 101
(9.desember), bak han var det 12 andre norske guttespillere. Blant jentene var Lilly Håseth
best med 143.plass som beste ranking (11.februar). Det var ytterligere 17 norske
jentespillere på listen.
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Tennis Europe
På Tennis Europe rankingen er det totalt 32 guttespillere i alderen 13 – 16 år, og 29 jenter
på listen i alderen 13-16 år.
Landslagsmodellen
Fra 1. september 2019 startet NTF satsingen på junior landslag med spiller under 14 og
under 16 år. Tirsdager og torsdager ble de 3-4 beste spillerne i hver kategori invitert til å
delta på denne treningen med Fredrik Loven og Øivind Sørvald som trenere. 12 spillere har
hittil deltatt på treningene, og flere av de ansvarlige trenerne fra klubbene har også vært
med på treningene.
Denne treningen kommer som tillegg til den treningen spillerne allerede har i egen klubb og
gjennom idrettsskoletilbudet på Wang og NTG. Enkelte fredager ble også spillerne invitert til
matchtrening.
Landslagsspillere junior og senior, som har hatt muligheter til å delta på
formiddagstreninger, har også benyttet seg av treningsbaner og kommet med egne
sparringspartnere til dette tilbudet.
NTF vil fra januar 2020 invitere flere spillere til denne landslagstreningen, samt besøke
klubber med landslagsspillere og satsingsgrupper. Viktige prinsipper i Landslagsmodellen
er at klubbene påser at hver landslagsspiller har en ansvarlig trener som tar hovedansvaret
for spillerne. Disse trenerne skal også følge opp og være tilstede minst en gang hver måned
på landslagstreningen. Dette for å avklare arbeidsoppgavene og videre individuelle
utviklingsoppgaver.

11. UNGDOMSTENNIS
1. januar 2019 ble Tina Falster ansatt som NTFs Ungdomsansvarlig. Stillingsbeskrivelsen
innebærer å hindre frafallet av unge tennisspillere i 13-19-årsalderen, blant annet ved bruk
av kommunikasjonsfaget. Ungdomsansvarlig vil således ha ansvaret for sosiale medier i
NTF, samt fortsette jobben med å bruke video som en av NTFs viktigste formidlingsmedier.
NTF har i dag mer målrettet kommunikasjon med ungdommen. Gjennom en nyopprettet
ungdomskomite og undersøkelser som blir gjort gjennom sosiale medier, har vi tettere
dialog. Vi får innblikk i hva de ønsker mer og mindre av, både mht turneringsformer og
sosialt.
NTF bruker spillerne som ambassadører og vi bruker SnapChat og Instagram stories for å
skape miljø og for å bli kjent med spillerne. Spillerne føler mer tilhørighet og Tennis Ung er
et forum ungdommen skal føle de er en del av. Ved utgangen av 2019 hadde Tennis Ung
rundt 800 følgere.
Sammen med ungdomskomiteen og avstemming på Instagram arrangerte NTF et
Ungdomsball i Oslo Tennisarena 20.desember. Denne minitennisturneringen med musikk
og matservering ble svært godt mottatt.
Det jobbes med at klubbene tenker mer på tvers slik at ungdomsspillernes nettverk øker og
grensene viskes ut. Ikke bare i turneringer, men på treningscamper arrangert av klubb,
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inviteres nå naboklubber til å delta.
Frafallet starter i U16 klassen og vi har i samråd med dem, endret klasseinndelingen i to
årskull. 16-åringene gir uttrykk for at de fortsatt vil spille med jevnaldrende, da dette er
deres sosiale arena i helgene.
Det nye NM lag-konseptet innendørs (se også kapittel 13) ble svært godt mottatt av
juniorene og skal etter planen videreføres og utvides ytterligere i 2020.

12. UNIVERSAL TENNIS RATING - UTR
Universal Tennis Rating (UTR) ble innført i norsk tennis fra 1.januar 2019. UTR er en rating
som gir en måling av spillernes ferdighetsnivå. Tre faktorer spiller inn:
● Nivået på motstanderen
● Resultatet (ikke bare tap/seier)
● De siste 30 kampene fra de 12 siste månedene
Formålet med innføringen av UTR er å gradvis erstatte en del av de tradisjonelle
aldersbestemte turneringene med flere nivåbaserte turneringer, noe NTF tror er et viktig
tiltak for at flere skal få glede av turneringsspill. NTF tror også dette vil gjøre det enklere for
klubber i de mindre regionene til å få god deltakelse i sine turneringer.
UTR erstattet den tradisjonelle rankingen for juniorer og seniorer fra januar 2019 og har blitt
brukt som verktøy til seeding i alle senior- og juniorturneringer (13 år og eldre) i 2019. Det er
flere eksempler på at UTR er vesentlig mer korrekt enn hva den tidligere rankingen var. I NM
i Frognerparken inntraff følgende:
● U14 gutter: Topp-4 seedede til semifinalene, nr 1 slo nr 2 i finalen.
● U14 jenter: Alle 8 seedede til kvartfinalene.
● U16 gutter: 7 av 8 seedede til kvartfinalene, topp-4 i semifinalene, nr 1 slo nr 2 i
finalen.
● U16 jenter: Nr 1 slo nr 2 i finalen.
● U19 gutter: 7 av 8 seedede til kvartfinalene.
● U19 jenter: Topp-4 seedede til semifinalene, nr 1 og 2 i finalen.
● Herrer senior: 3 av 4 topp-4 seedede til semifinalene.
● Damer senior: 7 av 8 seedede til kvartfinalene, topp-4 i semifinalene, nr 1 slo nr 2 i
finalen.
Også i andre kategorier turneringer ser seedingen betydelig bedre ut med UTR. Under noen
eksempler:
● Klasse C herrer Sinsen Open: Alle 8 seedede til kvartfinalene, topp-4 i semifinalene,
nr 1 og 2 i finalen.
● Challenge U14 gutter Mjøndalen: Topp-4 seedede til semifinalene, nr 1 slo nr 2 i
finalen.
● Hardhausen klasse A herrer Nittedal: Topp-4 seedede til semifinalene, nr 1 slo nr 2 i
finalen.
● GP herrer Paradis: Topp-4 seedede til semifinalene, nr 1 og 2 i finalen.
● Klasse B herrer Trondheim Open: Topp-4 seedede til semifinalene, nr 1 og 2 i
finalen.
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13. TURNERINGER
Individuelle turneringer
Det er fortsatt stor etterspørsel etter å arrangere turneringer i Norge, noe rundt 300
turneringer er et godt bevis på. Norges Cup-turneringene for junior setter stadig nye
deltakerrekorder og øvrige turneringer i juniorklassene, spesielt i Østlandsområdet, blir fort
fulltegnet. Også andre steder i landet ble det arrangert store turneringer. Trondhjems
Tennisklubb hadde hele 106 spillere og 140 påmeldinger under Trondheim Open i mars,
Paradis TK hadde 96 spillere og 147 påmeldinger under Bergen Open i februar, mens Jotun
Cup i Sandefjord samlet 130 spillere (og 250 påmeldinger) midt i fellesferien.
Nyvinningen “Race to Masters” ble innført i juniorklassene i 2019. Spillerne samlet poeng i
NM og NC-turneringene og de åtte beste belønnes med plass til prestisjefylte Masters.
Dette konseptet har satt en ekstra spiss på de allerede populære NC-turneringene.
Divisjonstennis
176 lag deltok i årets divisjonstennis, av disse var 50 damelag og 126 herrelag. Dette tallet
har vært ganske stabilt over en lengre periode. Fordelt på regioner ser antall lag slik ut:
Herrer:
● Østlandet 86 (68 %)
● Sør 17 (13 %)
● Vest 16 (13 %)
● Midt/Nord 7 (6 %)
Damer:
● Østlandet 32 (64 %)
● Sør 6 (12 %)
● Vest 7 (14 %)
● Midt/Nord 5 (10 %)
Eliteserien fikk nytt format i sesongen 2019. Alle åtte lag møtte hverandre i en enkel serie,
de fire beste gikk til semifinale og to dårligste rykket ned. Furuset tok sin sjette strake tittel i
dameklassen mens Paradis vant herrenes pokal. Det var første gang et lag fra Bergen vant
denne tittelen. Snarøya, Bryne (herrer); Holmenkollen og VBTK (damer) rykket ned og blir
erstattet av Moss, Stabekk (herrer), Paradis og Heming (damer) i 2020.
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Paradis TK sørget for tidenes første lag-NM gull til Bergen.

Furuset vant eliteserien for sjette gang på rad. Foto: Espen Hildrup.
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NM lag junior og senior innendørs
Etter svak deltakelse de siste årene ble gjort en endring i formatet for denne turneringen.
Det ble innført regionale kvalifiseringer med et påfølgende sluttspill for de beste lagene. Det
ble også startet opp seniorklasser med tilsvarende konsept. Kvalifiseringene ble arrangert i
Oslo Tennisarena, Vestre Bærum, Arendal, Kristiansand og Trondheim mens sluttspillene
gikk i Oslo Tennisarena. Hele 87 lag fordelt på 30 senior herrer, 6 senior damer, 29 junior
gutter og 22 junior jenter må sies å være godkjent. Moss (herrer) og Ullern (damer) vant
seniorklassene mens Furuset (gutter) og Stabekk (jenter) vant juniorklassene.
NM utendørs junior og senior
NM utendørs ble igjen arrangert av Norges Tennisforbund i Frognerparken. Det ble satt
deltakerrekord i hele 8 klasser og med totalt 382 spillere og 663 påmeldinger var dette det
best besøkte Norgesmesterskapet i Frognerparken-æraen. På grunn av dårlige
værmeldinger ble finalene fremskyndet fra lørdag til fredag. Andreja Petrovic, Hønefoss TK,
overrasket alle ved å vinne kongepokalen i herreklassen. Han var den første useedede
mesteren på mange år. I dameklassen gikk det mer etter forventningene. Malene Helgø,
Furuset, slo klubbvenninnen Astrid Brune Olsen i finalen og sikret seg sin tredje
kongepokal.

Andreja Petrovic med kongepokalen.
NM innendørs senior
NM innendørs ble arrangert på Gjøvik 19-22.desember med 55 deltakere. Felix Nordby,
Holmenkollen TK, slo Rana-Roop Singh Bhullar, Nordstrand TK, 7-5,6-3 i herrefinalen og
Sarina Reinertsen, Heming, slo Emilie Elde, Ullern TK, 7-6,6-4 i damefinalen. Begge finalene
ble sendt live på Eurosport.
NM innendørs junior
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Stavanger og Paradis leverte igjen solide junior-NM-arrangementer. Denne gangen hadde
Stavanger NM U14 og Landsturneringen mens Paradis TK arrangerte U16 og U19-klassene.
Landsturneringen og U14-NM samlet hele 191 spillere og hele 464 påmeldinger mens de
tilsvarende tallene for U16 og U19-NM var 119 og 187. Arrangørklubbene hadde ekstra god
grunn til å juble da Sturle Hoff Skigelstrand vant U14-NM på hjemmebane i Stavanger mens
Leyton Rivera Varas vant U19-NM på hjemmebane i Bergen.
Veterantennis
Veterantennisen samler stadig flere spillere. Under NM innendørs i Oslo Tennisarena ble det
satt ny deltakerrekord med hele 328 spillere og 400 påmeldinger. NM utendørs var tilbake i
Asker, her deltok 313 spillere (378 påmeldinger).
Amy Jönsson Raaholt gjorde en strålende innsats og tok sølv under VM for veteraner i
Portugal. I lag-VM for Seniors (50-60 år) og lag-VM for Super Seniors (65 og eldre) stilte
Norge med totalt 6 lag. Beste plassering var 11.plass i +60 damer, +75 herrer og +80 herrer.
Pål Arneberg ble europamester individuelt i klassen +85 mens Marit Munro fikk sølv i
klassen +80 under EM i Seefeld.
Den internasjonale ITF Seniors turneringen Mill Heat Open ble arrangert for andre gang på
Oslo Tennisarena med mange gode norske prestasjoner.
ITF og TE-turneringer
Følgende ITF og TE-turneringer i Norge sto på den internasjonale terminlista i 2019:
TE U14: 3 (Oslo Tennisarena, Stavanger, Paradis)
TE U16: 3 (Stavanger, Paradis, Oslo Tennisarena)
ITF Juniors: 5 (2 x Stavanger, Oslo Tennisarena, Gjøvik og Paradis)
ITF Pro: 3 (Sandefjord, 2 x Oslo Tennisarena)
ITF Seniors: 1 (Oslo Tennisarena)

14. TURNERINGSRESULTATER
Norgesmestere 2019
NM junior & senior utendørs: Frognerparken 3-16.august
Herrer single: Andreja Petrovic, Hønefoss TK
Damer single: Malene Helgø, Furuset IF Tennis
Herrer double: Rana-Roop Singh Bhullar, Nordstrand / Simen Sunde Bratholm, Heming IL
Damer double: Nora Lima Dahl / Astrid Wanja Brune Olsen, Furuset IF Tennis
Mixed double: Peter August Jebsen Anker, Oslo TK / Helene Heiberg, Nordstrand TK
U14 gutter single: Sturle Hoff Skigelstrand, Stavanger TK
U14 jenter single: Josefine Falster, Stabekk TK
U14 gutter double: Nicolai Budkov Kjær, Bygdø TK / Felix Oscarsson, Eiksmarka TK
U14 jenter double: Charlotte Ruud, Snarøya / Emily Sartz-Lunde, Holmenkollen TK
U14 mixed double: Nicolai Budkov Kjær, Bygdø TK / Emily Sartz-Lunde, Holmenkollen TK
U16 gutter single: Albert Porsmyr Hansen, Ullern TK
U16 jenter single: Matylda Burylo, Stabekk TK
U16 gutter double: Albert Porsmyr Hansen, Ullern TK / Mathias Langaard, Heming IL
U16 jenter double: Kristin Bekken, Stabekk TK / Julia Beatrice Braathen, Ullern TK
U16 mixed double: Jon William Karlstad, Nordstrand TK / Kristin Bekken, Stabekk TK
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U19 gutter single: Andreja Petrovic, Hønefoss TK
U19 jenter single: Hedda Gurholt, Furuset IF Tennis
U19 gutter double: Ole Tinius Stave Lepsøe, Oslo TK / Kristoffer Ståhlbrand, Furuset IF
Tennis
U19 jenter double: Emely Fredrikke Kahrs / Ine Soltveit Stange, Ullern TK
U19 mixed double: Edvard Porsmyr Hansen / Emely Fredrikke Kahrs, Ullern TK
Rullestol herrer single: Tim Marius Berg, Oslo Rullestol TK
Rullestol herrer double: Tor Rivera, Halden TK / Daniel Sonesson, Oslo Rullestol TK
Dick Bjurstedts pokal: Ullern TK
NM senior innendørs: Gjøvik Tennisklubb 19-22.desember
Herrer single: Felix Nordby, Holmenkollen TK
Damer single: Sarina Reinertsen, Heming IL
Herrer double: Markus Sørensen, Heming IL / Kristoffer Ståhlbrand, Furuset IF
Damer double: Emilie Elde, Ullern TK / Sarina Reinertsen, Heming IL
NM junior U14 innendørs: Stavanger 11-17.april
Gutter single: Sturle Hoff Skigelstrand, Stavanger TK
Jenter single: Carina Syrtveit, Heming IL
Gutter double: Nicolai August Aars-Rynning, Holmenkollen / Niclas Fjellman, Ullern TK
Jenter double: Josefine Falster, Stabekk TK / Emilia Korseth, Heming IL
Mixed double: Niclas Fjellman, Ullern TK / Michelle Armani, Nordstrand TK
NM junior U16 innendørs: Paradis 12-17.april
Gutter single: Albert Porsmyr Hansen, Ullern TK
Jenter single: Sofie Aimee Siem, Stabekk TK
Gutter double: Albert Porsmyr Hansen, Ullern TK / Mathias Langaard, Heming IL
Jenter double: Sanne Selmer Gilje / Sofie Aimee Siem, Stabekk TK
Mixed double: Albert Porsmyr Hansen, Ullern TK / Sofie Aimee Siem, Stabekk TK
NM junior U19 innendørs: Paradis 12-17.april
Gutter single: Leyton Rivera Varas, Paradis TK
Jenter single: Sarina Reinertsen, Oslo TK
Gutter double: Mikkel Baumann, Holmenkollen TK / Kristoffer Mathisen Strøm, Heming IL
Jenter double: Marie Skarica, Bodø TK / Ine Soltveit Stange, Ullern TK
Mixed double: Edvard Porsmyr Hansen / Emely Fredrikke Kahrs, Ullern TK
NM lag utendørs
NM lag herrer: Paradis Tennisklubb
NM lag damer: Furuset IF Tennis
NM lag junior og senior innendørs
Herrer senior: Moss TK
Damer senior: Ullern TK
Gutter junior: Furuset IF
Jenter junior: Stabekk TK
Federation Cup
Hellas 15-20.april. Norge spilte i 3.divisjon.
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Norges lag: Malene Helgø, Melanie Stokke, Astrid Wanja Brune Olsen, Jørgen Vestli
(kaptein)
Norge - Armenia
3-0
Norge - Montenegro
3-0
Norge - Egypt
1-2
Norge blir værende i 3.divisjon.
Davis Cup
Njård 13-14.september. Norge spilte i 2.divisjon
Norges lag: Casper Ruud, Viktor Durasovic, Anders Håseth (kaptein)
Norge - Georgia
3-1
Norge spiller play-off til World Group 1 i mars 2020.
EM junior individuelt 22-28.juli
EM U14 i Most, Tsjekkia
Deltakere: Nicolai Budkov Kjær, Sturle Hoff Skigelstrand, Josefine Falster, Carina Syrtveit.
Kaptein: Jørgen Vestli.
Kjær/Skigelstrand gikk til 2.runde i double. Øvrige spillere/par tapte i første kamp.
EM U16 i Moskva, Russland
Deltakere: Albert Porsmyr Hansen, Henrik Lynum, Anna Sofia Håseth, Matylda Burylo.
Kaptein: Jonathan Chesneau.
Burylo gikk til 3.runde og Håseth til 2.runde i single. Øvrige spillere/par tapte i første kamp.
EM U18 i Klosters, Sveits
Deltakere: Herman Hagen Høyeraal, Leyton Rivera, Hedda Gurholt, Sarina Reinertsen.
Kaptein: Claudio Rivera.
Rivera gikk til 4.runde og Gurholt til 3.runde i single. Høyeraal/Rivera gikk til kvartfinale i
double. Øvrige spillere/par tapte i første kamp.
EM lag innendørs 1-3.februar (Winter Cups)
Jenter U14 kval, Hviterussland
Norge - Romania
0-3
Norge - Bulgaria
0-3
Norge - Tyrkia
0-3
Norges lag: Josefine Falster, Emilia Korseth, Carina Syrtveit. Kaptein: Fredrik Loven.
Gutter U14 kval, Tyskland
Norge - Tyskland
0-3
Norge - Spania
0-3
Norge - Luxembourg
0-3
Norges lag: Sturle Hoff Skigelstrand, Nicolai Budkov Kjær, Andreas Ursin Nygaard. Kaptein:
Marius Tangen.
Jenter U16 kval, Sverige
Norge - Estland
2-1
Norge - Polen
0-3
Norge - Tsjekkia
0-3
Norges lag: Kristin Bekken, Milica Mitrovic. Kaptein: Jørgen Vestli.
Gutter U16 kval, Frankrike
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Norge - Sveits
0-3
Norge - Nederland
0-3
Norge - Malta
2-1
Norges lag: Henrik Lynum, Baltazar Wiger-Nordås, Jon William Karlstad. Kaptein: Øivind
Alver.
Ingen av lagene gikk videre til sluttspillet.
EM lag U14 utendørs 30.juni - 2.juli (Summer Cups)
Jenter U14 kval, Frankrike
Norge - Slovakia
0-3
Norge - Nederland
0-3
Norge - Portugal
1-2
Norges lag: Josefine Falster, Emilia Korseth, Carina Syrtveit. Kaptein: Svein-Espen Olsen.
Gutter U14 kval, Frankrike
Norge - Frankrike
0-3
Norge - Sverige
0-3
Norge - Ungarn
0-3
På Norges lag: Sturle Hoff Skigelstrand, Nicolai Budkov Kjær, Felix Oscarsson. Kaptein:
Pierre Oscarsson.
Ingen av lagene gikk videre til sluttspill.
Norge stilte ikke lag i U16 og U18-klassene.
Nordisk Mesterskap U13
Farum Tennisklubb, Danmark.
Norge - Danmark 4-8
Norge - Sverige 1-11
Norge - Finland 6-6
Tabell:
Sverige
Danmark
Finland
Norge

30 poeng
19 poeng
12 poeng
11 poeng

Norges lag: Emily Sartz-Lunde, Anna-Louise Bjørnestad, Charlotte Ruud, Susanna Spæren,
Cecilie Mæland, Bjørn Valdivieso, Nicolai Budkov Kjær, Felix Oscarsson, Magnus Wang,
Filip Møller. Kaptein: Fredrik Loven og Luis Silva.

15. UTMERKELSER
Svelvik Tennisklubb fylte 90 år i mai, og i den forbindelse ble det utdelt NTFs Sølvmerke
med diplom til følgende personer:
Stig-Gunnar Jensen, Svelvik TK
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Geir Korneliussen, Svelvik TK
Inge Kaasin, Svelvik TK
På NTF’s Forbundsting 27.oktober ble det delt ut følgende hederstegn:
Gullmerke: Trym Landa, Stavanger TK
Sølvmerke: Hans Granlund, Nordberg TK
Hedersprisen ble innført i 2019 og de to første til å motta denne var Ole Conrad Reier, Moss
TK, og Edvard Raastad, Oslo TK.
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VEDLEGG:

• Regnskapsrapport 2019 pr 31.12.2019
• Oversikt over klubbmedlemmer 01.01.2019
• Lisensoversikt 2004-2019 per 30.12.2019
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1. STYRET OG ADMINISTRASJONEN
På Tennistinget 27.10.2019 fikk styret i NTF fornyet og revidert oppdraget i forhold til å
jobbe videre med den oppdaterte strategi- og handlingsplan for norsk tennis og Norges
Tennisforbund. Planen omfatter 6 hovedområder, med tilhørende konkrete målsettinger
for utvikling og vekst i norsk tennis. Fokus både for styret og administrasjonen har
gjennom perioden vært de nedenfor nevnte 4 hovedområder, som er de samme som ble
vedtatt på Tennistinget 2015, samt at Topptennis og Padel er lagt til høsten 2019:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trenerutdanning
Tennisskolen
Anlegg
Turneringsformer
Topptennis
Padel

Innenfor de 6 hovedområdene er målsettingene for perioden løpende fulgt opp av styret,
og de oppnådde resultater gjengis senere i beretningen. 2020 har vært et annerledes år
der Korona pandemien, mediastorm og et ekstraordinært forbundsting har tatt mye
fokus. Det har derfor vært redusert operativt arbeid mot medlemsklubbene rundt bruken
og NTFs verktøy og aktiviteter. Målsettingen med arbeidet er å støtte en langsiktig positiv
utvikling og bedre måloppnåelse innenfor hovedområdene.
STYRET
Norges Tennisforbunds 84.ordinære ting ble avholdt på UBC Ullevål Stadion 27. oktober
2019. Her ble det valgt styre for en periode på to år. Styret består av følgende
medlemmer:
Lars Gjerdåker, Stavanger TK
Anja Hansen, Ullern TK
Carl Henrik Eriksen, Golia TK
Monica Andersen Mo, Paradis TK
Egil André Berglund, Stabekk TK
Helle Gimming Stene, Asker TK
Caroline Rohde Moe, Oslo TK
Jon Ståle Ritland, Ålesund TK
Peder Strand, Njård TK

President
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

I tillegg ble Håkon Bjercke, NTF valgt inn som ansattrepresentant i styret i februar, 2020.
Styreaktivitet:
4 ekstraordinære møter
6 ordinære møter
1 Ekstraordinært forbundsting
1 ledermøte
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ADMINISTRASJONEN
Norges Tennisforbund (NTF) er et særidrettsforbund tilsluttet Norges idrettsforbund og
olympiske- og paralympiske komitè (NIF). I tillegg er NTF medlem av det internasjonale
tennisforbundet (ITF), det europeiske tennisforbundet (Tennis Europe) og det
Internasjonale Padel Forbundet (FIP).
Forbundskontoret har følgende kontaktinformasjon:
Norges Tennisforbund, Eikenga 4, 0579 Oslo
Telefon 22 72 70 00, E-post: post@tennis.no
Hjemmeside: www.tennis.no
Staben ved Forbundskontoret har i 2020 bestått av følgende ansatte:
Alexander Kjær
Generalsekretær, sluttet 30.04.20
Aslak Paulsen
Klubbansv./utd., konst. gen.sek. fra 20.04.20
Ansatt som permanent Generalsekretær fra 16.10.20
Aasa Auensen
Administrasjonssekretær
Håkon Bjercke
Markedssjef
Øivind Sørvald
Idrettssjef. Fra 01.11.2020: Utviklingsansvarlig (70%)
Svein Are Lapstun
Turnerings- og administrasjonsansvarlig
Tina Falster
Ungdomsansvarlig
Fredrik Loven
Landslagsansvarlig, 70% NTF, 30% Wang
Jørgen Vestli
Landslagstrener, 20%
Sverre Lie
Turneringsansvarlig, 80% til 31.05, 30% fra 01.06
Arne Sartz-Knudsen
Seniorrådgiver økonomiansvarlig 80%
Einar Enevoldsen
Prosjektleder Para-Tennis 40%
Synneve Tryggeseth
Region Østlandet 25%
Faste konsulentavtaler 2020:
Helen Sterud
Anlegg, deltid
Espen Hildrup
Kommunikasjon/fotograf, deltid
Espen Lilleaas
Tenniskids/Klubbaktivitet (100% fra 01.11.2020-30.06.2021)
Henrik Norvald
Konsulent padel, deltid
Aktivitetsutviklere
Markus Berg, Lance Morgas, Morten Goa, Lucie Sejrup
(ca. 10% per aktivitetsutvikler)
Tenniskids
Espen Foss (40% fra 01.11.2020-30.06.2021)
Organisasjons- og aktivitetsåret 2020 har vært turbulent. Det har vært mye negativ
medieoppmerksomhet med misnøye og beskyldninger rundt NTF som organisasjon.
Administrasjonen har byttet leder og ett ekstraordinært forbundsting er avholdt.
NTF har arbeidet med redusert stab i store deler av året. I de siste 8 månedene av 2020
bestod administrasjonen av 10 personer som utgjør 8,2 årsverk (mot 13 personer og
10.25 årsverk gjennom 2019). I tillegg jobbet 10 personer som innleide konsulenter som
utgjør 3 årsverk. NTF hadde totalt 11,2 årsverk til disposisjon i 2020.
Arbeidsmiljøet har vært preget av både koronapandemien, lederavgang,
medieoppmerksomhet, EOF og omstillingen etter alt dette. Det har vært økt sykefravær,
og en ekstraordinær innsats av administrasjonen i et krevende aktivitets- og
organisasjonsår.
Tennisforbundet praktiserer likestilling og virksomheten påvirker ikke det ytre miljøet.
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2. ØKONOMI
NTFs driftsinntekter i 2020 ble NOK 21.157.775 mot et budsjett på 21.745.000, mens
driftskostnadene ble NOK 19.265.817 mot et budsjett på 21.600.000. Resultat ble
dermed et driftsoverskudd på NOK 1.891.957 mot et budsjett på 145.000. Med fradrag
av netto finanskostnader på 236.156 som inkluderer bokføringen av salget av aksjene i
Eksamensservice viser årsresultatet et overskudd på NOK 1.655.801.
Styret er tilfreds med den økonomiske utviklingen, som er i tråd med oppdraget om å øke
egenkapitalen som ble gitt på forrige Tennisting. Sammen med økning i budsjett for
2021, balanserer 2020 resultatet ut underskuddet på NOK -741.360 fra 2019 slik at en
over 3 årsperioden 2019-2021 går i balanse med budsjett (+ NOK 395.000).
Det positive resultatet for 2020 henger sammen med at vi har fått NOK 688.394 i
Covid-19 støtte til tapte aktivitetsinntekter, og at kostnadene i 2020 ble redusert med ca.
2 MNOK i forhold til budsjett. Dette ble oppnådd gjennom ca. 1MNOK i lavere
lønnskostnader og reduserte aktiviteter på grunn av COVID-19 også på ca. 1 MNOK.
Forbundets egenkapital var pr. 31.12.2020 NOK 4.332.510.
Inntekter og kostnader i NTF fordeles på følgende måte:
1. Avdeling 1 - Toppidrett (inkl. landslag og internasjonale turneringer)
2. Avdeling 2 - Klubb, region og bredde (inkl. NM og nasjonale turneringer)
3. Avdeling 3 - Medlemsservice og administrasjon
Fordelingen av inntekter og kostnader mellom disse avdelingene er basert på historikk,
bl.a. for å kunne sikre sammenlignbare tall fra år til år. NTF sitt fokus er kontinuerlig
kostnadseffektivitet for å kunne kanalisere mest mulig ressurser til kvalitetsmessig økt
aktivitet i norsk tennis. Det jobbes kontinuerlig med å skaffe nye og flere kommersielle
samarbeidspartnere, og å styrke bidragene fra NIF og det offentlige til norsk tennis. I
referanse til Covid-19, har det også i tennis vært noe nedgang i aktivitetsnivået i 2020.
Likevel anser vi tennis som en av de “heldige” idrettene sammenlignet med de andre
særforbundenes utfordringer. Dette gjenspeiler seg også i regnskapene.
For regnskapene, se vedleggene
1) Regnskapet med noter
2) Avdelingsregnskap (4-sider) til slutt i denne rapporten.
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3. MEDLEMSUTVIKLING OG SPILLERLISENSER
I 2019 var det totalt 146 klubber/lag tilsluttet NTF (141 tennis og 5 padel).
Medlemsoversikten viser at klubbene nå har totalt 29.758 medlemmer (29.264 tennis og
494 padel). Dette er det høyeste tallet noen gang registrert i NTF og viser en vekst totalt
på 6,3%. Tennis alene hadde en vekst på 5,4%, mens padel mer enn doblet sitt
medlemstall fra i fjor.
82 klubber/lag hadde en vekst i medlemsmassen, mens 7 var uendret, og 60 hadde en
nedgang hvorav 3 klubber/lag ikke lenger er en del av NTF. 4 nye klubber er kommet til.
Larkollen TK er igjen tilbake som en del av NTF med 137 medlemmer, mens Norges
Handelshøyskole IF -Tennis for første gang er registrert i NTF med 83 medlemmer.
Det er også 2 nye padelkubber, Trondheim og Drammen. Sistnevnte klubb ble registrert i
januar og er derfor uten medlemmer pr 01.01.2020
Larkollen er også den klubben som har det høyeste «veksten» med sine 137 medlemmer.
Rett bak med 136 nye medlemmer følger Bergens TK og en vekst på 58%. Andre klubber
som melder om en stor vekst i medlemstallet er: Asker TK +88, Trondhjem TK + 86,
Nesttun TK +82, NHH IF- Tennis +81, Ullern TK +79, Paradis TK +78, Stavanger TK +77,
Fana TK +76, Holmen TK +76, Njård-Tennis + 69 og Oslo Studentenes IF – Tennis +67.
Spesielt hyggelig er det at veksten i Bergen er så stor og er representert med 5 av de 13
klubbene på listen foran.
Ser vi litt nærmere på medlemslisten er det også hyggelig at de 3 «gamle» Mjøsklubbene:
Lillehammer, Hamar og Gjøvik alle har en vekst på til sammen over 30%, og gir håp om
at denne regionen igjen kan bli et viktig senter for tennisen. Noen klubber også verdt å
nevne med en stor prosentvis vekst er Lommedalen 159%, Strømmen 80%, Farsund med
46% og Kongsberg 43%.
En av «nykommerne» (registrert for 2 år siden) blant våre klubber/lag, Frognerparken
IL-Tennis vokser med + 51 medlemmer til 226 og nå er vår 46. største klubb.
Tallene viser også en vekst i medlemsmassen i alle aldersgrupper (unntatt 0-5 år).
6-12 år hadde en vekst på 7,1%, 13-19 år 5%, 20-25 år 7,6% og 26+ 4,7%.
Kjønnsfordelingen viser at vi er 38,7% kvinner og 61,3% menn. Gruppen 13-19 år har den
høyeste kvinneandel med 43,2%.
Antallet funksjonshemmede medlemmer som spiller rullestoltennis har vokst fra 27 til 36
de siste 2 årene.
Når det gjelder spillerlisenser er det en forholdsvis stor tilbakegang fra 2019. Dette
henger sammen med en stor reduksjon i antall arrangerte turneringer og ikke minst at
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divisjonstennisen (unntatt eliteserien) og Regionserien for veteraner på Østlandet ble
avlyst på grunn av Covid-19.
Vi viser for øvrig til de vedlagte oversikter over medlemmer pr. klubb pr 1.1.2020 og
utviklingen spille lisenser fra 2003 til 2020.
Andre interessante fakta:
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4. DE STRATEGISKE OMRÅDENE FOR NTF
Styret og NTFs administrasjon har som nevnt over fortsatt arbeidet i 2019 basert på den
vedtatte strategi- og handlingsplanen, med tilhørende aktiviteter og målsettinger basert
på den eksisterende og overordnede Strategi- og Handlingsplanen for perioden.
Hovedområdene er som nevnt tidligere følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trenerutdanning
Tennisskolen
Anlegg
Turneringsformer
Padel (ny fra 27.10)
Topptennis (ny fra 27.10)

Hvert område omtales i mer detalj nedenfor. For hvert område er det laget
scenariomålsetninger på kort og lengre sikt. Måloppnåelsen for disse illustreres i grafer.
Vi mener fortsatt det er relevant å følge utviklingen fra 2016, slik at man kan følge
historien fra de opprinnelige målene ble vedtatt på tennistinget i 2015.
Hovedmål for perioden - som en konsekvens av suksess med de 6 pilarer:
●
●
●

40.000 medlemmer i 2025
Styrke klubbene gjennom klubbutvikling med dedikert støtte fra forbundet
Skape bedre tilgjengelighet og redusert kostnadsnivå slik at flere har anledning til
å spille tennis (og padel)

4.1 UTDANNING
Bakgrunn:
Utdanning og videreutdanning av trenere- og ledere står sentralt i Norges
Tennisforbunds arbeid med å utvikle norsk tennis. NTFs utdanningsprogram skal møte
profesjonskravene og oppfylle ”Gold Level” standard utarbeidet av ITF. Klubbstyrene skal
også besitte arbeidsgiverkompetanse slik at de kan veilede, motivere og skape
vekst/utvikling i aktivitet og medlemsmasse. Kompetanseutviklingen skjer gjennom NTF
eller idrettskretsens tilbud.
For å styrke trenerrollen har arbeidet med Trenerforeningen hatt prioritet, men har i 2020
vært sterkt redusert pga korona pandemien. Målsettingen er at alle trenere som jobber i
norske klubber skal være medlem av trenerforeningen, utdanner seg gjennom NTFs
rammeverk og regelmessig deltar i NTFs etterutdanningstilbud.
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Hovedmål:
●
●
●
●
●
●

Øke profesjonalitet og kvalitet av trenere og styrking av antall norske* trenere i
heltidsjobber
Sikre tilstrekkelig tilgjengelighet av utdannede trenere som understøtter
målsettingen om vekst i antall klubbmedlemmer i norsk tennis
Styrke arbeidsgiver kompetansen
Motivere alle klubber til å utdanne/etterutdanne alle sine trenere med NTFs
trenerutdanning
Jobbe mot utviklingen av et trener 4 kurs sammen med Olympiatoppen og andre
særforbund
Jobbe mot en Bachelor utdanning, mot NIH eller andre høyskoler

NTF har fortsatt satsingen på utdanning av trenere i 2020. NTF’s Gold Level status er
intakt. 28.11.2019 fikk NTF fornyet status. Godkjenningene av Trener 1 og 2 hos NIF står
fremdeles ved lag. Trener 3 er ennå ikke godkjent, men dette er en formalitet, ettersom
Trener 3 også innehar kompetansekravene definert i NIFs trenerløype.
Trenerforeningen (NTTF )
NTTF ble etablert i 2015 og har som hensikt å fremme utviklingen av norsk tennis
gjennom å ivareta trenernes interesser, utvikle dem sportslig, øke samarbeidet mellom
trenere og klubber, øke statusen på yrket og å skape motivasjon blant trenere som jobber
i Norge. NTTF hadde i 2020 75 medlemmer og er selvfinansierende og non profit basert.
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Tennisskole Assistent Kurs (TSAK)
A-kurset ble i 2017 erstattet av et nytt kurs med navnet Tennisskole Assistent Kurs
(TSAK). TSAK er et lavterskeltilbud med redusert timeantall sammenlignet med
Aktivitetslederkurset og retter seg mot flere potensielle brukere. Gjennom dette kurset er
tanken at yngre spillere og/eller foreldre i klubbene kan engasjeres som trenere. I 2020
ble det avholdt 3 kurs med totalt 34 deltakere. Kursene ble avholdt i Tromsø, Mosjøen og
Lillehammer.
Trenerkurs for styremedlemmer (TFS)
TFS er et kurstilbud for klubbenes styrer. Kurset har som mål å gi styret innsikt i
trenerutdanningen og generelle rammebetingelser knyttet til trenerens hverdag. Kurset
har vært ønsket av klubbene og er en viktig brobygger for å skape bedre
synergi/samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, samt bredere tennis
kompetanse. Kurset er på 4 timer.
I 2020 ble det ikke avholdt TFS.
NTF og klubb - i et utdanningsperspektiv
NTFs utdanningsprogram skal sørge for at trenere kommer til norske klubber med beste
praksis kunnskap og god gjennomføringsevne. Klubbene må la trenerne gjennomføre
beste praksis ved å balansere trenerkontrakter, legge til rette for og støtte opp om
skriftlige planer for spillergrupper, gi trenere kompensasjon etter nivå og oppmuntre til
kontinuerlig faglig påfyll og utvikling.
Arbeidsgiver plikter å følge opp trener(e), gjennom å vise engasjement mot deres faglige
og personlige utvikling, arbeidsinstruks, målsettinger og motivasjon.
Trener 1
Det er gjennomført to Trener 1 kurs i 2020, med 38 deltakere til sammen. Kursene ble
avholdt i Oslo.
Trener 2
Ett Trener 2 kurs er gjennomført i 2020. Kurset hadde totalt 8 deltakere. Kurset ble
avholdt i Oslo Tennisarena.
Trener 3
Kurset startet i 2019 og ble avsluttes i 2020. Det var totalt 8 deltakere på kurset.
Etterutdanning (EU)
Kursene har ulike temaer som er aktuelle for norske trenere som enten NTF har satt opp
eller etter forespørsel fra trenerne.
Det ble ikke avholdt EU i 2020. Dette skyldes det turbulente året samt covid situasjonen.
Tennisforum
Tennisforum hadde i 2020 28 påmeldinger. En markant nedgang fra 2019 (100). Dette
skyldes i all hovedsak korona pandemien.
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Coaches conference 2020
103 personer deltok på konferansen som gikk over to dager. Konferansen ble avholdt i
sin helhet på OTA. Totalt 37 klubber stilte med en eller flere representanter. Det samlede
medlemstallet til de 37 klubbene: 16.222 (ca 55 % av norsk tennis sine medlemmer).
Dette viser hvor viktig den årlige trenerkonferansen er for norsk tennis.
Min idrett
All påmelding til utdanningskursene har skjedd via NIFs Min idrett.
Markedsføring av kurs
Kurs, konferanse og etterutdanning markedsføres gjennom NTFs nettside, Facebook,
KLUBBDRIVe terminliste (sendes ut til alle klubber), mail, sms, telefon og messenger
meldinger.
4.2 TENNISKIDS/ TENNISSKOLEN
Bakgrunn
Tennisskolen er det første møtet med tennis for de aller fleste. Tennisskolen har til hensikt
å gi deltakerne grunnleggende tennisferdigheter, slik at de behersker spillet og blir i
tennis livet ut. Tennisskolen er inngangen til tennis uavhengig om du begynner når du er
6, 15 eller i godt voksen alder.
Siden 2008, har antall registrerte medlemmer i Tennisskolen økt med 38%. Antall spillere
som deltar i TennisKids/Tennisskolen U12 har gått fra 7299 til 10044 i denne perioden.
NTF vil fortsette og forsterke arbeidet med å øke kvalitet i tennisskolen. Derfor, vil
TennisKids være et viktig og prioritert område for NTF. Det første møtet med tennis er for
mange i barneårene. Lykkes vi med dette arbeidet vil vi fortsette det gode
rekrutteringsarbeidet i klubbene, samtidig som vi ivaretar de i en sport de kan ha livet ut.
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Hovedmål for perioden:
● Heve kvaliteten på ROG konseptet (TennisKids) og skape mer og bredere aktivitet
lokalt i klubber
● Stimulere og fokusere på adferd - det er faktisk det eneste et barn kan kontrollere
100%
● Fremme samarbeid mellom klubber og regioner
● Utdanne flere trenere og assistenter som kan levere kvalitativ aktivitet for barn

NTF og klubb - i et tennisskoleperspektiv
TennisKids er norsk tennis viktigste rekrutteringskanal. NTF har en train-the-trainer-rolle
for klubbtrenere i Tennisskolen. NTF utdanner og fasiliteter for kvalitativ standardisering
og koordinering av TennisKids konseptet. Espen Lilleaas (Tenniskidsansvarlig), sammen
med våre regionale aktivitetsutviklere vil avholde workshops og følge opp klubber som
ønsker å benytte det helhetlige konseptet. Konseptet har en årlige kostnad på 10.000
kroner per TennisKids klubb inkludert Workshops, oppfølging, markedsmateriell og
ressurser for gjennomføring. Klubber som baserer seg på frivillig treneraktivitet får
Tenniskids gratis.

TennisKids Tour er nå etablert i flere deler av Norge. Tre nye klubber i Innlandet er
utdannet og klare for å starte opp TK Tour; Hamar IL Tennis, Gjøvik TK og Lillehammer
LTK. I Region Trøndelag har Steinkjer TK og Kristiansund TK blitt en del av TennisKids
programmet i løpet av 2020.
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I tillegg er det 9 klubber i Stavanger og Bergen som også er med i konseptet. Vi merker
også at det er flere mindre klubber som melder sin interesse for TennisKids touren, og
som ønsker å ta del i suksessen.
Oppmøtet på utdanningsdagene og konseptmøtene har vært veldig bra. Både trenerne
og klubbene virker å prioritere og verdsette satsingen på TennisKids-programmet.
I 2020 satt Covid 19 pandemien en stopper for gjennomføringen av touren de fleste
steder i Norge, men vi satser på å starte opp igjen så snart helsemyndighetene gir
klarsignal for det.
4.3 ANLEGG
Bakgrunn
Godt tilgjengelig og tilrettelagt anleggskapasitet er avgjørende for å skape vekst i norsk
tennis. Klubbene må være spydspissen i arbeidet for flere og bedre anlegg, men Norges
Tennisforbund ønsker å jobbe aktivt med anleggsutvikling og å bistå̊ med rådgivning til
klubber og initiativtagere.
Hovedmål
●
●
●

Oppnå en markant økning i antall tennisbaner med særlig fokus på
innendørsanlegg
Opprettholde og forbedre tilskuddsordningene ved spillemidler og
momskompensasjon, samt jobbe langsiktig for å få flere kommunale tennis- og
padelanlegg.
Øke tilgjengeligheten for informasjon om anleggsutvikling; både ved bruk av
nettsider, men også bruk av ressurser fra NTF administrasjonen.

NTF og klubb - i et anleggsperspektiv
Anlegg er fundamentalt viktig for vellykket klubbdrift. Vekst i anlegg vil legge til rette for
NTFs visjon ”Flere skal spille mer tennis og de skal spille hele livet”. NTF driver
klubbveiledning og støtte til klubber som vurderer, har startet, eller gjennomfører
anleggsprosesser.

*Målsetting for 2016-2018 jus tert for dobbeltføringer i idrettsregistreringen (delt anlegg). Dette er
ikke gjort for rapporteringen for de gjeldende årene. Tallene over (resultat) er hentet ut fra
sportsadmin og idrettsregistreringer. OTA er medregnet i innendørstallene.
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Mangel på innendørskapasitet er fremdeles den største enkeltstående utfordringen for
utvikling og vekst i norsk tennis. Flere innendørsbaner er derfor NTFs høyest prioriterte
anleggsmål. Utebaner med høyere utnyttelse, bedre kvalitet, mindre vedlikehold er også
viktig. Etablering av Padelanlegg både utendørs og inne har høy prioritet for å kunne
møte den eksplosive veksten vi opplever i denne grenen.

Bildet viser Hønefoss TK (øverst) og Mysen Rackethall nederst
Det finnes svært få kommunale tennishaller, og i tillegg til at vi jobber langsiktig for et
offentlig anleggstilbud, så er en viktig oppgave for NTF er å bidra til at klubbene kan
realisere egne prosjekter. NTF har jobbet aktivt med å påvirke for at NIFs nye
anleggsstrategi skal legge til rette for privatinitierte anlegg. Videre har forbundet
videreført engasjementet med Helen Sterud som jobber med å bedre rammebetingelser
samt å bistå frivillige ildsjeler som gjør en stor innsats på dette området. Avtalen med
Helen Sterud i denne sammenheng er todelt;
1. NTF dekker rådgivning og bistand som har til hensikt å gjøre klubbene i stand til å
gjennomføre prosjektene selv.
2. Til utførende prosjektarbeid kan klubbene tegne avtale direkte med Helen Sterud
til fast og rimelig timepris.
I løpet av året har ca. 55 klubber benyttet seg av tilbudet. Vi gratulerer Mysen
Tennisklubb med flott ny hall med bl.a. to tennisbaner, squashbaner, treningsrom og
klubbhus, og Hønefoss Tennisklubb som kom i mål med sin nye hall- tre baner og
klubbhus- i 2020. Mange klubber har gjort et stort løft med rehabilitering av lys og baner
både inne og ute. Mer enn 50 baner fremstår i ny drakt.
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Bygdø TK og Kolbotn TK nærmer seg oppstart på hvert sitt hallprosjekt med fire baner.
Oslo TK kommer stadig nærmere realisering av sitt fantastiske anlegg med seks baner
inne og seks ute, forhåpentlig ser vi byggestart i 2021. Dessverre snudde Oslos politikere
etter 10 års jobbing og sa nei til Holmenkollen TKs prosjekt på Midtstuen i november.
Heming tennis vil etter planen starte bygging av innendørs padelbaner med nytt
klubbhus i 2021, mens Ullern TK planlegger to padelbaner ute samme år.
I tillegg jobbes det med ytterligere 15 – 20 innendørsbaner på ulike klubber i løpet av de
nærmeste to årene.
Padelkapasiteten er mer enn tredoblet i 2020. De fleste anleggene er private, men med
god mulighet for etablering av klubb og tilvekst i NTF-familien.

4.4 NYE TURNERINGSFORMER
Bakgrunn
Norsk tennis (som de fleste andre idretter) har et betydelig frafall av spillere fra 15-16
årsalderen og oppover. NTF har derfor i sin langsiktige strategi definert at man ønsker å
fokusere på aktiviteter som øker kvalitet og trivsel i treningene. Vi tror at turneringsspill
også er en viktig ingrediens for langvarig glede med tennis og ønsker at flere skal kunne
spille gode og utfordrende tenniskamper på sitt eget nivå. I tillegg ønsker vi økende grad
av lagspill inn i norsk tennis for alle aldre, dette vil øke samhold og engasjement mellom
spillerne og forplante seg tilbake til en positiv atmosfære på treningene og i klubbene.
Noen av de innledende målsetningene er:
Hovedmål:
●
●
●
●
●

Tilby flere turneringer med mer fokus på glede og moro og kamper på rett
nivå(færre "0 og 0”-kamper)
Arrangere flere lagtennisturneringer for å øke gleden ved å spille på lag og å gjøre
hverandre gode
Sikre bedre turneringskvalitet for alle juniorspillere ved å bruke UTR som verktøy
og å øke aldersspennet for klasseinndeling
Videreføre NC og Race to Masters konseptet for U14 og U16
Videreutvikle, synliggjøre og heve kompetanse rundt rating system i Norge
(UTR/WTN) mot spillere, trenere og klubber
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Status:
De tre “turneringsstolpene” UTR-turneringer, lagturneringer og dagsturneringer får en
stadig mer sentral plass i norsk tennis. Det ble innført egne UTR-turneringer i
aldersklassen 13-19 år i 2020. Turneringsformatet i disse turneringene gjør at klassene
deles inn i mange mindre puljer basert på spillernes UTR og skal sikre at flere får spille
kamper på sitt nivå. Formatet fungerte bra i områdene med stor deltakelse, mens det er
en større utfordring i distrikter med færre spillere. Flere av de planlagte UTR-turneringene
måtte også kanselleres på grunn av koronasituasjonen. For å utvikle turneringene
ytterligere planlegges det å inkludere også spillere eldre enn 19 år fra 2021.
Interessen rundt lagturneringene i Norge er stadig økende med nesten 10 % flere lag i
den tradisjonelle divisjonstennisen og hele 33 % flere lag i NM lag junior og senior
innendørs sammenliknet med 2019. Den regionale veteranserien på Østlandet samler
også nesten 90 lag. NTF har de neste årene en målsetning om flere regionale
lagturneringer både i junior-, senior- og veteranklassene. Dette har blitt enda mer aktuelt
i den tiden vi lever i nå med reiserestriksjoner og mer spill lokalt.
Den siste “stolpen” dagsturneringer har enda ikke fått satt sitt preg på terminlista, men
klubber som Larvik/Stavern og Holmen har opplevd stor deltakelse og gode
tilbakemeldinger på konseptet.

4.5 PADEL
Bakgrunn:
Padel ble tatt som gren i NTF i 2017 og etablert som ny pilar på tennistinget i 2019.
Padel er en av verdens raskeste voksende sporter og har virkelig fått rotfeste også i
Norge. Mange klubber har planer om å etablere padel, noen har det allerede på plass og
flere vil følge etter.
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Padelinteressen i Norge er sterkt økende. Det opprettes en rekke nye padelsenter over
hele landet. Per 31.12.2020 var det ca 95 padel baner i Norge.
NTF er medlem av det Internasjonale Padel Forbundene (FIP og FEPA ). Ved
idrettsregistreringen pr. 01.01.2020 var det 5 klubber registrert. Totalt 494 medlemmer.
Hovedmål:
●
●
●
●
●
●

Etablere padel som en av norges store breddeidretter, med initielt fokus på
eksisterende tennisklubber som ønsker å øke sitt medlemstilbud ved også å tilby
padel.
1500 registrerte medlemmer innen 2022 + 20 registrerte klubber
Etablere Norgescup/liga med ballsponsor på plass
Etablere en komplett trenerutdanning for padel i regi av NTF
Norske landslag representert ved alle EM og VM
Landslagssponsor på plass

** Totalt antall baner fra tennisklubber og padelsenterder klubber er registrert.
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Status:
Henrik Norvald var i 2020 innleid konsulent (ca. 15%) for å arbeide med padel i Norge.
Koronasituasjonen reduserte turneringsaktiviteten i starten av 2020, men etter
sommeren var aktiviteten tilbake med god turneringsdeltakelse blant annet i Drammen,
Askim og Oslo. Rankingen oppdateres månedlig og danner grunnlaget for seedingen til
turneringene. Rankingen er nå digitalisert og er å finne på Tournament Software
sammen med øvrige rankinger i regi av NTF.
Høsten 2020 skulle NM ha blitt arrangert for fjerde gang. Mesterskapet ble tildelt Oslo
Padelklubb. I tillegg fikk Smaalenene Padelklubb mulighetene til å invitere til det første
mesterskapet for veteraner og Moss Padelklubb til det første for juniorer. Dessverre måtte
alle mesterskapene innstilles på grunn av den gjeldende korona situasjonen.
Et eget padelreglement er ute på høring nå slik at arbeidet med turneringsformer og
ranking stadig forbedres. I den forbindelse er det utarbeidet flere kategorier av
padelturneringer som klubbene kan arrangere fra og med 2021. I tillegg inviteres det fra
2021 til en egen nasjonal padelserie.
NTF ønsker at flere av de selvstendige klubbene melder seg inn i NTF og kommuniserer
om de fordeler dette medfører.

4.6 TOPPTENNIS
Bakgrunn:
Topptennis ble tatt inn som en ny pilar på tennistinget i 2019. I tilknytning til opprettelsen
ble det etablert en landslagsmodell for prestasjonsutvikling etter møter med
prestasjonstrenere i klubbene og Olympiatoppen.
Hovedmål:
●
●
●
●
●

Utvikle junior- og seniorspillere for deltakelse i Grand Slam
Norge er representert i group 1 eller høyere i BJKC/DC
OTA blir et kompetansesenter for junior- og seniorlandslag
Skape samarbeid- og prestasjonskultur mellom idrettsskoler-klubb-NTF
Utvikle og sikre tilstrekkelig kompetanse hos spillere, foreldre, ledere og trenere
om hva som skal til for å oppnå internasjonale resultater

Status:
Landslagsmodellen
Fra 1. september 2019 startet NTF satsingen på juniorlandslag med spiller under 14 og
under 16 år - dette har fortsatt i 2020. Tirsdager og torsdager ble de 3-4 beste spillerne i
hver kategori invitert til å delta på denne treningen med Fredrik Lovén og Øivind Sørvald
som trenere. 12 spillere har hittil deltatt på treningene, og flere av de ansvarlige trenerne
fra klubbene har også vært med.
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Denne treningen kommer som tillegg til den treningen spillerne allerede har i egen klubb
og i tennistilbudene på Wang og NTG.
Landslagsspillere i junior og senior, som har hatt muligheter til å delta på
formiddagstreninger, har også benyttet seg av treningsbaner og kommet med egne
sparringspartnere til dette tilbudet.
Viktige prinsipper i Landslagsmodellen er at klubbene påser at hver landslagsspiller har
en ansvarlig trener som tar hovedansvaret for spillerne. Disse trenerne skal også følge
opp og være tilstede minst en gang hver måned på landslagstreningen. Dette for å
avklare arbeidsoppgavene og videre individuelle utviklingsoppgaver.
Davis Cup- & Billie Jean King Cup (BJKC) - trening
I April startet faste treninger for våre aktuelle DC- & BJKC - spillere. Hver dag mellom
10-12, mandag til fredag, er det trening i Oslo Tennisarena med landslagsansvarlig
Fredrik Lovén som trener. Tre dager i uken er det i tillegg fystrening med fystrener. Dette
tilbudet har vært viktig og blitt tatt godt imot av våre beste spillere.
Resultater - ATP & WTA
2020 ble et historisk år for norsk tennis. Casper Ruud tok Norges første ATP-tittel
gjennom tidene da han vant ATP 250 turneringen i Buenos Aires i februar. I tillegg ble det
finale i ATP 250 Santiago, 3.runde i US Open og French Open og ikke minst semifinale i
den prestisjefylte ATP 1000-turneringen i Roma hvor han presset verdensener Novak
Djokovic. Ruud nådde 25.plass på verdensrankingen i september, dette er tidenes beste
norske plassering. Ulrikke Eikeri hadde også en god sesong med 126.plass i double og
243.plass i single som beste ranking.

Casper Ruud tok Norges første ATP-tittel gjennom tidene. Foto: Espen Hildrup.
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Davis Cup
Norge slo Barbados 4-0 i Davis Cup-kampen i Oslo Tennisarena bare noen dager før
samfunnet ble stengt ned i mars. Seieren betyr at Norge kvalifiserte seg til World Group 1
i 2021.
ATP Cup ble arrangert for første gang i 2020 med Norge som en av deltakerne. I vår
første kamp sto Casper Ruud og Viktor Durasovic for en stor bragd da USA ble slått 2-1
etter seire av Ruud i single og Ruud/Durasovic i double. Vi tapte de øvrige kampene 2-1
mot Italia og 3-0 mot Russland.
BJKC ble utsatt til 2021 på grunn av koronapandemien.
ATP - y ear end ranking

W TA - year end ranking

ITF - junior
På guttesiden var det ved årsskiftet 16 gutter med ITF-ranking. Felix Nordby var beste
spiller på 328.plass, tett fulgt av Casper Christensen på 375.plass. På jentesiden hadde
13 jenter ITF-ranking ved utgangen av året med Hedda Gurholt som beste spiller på
475.plass.
Tennis Europe
På Tennis Europe rankingen var det totalt 50 gutter og 36 jenter i alderen 13-16 år. Beste
ranking på guttesiden ved utgangen av året var Kristoffer Dalbak og Henrik Villanger på
delt 174.plass, blant jentene Emilia Korseth på 235.plass.
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5. KLUBBDRIVe (KD)
KLUBBDRIVe ble utarbeidet, introdusert og etablert i 2017. KLUBBDRIVe er NTFs initiativ
for å synliggjøre aktiviteter/verktøy/ressurser som skal være nyttig for klubbene både i
den daglige driften og i utviklingsprosesser. KD består av 5 initiativ:
1. Ressursbibliotek (Google disk)
2. Video, kommunikasjon og teknologi
3. Kurs, kompetanse
4. NTF Technique App
5. Spillerguiden.no

Fra og med 2018 har det vært en egen terminliste for klubber. Terminlisten beskriver
datoer, møtested, for hvem og kompetanseutviklende tiltak. Intensjonen er å gi flere
tilbud til klubbene, bygge nettverk mellom klubber og fasilitere for en delingskultur mot
NTF og mellom klubber.
Per 01.01.2020 har Norsk Tennis 29.758 registrerte tennis- og padelspillere fordelt
mellom 147 klubber som er tilsluttet NTF. I disse klubbene er det styret, ledelsen og
trenerne som har ansvaret for å levere spillerutvikling og treningstilbud:
●
●
●

NTF er avhengig av samarbeid og kommunikasjon med alle involverte parter for å
sikre at vi bygger laget basert på en felles plan.
NTF har fortsatt som målsetting å skape bredde samtidig som vi skal utvikle
spillere som kan hevde seg i toppen internasjonalt.
NTF mener at kompetanseutvikling har vært en svært viktig bidragsyter for
fremgangen norsk tennis har hatt de siste 10 årene. Vi ser derfor ingen grunn til å
endre kurs på dette området.

Klubbansvarlig, utdanningsansvarlig og de regionale aktivitetsutviklere hadde ansvar for
aktivitet og implementeringen av de 5 satsningsområdene i 2020.
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6. SPILLERGUIDEN.NO
Spillerguiden (SG) er en systematisk plan utviklet av NTF med utgangspunkt i Tennis
Canadas Long Term Athlete Development plan. SG er en veiledning for å maksimere
spilleres potensial og glede ved tennis. SG er et rammeverk med en stegvis tilnærming for
å utvikle teknikk, motorikk, fysiske ferdigheter og konkurranseevne. NTFs SG gir en
optimal utviklingsplan basert på vekst, utvikling og modenhet for alle deltakere.
SG-modellen fremhever motoriske ferdigheter som grunnlaget for å:
· være aktiv, sunn og fysisk aktiv hele livet og/eller
· oppnå sitt høyeste prestasjonsnivå

Status:
NTF har i 2020 fortsatt implementeringen av Spillerguiden (SG). Det har vært redusert
aktivitet pga korona pandemien og et turbulent år.
SG er lett tilgjengelig gjennom link på NTFs hjemmeside. Øivind Sørvald er ansvarlig for
spillerguidens innhold, utforming, utvikling og implementering sammen med
aktivitetsutviklerne.

98

Espen Skalberg, Torinor, Fredrik Vabog, Paradis og Kristin Evensen, Torinor

7. KOMMUNIKASJON OG MARKED
Norsk tennis fikk mye medieeksponering i andre kvartal av 2020. Uroen førte til et
ekstraordinært forbundsting (EOF) 20. juni der spørsmålet om det skulle nedsettes en
ekstern granskingsgruppe kun fikk 2 stemmer av 66. Tinget gjorde i stedet følgende
vedtak:
Tinget anser at det viktigste av underliggende kritikk om NTF baserer seg på
prioriteringer, retningsvalg og evt. rutiner. Dette er ikke elementer som egner seg for
ekstern gransking. Ved bedre prosesser og mer dybdeanalyse på utvalgte områder, vil
det bli bedre styringssignaler fra Tinget til styre og administrasjon. Slikt løses ikke på
Tinget. Derfor foreslås at en representativ arbeidsgruppe på 7-10 klubbrepresentanter
har møter med styret og administrasjonen i annet halvår for å gå dypere inn på
pengebruk og prioritering. Rapport lages og offentliggjøres. Så behandles rapporten i
styret, og legges deretter frem for Tinget til drøfting.
EOF arbeidsgruppes rapport var ikke ferdigstilt 31.12.2020.
Status - kommunikasjon:
Medieeksponeringen rundt vår ener Casper Ruud har imidlertid vært positiv. I tillegg har
det vært skrevet om Sartz-Lunde-søstre som satser friskt i VG, og flere lokalaviser
rapporterer om klubber som opplever økt aktivitet og medlemsmasse.
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NTFs sosiale mediekanaler og nettsider har gitt ungdom 13-19 år egne plattformer, styrt
av NTF sammen med juniorspillere. Instagramkontoen til TennisUng har på kort tid fått
nærmere 860 følgere der 40 % av følgerne er i alderen 13-24 år. TennisUng har også
egen Facebokside. NTF har fortsatt å ha et større fokus på å formidle budskap gjennom
film/video, ettersom målgruppen foretrekker å kommunisere raskt og effektivt og har
minimal tålmodighet (8 sekunder).
Korona-pandemien satte en lengre stopper for tennis i praksis, men NTF produserte
hjemmetennisfilmer med Øivind Sørvald og Fredrik Lovén, med oppmuntring til hvordan
vi kan komme sterkere tilbake. Vi benyttet hashtag #sterkeretilbake. Siden junior NM i
påsken ble utsatt, arrangerte vi NM i hjemmetennis med Casper Ruud som oppmuntret til
deltakelse.
Ettersom College spillere ble ufrivillig lenge i Norge, samlet vi collegespillere og juniorer til
et informasjonsmøte, sosialt treff med collegespillere og juniorer til et gratis seminar der
juniorer kunne sparre med Collegspillere og collegespillere snakket om sitt College.
Siden tennis.no ble oppgradert i ny drakt i 2019, har siden fungert som en statisk
informasjonsside for klubbene og deres medlemmer. Sosiale mediekanaler har tatt rollen
ift promotering av eventer og bragder i tennis-Norge.
Norges Tennisforbund står også bak en ny nettside som skal vise fram norsk tennis.
Norsktennis.no skal få fram de gode historiene – få fram noe av alt det positive som skjer
rundt omkring på norske tennisbaner. Målet er å bidra til at ildsjeler, styremedlemmer,
trenere og arrangører får enda mer oversikt og inspirasjon til å jobbe fram gode, lokale
prosjekt/tiltak. Tennis.no skal fortsette å være en landingsside med offentliggjøring og
forbrukerstoff. Norsktennis.no skal være en journalistisk nettside med både nyhetsartikler
og de gode historiene. Siden oppstarten av norsktennis.no i oktober 2020, har nettsiden
hatt økende trafikk og skapt engasjement i form av deling på norske klubbers sosiale
plattformer.
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TV har de siste årene vist økt sendetid for norsk tennis. Spesielt Eurosport har gitt oss
internasjonal tennis med Casper Ruud, og NM i Frognerparken har vært TV-sendt direkte
de siste 6 årene TV2 (2015), Eurosport (2016), NRK (2017), Amedia (2018) og Eurosport i
både 2019 og 2020. Sistnevnte viste også Davis Cup-møtet mellom Norge og Barbados i
Oslo Tennisarena i mars og intensjonen er at de viser NM i Frognerparken og Davis Cup
også i 2021 og 2022.
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Status sponsor/marked:
NTF jobber fokusert og målrettet mot sponsormarkedet med tydelige produktpakker og
innfallsvinkler for å oppnå kommersiell hjelp til videreutviklingen av norsk tennis. Det
mest salgbare produktet til NTF har så langt vært NM i tennis i Frognerparken. Det er stor
konkurranse om sponsormidler til idretten og bred og intensiv innsats kreves for å lykkes.
Dagens sponsorinntekter ligger i overkant av 1,9 millioner kroner per år. Målet er å få
disse opp mot 2,5 - 3 millioner per år i løpet av de neste årene.
Til tross for en turbulent vår, og Covid-19-pandemien, har nye sponsorer kommet til, og
eksisterende sponsorer har fornyet sine avtaler med NTF rundt NM i Frognerparken. Her
har NTF 9 baner til salgs med priser som reflekterer beliggenhet. Blant de 9 er en hovedog navnesponsor av mesterskapet. NM-hovedsponsor Clarksons Platou, Selvaag, Sector
Alarm, Viking, SWIMS, Vitamin Well, SuperOffice og Bullpadel er blant de engasjerte
sponsorene til NTF på tennis og padel i 2020, og majoriteten har signert for 2021 og
2022 også.
I tillegg har NTF en løpende Ballpoolavtale med 7 leverandører og en
hovedsponsoravtale med Torinor Sport på tekstiler og utstyr fra Babolat til NTFs
bruttotropp og landslag. Disse avtalene varer ut 2020. Forhandlinger om perioden
2021-2023 er pågående.
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Finalistene i U19-klassen, Felix Nordby og Herman Høyeraal. Foto: NTF
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8. RULLESTOLTENNIS
NTF har i dag et tilbud til rullestolutøvere i Stavanger, Bergen, Sandefjord, Halden,
Lillehammer og Oslo. NTF har også et samarbeid med Catosenteret rehabiliteringssenter
og Soon Tennisklubb. Soon tilbyr demo av rullestoltennis for klienter fra Catosenteret
hver uke. Dette er en fin rekrutteringsbase som gjør at NTF kommer i kontakt med
mange potensielle spillere.
I Stavanger vokser det godt i rullestoltennisgruppen. De er i dag seks spillere og ser ut til
å kunne vokse videre med egen trener, Sindre Mikkelsen. De har også en utøver, Roar
Thoen, som satser seriøst. Han gikk til finalen i NM ute med under ett års trening. Thoen
nyter godt av et fint opplegg i samarbeid med Olympiatoppen Vest ved Sarah Rung.
Det ble gjennomført treningssamling hos Stavanger TK fra 30.oktober til 1.november. Det
var 5 spillere fra østlandet og 3 fra Stavanger. Samlingen var meget vellykket med godt
utbytte for alle som deltok.
Under NM i Rullestoltennis utendørs var det vanskelige forhold for rullestolbrukere
grunnet opprustingen av Frogner Stadion. NM ble derfor flyttet til Ellingsrud. Her stilte
totalt 6 spillere. Tim Berg (Oslo Rullestol TK) slo Roar Thoen (Stavanger TK) i en meget
jevn singlefinale, mens Daniel Sonesson og Kristian Bencic begge Oslo Rullestol TK vant
doublefinalen over Roar Thoen Stavanger TK og Tor Rivera Halden TK.

Roar Thoen, Tim Berg og Kristian Bencic leverte gode prestasjoner under rullestol-NM.
Foto: Einar Enevoldsen.
Rullestoltennis er nå en del av NTFs trenerutdanning, både for Trener 1 og Trener 2. Dette
fungerer meget godt. NTF håper at dette synliggjør hvor lett det er å tilrettelegge for
rullestoltennis i våre medlemsklubber .
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I 2020 ble mange aktiviteter stoppet av koronarestriksjoner. Det var planlagt både
mindre samlinger og turneringer - nasjonalt og internasjonalt i denne perioden. Flere
demodager ble også avlyst, blant annet Camp Spinale og Sunnaasdagene.
Aktivitetene Rullestoltennis gjennomfører, støttes av DNB Sparebankstiftelsen og NIF.
Dette er øremerkede midler til idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
9. UNGDOMSTENNIS
NTF har i dag mer kommunikasjon med ungdommen. Gjennom NTFs ungdomskomite, og
direkte kontakt med spillere og undersøkelser på sosiale medier, har vi fått tettere dialog.
Våre tiltak gir innblikk i hva de ønsker mer og mindre av, både mht. turneringsformer og
sosiale aktiviteter.
2020 bar preg av Covid 19 og stengte haller/anlegg.
Som et “koronatliltak”produserte NTF instruksjonsvideoer med Øivind Sørvald og og
Fredrik Loven for å synliggjøre hvordan spillere kunne være aktive og trene på egenhånd
under de gjeldene koronarestriksjonene under #sterkeretilbake.
SnapChat og Instagram stories ble benyttet hyppigere under Korona lockdown. Et godt
eksempel er avlysningen av NM junior inne. Da arrangerte NTF “NM i hjemmetennis”.
Denne alternative aktivitet for våre ungdommer skapte et nytt type engasjement.
23. juni arrangerte NTF dommerkurs for ungdom med Julie Kjendlie
NTF engasjerte/ansatte ungdom under NM i Frognerparken. Juniorer jobbet som
linjedommere, chair umpires, walking umpire, billett-og koronavakter.
22. juni arrangerte NTF College treff. Collegespillerne sparret med juniorer, holdt innlegg
om sine skoler, informerte om det å kombinere/finansiere tennis og studier, spiste pizza
og hadde uformelt sosial tid sammen. Arrangementet var åpent og gratis for ungdom i
alderen 15-18 år.
Når det ble åpnet opp for spill etter nedstigningen, oppfordret NTF til kampspill på tvers
av klubb. Stabekk inviterte blant annet Holmenkollen til uoffisiell lagkamp med grilling og
sosialt samvær.
Som et resultat av reiserestriksjoner, har spillere deltatt mer i norske turneringer i 2020.
Spesielt de eldre eldre juniorene var svært aktiv i Grand Prix turneringene. Dametablåene
på samtlige GP´er (Mjøndalen, Holmenkollen, Stavern, Sandefjord, Oslo Tennisarena og
Kristiansand) var fulltegnet. Det vurderes å utvide tablåene i 2021.
Nyvinningen fra 2019, NM lag junior inne, ble videreført med gledelig stor deltakelse
også i 2020.
Medlemstallene i frafallgruppen er postive og jenteklassene (u14, u16 og u19) bemerket
seg med sterke tall i NM i Frognerparken.
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10. TURNERINGER
Individuelle turneringer
Til tross for en krevende koronasituasjon ble det gjennomført imponerende mange
turneringer i Norge også i 2020. Etter tre måneder med turneringspause fra midten av
mars til midten av juni eksploderte det da det endelig ble åpnet opp for turneringer igjen
15.juni. Spesielt Grand Prix-turneringene var veldig ettertraktede med fulle kval-tablåer
og ventelister. I november og desember ble det igjen turneringsstopp, noe som blant
annet medførte at NM senior innendørs hos Paradis TK måtte avlyses.
Race to Masters (Norges Cup)
Race to Masters-konseptet som ble innført i 2019 ble videreført i 2020. Nytt av året var
egne “Race” i hver aldersklasse fra 13 til 16 år (tidligere to-års intervaller). Dessverre satt
pandemien en stopper for selve sluttspillet og vinneren av “Racet” ble spillerne som
toppet rankingen etter siste gjennomførte Norges Cup.
Race to Bergen (Grand Prix)
Race to Bergen for herrer ble introdusert i 2020. Sammenlagtvinneren av delturneringene
GP Stavanger, GP Paradis, GP Mjøndalen, GP Svelvik, Hardhausen Nittedal, NM
utendørs, GP Kristiansand, GP Oslo Tennisarena skulle få Wild Card til den planlagte nye
ATP Challenger turneringen i Bergen. Denne turneringen kunne dessverre ikke
arrangeres som følge av pandemien. Et nytt Race to Bergen forventes også i 2021
dersom koronasituasjonen tillater dette.
Divisjonstennis
Med unntak av eliteserien måtte NM lag dessverre avlyses som følge av reiserestriksjoner
og forbud mot arrangementer. 190 skuffede lag måtte innse at årets høydepunkt gikk i
vasken. Som plaster på såret ble det satt opp regionale sommerserier med god
deltakelse spesielt på Østlandet og Vestlandet. 67 lag deltok.
Eliteserien ble gjennomført i løpet av en uke med et noe annet format enn opprinnelig
planlagt. Paradis (herrer) og Furuset (damer) forsvarte titlene fra 2019. Paradis slo
nyopprykkede Moss 4-3 i en spennende herrefinale mens Furuset beseiret Nordstrand
6-0 i damefinalen.
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Paradis TK forsvarte NM-tittelen for lag. Foto: Paradis TK.

Furuset vant eliteserien for sjuende år på rad. Foto: Espen Hildrup.
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NM lag junior og senior innendørs
Hele 119 lag deltok i årets NM lag innendørs, som var utvidet med en helg sammenlignet
med året før. Det ble arrangert regionale kvalifiseringer på Oslo Tennisarena, Furuset,
Vestre Bærum, Stavanger og Trondheim. Sluttspillet kunne dessverre ikke gjennomføres
på grunn av nedstengingen av samfunnet og ble utsatt til april 2021.

NM utendørs junior og senior
Gledelig nok kunne Norges Tennisforbund, som et av få særforbund, arrangere sitt
nasjonale mesterskap. 762 påmeldinger var rekord med solid margin. Simen Sunde
Bratholm, Heming, ble historisk med seier både i single, double og mixed mens Melanie
Stokke, Nordstrand, vant kongepokalen i dameklassen med finaleseier mot Malene
Helgø, Furuset.
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Simen Sunde Bratholm tok storeslem under NM på Frogner. Foto: Espen Hildrup

Melanie Stokke jubler med fansen etter å ha sikret kongepokalen. Foto: Espen Hildrup.
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Vår høyt anerkjente internasjonale dommer Julie Kjendliedømte begge NM-finalene.
Foto: Espen Hildrup.

Turneringsledelsen godt fornøyd med innsatsen. Foto: Espen Hildrup.

110

NM innendørs senior
NM innendørs (Paradis Tennisklubb) måtte dessverre avlyses.
NM innendørs junior
Innendørs-NM ble på grunn av koronasituasjonen flyttet fra påsken til høstferien. Det var
i lang tid usikkert om NM U14 hos Paradis kunne arrangeres på grunn av en uoversiktlig
koronasituasjon i Bergen, men med gode smitteverntiltak ble turneringen gjennomført.
Ludwig Hermann, Nesøya, og Iben Bauer Storkaas, Holmen, vant singleklassene.
I Stavanger vant Henrik Villanger, Ullern, og Carina Syrtveit, Heming, U16-klassene mens
Henrik Lynum, Ullern, og Sarina Reinertsen, Heming vant U19-klassene.
Landsturneringene
Nordstrand (utendørs) og Paradis (innendørs) var flotte vertskap for de populære
Landsturneringene. På Nordstrand var det 261 påmeldinger fra 143 spillere mens
Paradis samlet 259 påmeldinger fra 141 spillere.

Fornøyde spillere under Landsturneringen utendørs på Nordstrand. Foto: Espen Hildrup.
Veterantennis
Norske Tennisveteraner (NTV) arrangerte ni turneringer med god deltakelse samt NM
utendørs i Asker. Seks turneringer måtte avlyses og NM innendørs kunne dessverre ikke
gjennomføres hverken til opprinnelig tidspunkt i mars eller til ny termin i november. Alle
tre klassene i VM og Nordisk mesterskap måtte avlyses. Den tradisjonelle Spania-turen
med normalt 120 deltakere kunne heller ikke gjennomføres.
NTV hadde 711 betalende medlemmer, noe som er ganske bra sett i historisk
sammenheng.
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ITF OG TE-TURNERINGER
Til tross for pandemien ble det arrangert flere internasjonale turneringer i Norge 2020:
TE U14: 2 (2 x Oslo Tennisarena)
TE U16: 3 (2 x Oslo Tennisarena, Stavanger)
ITF Juniors: 3 (Stavanger, Oslo Tennisarena, Gjøvik)
11. TURNERINGSRESULTATER
Norgesmestere 2020
NM junior & senior utendørs: Frognerparken 1-15.august
Herrer single: Simen Sunde Bratholm, Heming IL
Damer single: Melanie Stokke, Nordstrand TK
Herrer double: Simen Sunde Bratholm, Heming IL / Herman Hagen Høyeraal, Ullern TK
Damer double: Hedda Gurholt, Furuset IF Tennis / Ine Soltveit Stange, Ullern TK
Mixed double: Maren Sunde Bratholm / Simen Sunde Bratholm, Heming IL
U14 gutter single: Felix Østgård Oscarsson, Eiksmarka TK
U14 jenter single: Emilia Korseth, Heming IL
U14 gutter double: Nicolai Budkov Kjær, Bygdø TK / Felix Ø. Oscarsson, Eiksmarka TK
U14 jenter double: Anna Louise Bjørnestad, Paradis TK / Emilia Korseth, Heming IL
U14 mixed double: Emilia Korseth, Heming IL / Felix Østgård Oscarsson, Eiksmarka TK
U16 gutter single: Henrik Villanger, Ullern TK
U16 jenter single: Josefine Falster, Stabekk TK
U16 gutter double: Kristoffer Dalbak, Heming IL / Henrik Villanger, Ullern TK
U16 jenter double: Johanne V. Alveberg, Ullern TK / Olivia M. Kollandsrud, Nordstrand TK
U16 mixed double: Johanne Victoria. Alveberg / Fredrik Mossige Foss, Ullern TK
U19 gutter single: Herman Hagen Høyeraal, Ullern TK
U19 jenter single: Hedda Gurholt, Furuset IF Tennis
U19 gutter double: Max Bakken, Heming IL / Kristoffer Ståhlbrand, Furuset IF Tennis
U19 jenter double: Hedda Gurholt, Furuset IF Tennis / Ine Soltveit Stange, Ullern TK
U19 mixed double: Emely Fredrikke Kahrs / Edvard Porsmyr Hansen, Ullern TK
Rullestol herrer single: Tim Marius Berg, Oslo Rullestol TK
Rullestol herrer double: Kristian Bencic / Daniel Sonesson, Oslo Rullestol TK
Dick Bjurstedts pokal: Heming IL.
NM senior innendørs: Paradis TK 11-15.desember
Avlyst pga koronapandemien.
NM lag herrer: Paradis Tennisklubb
NM lag damer: Furuset IF Tennis
NM junior U14 innendørs: Paradis 2-5.oktober
Gutter single: Ludwig Hermann, Nesøya IL
Jenter single: Iben Bauer Storkaas, Holmen TK
Gutter double: Lars Østbø Frafjord, Stavanger TK / Sander Juuhl-Sivertsen, Snarøya TK
Jenter double: Kajsa Helgesen / Cecilie Johannessen Mæland, Stavanger TK
Mixed double: Ikke arrangert
NM junior U16 innendørs: Stavanger 2-5.oktober
Gutter single: Henrik Villanger, Ullern TK
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Jenter single: Carina Syrtveit, Heming IL
Gutter double: Kristoffer Dalbak, Heming IL / Henrik Villanger, Ullern TK
Jenter double: Johanne V. Alveberg, Ullern TK / Olivia M. Kollandsrud, Nordstrand TK
Mixed double: Ikke arrangert
NM junior U19 innendørs: Stavanger 2-5.oktober
Gutter single: Henrik Nikolai Lynum, Ullern TK
Jenter single: Sarina Reinertsen, Oslo TK
Gutter double: Philip Sollohub Stensaker / Baltazar Magnus Wiger-Nordås, Paradis TK
Jenter double: Milla Falster / Tyra Thon Skjelstad, Stabekk TK
Mixed double: Ikke arrangert
NM lag junior og senior innendørs::
Sluttspillet er utsatt til 9-11.april 2021 på grunn av koronapandemien.
Billie Jean King Cup
Vilnius, Litauen, 8-14 .juni (Norge i 3.divisjon).
Utsatt til 2021 pga koronapandemien.
Davis Cup
Oslo Tennisarena, 6-7 mars
Norge - Barbados 4-0.
Norges lag: Casper Ruud, Viktor Durasovic, Lukas Hellum Lilleengen, Herman Høyeraal
(reserve), Leyton Rivera (reserve). Kaptein: Anders Håseth
Norge spiller i World Group 1 mot Usbekistan i september 2021.

Norges Davis Cup-lag mot Barbados. Foto: Espen Hildrup.
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EM junior individuelt
Avlyst
EM lag innendørs 6-9.februar (Winter Cups)
Jenter U14 kval, Rakovnik, Tsjekkia.
Norge - Georgia
3-0
Norge - Israel
1-2
Norge - Moldova
3-0
Norge - Danmark
0-2
Norges lag: Emily Sartz-Lunde, Emilia Korseth, Anna Louise Bjørnestad. Kaptein: Olof
Gustafsson.
Gutter U14 kval, Zetrud-Lumay, Belgia.
Norge - Georgia
3-0
Norge - Sveits
1-2
Norge - Portugal
1-2
Norge - Moldova
2-1
Norges lag: Nicolai Budkov Kjær, Felix Oscarsson, Fredrik Borch-Nielsen. Kaptein: Fredrik
Lovèn.
Jenter U16 kval, Karlskrona, Sverige.
Norge - Ukraina
1-2
Norge - Kypros
3-0
Norge - Belgia
0-3
Norges lag: Nicoline Sartz-Lunde, Anna Sofia Håseth, Matylda Burylo. Kaptein: Jørgen
Vestli.
Gutter U16 kval, Cholet, Frankrike.
Norge - Bulgaria
0-3
Norge - Sveits
0-3
Norge - Hviterussland
2-1
Norges lag: Henrik Villanger, Kristoffer Dalbak, Sturle Hoff Skigelstrand. Kaptein: Øivind
Alver.
Ingen av lagene gikk videre til sluttspillet.
EM lag U14 utendørs (Summer Cups)
Avlyst
Nordisk mesterskap (U13)
Avlyst
12. UTMERKELSER
Bragdmerke tildelt:
Helge Koll Frafjord, Stavanger TK
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1. STYRET OG ADMINISTRASJONEN
På Tennistinget 27.10.2019 fikk styret i NTF fornyet og revidert oppdraget med tanke på å
jobbe videre med den oppdaterte strategi- og handlingsplan for norsk tennis og Norges
Tennisforbund. Planen omfatter 6 hovedområder, med tilhørende konkrete målsettinger for
utvikling og vekst i norsk tennis. Fokus både for styret og administrasjonen har gjennom
perioden vært de nedenfor nevnte 4 hovedområder, som er de samme som ble vedtatt på
Tennistinget 2015, samt at Topptennis og Padel er lagt til høsten 2019:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trenerutdanning
Tennisskolen
Anlegg
Turneringsformer
Topptennis
Padel

Innenfor de 6 hovedområdene er målsettingene for perioden løpende fulgt opp av styret, og
de oppnådde resultater gjengis senere i beretningen. 2021 har også vært et år preget av
Korona-pandemien. Det har derfor vært redusert operativt arbeid mot medlemsklubbene
rundt bruken og NTFs verktøy og aktiviteter. Målsettingen med arbeidet er å støtte en
langsiktig positiv utvikling og bedre måloppnåelse innenfor hovedområdene.
STYRET
Norges Tennisforbunds 84.ordinære ting ble avholdt på UBC Ullevål Stadion 27. oktober
2019. Her ble det valgt styre for en periode på to år. Styret består av følgende medlemmer:
Lars Gjerdåker, Stavanger TK
Anja Hansen, Ullern TK
Carl Henrik Eriksen, Golia TK
Monica Andersen Mo, Paradis TK
Egil André Berglund, Stabekk TK
Helle Gimming Stene, Asker TK
Caroline Rohde Moe, Oslo TK
Håkon Bjercke, NTF
Jon Ståle Ritland, Ålesund TK
Peder Strand, Njård TK

President
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem (ansattrepresentant)
Varamedlem
Varamedlem

Styreaktivitet:
5 ordinære møter
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ADMINISTRASJONEN
Norges Tennisforbund (NTF) er et særidrettsforbund tilsluttet Norges idrettsforbund og
olympiske- og paralympiske komité (NIF). I tillegg er NTF medlem av det internasjonale
tennisforbundet (ITF), det europeiske tennisforbundet (Tennis Europe), det Internasjonale
Padel Forbundet (FIP) og det Europeiske Padel Forbundet (FEPA).
Forbundskontoret har følgende kontaktinformasjon:
Norges Tennisforbund, Eikenga 4, 0579 Oslo
Telefon 22 72 70 00, E-post: post@tennis.no
Hjemmeside: www.tennis.no
Staben ved Forbundskontoret har i 2021 bestått av følgende ansatte:
Aslak Paulsen
Generalsekretær
Aasa Auensen
Administrasjonssekretær
Håkon Bjercke
Markedssjef
Øivind Sørvald
Utviklingsansvarlig (70%)
Svein Are Lapstun
Turnerings- og administrasjonsansvarlig
Tina Falster
Kommunikasjon/Ungdomsansvarlig
Fredrik Loven
Landslagsansvarlig
Jørgen Vestli
Landslagstrener, 20%
Sverre Lie
Turneringsansvarlig, 30%
Arne Sartz-Knudsen
Seniorrådgiver økonomiansvarlig 80%
Einar Enevoldsen
Prosjektleder Para-Tennis 40%
Synneve Tryggeseth
Region Østlandet 25%
Christian Grind
Klubbansvarlig (fra 01.08.2021)
Franck Fog
Turnerings- og padelmedarbeider (fra 01.08.2021)
Faste konsulentavtaler 2021:
Helen Sterud
Anlegg, deltid
Espen Hildrup
Kommunikasjon/fotograf, deltid
Espen Lilleaas
Tenniskids/Klubbaktivitet/utdanning, heltid
Henrik Norvald
Konsulent padel, deltid (til 30.07.2021)
Aktivitetsutvikler
Lance Morgas, Lucie Sejrup, timebasert
Henning Frøystein
Journalist norsktennis.no, deltid
Tenniskids
Espen Foss, 40%
Organisasjons- og aktivitetsåret 2021 har tatt et stort steg i riktig retning etter et turbulent
2020. Første halvår var fremdeles preget av redusert bemanning og covid-restriksjoner.
Pandemien førte til en rekke avlysninger, utsettelser og redusert trenings- og kursaktivitet
for både klubb og forbund.
I de to første kvartalene av 2021 ble det arbeidet med ansettelsesprosesser, behandling av
EOF-arbeidsgruppens rapport, utvikling av strategidokument og oppstart av diskusjons- og
dialogmøter for å styrke involvering og eierskap til norsk tennis og padels nye plan.
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1. januar 2021 bestod administrasjonen av 11,2 årsverk (fast ansatte og konsulenter). Fra 1.
august har administrasjonen bestått av 14 personer som utgjør 10,4 årsverk. I tillegg har 8
personer vært innleide som konsulenter og utgjør 2,9 årsverk. NTF har totalt 13,3 årsverk
per 01.08.
Arbeidsmiljøet har styrket seg etter 2020. Det har vært lavt sykefravær til tross for stor
arbeidsbelastning i aktivitets- og organisasjonsåret. Tennisforbundet praktiserer likestilling
og virksomheten påvirker ikke det ytre miljøet.

2. ØKONOMI
Prognosen for NTFs driftsinntekter i 2021 er NOK 23.432.000 mot et budsjett på 23.255.000,
mens driftskostnadene er prognostisert til NOK 22.205.000 mot et budsjett på 23.985.000.
Resultat vil dermed kunne vise et driftsoverskudd på NOK 1.227.000 mot et budsjettert
underskudd på 730.000.
Vi viser ellers til kommentarene rundt økonomi i årsrapporten for 2020.
Det positive resultatet for 2021 henger særlig sammen med at vi på grunn av Covid-19 har
hatt betydelig redusert aktivitet rundt turneringer (både nasjonale og internasjonale),
treningssamlinger og divisjonstennis. Den internasjonale reisevirksomheten for spillere og
trenere har av denne grunn også blitt vesentlig redusert.
Inntekter og kostnader i NTF fordeles i 2021 som tidligere år på følgende måte:
1. Avdeling 1 - Toppidrett (inkl. landslag og internasjonale turneringer)
2. Avdeling 2 - Klubb, region og bredde (inkl. NM og nasjonale turneringer)
3. Avdeling 3 - Medlemsservice og administrasjon

Fordelingen av inntekter og kostnader mellom disse avdelingene er basert på historikk, bl.a.
for å kunne sikre sammenlignbare tall fra år til år. NTF sitt fokus er kontinuerlig
kostnadseffektivitet for å kunne kanalisere mest mulig ressurser til kvalitetsmessig økt
aktivitet i norsk tennis. Det jobbes kontinuerlig med å skaffe nye og flere kommersielle
samarbeidspartnere, og å styrke bidragene fra NIF og det offentlige til norsk tennis. Med
referanse til Covid-19, har det også i tennis vært noe nedgang i aktivitetsnivået. 2021 viser
imidlertid en forbedring i forhold til 2020. Vi anser tennis som en av de “heldige” idrettene
sammenlignet med andre særforbunds utfordringer. Dette gjenspeiler seg også i
regnskapene.
Se vedlegg:
Avdelings regnskap med prognose pr 30.9 2021.
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3. MEDLEMSUTVIKLING OG SPILLERLISENSER
Ved inngangen til 2021 var det totalt 151 klubber/lag tilsluttet NTF (144 tennis og 7 padel).
Medlemsoversikten viser at klubbene nå har totalt 33.899 medlemmer (32.981 tennis og
918 padel). Dette er det høyeste tallet noen gang registrert i NTF og viser en vekst fra i fjor
på totalt 14%. Tennis alene hadde en vekst på 12,7%, mens padel nesten doblet sitt
medlemstall fra i fjor.
107 klubber/lag hadde en vekst i medlemsmassen, mens 4 var uendret, og 35 hadde en
nedgang hvorav 2 klubber/lag ikke lenger er en del av NTF. 5 nye klubber er kommet til.
Spesielt hyggelig er det å ønske Steinkjer Tennisklubb tilbake som medlem av norsk tennis.
Det er også 3 nye padelklubber; Drammen, Bærum og Sandefjord & Tønsberg.
Eiksmarka er den klubben som har det høyeste «veksten» med 206 medlemmer. Rett bak
med 177 nye medlemmer følger Bergens TK, en vekst på 58%. Andre klubber som melder
om en stor vekst i medlemstallet er: Heming Tennis +171, Sarpsborg +155, Monolitten ILTennis +155 og Grefsen +152.
Tallene viser også en vekst i medlemsmassen fra i fjor for alle aldersgrupper (unntatt 0-5 år).
6-12 år hadde en vekst på 2,1%, 13-19 år 11,4%, 20-25 år 30,1% og 26+ 15,9%.
Kjønnsfordelingen viser at vi er 38,6% kvinner og 61,4% menn. Gruppen 13-19 år har den
høyeste kvinneandel med 42,6%.
Antall medlemmer med funksjonsnedsettelse (rullestoltennis) har vokst fra 27 til 44 de siste
årene.
Når det gjelder antall spillerlisenser i 2021 er det til tross for Covid-19 også i år, en økning i
forholds til i fjor. Dette henger særlig sammen med at vi igjen har fått arrangert flere
lagkamper i divisjons tennisen og veteran serien.
Vi viser ellers til de vedlagte oversikter over 1) Medlemmer pr. klubb pr 1.1.2021 og 2)
Utviklingen for Spillerlisenser fra 2003 til 2021.
Andre interessante fakta:
Utebaner i klubbene
Innendørsbaner i klubbene
Trenere i klubb – Fulltid
Trenere i klubb – Deltid
Admin. ansatte i klubbene-Fulltid
Admin. ansatte i klubbene-Deltid
Antall deltager i Tennisskole

01.01.2021
470
216
93
307
20
96
10382
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01.01.2019
457
206
83
287
17
85
9755

Utvikling (%)
2,84
4,85
12,05
6,97
17,65
12,94
6,43
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4. DE STRATEGISKE OMRÅDENE FOR NTF
Styret og NTFs administrasjon har fortsatt arbeidet i 2021 basert på den vedtatte strategiog handlingsplanen, med tilhørende aktiviteter og målsettinger. Hovedområdene er som
nevnt tidligere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trenerutdanning
Tennisskolen
Anlegg
Turneringsformer
Padel
Topptennis

Hvert område omtales i mer detalj nedenfor. For hvert område er det laget
scenariomålsetninger på kort og lengre sikt. Måloppnåelsen for disse illustreres i grafer. Vi
mener fortsatt det er relevant å følge utviklingen fra 2016, slik at man kan følge historien fra
de opprinnelige målene ble vedtatt på tennistinget i 2015.
Hovedmål for perioden - som en konsekvens av suksess med de 6 pilarer:
● 40.000 medlemmer i 2025
● Styrke klubbene gjennom klubbutvikling med dedikert støtte fra forbundet
● Skape bedre tilgjengelighet og redusert kostnadsnivå slik at flere har anledning til å
spille tennis (og padel)

4.1 UTDANNING

Bakgrunn
Utdanning og videreutdanning av trenere- og ledere står sentralt i Norges Tennisforbunds
arbeid med å utvikle norsk tennis. NTFs utdanningsprogram skal møte profesjonskravene og
oppfylle Gold Level-standard utarbeidet av ITF. Klubbstyrene skal også besitte
arbeidsgiverkompetanse slik at de kan veilede, motivere og skape vekst/utvikling i aktivitet
og medlemsmasse. Kompetanseutviklingen skjer gjennom NTF eller idrettskretsens tilbud.
For å styrke trenerrollen har arbeidet med Trenerforeningen hatt prioritet, men har i 2021
vært sterkt redusert pga. korona pandemien. Målsettingen er at alle trenere som jobber i
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norske klubber skal være medlem av trenerforeningen, utdanner seg gjennom NTFs
rammeverk og regelmessig deltar i NTFs etterutdanningstilbud.
Hovedmål:
● Øke profesjonalitet og kvalitet av trenere og styrking av antall norske trenere i
heltidsjobber
● Sikre tilstrekkelig tilgjengelighet av utdannede trenere som understøtter
målsettingen om vekst i antall klubbmedlemmer i norsk tennis
● Styrke arbeidsgiver kompetansen
● Motivere alle klubber til å utdanne/etterutdanne alle sine trenere med NTFs
trenerutdanning
● Jobbe mot utviklingen av ett trener 4 kurs sammen med Olympiatoppen og andre
særforbund
● Jobbe mot en Bachelor utdanning, mot NIH eller andre høyskoler
● Jobbe mot utviklingen av ett trener 4 kurs sammen med Olympiatoppen og andre
særforbund
● Jobbe mot en Bachelor utdanning, mot NIH eller andre høyskoler

NTF har hatt redusert trenerutdanningsaktivitet i 2021. NTFs Gold Level status er intakt.
Godkjenningene av Trener 1 og 2 hos NIF står fremdeles ved lag. Trener 3 godkjenning skal
prioriteres i kommende planperiode.
Trenerforeningen (NTTF)
NTTF ble etablert i 2015 og har som hensikt å fremme utviklingen av norsk tennis gjennom å
ivareta trenernes interesser, utvikle dem sportslig, øke samarbeidet mellom trenere og
klubber, øke statusen på yrket og å skape motivasjon blant trenere som jobber i Norge.
NTTF har hatt sterkt redusert aktivitet i 2021 og har derfor ikke fakturert trenere som
tidligere har vært medlem. I kommende kalenderår vil NTTF «re-etableres» og komme
tilbake til normalen.
Tennisskole Assistent Kurs (TSAK)
A-kurset ble i 2017 erstattet av et nytt kurs med navnet Tennisskole Assistent Kurs (TSAK).
TSAK er et lavterskeltilbud med redusert timeantall sammenlignet med Aktivitetslederkurset
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og retter seg mot flere mulige brukere. Gjennom dette kurset er tanken at yngre spillere
og/eller foreldre i klubbene kan engasjeres som trenere. I 2021 er det satt opp 4 kurs i
henholdsvis Stavanger, Bergen, Ålesund og Oslo. Alle kursene er i perioden oktober til
desember 2021.
Trenerkurs for styremedlemmer (TFS)
TFS er et kurstilbud for klubbenes styrer. Kurset har som mål å gi styret innsikt i
trenerutdanningen og generelle rammebetingelser knyttet til trenerens hverdag. Kurset har
vært ønsket av klubbene og er en viktig brobygger for å skape bedre synergi/samarbeid
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, samt bredere tennis kompetanse. Kurset er på 4 timer.
I 2021 ble det ikke avholdt TFS.
NTF og klubb - i et utdanningsperspektiv
NTFs utdanningsprogram skal sørge for at trenere kommer til norske klubber med beste
praksis kunnskap og god gjennomføringsevne. Klubbene må la trenerne gjennomføre beste
praksis ved å balansere trenerkontrakter, legge til rette for og støtte opp om skriftlige planer
for spillergrupper, gi trenere kompensasjon etter nivå og oppmuntre til kontinuerlig faglig
påfyll og utvikling.
Arbeidsgiver plikter å følge opp trener(e), gjennom å vise engasjement mot deres faglige og
personlige utvikling, arbeidsinstruks, målsettinger og motivasjon.
Trener 1
Det er gjennomført ett Trener 1 kurs i 2021, med 18 deltakere. Kurset startet opp i januar
2021, men pga. pandemien ble det ikke mulig å avslutte kurset før i september 2021. Kurset
ble avholdt i Oslo med delvis gjennomføring digitalt. Et nytt kurs starter opp i november og
avsluttes i januar 2022.
Trener 2
Ett Trener 2 kurs gjennomføres i 2021 med 8 deltakere og ferdigstilles i desember. Ett nytt
Trener 2 kurs er planlagt med oppstart i november.
Trener 3
Ett Trener 3 kurs er gjennomføres i 2021 med 7 deltakere og ferdigstilles i desember.
Etterutdanning (EU)
Kursene har ulike temaer som er aktuelle for norske trenere som enten NTF har satt opp
eller etter forespørsel fra trenerne.
Det har vært lite EU i 2021. Dette skyldes covid situasjonen. Det ble arrangert et trenermøte
i forbindelse med NM 12.uagust 2021 med 27 deltakere.
Tennisforum 2021
Gjennomføres lørdag 30. Oktober.
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Coaches conference 2021
Gjennomføres fredag 29. og halve lørdag 30. oktober 2021
Min idrett
All påmelding til utdanningskursene har skjedd via NIFs Min idrett.
Markedsføring av kurs
Kurs, konferanse og etterutdanning markedsføres gjennom NTFs nettside, Facebook, e-post,
SMS, telefon og Messenger meldinger.
4.2 TENNISKIDS/ TENNISSKOLEN

Bakgrunn
Tennisskolen er det første møtet med tennis for de aller fleste. Tennisskolen har til hensikt å
gi deltakerne grunnleggende tennisferdigheter, slik at de behersker spillet og blir i tennis
livet ut. Tennisskolen er inngangen til tennis uavhengig om du begynner når du er 6, 15 eller
i godt voksen alder.

Kapasiteten i de aller fleste klubber er maksimert og flere klubber har ventelister med barn
og ungdom til trening. Så i tiden fremover vil vi prioritere å hjelpe klubbene med
implementeringen av programmet. For å lykkes med implementeringen av TennisKids vil
utdanning, kompetanseutvikling, samarbeid og god informasjonsflyt være avgjørende. Alle
klubber som ønsker å ta del i konseptet får tilgang til konseptets ressurser, utdanning av
trenere og assistenter, og får etterutdanning gjennom Tennis Kids møter lokalt og/ eller
regionalt.
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TennisKids vil være et viktig og prioritert område for NTF. Det første møtet med tennis er for
mange i barneårene. Lykkes vi med dette arbeidet vil vi fortsette det gode
rekrutteringsarbeidet i klubbene, samtidig som vi ivaretar de i en sport de kan ha livet ut.
Hovedmål for perioden:
● Heve kvaliteten på ROG konseptet (TennisKids) og skape mer og bredere aktivitet
lokalt i klubber
● Stimulere og fokusere på adferd - det er faktisk det eneste et barn kan kontrollere
100%
● Fremme samarbeid mellom klubber og regioner
● Utdanne flere trenere og assistenter som kan levere kvalitativ aktivitet for barn
● Utvikle et tennisskolekonsept for ungdom og voksne

NTF og klubb - i et tennisskoleperspektiv
TennisKids er norsk tennis viktigste rekrutteringskanal. NTF har en train-the-trainer-rolle for
klubbtrenere i Tennisskolen. NTF utdanner og fasiliteter for kvalitativ standardisering
og koordinering av TennisKids konseptet. Espen Lilleaas (TennisKids ansvarlig), sammen med
våre regionale aktivitetsutviklere vil avholde workshops og følge opp klubber som ønsker å
benytte det helhetlige konseptet. Konseptet har en årlig kostnad på 10.000 kroner per
TennisKids klubb inkludert Workshops, oppfølging, markedsmateriell og ressurser for
gjennomføring. Klubber som baserer seg på frivillig treneraktivitet får TennisKids gratis.
TennisKids Tour er nå etablert i flere deler av Norge, men i de fleste regioner var det ikke
realistisk med en oppstart før høsten 2021 pga. pandemien.
Flere klubber har meldt sin interesse for deltagelse i programmet, så det har vært en travel
høst og vi har planlagt utdanningshelger helt frem til jul 2021.
Oppmøtet på utdanningsdagene og konseptmøtene har vært veldig bra. Både trenerne og
klubbene virker å prioritere og verdsette satsingen på TennisKids-programmet. Nytt av året
er en mer praktisk gjennomføring av konseptmøtene hvor diverse temaer blir tatt opp og
diskutert. Klubbene har vært positive til denne endringen og vi vil fortsette med praktiske
konseptmøter, workshops etc. i fremtiden da vi ser at overføringsverdien til den daglige
treningen blir større.
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4.3 ANLEGG

Bakgrunn
Godt tilgjengelig og tilrettelagt anleggskapasitet er avgjørende for å skape vekst i norsk
tennis. Klubbene må̊ være spydspissen i arbeidet for flere og bedre anlegg, men Norges
Tennisforbund ønsker å jobbe aktivt med anleggsutvikling og å bistå̊ med rådgivning til
klubber og initiativtagere.
Hovedmål
● Oppnå en markant økning i antall tennisbaner med særlig fokus på innendørsanlegg
● Opprettholde og forbedre tilskuddsordningene ved spillemidler og
momskompensasjon, samt jobbe langsiktig for å få flere kommunale tennis- og
padelanlegg.
● Øke tilgjengeligheten for informasjon om anleggsutvikling; både ved bruk av
nettsider, men også bruk av ressurser fra NTF administrasjonen.
● Søke å være i forkant av anleggsarbeid. Påvirke reguleringsplaner og politiske
diskusjoner som omhandler areal og anlegg for tennis. Regioner og klubber, med en
mer nærhet til beslutninger, må spille en aktiv rolle i dette arbeidet.
● Bidra til bærekraftig og økonomisk drift av anlegg
NTF og klubb - i et anleggsperspektiv
Anlegg er fundamentalt viktig for vellykket klubbdrift. Vekst i anlegg vil legge til rette for
NTFs visjon ”Flere skal spille mer tennis og de skal spille hele livet”. NTF driver
klubbveiledning og støtte til klubber som vurderer, har startet, eller gjennomfører
anleggsprosesser.

135

*Målsetting for 2016-2018 justert for dobbeltføringer i idrettsregistreringen (delt anlegg). Dette er ikke gjort
for rapporteringen for de gjeldende årene. Tallene over (resultat) er hentet ut fra sportsadmin og
idrettsregistreringer. OTA er medregnet i innendørstallene.

Mangel på innendørskapasitet er fremdeles den største enkeltstående utfordringen for
utvikling og vekst i norsk tennis. Flere innendørsbaner er derfor NTFs høyest prioriterte
anleggsmål. Utebaner med høyere utnyttelse, bedre kvalitet og mindre vedlikehold er også
viktig. Etablering av Padelanlegg både utendørs og inne har høy prioritet for å kunne møte
den eksplosive veksten vi opplever i denne grenen.

Bildet viser planlagte anlegg Kolbotn TK (til venstre) og Kristiansand (til høyre)
Det finnes svært få kommunale tennishaller, og i tillegg til at vi jobber langsiktig for et
offentlig anleggstilbud, så er en viktig oppgave for NTF å bidra til at klubbene kan realisere
egne prosjekter. NTF har jobbet aktivt med å påvirke for at NIFs nye anleggsstrategi også
skal legge til rette for privat initierte anlegg, samt å få tennisanlegg inn på prioriteringslisten
for strategisk viktige anlegg som kvalifiserer for tilskudd fra NIFs foreslåtte anleggspolitiske
program på 1,2 mrd. kroner over 6 år.
Videre har forbundet videreført engasjementet med Helen Sterud som jobber med å bedre
rammebetingelser samt å bistå frivillige ildsjeler som gjør en stor innsats på dette området.
Avtalen med Helen Sterud i denne sammenheng er todelt;
1. NTF dekker rådgivning og bistand som har til hensikt å gjøre klubbene i stand til å
gjennomføre prosjektene selv.
2. Til utførende prosjektarbeid kan klubbene tegne avtale direkte med Helen Sterud til
fast og rimelig timepris.
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I løpet av året har i overkant av 50 klubber benyttet seg av tilbudet. Vi gratulerer Hønefoss
Tennisklubb som innviet sin nye hall med tre baner inne, tre på taket og klubbhus- i 2021 og
Bryne TK med ny bane i hall. Mange klubber har gjort et stort løft med rehabilitering av lys
og baner både inne og ute. Mer enn 50 baner fremstår i ny drakt.
Bygdø TK og Kolbotn TK nærmer seg oppstart på hvert sitt hallprosjekt med fire baner, mens
Blommenholm og Sandvika TK utvider sin hall fra to til tre baner. Oslo TK kommer stadig
nærmere realisering av sitt fantastiske anlegg med seks baner inne og seks ute, forhåpentlig
ser vi byggestart tidlig i 2022. Heming tennis vil etter planen starte bygging av innendørs
padelbaner med nytt klubbhus i 2022 og Kristiansand TK vil utvide med en ny innebane, en
ny utebane og to innendørs padelbaner.
I tillegg jobbes det med ytterligere 15 – 20 innendørsbaner på ulike klubber i løpet av de
nærmeste to årene.
Padelkapasiteten er igjen mer enn tredoblet i 2021. De fleste anleggene er private, men
med god mulighet for etablering av klubb og tilvekst i NTF-familien.
NTF har lykkes med å få økt tilskuddssatser på spillemidler med kr 400.000 pr bane i haller
med 9 m frihøyde ved nett.
4.4 NYE TURNERINGSFORMER

Bakgrunn
Norsk tennis (som de fleste andre idretter) har et betydelig frafall av spillere fra 15-16
årsalderen og oppover. NTF har derfor i sin langsiktige strategi definert at man ønsker å
fokusere på aktiviteter som øker kvalitet og trivsel i treningene. Vi tror at turneringsspill
også er en viktig ingrediens for langvarig glede med tennis og ønsker at flere skal kunne
spille gode og utfordrende tenniskamper på sitt eget nivå. I tillegg ønsker vi økende grad av
lagspill inn i norsk tennis for alle aldre, dette vil øke samhold og engasjement mellom
spillerne og forplante seg tilbake til en positiv atmosfære på treningene og i klubbene. Noen
av de innledende målsetningene er:
Hovedmål
● Tilby flere turneringer med mer fokus på glede og moro og kamper på rett nivå
(færre "0 og 0”-kamper)
● Arrangere flere lagtennisturneringer for å øke gleden ved å spille på lag og å gjøre
hverandre gode
● Sikre bedre turneringskvalitet for alle juniorspillere ved å bruke UTR som verktøy og
å øke aldersspennet for klasseinndeling
● Videreføre NC og Race to Masters konseptet for U14 og U16
● Videreutvikle, synliggjøre og heve kompetanse rundt rating system i Norge
(UTR/WTN) mot spillere, trenere og klubber
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Status
Bare en tredjedel av kampene som har blitt spilt i Norge de siste tre årene har vært
kompetitive (jevne). NTF ønsker å øke denne andelen betydelig i kommende periode. For å
klare dette kommer vi blant annet til å bruke UTR aktivt for å analysere de enkelte
turneringenes «competitiveness» (se beskrivelse under).

«Competitiveness» i Norge pr september 2021 (basert på alle registrerte kamper i UTR siste 12 måneder)
Competitive – tapende spiller vinner mer enn 50 % av gamene som kreves for å vinne kampen (syv eller flere
games i en best-av-tre-sett kamp), f.eks. 6-3,6-4 eller jevnere.
Routine – tapende spiller vinner mellom 26 og 50 % av gamene som kreves for å vinne kampen (fire til seks
games i en best-av-tre-sett kamp), f.eks. 6-2,6-3.
Decisive – tapende spilles vinner 0 til 25 % av gamene som kreves for å vinne kampen (0 til 3 games i en bestav-tre-sett kamp), f.eks. 6-1,6-1.

For å nå dette målet ønsker vi blant annet:
•
•
•

Flere nivåbaserte turneringer
Flere turneringer med inndeling som Norges Cup (som i dag har maks 16-tablå).
Spissing av 1.divisjon i divisjonstennisen. Nåværende 1.divisjon deles inn i to nivåer
istedenfor to avdelinger (allerede vedtatt innført for sesongen 2021 – utsatt ett år
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•

pga. pandemien)
Flere nivåer i NM lag junior og senior innendørs

Flere og bedre lagturneringer
Det å spille på lag er en avgjørende faktor for å beholde utøvere i idretten. I en individuell
idrett som tennis er dette spesielt utfordrende. NTF ønsker i kommende periode å legge
mer vekt på lagspill. Konkret ønsker vi:
•
•
•
•

Flere lag i divisjonstennisen. Vi ønsker spesielt å tilrettelegge enda bedre for klubber
i regioner med stor avstand.
Videreutvikle NM lag junior og senior innendørs til enda flere nivåer (Lokalt –
regionalt – nasjonalt).
Flere regionale lagturneringer for junior og veteran.
Å lage nye spennende lagturneringer (tilsvarende Laver Cup) der ungdom involveres i
utformingen av konseptene.

Videreføring og utvikling av dagsturneringer
NTF ønsker å styrke konseptet dagsturneringer i kommende periode for å tiltrekke seg flere
og nye turneringsspillere. Konseptet er også tenkt være et lavterskel-konsept for arrangører
(mindre tidkrevende).

4.5 PADEL

Bakgrunn
Padel ble tatt som gren i NTF i 2017 og etablert som ny pilar på tennistinget i 2019.
Padel er en av verdens raskeste voksende sporter og har virkelig fått rotfeste også i Norge.
Mange klubber har planer om å etablere padel, noen har det allerede på plass og flere vil
følge etter.
NTF er medlem av det Internasjonale Padel Forbundene (FIP og FEPA ). Ved
idrettsregistreringen pr. 01.01.2021 var det 7 klubber registrert. Totalt 918 medlemmer.
Padelinteressen i Norge er sterkt økende. Det opprettes en rekke nye padelsenter over hele
landet. De aller fleste er satt opp og eid av private investorer. I 2021 er det ca. 210
padelbaner i Norge.

Hovedmål
● Etablere padel som en av Norges store breddeidretter, med initialt fokus på
eksisterende tennisklubber som ønsker å øke sitt medlemstilbud ved også å tilby
padel.
● 1500 registrerte medlemmer innen 2022 + 20 registrerte klubber
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●
●
●
●

Etablere Norgescup/liga med ballsponsor på plass
Etablere en komplett trenerutdanning for padel i regi av NTF
Norske landslag representert ved alle EM og VM
Landslagssponsor på plass

** Totalt antall baner fra tennisklubber og padelsenter der klubber er registrert. I 2020 var det registrert 7
klubber. I 2021 har det tilkommet 4 nye klubber. *** per 01.10.2021

Status
Henrik Norvald var i 2020 innleid konsulent (ca. 15%) for å arbeide med padel i Norge.
Norvald avsluttet sitt engasjement 30.07.2021 og ble erstattet av Franck Fog. Fog startet
opp som turnerings- og padelmedarbeider 01.08.2021.
Koronasituasjonen reduserte turneringsaktiviteten i første halvår 2021. Etter sommeren har
aktiviteten tatt seg opp med både terminliste og lagserie. Rankingen, som normalt sett skal
oppdateres månedlig blir også oppdatert utover høsten.
Aktiviteter i 2021:
•
•
•
•

7 turneringer inkludert Norgesmesterskap.
Lagserie bestående av 24 lag fordelt på 1. divisjon og eliteserie for både herrer og
damer.
EM i Marbella (FIP) med ett herrelag.
Trenerutdanning er terminsatt 29-31 oktober

5. august ble det avholdt et stort padelmøte der alle kommersielle aktører og
medlemsklubber ble invitert til diskusjon rundt de kommende strategiperioden 2022-2023.
Det var positivitet til medlemsvekst og etablering av klubber blant de private investorene.
Deltakerne på padelmøte ønsket at NTF skulle styrke turneringssatsningen,
trenerutdanningen og bidra til klubbetableringer.

4.6 TOPPTENNIS

Bakgrunn
Topptennis ble tatt inn som en ny pilar på tennistinget i 2019. I tilknytning til opprettelsen
ble det etablert en landslagsmodell for prestasjonsutvikling etter møter med
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prestasjonstrenere i klubbene og Olympiatoppen.
Hovedmål
●
●
●
●
●

Utvikle junior- og seniorspillere for deltakelse i Grand Slam
Norge er representert i group 1 eller høyere i BJKC/DC
OTA blir et kompetansesenter for junior- og seniorlandslag
Skape samarbeid- og prestasjonskultur mellom idrettsskoler-klubb-NTF
Utvikle og sikre tilstrekkelig kompetanse hos spillere, foreldre, ledere og trenere om
hva som skal til for å oppnå internasjonale resultater

Status
Landslagstreninger
Landslagsmodellen fra 2019 med treninger på OTA for u14 og u16 ble gjennomført i de 4
første månedene av 2021. Som en konsekvens av pandemien vokste det frem et behov for
dagtreninger for våre eldre landslagsspillere som er svært godt mottatt. Fra august har NTF
kunne tilby baner og/eller treninger på tirsdag-, onsdag- og torsdag ettermiddag både for
våre heltidsutøvere og landslagsspillere u16 og u18. Fredrik Loven har hatt ansvaret for
treningene.
Det har også vært gjennomføres samlinger for u14, u16 og u18 der hovedfokus har vært
fysiske tester, videoanalyse og kampspill.
I 2021 ble det også gjennomført Summer Cups u14 og individuelle EM for u14 og u18. U16
ble kansellert.
Resultater - ATP & WTA
2021 har vært et historisk år for norsk tennis. Casper Ruud har som eneste mannlige
spilleren på ATP-touren vunnet 5 titler i 2021 (Genève, Båstad, Gstaad, Kitzbühel og San
Diego). I tillegg til dette har Casper per dags dato en ranking som nummer 10 i verden og
vært med på Laver Cup. Ulrikke Eikeri har også hatt en god sesong med 5 double titler i
2021, karriere beste i double med 76.plass og 245.plass i single som beste ranking i 2021.
Malene Helgø har i 2021 oppnådd sin beste ranking i karrieren som nummer 353 i verden.
Viktor Durasovic er i dag ranket som 340 i verden og har i 2021 vunnet to titler i Frankrike og
vært i finale i en ITF World Tour i Sverige.
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Casper Ruud deltok i Laver Cup for Team Europe, her sammen med den svenske legenden
og lagkaptein Björn Borg. Foto: Laver Cup

Davis Cup
Norge slo Usbekistan i september på Oslo Tennisarena med 3-1 etter meget stabil innsats
fra Casper Ruud og Viktor Durasovic. Durasovic imponerte med seier over Denis Istomin,
ranket 200. Øvrige spillere på det norske laget var Simen Sunde Bratholm, Andreja Petrovic
og Felix Nordby. For det norske laget venter nå en ny kamp i slutten av november mot
Ukraina
Billie Jean King Cup
Det norske Billie Jean King Cup-laget spilte Group 3 i juni på SEB arena i Vilnius, Litauen.
Laget gjorde en imponerende innsats og vant gruppen. Laget rykket opp til Group 2. I
gruppespillet slo Norge Makedonia, Albania og Bosnia-Herzegovina (finale) uten å tape ett
eneste sett. For Norge spilte Ulrikke Eikeri, Malene Helgø Astrid Wanja Brune Olsen og
Dorthea Faa-Hviding. Eikeri og Helgø spilte de fleste kampene og leverte imponerende
prestasjoner.
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ATP–singles ranking per 04.10.2021

ATP–doubles ranking per 04.10.2021

WTA – ranking per 01.10.2021

WTA – doubles ranking per 04.10.2021

ITF - junior
På ITF junior rankingen er det per i dag 6 gutter og 7 jenter. Beste ranking på guttesiden er
Albert Porsmyr Hansen på 1042.plass og på jentesiden er det Emily Sartz-Lunde, født 2006,
som har beste ranking på plass 472.
Tennis Europe
På Tennis Europe rankingen var det totalt 51 gutter (50 i 2020) fordelt på 23 i u14 og 28 i
u16. Det er 7 gutter i u14 som er ranket topp 500 med beste ranking på 108 gjennom Ludvig
Hermann. I gutter u16 er det to gutter ranket topp 500 og beste ranking er 133 gjennom
Nikolai Kjær, født 2006. På jentesiden er det 47 jenter (36 i 2020) i alderen 13-16 år med 19 i
u14 og 28 i u16. Det er 4 som er ranket topp 500 i u14 med beste ranking på 170 gjennom
Elisabeth Braathen og i u16 er det to spillere ranket topp 500, med beste ranking på 209
gjennom Emily Sartz-Lunde.

5. AKTIV KLUBB

Aktiv klubb ble utarbeidet, introdusert og etablert i 2021 og erstattet dermed KLUBBDRIVe.
En av NTFs kjerneoppgaver er å utvikle ressurser, tilrettelegge og veilede medlemsklubber.
Aktiv klubb er et ressursverktøy for å hjelpe klubbene i drifts- og utviklingsarbeid. Aktiv
klubb skal med andre ord være en klubbveileder, en digital ressursportal, et
selvevalueringsverktøy og et samhandlingsverktøy i dialogen med NTF.
I utviklingen av Aktiv klubb har NTF sett på andre idrettsforbunds arbeid relatert til
klubbveiledning. NTF har blitt inspirert av blant annet fotballforbundet, friidrettsforbundet
og golfforbundet. I utviklingsfasen har NTF også gjort kvalitetssjekk opp mot fagansvarlige i
NIF for de ulike områdene som er definert i Aktiv klubb.
Det er fire temaområder i Aktiv klubb: Organisasjon, samfunnsansvar & verdier, kompetanse
og aktivitet & anlegg.
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Temaområdene har mange ulike oppgaver og hver enkelt oppgave er inndelt/gradert etter
følgende kriterier: Lovpålagt, stert anbefalt og anbefalt.
Alle tennis- og padelklubber har ulikt utgangspunkt mht. ambisjons- og kompleksitetsnivå.
Aktiv klubb har tatt hensyn til dette og definert tre nivåer: Grunnleggende, utviklende og
framtredende

Fra og med 2018 har det vært en egen terminliste for klubber. Terminlisten beskriver
datoer, møtested, for hvem og kompetanseutviklende tiltak. Intensjonen er å gi flere tilbud
til klubbene, bygge nettverk mellom klubber og fasilitere for en delingskultur mot NTF og
mellom klubber.
Per 01.01.2021 har Norsk Tennis 33.899 registrerte tennis- og padelspillere fordelt mellom
151 klubber som er tilsluttet NTF. I disse klubbene er det styret, ledelsen og trenerne som
har ansvaret for å levere spillerutvikling og treningstilbud:
● NTF er avhengig av samarbeid og kommunikasjon med alle involverte parter for å
sikre at vi bygger laget basert på en felles plan.
● NTF har fortsatt som målsetting å skape bredde samtidig som vi skal utvikle spillere
som kan hevde seg i toppen internasjonalt.
● NTF mener at kompetanseutvikling har vært en svært viktig bidragsyter for
fremgangen norsk tennis har hatt de siste 10 årene. Vi ser derfor ingen grunn til å
endre kurs på dette området.
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6. SPILLERGUIDEN.NO

Spillerguiden (SG) er en systematisk plan utviklet av NTF med utgangspunkt i Tennis Canadas
Long Term Athlete Development plan. SG er en veiledning for å maksimere spilleres
potensial og glede ved tennis. SG er et rammeverk med en stegvis tilnærming for å utvikle
teknikk, motorikk, fysiske ferdigheter og konkurranseevne. NTFs SG gir en optimal
utviklingsplan basert på vekst, utvikling og modenhet for alle deltakere. SG-modellen
fremhever motoriske ferdigheter som grunnlaget for å:
· være aktiv, sunn og fysisk aktiv hele livet og/eller
· oppnå sitt høyeste prestasjonsnivå

Status
NTF har i 2021 fortsatt implementeringen av Spillerguiden (SG), men har pga. pandemien
hatt redusert aktivitet.
SG er lett tilgjengelig gjennom lenke på NTFs hjemmeside. Øivind Sørvald er ansvarlig for
spillerguidens innhold, utforming, utvikling og implementering sammen med
aktivitetsutviklerne.
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SWIMS er en av sponsorene til Norges Tennisforbund og under Davis Cup. Foto: Espen Hildrup

7. KOMMUNIKASJON OG MARKED

Tennis har fått mer medieeksponering og oppmerksomhet i 2021. Flere spillere satser
internasjonalt, og leverer gode resultater. Det snakkes om Casper Ruud-effekten og tennisboom i Norge. Interessen rundt norsk tennis og padel skaper et utstillingsvindu som skal
benyttes til å styrke tennis og padels posisjon. Dette må utnyttes de kommende årene. Vi er i
en unik situasjon.
TV har de siste årene vist mer tennis enn noen gang tidligere. Eurosport og Discovery+ har
gitt oss internasjonal tennis med Casper Ruud, direktesendinger fra NM i Frognerparken og
Davis Cup. NTF har god dialog med Discovery. Kanalen viser også interesse for å sende
fremtidige helnorske arrangementer.
Status kommunikasjon
Medieeksponeringen rundt vår ener Casper Ruud har vært utelukkende positivt. Flere
lokalaviser rapporterer om klubber som opplever økt aktivitet og medlemsmasse.
NTF har gjort flere grep rundt sosiale mediekanaler og nettsider. De fremtidsrettede
plattformene som Instagram og Snap Chat er styrket. Instagramkontoen «TennisUng» har i
første halvdel av 2021 fått nærmere 1000 følgere der 50 % av følgerne er i alderen 13-24 år.
TennisUng har hatt suksess med såkalte Snap “takeovers” med utøvere på reise eller på
college i USA. «SoMe fungerer godt for å nå ut til de yngre målgrupper, men vi ser også at
voksengruppen stadig blir mer engasjerte på de overnevnte plattformene.
Norges Tennisforbund står også bak en ny nettside, norsktennis.no, som er en nyhetsportal
for og om norsk tennis. På denne portalen ligger journalistiske artikler som skal få frem det
positive som skjer – både lokalt, regionalt og nasjonalt. Norsktennis.no skal tegne et bilde av
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aktivitet, personer, saker og samfunnsmessig perspektiv som fremmer synlighet og styrker
omdømmet til tennis og padel. Portalen skal bidra til at ildsjeler, styremedlemmer, trenere
og arrangører får enda mer oversikt og inspirasjon til å jobbe fram gode, lokale
prosjekt/tiltak.

Artiklene på norsktennis.no blir også distribuert i bladet tennismagasinet “Tennis Norge”
Nettsiden hatt økende trafikk og skapt engasjement i form av deling på norske klubbers
sosiale plattformer.
I august 2020 startet NTF med utsendelse av et medlemsskriv. Skrivet sendes til
medlemsklubbers styrer, administrasjoner, komiteer og personer med registrerte verv i
klubb. Medlemsskrivet skal orientere om situasjonen i norsk tennis; hva som har skjedd, hva
som skal skje, informasjon om støtteordninger samt nytt fra NTFs administrasjon. Målet er å
styrke informasjon og kommunikasjon mellom NTF og medlemsklubber.
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Norgesmester i seniorklassen for kvinner Dorthea Faa Hviding, Stavanger TK. Foto: Espen Hildrup

Norgesmester i seniorklassen for herrer Felix Nordby, Holmenkollen TK. Foto: Espen Hildrup
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Status sponsor/marked
NTF har jobbet fokusert mot nye kommersielle samarbeidspartnere de siste årene og
kommer til å fortsette med dette. Blant annet har NTF inngått en langsiktig avtale med en
hovedsponsor for Norgesmesterskapet i Frognerparken som strekker seg ut 2022. NM i
tennis er et av NTFs flaggskip og flere andre sponsorer ønsker også langsiktighet i sine
avtaler. Innsalget for perioden 2023-2025 begynner i 2022 da flere av sponsorene er på
utadgående kontrakter.

Arrangementsstaben fra NTF under NM, f.v. Aslak Paulsen, generalsekretær, Fredrik Lovén, landslagsansvarlig, Sverre Lie,
turneringsmedarbeider, Tina Falster, ungdoms- og kommunikasjonsansvarlig og Håkon Bjercke, markedssjef. Foto: Espen
Hildrup

I tillegg til NM, jobber NTF kontinuerlig med å produktifisere og synliggjøre andre
eksponeringsflater og interessante produkter for mulige sponsorer. Tech-banen og NTFs
tech-satsning på OTA har vært et av disse. Her har et firma vært med de siste 5 årene, men
har valgt å takke nei til en ny periode. P.t. jobbes det med å lande en ny tech-sponsor for
denne banen (bane 11) fra 2022-2024 (eller lengre). Andre mulige produkter det jobbes
med å utvikle og selge er: landslag, Tenniskids-konseptet, Tennis Ung (13-19-åringer) og
Grand Prix Touren - i tillegg til hjemmekamper i Davis Cup. Denne konseptutviklingen og
jakten på sponsorer vil fortsette i Tingperioden 2021-2023.
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Ballbarn før NM-finalene braker løs på Frognerparkens centre court. Foto: Espen Hildrup

Kampen om sponsormidler til idretten er tøff. Ikke bare oppleves enkelte andre idretter i
Norge som attraktive, men mange bedrifter velger også å støtte utenfor idretten (for
eksempel Røde Kors, Den norske Opera, e.a.). De siste årene har NTF hatt sponsorinntekter
på rundt 1,8 millioner per år. Målet er at man kan øke dette de neste årene, men det er en
svært krevende jobb.
I tillegg til sponsorater som er basert på kontantbetaling, har NTF også en del viktige
samarbeidspartnere på såkalte barteravtaler. I 2021 inngikk NTF strategiske og viktige
tekstil- og utstyrsavtaler med Yonex (tennis) og Bullpadel (padel). NTF har har også avtaler
med en drikkeleverandør og med et annet fritidsklesmerke.
NTF har også fornyet Ballpoolavtalen for perioden 2021-2023. Denne gir NTF baller
til svært rabatterte priser som igjen viderefordeles til klubber som arrangerer store
nasjonale turneringer vederlagsfritt.
Andre samarbeidspartnere
TV har de siste årene vist økt sendetid for norsk tennis. Spesielt Eurosport/Discovery har gitt
oss internasjonal tennis med Casper Ruud, og NM i Frognerparken har vært TV-sendt direkte
de siste 7 årene TV2 (2015), Eurosport (2016), NRK (2017), Amedia (2018) og Eurosport i
2019, 2020 og 2021. Sistnevnte viste også Davis Cup-møtet mellom Norge og Usbekistan på
Oslo Tennisarena i september og intensjonen er at de viser NM i Frognerparken og
hjemmekamper i Davis Cup også i resten av 2021, 2022 og 2023.
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Eurosport/Discovery på plass for å sende direkte fra Clarksons Platou NM i tennis fra Frognerparken, her med f.v. ukjent
fotograf, Øivind Sørvald (ekspert), Christer Francke (kommentator) og Espen Tvedt (programleder).

NTF søker i tillegg kontinuerlig etter kompetansebygging og kompetansedeling også utenfor
Norges grenser. Det internasjonale tennisforbundet, ITF, PTR (internasjonal profesjonell
trenerorganisasjon), Olympiatoppen, samt flere enkelt forbund som eksempelvis Canada,
Sveits og Frankrike er noen av disse. Samarbeidet med disse organisasjonene gir oss
verdifull innsikt og kunnskap på områder som utvikling av både bredde- og toppspillere,
trenerutdanning, metodikker for innlæring og ikke minst hva som skal til for å bli bedre som
tennisnasjon.
I tillegg er NIF (Norges Idrettsforbund) av stor betydning for NTFs rammebetingelser og
finansiering av virksomheten NTF driver. Vi vil fortsette å utvikle vårt gode samarbeide med
NIF i den kommende perioden.
8. RULLESTOLTENNIS

NTF har i dag et tilbud til rullestolutøvere i Stavanger, Bergen, Sandefjord, Halden,
Lillehammer og Oslo. NTF har også et samarbeid med Catosenteret rehabiliteringssenter og
Soon Tennisklubb. Soon tilbyr demo av rullestoltennis for klienter fra Catosenteret annen
hver uke. Dette er en fin rekrutteringsbase som gjør at NTF kommer i kontakt med mange
potensielle spillere.
Siste tilvekst av klubber som tilbyr rullestoltennis er Lillehammer Lawn Tennisklubb. Her
søker vi å utvikle tilbudet da det i dag bare er en utøver. Vi kommer til å ha
rekrutteringssamling i november både med eksisterende spillere fra hele landet samt
demodager hvor nye mulige spillere kan komme og prøve rullestoltennis.
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I Stavanger har det stabilisert seg med en gruppe på 3-4 utøvere. Sindre Mikkelsen holder
tak i det som trener. Stavanger TK har en utøver, Roar Thoen, som satser seriøst. Han tok sin
første norgesmestertittel under utendørsmesterskapet i august. Thoen nyter godt av et fint
opplegg i samarbeid med Olympiatoppen Vest ved Sarah Rung.
Under NM utendørs var det også i år vanskelige forhold for rullestolbrukere, grunnet
opprustingen av Frogner Stadion. NM ble derfor flyttet til Ellingsrud. Her stilte totalt 7
spillere. Roar Thoen (Stavanger TK) slo Tim Berg (Oslo Rullestol TK) 6-4,6-3. Roar Thoen
Stavanger TK og Tor Rivera Halden TK tok double finalen over Daniel Sonesson og Einar
Enevoldsen 6-1,6-1. Det ble dermed the Double på Roar.

Fra venstre: Einar Enevoldsen, Tim Berg, Roar Thoen, Kristian Bencic, Lars Veen, Daniel Sonesson og Tor Rivera leverte gode
prestasjoner under rullestol-NM. Foto: Einar Enevoldsen.

Rullestoltennis er nå en del av NTFs trenerutdanning, både for Trener 1 og Trener 2. Dette
fungerer meget godt. NTF håper at dette synliggjør hvor lett det er å tilrettelegge for
rullestoltennis i våre medlemsklubber.
I 2021 ble mange aktiviteter stoppet pga. koronarestriksjoner. Det var planlagt både mindre
samlinger og turneringer - nasjonalt og internasjonalt i denne perioden. Flere demodager
ble også avlyst, blant annet Camp Spinale og Sunnaasdagene.
Aktivitetene Rullestoltennis gjennomfører, støttes av DNB Sparebankstiftelsen og NIF. Dette
er øremerkede midler til idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
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9. UNGDOMSTENNIS

NTF har i dag mer kommunikasjon med ungdommen enn noen gang tidligere. Gjennom
NTFs ungdomskomite, og direkte kontakt med spillere og undersøkelser på sosiale medier,
har vi fått tettere dialog. Våre tiltak gir innblikk i hva de ønsker mer og mindre av, både mht.
turneringsformer og sosiale aktiviteter.
NTF engasjerte/ansatte ungdom under NM i Frognerparken. Juniorene jobbet som
linjedommere, chair umpires, walking umpire, garderobevakt samt billett-og koronavakter.
Som et resultat av reiserestriksjoner, har spillere deltatt mer i norske turneringer i 2021.
Spesielt de eldste juniorene var svært aktiv i Grand Prix turneringene. Dametablåene på
samtlige GP ´er ble utvidet som et resultat av pågangen i 2020. Mjøndalen, Svelvik, Stavern,
Holmen, Sandefjord var mer også i år populære.
Nyvinningen fra 2019, NM lag junior inne, ble videreført med gledelig stor deltakelse også i
2021.
Medlemstallene i frafallgruppen er positive og jenteklassene (u14, u16 og u19) bemerket
seg med sterke tall også under NM i Frognerparken.
NTFs ungdomskomite har under pandemien avholdt digitale møter med målgruppen.
Temaer som opptar ungdom løftes frem. I alle møter blir det også god tid til spørsmål og
svar. Dette gjør at vi når ut til flere, og er lavterskel kompetanseutvikling/informasjonsdeling
mot et fremtidig ressurssegment for norsk tennis.
10. TURNERINGER

Individuelle turneringer
Nedstengingen av samfunnet fikk store konsekvenser for turneringstilbudet første halvår.
Først i juni kunne man åpne opp for turneringer, først lokalt, deretter regionalt og til slutt
nasjonalt. Endelig oppsummering av året kommer i endelig årsberetning.
Race to Masters (Norges Cup)
På grunn av koronapandemien ble Race to Masters denne gang redusert til to Norges Cupturneringer og to Norgesmesterskap. Masters blir tradisjonen tro arrangert i Stavanger i
november. Utfallet av denne blir oppdatert i endelig årsberetning.
Grand Prix Sommer Tour
Seks delturneringer inngikk i NTF Grand Prix Sommer Tour. Svelvik, Holmen, Mjøndalen,
Larvik/Stavern, Sandefjord og Nittedal sørget for at toppspillerne hadde et godt
turneringstilbud i tiden fram mot NM.
Divisjonstennis
Alle divisjoner med unntak av eliteserien ble flyttet til august og september.
Forbundsseriene ble delt inn i mindre puljer med påfølgende kvalifiseringer mens
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Regionseriene ble gjennomført med vanlig format. 198 lag fordelt på 83 klubber var beste
påmelding i nyere tid.
Eliteserien ble gjennomført i slutten av juni nok en gang med «gammelt format». Furuset
(damer) og Paradis (herrer) forsvarte titlene fra 2020.

Glade damer fra Bergens TK etter opprykket til nye 2.divisjon. Foto: Privat
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Glade gutter fra Hamar etter å ha beholdt plassen i nye 3.divisjon. Foto: Privat

NM lag junior og senior innendørs
Det var 116 påmeldte lag i NM lag junior og senior innendørs. Antallet omtrent det samme
som i 2020. Turneringen var igjen inndelt i regionale kvalifiseringer (Oslo Tennisarena,
Vestre Bærum, Bryne, Trondheim) med avsluttende sluttspill. Turneringen blir ferdigspilt
etter Tennistinget og oppdateres i endelig årsberetning.
NM utendørs junior og senior
NTF arrangerte NM for junior og senior i Frognerparken for 13.år på rad. På grunn av
anleggsarbeid ble innrammingen litt annerledes enn normalt. Blant annet ble centrecourten
flyttet til tidligere bane 3. 458 spillere og 869 påmeldinger var solid deltakerrekord i
Frognerparken-æraen. Felix Nordby, Holmenkollen TK, og Dorthea Faa-Hviding, Stavanger
TK, tok sine første kongepokaler i seniorklassen.
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NM innendørs senior
NM innendørs hos Gjøvik Tennisklubb arrangeres i desember og oppdateres i endelig
årsberetning.
NM innendørs junior
Innendørs-NM i Stavanger og Bergen ble for andre året på rad flyttet fra påsken til
høstferien på grunn av koronasituasjonen. Turneringene oppdateres i endelig årsberetning.
Landsturneringene
Nordstrand var vertskap for Landsturneringen utendørs. 164 spillere deltok.
Landsturneringen innendørs hos Stavanger ble flyttet fra påske til høstferien. 72 spillere
deltok.
ITF OG TE-TURNERINGER
Oppdateres i endelig årsberetning.
11. TURNERINGSRESULTATER

Norgesmestere 2021
NM junior & senior utendørs: Frognerparken 30 juli -14.august
Herrer single: Felix Nordby, Holmenkollen TK
Damer single: Dorthea Faa-Hviding, Stavanger TK
Herrer double: Ole Tinius Lepsøe, Oslo TK / Nikolas Tvedt, Oslo TK
Damer double: Hedda Gurholt, Heming IL / Ine Soltveit Stange, Ullern TK
Mixed double: Ine Soltveit Stange, Ullern TK / Casper Christensen, Stabekk TK
U14 gutter single: Ludwig Hermann, Nesøya IL
U14 jenter single: Elisabeth Texnæs Braathen, Holmenkollen TK
U14 gutter double: Fredrik Borch-Nielsen, Heming IL / Johan Oscar Lien, Holmenkollen TK
U14 jenter double: Elisabeth Braathen, Holmenkollen TK / Fredrikke Trollsås, Stabekk TK
U14 mixed double: Fredrikke Trollsås, Stabekk TK / Fredrik Borch-Nielsen, Heming IL
U16 gutter single: Nicolai Kjær, Bygdø TK
U16 jenter single: Carina Syrtveit, Heming IL
U16 gutter double: Laurits Lepsøe, Holmenkollen TK / Sturle Skigelstrand, Stavanger TK
U16 jenter double: Celin Myhre, Nordstrand TK / Carina Syrtveit, Heming IL
U16 mixed double: Emilia Korseth, Heming IL / Andreas Nygaard, BSTK
U19 gutter single: Ole Tinius Lepsøe, Oslo TK
U19 jenter single: Mille Hågensen, Golia TK
U19 gutter double: Niklas Bådstangen / Jonathan Berling, Moss TK
U19 jenter double: Hedda Gurholt, Heming IL / Ine Soltveit Stange, Ullern TK
U19 mixed double: Johanne Alveberg / Fredrik Foss, Ullern TK
Rullestol herrer single: Roar Thoen, Stavanger TK
Rullestol herrer double: Tor De La Torre, Halden TK / Roar Thoen, Stavanger TK
Dick Bjurstedts pokal: Heming IL.
NM senior innendørs: Gjøvik TK 16-19.desember - Oppdateres i den endelige
årsberetningen
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NM lag herrer: Paradis Tennisklubb
NM lag damer: Furuset IF Tennis
NM junior U14 innendørs: Stavanger TK 7-13.oktober - Oppdateres i den endelige
årsberetningen
NM junior U16 innendørs: Paradis TK 7-12.oktober - Oppdateres i den endelige
årsberetningen
NM junior U19 innendørs: Paradis 7-12.oktober - Oppdateres i den endelige årsberetningen
NM lag junior og senior innendørs:
Sluttspillet arrangeres 5-7.november.
Billie Jean King Cup
Vilnius, Litauen, 15-19.juni (3.divisjon).
Norge – Albania 3-0
Norge – Nord-Makedonia 3-0
Norge – Bosnia 2-0
Norge rykker opp til 2.divisjon.
Norges lag: Ulrikke Eikeri, Malene Helgø, Astrid Wanja Brune Olsen (reserve), Dorthea FaaHviding (reserve). Kapteiner: Fredrik Lovèn og Jørgen Vestli.
Davis Cup
Oslo Tennisarena, 17-18.september (World Group 1)
Norge – Usbekistan 3-1
Norges lag: Casper Ruud, Viktor Durasovic, Simen Sunde Bratholm (reserve), Felix Nordby
(reserve), Andreja Petrovic (reserve). Kaptein: Anders Håseth.
Norge spiller neste kamp mot Ukraina 26-27.november.
EM junior individuelt U14 Most, Tsjekkia, 19-25.juli
Jenter: Elisabeth Braathen og Fredrikke Trollsås tapte første kamp i single og første kamp i
double.
Gutter: Johan Oscar Lien og Fredrik Borch-Nielsen tapte første kamp i single og første kamp i
double.
EM junior individuelt U16 Moskva, Russland
Avlyst.
EM junior individuelt U18, Klosters, 19-25.juli
Jenter: Anna Sofia Håseth og Nicoline Sartz-Lunde tapte første kamp i single, 3.runde i
double.
Gutter: Albert Porsmyr Hansen avanserte til 3.runde og Jon William Karlstad tapte første
kamp i single. Tap i første kamp i double.
EM lag innendørs (Winter Cups)
Avlyst
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EM lag U14 utendørs (Summer Cups)
Jenter, Sobota, Polen 27-29.juni
Norge – Tyrkia 0-3
Norge – Polen 0-3
Norge – Estland 1-2
Norges lag: Iben Storkaas, Elisabeth Braathen, Fredrikke Trollsås
Gutter, Bremen, Tyskland 26.juni
Norge – Danmark 1-2
Norges lag: Fredrik Borch-Nielsen, Johan Oscar Lien, Sebastian Eie
Norges stilte ikke lag i øvrige klasser.
Nordisk mesterskap (U13)
Arrangeres i Oslo Tennisarena 17-19.desember.
12. UTMERKELSER

Bragdmerke tildelt:
Helge Koll Frafjord, Stavanger TK (2020)
Sølvmerke tildelt:
Stig-Gunnar Jensen, Svelvik TK (2020)
Geir Korneliussen, Svelvik TK (2020)
Inge Kaasin, Svelvik TK (2020)

VEDLEGG:
Vedlegg 1: Avdeligsregnskap 2021
Vedlegg 2: Spillerlisenser og klubbmedlemmer pr. årsklasser i NTF fra 2003-2021 med kjønnsfordeling lisenser 2021
Vedlegg 3: Medlemskap per klubb - 1.1.2021
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Budsjettet for 2021 endret på grunn av covid-situasjonen.
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85. Forbundsting for tennis

Sak 9
•

Orienteringssaker fra Forbundsstyret

Endringer i turneringsreglementet 2019 - 2021
For endringer i turneringsreglementet, se eget vedlegg s. 212 - 241.
Orientering om rapport fra EOF Arbeidsgruppe
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Tennistinget 2021

Sak 10
•

Lovendringer - innkomne forslag

Lovendringer - innkomne forslag
Det fremkommer ingen lovendringsforslag til Tennistinget 2021.
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85. Forbundsting for tennis

Sak 11
•

Andre innkomne forslag
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Forslag fra Steinkjer tk v/styreleder Christian Oshaug
Halvere medlemskontingent for klubber i oppstartsfase
Nyoppstartede klubber har behov for å bygge et tilbud og en medlemsmasse, og det er vanskelig
å få mange til å melde seg inn hvis tilbudet er lavt og kontingenten høy. Vi ber tennistinget
vurdere om det er mulig å halvere kontingenten for klubber som er i oppstartsfase og mangler
egenkapital.
Kriteriene for oppstartsfase kan være f.eks. at minst to av følgende kriterier er møtt:
at klubben
1. har mindre enn 100 medlemmer
2. er startet for mindre enn 6 år siden
3. har mindre enn 100 000 i egenkapital ved årsslutt.
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Forslag fra Ås tennisklubb v/styreleder Øivind Engøy
Klubber med halvårsdrift betaler halv pris på kontingent fra 2022.
Den største utgiften klubben har er å betale kontingent til forbundet. Dette gjør vi uten å
ha bruk for noen av tjenestene NTF tilbyr. Vi er klar over vi må være medlem av et
forbund for å søke tippemidler og momskompensasjon. Men dette er bare generelle
muligheter og ikke noe direkte med NTF. Det er ironisk at det som begrenser utvikling
og lavere medlemspriser i Ås tennisklubb er den høye kontingenten til NTF.
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NTF Styrets innstilling til Ås TK og Steinkjer TKs forslag til endring av
medlemskontingent
Styret i NTF har gjort en vurdering av spørsmålet om det er grunnlag for å
differensiere medlemsavgiften som klubbene innbetaler til NTF. Bakgrunnen
for at denne vurderingen gjøres er forslagene fra Ås TK og Steinkjer TK samt
pga. diskusjoner fra tidligere Forbundsting.
Styret i NTF har ved vurderingen lagt til grunn at:
1. Innkrevingen av medlemsavgiften skal være enkel å administrere, samt
inneholde parameter som er målbare og forutsigbare for klubbene og
NTF.
2. I tillegg er det en forutsetning for vurderingen at NTF sin økonomi ikke
blir vesentlig svekket.
I vurderingen har styret vurdert alternative måter å differensiere på og
foretatt økonomiske simuleringer ut fra tall i medlemsregistreringen for 2020
samt med blikk mot medlemsvekstmålene nedfelt i strategidokumentet.
Forslag 1
Differensiere mellom helårs- og sommerklubber
De fleste rene sommerklubber har en sesong fra 1. mai - 1. oktober (6
måneder).
Det tilsier at de har kortere aktivitets- og organisasjonsperiode enn
helårsklubber.
For helårsklubber så er medlemsfordelene knyttet mot spill utendørs.
Innendørsspill betaler de aller fleste tillegg for.
Samordnet rapportering legger pr i dag som grunnlag om klubb eier eget
helårsanlegg, ikke om de har tilgang til spill i leid anlegg og driver aktivitet på
helårsbasis.
Forslaget fra Ås og Steinkjer (halvering av dagens sats, 105/240) vil redusere
NTFs medlemsinntekter med nærmere en halv million kroner. Dette vil ha en
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konsekvens for aktivitetsnivå, tilbud og bemanningssituasjon i NTF. Dette vil
gå direkte utover tilbudet som vi i dag tilbyr alle medlemsklubber.
Dersom vi velger å delvis imøtekomme forslagene fra Ås og Steinkjer samtidig
som vi indeksregulerer medlemskontingenten for alle kontingenttyper så kan
NTF opprettholde samme inntektsnivå, den vil være enkel å administrere og
med stor grad av forutsigbarhet for medlemmer og NTF.
Løsning:
a. For Klubber med fast hall (helårsdrift), daglig leder og flere ansatte eller
klubber med helårsdrift uten fast hall (leier andre steder) og/eller har en
eller flere ansatte: Kontingent over 12 år kr 260, under 12 år kr 110.
b. Sommerklubber (kun utendørs fasiliteter og halvårlig aktivitet): Kontingent
over 12 år kr 130, under 12 år kr 110.
c. Padel defineres som sommerklubb. Kontingent over 12 år kr 130, under 12
år kr 110.
Kontingentsats for U12 medlemmer beholdes (og indeksreguleres) pga. den
gode tilskuddsordningen aldersgruppen får gjennom lokale aktivitetsmidler
(LAM).
Forslag 2
Beholde dagens modell, men indeksregulere med 3% til 110/260 kr per
medlem.
Konklusjon:
Styret i NTF har ved gjennomgangen lagt til grunn at dagens system kan
oppleves som uheldig for noen klubber.
Et vesentlig element ved vurderingen er også at NTF har et tilbud til alle
klubber og det utføres arbeid som kommer alle klubber til gode. En
differensiering hvor man skiller mellom klubbene vil derfor kunne medføre
endringer som også kan åpne for muligheter for tilpasninger knyttet til
medlemsavgiften.
Styret har etter å ha analysert alternative løsninger og kommet til at forslag 1
vil være den beste modellen. Modellen testes ut i perioden 2022-2023 og
revideres på tennistinget i 2023.
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NTF vil imøtekomme Steinkjers forslag om null kontingent for nyetablerte
klubber, men for en kortere periode enn hva Steinkjer forslår. NTF foreslår de
første 3 leveårene fra stiftelsesdato.
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Forslag til endring av dato på utendørs Norgesmesterskap og Landsturnering
Forslag
Flytte utendørs Norgesmesterskap (NM) til starten av sommerferien.

Utfording
Alle klubber har treningsopplegg som følger skoleåret. Når sommerferien starter er det flere klubber
som ikke har et opplegg for spillerne sine og dermed blir det opp til spilleren selv å trene på
akademier, andre klubber eller egentrening.
Trenerne som ønsker å planlegge en lenger ferie i felleferien må avbryte ferien for å starte opp NM
oppkjøring midt i juli. Og i etterkant følge opp spillerne sine to uker på NM som avlsuttes dagen før
skolestart i august. NM er per dagsdato midt i planleggingen av neste års sesong for alle klubber.
Trenerne skal følge opp spillere under NM når de egentlig burde brukt tiden på å planlegge oppstart
av nytt tennis år i klubbene.

Forbedring
Arrangerer vi NM i starten av ferien vil flere spillere ha mulighet til å ha en god oppkjøring i klubben
sin og spillerne vil være mye bedre rustet til årets viktigste turnering.
Trenerne kan følge opp spillerne sine og de som ønsker kan ta ferie i juli og være tilbake til på jobb i
august til å planlegge neste sesong og være klare til oppstart sammen med skolene. Idag må de store
klubben vente en eller to uker inn i skolestart for å starte opp tenniskurs.
Spillerne som satser og ønsker å spille flere turneringer i løpet av sommeren kan gjøre dette. Og
klubber kan gå sammen for å sende trener med på reise slik at færre trenere er på jobb i ferien.

Gjennomføring
NM starter første onsdagen i skoleferien uken etter skoleslutt for 2022 vil dette være 29.06 og finale
dag 12.07 (14.07) med et par reserve dager om det skulle bli dårlig vær.
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Forslag til endring av dato på Norgesmesterskapet og Landsturneringen utendørs
Styrets innstilling:
NTF ønsker en diskusjon om flytting av Norgesmesterskapet (NM) og Landsturneringen
(LT) utendørs velkommen. NM i Frognerparken har blitt en institusjon i norsk tennis
mens Landsturneringen er høydepunktet for 11- og 12-åringene rundt omkring i landet.
NTF tror ikke de to første ukene av juli er det beste tidspunktet å arrangere NM. Disse
ukene sammenfaller for mange spillere, foreldre, tilskuere og samarbeidspartnere med
starten av sommerferien. Det er også grunn til å tro at det vil være mindre attraktivt og
betydelig vanskeligere for mulige arrangører å ha nok bemanning samt frivillige til å
lage det signalarrangementet vi ønsker at et NM og LT skal være disse to ukene. I tillegg
kan det være krevende å få med TV da Wimbledon spilles i samme periode (Discovery
hadde rettighetene både for NM og Wimbledon i 2021).
NTF ønsker isteden å utrede muligheten for å flytte mesterskapet til de to siste ukene i
juni (i 2023 vil starten på arrangementet isåfall trolig være fredag 16.juni). Trenerne vil
da kunne ta ferie enda tidligere enn skissert i Stavangers forslag og spillerne vil stille
god forberedt med Norges Cup, Grand Prix, eliteserie og divisjonstennis i ukene i
forkant. Utfordringen med denne terminen er at skoleferien i flere regioner som regel
begynner uka etter.
Når det gjelder LT vil de samme utfordringene også gjelde her. Mesterskapet spilles
imidlertid på 8-9 dager slik at man her kan starte uka etter (i 2023 lørdag 24.juni).
Konklusjon: NTF kommer ikke til å søke på NM dersom Stavangers forslag blir vedtatt,
men ber Tinget om fullmakt til å utrede muligheten for en flytting til juni fra 2023. Både
Bymiljøetaten, Driftsansvarlig (Oslo Tennisarena), klubber og øvrige
samarbeidspartnere vil naturligvis involveres i en slik prosess.
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Tennistinget 2021

Sak 12
•

Fastsettelse av kontingenter og avgifter, ref. evt. forslag
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85. Forbundsting for tennis

Forslag fra styret i Norges Tennisforbund til det 85. Tennistinget, 2021:

•

1 Medlemskontingenten:
Referanse til avgjørelsen i Sak 11.

•

2 Spillerlisensavgiften:
Styret foreslår at lisensavgiften forblir uendret i neste Tingperiode. Se
under!
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Tennistinget 2021

Sak 13
•

Tildeling av NM, ref. innkomne forslag
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Søknader NM og Landsturneringen 2023 og 2024
2023
Landsturneringen innendørs 2023
NM u14 år innendørs 2023
NM u16 år innendørs 2023
NM u19 år innendørs 2023
NM senior innendørs 2023
Landsturneringen utendørs 2023
NM u14 år utendørs 2023
NM u16 år utendørs 2023
NM u19 år utendørs 2023
Senior utendørs 2023

Ingen søkere
Ingen søkere
Paradis TK
Paradis TK
Holmenkollen TK på OTA
Asker TK og Ullern TK
NTF med medarrangør *
NTF med medarrangør *
NTF med medarrangør *
NTF med medarrangør *

2024
Landsturneringen innendørs 2024
NM u14 år innendørs 2024
NM u16 år innendørs 2024
NM u19 år innendørs 2024
NM senior innendørs 2024
Landsturneringen utendørs 2024
NM u14 år utendørs 2024
NM u16 år utendørs 2024
NM u19 år utendørs 2024
Senior utendørs 2024

Ingen søkere
Ingen søkere
Paradis TK
Paradis TK
Holmenkollen TK på OTA
Asker TK
NTF med medarrangør *
NTF med medarrangør *
NTF med medarrangør *
NTF med medarrangør *

*Søknad fordrer at terminen for arrangementet ikke legges i de 2 første ukene av juli jmf
forslag fra Stavanger
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85. Forbundsting for tennis

Sak 14
•

Strategi og Handlingsplan 2022-2023
(eget vedlegg)
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Tennistinget 2021

Sak 15
•

Budsjettforslag 2022-2023
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85. Forbundsting for tennis

Sak 16
•

Tilsette revisor og fastsette honorar

Styrets forslag:
Styret forslag til revisor i Tingperioden 2022-2023 er at samarbeidet med
revisjonsselskapet Nitschke AS ved statsautorisert revisor Rune Bergseng
videreføres.
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85. Forbundsting for tennis

Sak 17
•

Fastsette tid og sted for Tennistinget 2023

Styrets forslag:
Styret ber Tinget om fullmakt til å fastsette tid og sted for Tennistinget 2023.

208

85. Forbundsting for tennis

Sak 18
•

Valg

•

Forbundsstyret: President, Visepresident, resten av Styret,
Varamedlemmer
Lovkomité
Kontrollkomité,
Disiplinær- og Sanksjonsutvalg (DSU)
Hederstegnkomité
Valgkomité

•
•
•
•
•

209

Tennistinget 2021

Valgkomiteens innstillinger til tennistinget 31. oktober 2021
NTF styret:
President:

Lars Gjerdåker, Stavanger TK

Vise-president:

Karin Hjelle Dalbak, Heming IL, Tennis

Styremedlemmer:

Egil André Berglund, Stabekk

(NY)

Monica Andersen Mo, Paradis Tennisklubb
Fredrik Vabog, Paradis Tennisklubb

(NY)

Ungdomsrepresentant: Mina Adelin Sælen Pedersen, Moss Tennisklubb (NY)
Padelrepresentant:

Eivind Sandnes, Oslo Padelklubb

(NY)

Varamedlem:

Caroline Tidemand, Nordberg Tennisklubb

(NY)

Varamedlem: Arve Sjølstad, HIL Tennisgruppe

(NY)

Leder:

Carl Henrik Eriksen, Golia TK

(NY)

Medlem:

Annette Aksdal, Ullern

(NY)

NTFs utvalg/komiteer:
Lovutvalget

Ola Lunde, Holmenkollen TK
Vara:

Ingvild Kragset, Ålesund TK

(NY)

Signe Helliesen, Stavanger TK

(NY)

Kontrollutvalg
Leder:

Erik Alver, Lillehammer TK

Medlem:

Janniche Fusdahl, Nordstrand TK
Hans Nordstaa, Asker TK

Vara:

Katrine Hansen, Holmenkollen TK
Knut Sunde, Heming Tennis
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NTFs utvalg/komiteer:
Lovutvalget
Leder:
Medlem:
Vara:

Kontrollutvalg
Leder:
Medlem:
Vara:

Carl Henrik Eriksen, Golia TK
Annette Aksdal, Ullern
Ola Lunde, Holmenkollen TK
Ingvild Kragset, Ålesund TK
Signe Helliesen, Stavanger TK

(NY)
(NY)
(NY)
(NY)

Erik Alver, Lillehammer TK
Janniche Fusdahl, Nordstrand TK
Hans Nordstaa, Asker TK
Katrine Hansen, Holmenkollen TK
Knut Sunde, Heming Tennis

Disiplinær- og Sanksjonsutvalg
Leder:
Marianne Sælen, Moss TK
Medlem:
Aimeé Leistad, Trondheim TK
Jon Ståle Ritland, Ålesund TK

(NY)
(NY)
(NY)

Hederstegnutvalg
Leder:
Medlem:

Morten Bjerke, Holmenkollen TK
Astrid Sunde, Heming Tennis

(NY)
(NY)

Vara:

Trym Landa, Stavanger TK

(NY)

Innstilling fra styret i NTF – tennistinget 31. oktober 2021
Valgkomité 2022-2023:
Leder:
Medlem:
Vara:

Peder Strand (Njård)
Line Hoff Nilsen (Stavanger)
Henning Simonsen (Bergen)
Caroline Borch-Nielsen (Heming)
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(NY)

(NY)
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Vedlegg til Sak 9, Tennistinget 2021
Endringer i turneringsreglementet 2019-2021
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Vilkår for å kunne delta i turneringer

For å kunne delta i turneringer om norgesmesterskap for veteraner må en spiller, i tillegg til å fylle vilkårene i første ledd bokstav a og
b, være norsk statsborger eller ha bodd i Norge siste 12 måneder.

For å kunne delta i turneringer om norgesmesterskap for seniorer må en spiller i tillegg til å fylle vilkårene i første ledd bokstav a og b,
være norsk statsborger og fylle tretten år senest det kalenderåret mesterskapet arrangeres. Kravet om norsk statsborgerskap gjelder
ikke for norgesmesterskap for seniorer på innendørsbane.

For å kunne delta i turneringer om norgesmesterskap for juniorer må en spiller i tillegg til å fylle vilkårene i første ledd bokstav a og b,
være norsk statsborger eller ha bodd i Norge de siste to årene og fylle tretten år senest det kalenderåret mesterskapet arrangeres.

Kravene i første ledd bokstav a og b gjelder ikke utenlandske statsborgere bosatt i utlandet.

a) Være medlem av en klubb tilsluttet NTF og
b) Ha gyldig startlisens.

For å kunne delta i en turnering etter dette reglementet må en spiller:

§4

Vedtatt på ordinært ting den 12.mai 1930 med senere endringer, senest 1.juli 2021.

TURNERINGSREGLEMENT FOR NORGES TENNISFORBUND

Endringer markert i rødt.

Alle endringer har vært ute på høring, ref § 65 i NTFs turneringsreglement.

Endringer i turneringsreglementet 2019-2021

Kommentert [LS1]: Oppdatert
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Kategorier turneringer og spill

1.
2.
3.
4.

Norgesmesterskap (NM).
Masters, landsturneringen, norgescup (NC), grand prix (GP) og seniorturneringer klasse A, B og C. Gold, Silver og Bronze.
Regionmesterskap (RM).
Øvrige turneringer. I aldersklassene U12 og U14 og U16 deles disse turneringene inn i underkategoriene race og challenge.

De individuelle turneringene deles inn i følgende kategorier:

Turneringer etter dette reglementet kan være individuelle turneringer og lagturneringer.

§7

Spiller som har uoppgjort mellomværende av ethvert slag med klubb tilsluttet NTF, eller med NTF, kan av vedkommende klubb, eller
av NTF, nektes deltagelse i turnering arrangert etter dette reglementet.

Som bosatt i Norge regnes enhver som er bosatt i Norge etter reglene i folkeregisterloven (lov 16. januar 1970 nr. 1 om
folkeregistrering)1 og forskrifter gitt med hjemmel i denne loven.

For å kunne delta på et lag i forbundserien i norgesmesterskap for lagtennis må en spiller i tillegg til å fylle vilkårene i første ledd
bokstav a og b, ha fylt 13 år og være norsk statsborger, eller ha vært bosatt i Norge eller være ansatt i den aktuelle klubben
vedkommende skal representere siden 1.januar det året mesterskapet starter. For å delta på et lag i regionserien i norgesmesterskap for
lagtennis må en spiller i tillegg til å fylle vilkårene i første ledd bokstav a og b, være norsk statsborger, eller være bosatt i Norge eller
være ansatt i den aktuelle norske klubben. Ansettelsesforholdet må være på minimum 60 % og kunne dokumenteres med
ansettelsesavtale og lønnsslipp.

Kommentert [LS4]: U16 deles ikke lenger inn i Race og
Challenge

Kommentert [LS3]: Nytt navn på A/B/C-turneringene

Kommentert [LS2]: Endringen innebærer at ansatte/trenere
som er bosatt utenfor Norge kan representere sin klubb i
divisjonstennisen (i forbundsserien dersom de har vært ansatt siden
1.januar)
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Aldersklasser

Herrer/gutter single
Damer/jenter single
Herrer/gutter double
Damer/jenter double
Mixed double

U8 - spillere som fyller 7 eller 8 år i løpet av kalenderåret turneringen spilles.
U10 - spillere som fyller 9 eller 10 år i løpet av det kalenderåret turneringen spilles.
U11 – spillere som fyller 11 år i løpet av det kalenderåret turneringen spilles.
U12 - spillere som fyller 11 eller 12 år i løpet av det kalenderåret turneringen spilles.
U13 – spillere som fyller 12 eller 13 år i løpet av det kalenderåret turneringen spilles.
U14 - spillere som fyller 13 eller 14 år i løpet av det kalenderåret turneringen spilles.
U15 – spillere som fyller 14 eller 15 år i løpet av det kalenderåret turneringen spilles.
U16 - spillere som fyller 15 eller 16 år i løpet av det kalenderåret turneringen spilles.
U18 – spillere som fyller 16, 17 eller 18 år i løpet av det kalenderåret turrneringen spilles.
U19 - spillere som fyller 17, 18 eller 19 år i løpet av det kalenderåret turneringen spilles.

a) Over 35 - spillere som er fylt 35 år eller som fyller 35 år i løpet av det kalenderåret turneringen spilles.

Seniorklassen er åpen for alle spillere som har fylt 13 år. Aldersklassene for veteraner er:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Aldersklassene for juniorer er:

Individuelle turneringer skal gjennomføres med de aldersklasser som er definert i denne bestemmelsen. Med forbundsstyrets samtykke
kan det også arrangeres turneringer med andre aldersklasser.

§8

1.
2.
3.
4.
5.

Individuelle turneringer kan omfatte følgende spill:

Kommentert [LS6]: Nye klasser U13, U15 og U18 som følge av
endring i Norges Cup-strukturen

Kommentert [LS5]: U8 har ikke stått på terminlista på mange år
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Invitasjon til turnering

Over 40 - spillere som er fylt 40 år eller som fyller 40 år i løpet av det kalenderåret turneringen spilles.
Over 45- spillere som er fylt 45 år eller som fyller 45 år i løpet av det kalenderåret turneringen spilles.
Over 50 - spillere som er fylt 50 år eller som fyller 50 år i løpet av det kalenderåret turneringen spilles.
Over 55 - spillere som er fylt 55 år eller som fyller 55 år i løpet av det kalenderåret turneringen spilles.
Over 60 - spillere som er fylt 60 år eller som fyller 60 år i løpet av det kalenderåret turneringen spilles.
Over 65 - spillere som er fylt 65 år eller som fyller 65 år i løpet av det kalenderåret turneringen spilles.
Over 70 - spillere som er fylt 70 år eller som fyller 70 år i løpet av det kalenderåret turneringen spilles.
Over 75 - spillere som er fylt 75 år eller som fyller 75 år i løpet av det kalenderåret turneringen spilles.

j) Navn på turneringsleder og navn på oppmann i turneringer hvor oppmann er påkrevd.

i) Om seeding eller plassering skal benyttes.

h) Antall sett som skal spilles og bestemmelser om tie-break, matchtiebreak eller no ad.

g) Hvor og når trekning skal finne sted.

f) Frist for påmelding.

e) Hvilket ballmerke som skal brukes.

d) Hvor mange og hva slags baner som skal anvendes.

c) Betingelser for deltakelse og eventuelle forbehold om å begrense deltakelsen.

b) Hvilke spill turneringen omfatter.

a) Tid og sted for turneringen og klokkeslett for spillets begynnelse hver dag.

Invitasjoner til turneringer skal inneholde følgende opplysninger:

§ 12

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
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Adgang til å delta i flere turneringer eller klasser samtidig

Ved overtredelse av denne bestemmelsen kan NTF be disiplinærutvalget om å vurdere reaksjoner etter reglene i § 63.

Dersom en spiller i et puljespill ikke spiller alle kampene strykes alle kampene til vedkommende spiller og spilleren utelukkes fra
videre deltakelse i turneringen.

Dersom spilleren trekker seg fra en av klassene etter at turneringen har startet, vil spilleren også trekkes fra videre spill i den andre
klassen hun eller han er påmeldt i.

En spiller kan delta i to klasser i samme periode dersom klassene spilles på samme sted. Dette gjelder likevel ikke for
norgesmesterskap junior, norgescuper eller dersom turneringsledelsen i andre turneringer finner å måtte nekte det av hensyn til
gjennomføring av turneringen.

Dersom en spiller er påmeldt i en nasjonal og en internasjonal turnering med overlappende datoer, er spilleren ansvarlig for å
gjennomføre begge turneringene. Dette gjelder også dersom sign-in, reise eller lignende medfører at spilleren ikke kan gjennomføre
turneringene selv om datoene ikke er overlappende.

En spiller kan ikke delta i flere nasjonale turneringer med overlappende datoer.

§ 16

Disse opplysningene skal foreligge i Tournamentsoftware.

l) Startkontingentens størrelse, hvordan og når den skal innbetales.

k) Når spillelisten vil foreligge.

Kommentert [LS9]: Ikke spesifisert tidligere

Kommentert [LS8]: For å unngå tilfeller der spillere trekker seg
fra turnering selv om datoene ikke er overlappende.

Kommentert [LS7]: Mangelfull informasjon i
Tournamentsoftware i dag.
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Klubbspredning

Masters

Norgesmesterskap i lagtennis

Forbundsstyret oppnevner en turneringsledelse og oppmann og divisjonskomité for norgesmesterskapene i lagtennis.

Forbundsstyret kan bestemme at det i tillegg skal arrangeres norgesmesterskap i lagtennis innendørs i klassene herrer, damer, piker
U19 og gutter U19.

NTF skal hvert år arrangere norgesmesterskap i lagtennis utendørs for herrer og damer i perioden fra og med 15. mai 1.mai til og med
30. september. Mesterskapet deles opp i en forbundserie og en regionserie.

§ 45

Hvert år skal det arrangeres en masterturnering for juniorer i aldersklassene U19, U16 og U14 U13, U14, U15 og U16 i løpet av
perioden fra og med 1. oktober til og med 31. desember. I hver av turneringene spilles det i klassene single gutter og single jenter.
Mastersturneringen skal gjennomføres med de formater og etter de gjennomføringsreglene som følger av vedlegg 5.

§ 37

DEL C. MASTERS OG LANDSTURNERING U12

For å hindre at spillere fra samme klubb møtes i første runde, skal klubbspredning brukes i juniorklasser i turneringer i kategori 2, 3 og
4. alle turneringer arrangert etter NTFs reglement. Klubbspredning skal ikke brukes i sluttspill etter innledende puljespill.

§ 20

Kommentert [LS13]: Det finnes ingen divisjonskomite pr i dag

Kommentert [LS12]: Åpning for å begynne tidligere enn 15.mai
dersom dette er hensiktsmessig

Kommentert [LS11]: Masters U19 strykes pga liten deltakelse i
mange år. Isteden blir det Masters i hver enkel årsklasse 13-16 år. Se
vedlegg 5.

Kommentert [LS10]: Klubbspredning foreslås innført i alle
tuneringer, også NM.
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Turneringsledelsen

Vilkår for deltakelse og godkjenning av baner (hvilke klubber kan delta)

Antall lag

En klubb som ikke har betalt ilagte bøter innen 1. november kan av divisjonskomiteen turneringsledelsen utelukkes fra neste års
mesterskap, og klubben kan ikke senere delta før ilagte bøter er betalt.

Hver klubb kan melde på/være representert med inntil 3 lag i hver klasse i forbundserien, og ubegrenset antall lag i regionserien. Ingen
klubb kan ha mer enn ett lag i elitedivisjonen.

§ 50

I elitedivisjonen skal kampene så langt som mulig gjennomføres på grusbaner.

Klubber som har baner med ulike banedekker, må informere NTF hvilket banedekke de vil benytte i lagkampene. Klubbene kan ikke
skifte type banedekke i samme sesong. Divisjonskomiteen Turneringsledelsen kan dispensere fra disse kravene.

Følgende banedekker er godkjent; grus, fast dekke og teppe.

Enhver klubb som er tilsluttet NTF og som disponerer minst to baner med godkjent og ensartet dekke, har rett til å delta i
mesterskapet.

§ 49

Divisjonskomiteen treffer avgjørelse i.h.t. turneringsreglementets bestemmelser og ellers når turneringslederen legger saken frem til
avgjørelse.

Turneringsledelsen er ansvarlig for at mesterskapet gjennomføres i tråd med reglene i dette turneringsreglementet og leder
gjennomføringen av mesterskapet med plikter og rettigheter som vanlig for en turneringsledelse. Turneringsledelsen kan legge saker
frem for divisjonskomiteen til avgjørelse.

§ 46

Kommentert [LS16]: Det finnes ingen divisjonskomite og
beslutninger blir tatt av turneringsledelsen

Kommentert [LS15]: Det finnes ingen divisjonskomite og
beslutninger blir tatt av turneringsledelsen

Kommentert [LS14]: Det finnes ingen divisjonskomite og
beslutninger blir tatt av turneringsledelsen
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Konsekvenser av å ikke møte til kamp (gi walkover) m.m.

Inhabilitet

Turneringsledelsen, medlemmer av divisjonskomiteen eller oppmannen kan ikke treffe avgjørelse i en sak dersom han eller hun er
inhabil. Han eller hun er inhabil dersom han eller hun:

§ 56

Dersom en spiller trekker seg i en kamp i forbundserien, kan divisjonskomiteen turneringsledelsen gi denne spilleren karantene i
påfølgende lagkamper.

Divisjonskomiteen Turneringsledelsen kan gi bot på inntil kr. 3000,- til lag i regionserien som ikke møter til en lagkamp.

I regionserien må et lag stille med minimum to spillere og gjennomføre minimum tre kamper, ellers regnes laget å ha tapt på
walkover. Dersom et lag i regionserien ikke møter til en lagkamp eller taper på walkover, regnes 6-0 som resultat av lagkampen, 1-0
som kampresultat, 2-0 som settresultat og 12-0 som gameresultat. Ved avbrutte kamper skal den spiller som kunne fullføre kampen
godskrives de resterende game og sett til kampen er vunnet med fulle sifre.

Dersom en spiller blir syk eller skadet under lagkampen slik at det ikke er forsvarlig å fortsette spill og laget av den grunn ikke kan
gjennomføre alle kampene, skal dette rapporteres til turneringsledelsen straks lagkampen er avsluttet.

Det utbetales ikke reise- eller overnattingsgodtgjørelse for reiser til tidligere lagkamper til lag som ikke møter til en lagkamp.

I lagkamper hvor utslagsmetoden benyttes anses lagkampen som ferdigspilt når et lag har oppnådd en uinntagelig ledelse. Påbegynte
enkeltkamper skal imidlertid fullføres.

Lag i forbundsserien som ikke møter til en lagkamp eller en enkeltkamp, kan utelukkes fra videre spill den sesongen. Laget rykker ned
en divisjon året etter. Alle lagets tidligere kamper den sesongen strykes.

§ 53

Kommentert [LS19]: Det finnes ingen divisjonskomite

Kommentert [LS18]: Det er turrneringsledelsen som gir evt
karantene

Kommentert [LS17]: Det er turneringsledelsen som evt gir
bøter

221

Reisefordelingsfond og reiserefusjon

Krav om refusjon av reise- og overnattingsutgifter fremmes av klubben til NTF innen 15. oktober det året utgiftene er påløpt.

Refusjon av reise- og overnattingsutgifter gis til ett herrelag og ett damelag per klubb.

Det kan søkes om refusjon av reise- og overnattingsutgifter for inntil 6 spillere per lagkamp i elitedivisjonene og inntil 5 spillere per
lagkamp i øvrige divisjoner.

Utgifter til overnatting refunderes med inntil kr. 1000 pr. lag pr. døgn dersom reisetiden er så lang at det ikke er rimelig å kreve fremog tilbakereise samme dag, eller overnatting anses nødvendig av andre grunner.

Ved bruk av bil til reiser over 150 km en vei, refunderes kr. 2.50 pr. km.

Divisjonskomiteen Turneringsledelsen kan bestemme at det skal gis refusjon for utgifter til flyreiser under 500 km en vei, og til hvilke
satser.

For flyreise over 500 km en vei innen samme sone, refunderes inntil kr. 5000.- pr. lag som spiller 4 singlekamper, og kr. 6000.- pr. lag
som spiller 5 singlekamper. For flyreise over 500 km til annen sone, refunderes inntil kr. 7500.- pr. lag som spiller 4 singlekamper, og
kr. 8500.- pr. lag som spiller 5 singlekamper.

Ved fastsettelse av refusjon fra reisefordelingsfondet deles landet inn i to soner, en sone som omfatter Sør-Norge til og med
Trondheim kommune, og en sone nord for Trondheim kommune.

NTF oppretter hvert år et reisefordelingsfond setter hvert år av en andel av startkontingentene til refusjon av reise- og
overnattingsutgifter for lag som reiser for å spille lagkamper i forbundserien og regionserien.

§ 58

1. Er part i saken
2. Er medlem av en klubb saken gjelder
3. Når det foreligger andre særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet

Kommentert [LS20]: Det finnes ingen divisjonskomite og
beslutninger blir tatt av turneringsledelsen
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U14: Bare åpen for spillere i aldersklassen U14.
U16: Åpen for spillere i aldersklassene U14 og U16.
aldersklassen U16.
U19: Åpen for spillere i aldersklassene U14, U16 og U19.
aldersklassen U19.
Ja, tablå: 8 spillere fra kvalifiseringsturneringen går til
hovedturnering singel. 4 par fra kvalifiseringsturneringen
går til hovedturnering i double og mixed double.
Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref
§ 3.
32 tablå
20 direkte kvalifiserte fra gjeldende rankingliste for den
aktuelle aldersklassen
8 spillere fra kvalifiseringsturneringen
4 wildcards
Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref
§ 3.

Hvilke aldersklasser er
turneringene åpen for

Kampformat kvalifisering

Kampformat singel utendørs
bane

Format for hovedturnering singel
utendørs bane

Kvalifisering?

Ball og ballmerke

Klasser/spill

Norgesmesterskap individuelt innendørs og utendørs bane,
junior
Gutter og jenter single, double og mixed double i
aldersklassene U14, U16 og U19.
Gule baller, NTF bestemmer ballmerke.

Kategori turnering

Utendørs og innendørs. Alle aldersklasser. Jenter og
gutter.

Gjelder både NM innendørs og NM utendørs bane.
En spiller kan bare delta i en aldersklasse for juniorer.

Ballbytte i tredje sett i alle kamper i
hovedturneringene.
Se forøvrig vilkårene i § 4.

Merknader

Vedlegg nr. 3 Format og gjennomføringsregler for norgesmesterskap individuelt innendørs og utendørs
bane, junior

Overskudd i fondet ett år, overføres til neste års fond. Dersom det ett år ikke er tilstrekkelig midler i fondet til å dekke alle rettmessige
refusjonskrav, reduseres alle refusjonsutbetalingene med en prosentsats som er lik den prosentvise underdekningen i fondet av de
avsatte midlene.

Kommentert [LS22]: Disse klassene er nå aldersbestemte

Kommentert [LS21]: Presisering. NTF har ikke et fond, men
fordeler refusjonen basert på startkontingentene
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Tablå inne single: kr. 500,Tablå inne double: kr. 250,-.

Faste opplysninger

Vedlegg nr. 4 Format og gjennomføringsregler for landsturneringen U12

Startkontingent

Kampformat hovedturnering
double og mixdouble innedørs
bane

Kampformat for hovedturnering
single innendørs bane
Format for hovedturnering
double og mixdouble innendørs
bane

Tablå ute single: kr. 450,-.
Tablå ute double: kr. 250,-.

16 tablå
10 direkte kvalifiserte fra gjeldende rankingliste for den
aktuelle aldersklassen
4 par fra kvalifiseringsturneringen
2 wildcards
32 tablå
20 direkte kvalifiserte fra gjeldende rankingliste for den
aktuelle aldersklassen
8 spillere fra kvalifiseringsturneringen
4 wild cards
Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref
§ 3.
16 tablå
10 direkte kvalifiserte fra gjeldende rankingliste for den
aktuelle aldersklassen
4 par fra kvalifiseringsturneringen
2 wild cards
Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref
§ 3.

Format double og mixklasser
utendørs bane

Format for hovedturnering single
innendørs bane

I henhold til vedlegg 1.

Seeding (inkl. antall)

Merknader

Jenter og gutter alle aldersklasser.
Startkontingentene er makspriser.
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Grønn ball. Ballmerke bestemmes av NTF.
Bare åpen for spillere i aldersklassen u12.

Ball og ballmerke

Hvilke aldersklasser er
turneringen åpen for
Kvalifisering?
Format for innledende spill
single
Format for sluttspill single

Deltakerpremie.
Øvrig premiering bestemmes av arrangør.

I double og mixed double spilles det vanlig tablå.
I double og mixed double settes det opp en sign in liste for par som taper sin
første kamp. Tablå trekkes for påmeldte par.
Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref § 3.

Format double og mixklasser

Kampformat double og
mixklasser
Premiering

I henhold til vedlegg 1. Seeding gjøres av NTF.
Ingen seeding i bonusturnering.

Bonusturnering. Sign in liste. Tablå. Antall påmeldte bestemmer størrelsen på
tablået.
Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref § 3.

Seeding (inkl. antall)

Kampformat single

Gutter og jenter single og double og mixed double.

Klasser/spill

Nei.
Puljespill i innledende runder. Antall deltagere trekkes til puljer á 4 spillere, evt.
3, dersom antall påmeldte deltagere ikke er delelig med 4.
Tablå i A-sluttspill og bonusturnering.
Når puljene er ferdigspilt spilles det et vanlig tablå der de 2 beste i hver pulje
spiller i et A-tablå, mens de øvrige spiller i et bonustablå.
A-tablå, single: Puljevinnere trekkes mot puljetoere.

Landsturneringen U12 innendørs og utendørs bane

Kategori turnering

A-sluttspill: Vinnerne av hver
pulje får den seeding i tablået
som puljens seedete spiller var
tildelt. Det betyr at dersom en
seedet spiller blir slått i
puljespillet vil vinneren av
puljen ta denne spillers seedete
plass i tablået.

Så langt det lar seg gjøre, skal
det trekkes 4 i hver pulje.
Sluttspillet trekkes ikke før alle
puljekampene er ferdigspilt
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Inne:
kr. 500,-for singel og kr. 250,- 300,- for double.

Dersom en spiller trekker seg før puljespillet er ferdigspilt skal vedkommendes
resultater utelates fra beregningen over.
Ute:
kr. 450,- 500,- for singel og kr. 250,- 300,- for double.

Dersom antall poeng er likt for tre eller flere spillere vil følgende avgjøre
rekkefølgen;
1) Differansen mellom antall vunnet og tapte sett mot alle spillerne i gruppen.
2) Dersom det etter (1) er likt mellom to spillere, vil rekkefølgen avgjøres ved
innbyrdes oppgjør.
3) Differansen mellom antall vunnet og tapte game mot alle spillerne i gruppen
4) Dersom det etter (3) er likt mellom to spillere vil rekkefølgen avgjøres ved
innbyrdes oppgjør.
5) Dersom det etter (3) fortsatt er likt mellom tre eller flere spillere, vil
rekkefølgen avgjøres ihht NTFs ranking for gjeldende klasse
6) Dersom det etter (5) fortsatt er likt, avgjøres rekkefølgen ved loddtrekning

Dersom antall poeng er lik mellom to spillere avgjøres rekkefølgen ved
innbyrdes oppgjør.

Det gis to poeng for hver vunnet kamp. Rekkefølgen baseres på antall poeng.

Vedlegg nr. 5 Format og gjennomføringsregler for masters junior

Startkontingent

Poengberegning

Startkontingentene er
makspriser.

Kommentert [LS24]: Satsene har ikke vært korrigert på mange
år.

Kommentert [LS23]: Ikke spesifisert tidligere
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Masters gutter og jenter u14, u16 og u19 u13, u14, u15 og u16.

Gutter og jenter single i aldersklassene u14, u16 og u19 u13,
u14, u15 og u16.

Gule. Ballmerke bestemmes av NTF.

Deltakelsen i Masters er begrenset til de åtte påmeldte spillerne i
hver aldersklasse hvert årstrinn med høyest ranking på NTFs
offisielle rankingliste «Race to Masters» for juniorer samme
måned turneringen arrangeres. Resterende påmeldte spillere
settes på reserveliste. rangert etter ranking.
Dersom en eller flere av de fire best plasserte deltagerne i en
klasse trekker seg etter at klassen er trukket, men senest 24 timer
før første kamp skal spilles, tas reserve med og klassen trekkes
om. Dersom spiller 5-8 trekker seg, settes en reserve direkte inn
på dennes plass. Dersom en spiller trekker seg etter at
vedkommende har påbegynt turneringen, tas reserve med og
spiller de resterende kampene. Dersom reserve ikke er
tilgjengelig, strykes alle kampene til spilleren som trekker seg.

Det spilles i to puljer à 4 spillere i hver aldersklasse. Det trekkes
mellom 1/2, 3/4, 5/6 og 7/8.
De to best plasserte i hver pulje etter de ovennevnte regler går til
sluttspill. I semifinalene møter vinneren av en pulje nr. 2 i den
andre puljen i aldersklassen. Det spilles ikke om tredje og
fjerdeplass.

Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref § 3.

Alle spillere seedes og trekkes inn puljene, jf. turneringsformat.

Det gis to poeng for hver vunnet kamp. Rekkefølgen baseres på
antall poeng.

Kategori turnering

Klasser/spill

Ball og ballmerke

Hvilke spillere er
turneringen åpen for

Turneringsformat

Kampformat

Seeding (inkl. antall)

Poengberegning

Faste opplysninger

Ballbytte i tredje sett i alle kamper.

Merknader

Kommentert [LS30]: I enkelte tilfeller kan det spilles
bronsefinale

Kommentert [LS29]: Det er Race to Masters som bestemmer
hvem som kvalifiserer seg til Masters

Kommentert [LS28]: Se § 37

Kommentert [LS27]: Ballbytte ikke lenger påkrevet i denne
turneringen

Kommentert [LS26]: Se § 37

Kommentert [LS25]: Se § 37
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Startkontingentene er makspriser.

Grand prix (GP) herrer og damer

Herrer og damer single og double. Deles inn i to kategorier:
Kategori 1: Prispenger minimum 25.000 NOK utendørs/20.000 NOK
innendørs.

Kategori turnering

Klasser/spill

Merknader

Vedlegg nr. 6 Formater og gjennomføringsregler for grand prix-turneringer (GP)

Startkontingent

Dersom en spiller trekker seg før puljespillet er ferdigspilt skal
vedkommendes resultater utelates fra beregningen over.
Singel: kr. 450/500,-

Dersom antall poeng er likt for tre eller flere spillere vil følgende
avgjøre rekkefølgen;
1) Differansen mellom antall vunnet og tapte sett mot alle
spillerne i gruppen.
2) Dersom det etter (1) er likt mellom to spillere, vil rekkefølgen
avgjøres ved innbyrdes oppgjør.
3) Differansen mellom antall vunnet og tapte game mot alle
spillerne i gruppen
4) Dersom det etter (3) er likt mellom to spillere vil rekkefølgen
avgjøres ved innbyrdes oppgjør.
5) Dersom det etter (3) fortsatt er likt mellom tre eller flere
spillere, vil rekkefølgen avgjøres ihht NTFs ranking for
gjeldende klasse
6) Dersom det etter (5) fortsatt er likt, avgjøres rekkefølgen ved
loddtrekning

Dersom antall poeng er lik mellom to spillere avgjøres
rekkefølgen ved innbyrdes oppgjør.
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Kampformat single,
hovedturnering og
kvalifisering
Seeding (inkl. antall)

Turneringsformat single
hovedturnering

Ja, for singleklassene.
Kval herrer single: 32 tablå, 4 wild cards.
Kval damer single: 16 tablå, 2 wild cards.

Kvalifisering

I henhold til vedlegg 1.

Antallet kan endres dersom deltakelsen gjør dette hensiktsmessig.
Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref § 3.

Damer:
8 tablå,
5 direkte,
1 wildcard
2 spillere fra kvalifiseringen.

Ingen kvalifisering i double.
Herrer:
16 tablå
10 direkte,
2 wildcards
4 spillere fra kvalifiseringen

Antallet kan endres dersom deltakelsen gjør dette hensiktsmessig.

Spillere som fyller 13 år det kalenderåret turneringen spilles og eldre
spillere.
Påmelding i tournamentsoftware og sign-in til turneringsleder klokka
15-17 onsdag før turneringsstart. dagen før start av kvalifiseringen.

Hvilke aldersklasser er
turneringen åpen for
Påmelding

Ball og ballmerke

Kategori 2: Prispenger 15.000 NOK – 24.999 utendørs/10.000-19.999
NOK innendørs.
Gule baller. Ballmerke bestemmes av NTF.

Kommentert [LS31]: Presisering. Turneringene starter ikke
alltid på torsdag.

I hovedturneringen i herrer single kan
arrangerende klubb og NTF tildele 1 wildcard
hver. I hovedturneringen damer single kan
arrangerende klubb tildele 1 wildcard.

Kommentert [LS33]: Endret til samme tablåer både for herrer
og damer

og damer

I kvalifiseringen i herrer single kan NTF og
arrangerende klubb tildele inntil 2 wildcard hver.
I kvalifiseringen damer single kan NTF og
arrangerende klubb tildele 1 wildcard hver.
Kommentert [LS32]: Endret til samme tablåer både for herrer

Det skal benyttes nye baller i alle kamper. Det
skal også være nye baller i tredje sett i
hovedturneringen i single.
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Trekning foretas etter sign-in onsdag kl 17.
Spilleliste publiseres av arrangør onsdag mellom 20-22. senest kl 21
dagen før start av kvalifiseringen.
Ja, lucky loser-liste skal alltid legges frem slik at tapere i
kvalifiseringen kan skrive seg på. Høyest rangerte tapende spiller i
kvalfinalen får første ledige plass.
Tablå ute single: kr. 400,- kr 500,Tablå ute double: kr. 150,-. kr 250,Tablå inne single: kr. 500,Tablå ute double: kr. 150,-. kr 250,-

Damer:
4 tablå
3 direkte
1 wildcard
Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref § 3.

Herrer:
8 tablå,
6 direkte
2 wildcard

Startkontingentene er makspriser.

I herrer double kan NTF og arrangerende klubb
tildele 1 wildcard hver.
I damer double kan arrangerende klubb tildele 1
wildcard.

Klasser/spill

Kategori turnering

Faste opplysninger

Norgescup u14, u16 og u19 u13, u14, u15, u16 og u18 innendørs og
utendørs bane
Gutter og jenter single og double. Bonusturnering.

Merknader

Vedlegg nr. 7 Formater og gjennomføringsregler for norgescup (NC) u13, u14, u15, u16 og u18

Startkontingent

Lucky loser

Trekning og spilleliste

Kampformat double

Turneringsformat double

Kommentert [LS38]: Ny klasseinndeling Norges Cup

Kommentert [LS37]: Ny klasseinndeling I Norges Cup

Kommentert [LS36]: Satsene har ikke vært korrigert på mange
år.

Kommentert [LS35]: Presisering. Turneringene starter ikke
alltid på torsdag.

Kommentert [LS34]: Endret til samme tablåer både for herrer
og damer
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U13: Åpen for spillere i aldersklassen U13.
U14: Åpen for spillere i aldersklassen U14.
U15: Åpen for spillere i aldersklassen U15.
U16: Åpen for spillere i aldersklassen U16.
U18: Åpen for spillere i aldersklassen U18.

Hvilke aldersklasser er
turneringen åpen for

Andre halvår (f.o.m. 1.juli) også åpen for spillere som fyller 12 år i
det kalenderåret turneringen spilles.

U14: Første halvår (t.o.m. 30. juni) kun åpen for spillere i
aldersklassen U14.

Gule baller. Ballmerke bestemmes av NTF.

Ball og ballmerke

Double:
Inntil 12 par: Alle i NC A
13-20 par: 8 beste i NC A, resten i NC B
21 par eller flere: 8 beste i NC A, 8 i NC B, resten i NC C

41-64 deltagere 16 beste i NC A, 16 i NC B, resten i NC C
65-80 deltagere 24 beste i A, 24 i NC B, resten i NC C
Over 80 deltagere 24 beste i A, 32 i NC B, resten i NC C

Single:
Inntil 24 deltagere: Alle i NC A.
25-40 deltagere: 16 beste i NC A, resten i NC B.
41-56 deltagere: 16 beste i NC A, 16 i NC B, resten i NC C.
57-72 deltagere: 16 beste i NC A, 16 i NC B, 16 i NC C, resten i
NC D.
73 deltagere eller flere: 16 beste i NC A, 16 i NC B, 16 i NC C, 16 i
NC D, resten i NC E.

Klassene deles opp i underklassene:
NC A, NC B, og NC C, NC D og NC E

Det skal legges opp til både single og double
dersom banekapasiteten tillater det.
Bonusturnering prioriteres foran double.

Kommentert [LS39]: Ny inndeling i flere nivåer for å gjøre
tablåene jevnere (mer kompetitive), mindre og enklere å
gjennomføre
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Det kan tildeles inntil 2 wild cards i NC A (med 16 spillere) som
begge fordeles av NTF, og inntil 4 wild cards i NC B, hvorav 2
fordeles av NTF og 2 fordeles av arrangerende klubb.
I de NC-turneringene der NC A består av 24 spillere kan det tildeles
inntil 4 wild cards, hvorav 3 fordeles av NTF og 1 fordeles av
arrangerende klubb.
Ute:
Single (tablå) kr. 400,- 450,Double (tablå) kr. 150, 200,-

Wildcard

Startkontingent:

Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref § 3.

Turnerings- og kampformat i
doubleklasser.

Som i tabell i vedlegg 1.

Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref § 3.

Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref § 3.

Tablå

Turneringsformat single

Kampformat single
hovedturnering
Turnerings- og kampformat
for bonusturnering
Seeding (inkl. antall)

Nei

Kvalifisering

U19: Første halvår (t.o.m. 30. juni) kun åpen for spillere i
aldersklassen U19. Andre halvår (f.o.m. 1.juli) også åpen for
spillere i aldersklassen U16.

U16: Første halvår (t.o.m. 30. juni) kun åpen for spillere i
aldersklassen U16. Andre halvår (f.o.m. 1. juli) også åpen for
spillere som fyller 14 år i det kalenderåret turneringen spilles.

Startkontingentene er makspriser. Satsene
gjelder alle aldersklassene. Bonusturneringer
i singel skal være inkludert i prisen. Kr. 50

Double kan gjennomføres med forkortede
kamper. Det er turneringsleder som avgjør
spilleoppsettet.

Alle aldersklasser.
De som taper første kamp kan signe inn til
bonusturnering. Spillere som evt. vinner
første kamp på walkover og taper neste
kamp, kan delta i bonusturneringen, men får
kun rankingpoeng fra hovedturnering.

Kommentert [LS40]: Ny aldersinndeling I Norges Cup
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per spiller til reisefordeling er også inkludert
i startkontingenten.

U11

Race U12: I perioden 1. januar - 30. juni er turneringen åpen for
spillere som fyller 12 år det kalenderåret turneringen spilles. I
perioden 1. juli - 31. desember er turneringen åpen for alle

Øvrige U10-turneringer: Åpen for spillere i aldersklassen U10
og yngre aldersklasser.
Åpen for spillere i aldersklassene U10 og U11.

U12

U10 Porsche Cup: Åpen for spillere født i aldersklassen U10.

U10

Hvilke aldersklasser er turneringen åpen for.

U10: Oransje ball.
U11: Grønn ball
U12 Race: Gul ball.
U12 Challenge: Grønn ball.
U12 Regionsturnering: Grønn ball.
U13 og eldre: Gul ball.
U14, U16 og U19: Gul ball

Gutter single, double valgfritt og/eller jenter single, double
valgfritt

Klasser/spill

Ball og ballmerke

Åpne turneringer i U8, U10, U11, U12, U14, U16 og U19.
Innendørs og utendørs bane.

Kategori turnering

Faste opplysninger

Ballmerke bestemmes av arrangør.

Hvilke klasser bestemmes av NTF ved tildeling av
turnering.

Merknader

Vedlegg nr. 8 Formater og gjennomføringsregler for åpne turneringer i juniorklassene

Inne:
Single (tablå) kr. 500,Double (tablå) kr. 150, 200,-

Kommentert [LS43]: Presisering

Kommentert [LS42]: U8 står ikke på terminlista

Kommentert [LS41]: Satsene har ikke vært korrigert på mange
år.
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Turneringsformat double

Turneringsformat single

U19

U16

U14

Valgfritt

Regionmesterskap U19: Bestemmes av hver enkelt region.
U 10: Midibaner. Alle skal spille minimum 4 x 1 sett.
U11: Pulje med sluttspill og sign-in bonus.
U12 og U14 og U16 race: Tablå med sign-in bonus.
U12 og U14 og U16 challenge: Pulje med sluttspill og sign-in
bonus.
U16 Etter avtale med NTF
U19: Etter avtale med NTF.

Regionmesterskap U16: Bestemmes av hver enkelt region.
Åpen U19: Åpen for spillere i aldersklassene U16 og U19.
Etter avtale med NTF.

Challenge U16: Åpen for spillere i aldersklassen U16 gutter med
rating lavere enn 7.50 og u16 jenter med rating lavere enn 6.00.
Åpen U16: Etter avtale med NTF.

Regionmesterskap U14: Bestemmes av hver enkelt region.
Race U16: Åpen for spillere i aldersklassen U16 og spillere som
fyller 14 år det kalenderåret turneringen spilles.

Challenge U14: Åpen for spillere i aldersklassen u14 gutter med
rating lavere enn 6.50 og u14 jenter med rating lavere enn 5.50.

Regionturneringer U12: Bestemmes av hver enkelt region, men
ikke for spillere yngre enn 9 år.
Race U14: Åpen for spillere i aldersklassen U14 og spillere som
fyller 12 år det kalenderåret turneringen spilles.

Challenge U12: Åpen for spillere i aldersklassen U12.

spillere i aldersklassen U12. Åpen for spillere i aldersklassen
U12.

Regionmesterskap U14, U16 og U19: Spillere som
eventuelt spiller en klasse opp får kun rankingpoeng
tilsvarende den klassen man tilhører.

Kommentert [LS49]: Formatet vil variere fra turnering til
turnering

Kommentert [LS48]: Race og Challenge U16 er tatt vekk

Kommentert [LS47]: Ikke presisert tidligere

Kommentert [LS46]: Det gis ikke rankingpoeng for RM

Kommentert [LS45]: Race og Challenge U16 er tatt vekk

Kommentert [LS44]: Race U12 åpen også for 11-åringer
1.halvår
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Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref § 3.

I aldersklassene U14, U16 og U19 i henhold til vedlegg 1.

Deltakerpremie i turneringer i aldersklassene U10, U11 og U12.
I øvrige turneringer bestemmer arrangør premieringen.

Det gis to poeng for hver vunnet kamp. Rekkefølgen baseres på
antall poeng.

Kampformat double

Seeding (inkl. antall)

Premiering

Poengberegning ved
puljespill

Dersom en spiller trekker seg før puljespillet er ferdigspilt skal
vedkommendes resultater utelates fra beregningen over.

Dersom antall poeng er likt for tre eller flere spillere vil følgende
avgjøre rekkefølgen;
1) Differansen mellom antall vunnet og tapte sett mot alle
spillerne i gruppen.
2) Dersom det etter (1) er likt mellom to spillere, vil rekkefølgen
avgjøres ved innbyrdes oppgjør.
3) Differansen mellom antall vunnet og tapte game mot alle
spillerne i gruppen
4) Dersom det etter (3) er likt mellom to spillere vil rekkefølgen
avgjøres ved innbyrdes oppgjør.
5) Dersom det etter (3) fortsatt er likt mellom tre eller flere
spillere, vil rekkefølgen avgjøres ihht NTFs ranking for
gjeldende klasse
6) Dersom det etter (5) fortsatt er likt, avgjøres rekkefølgen ved
loddtrekning

Dersom antall poeng er lik mellom to spillere avgjøres
rekkefølgen ved innbyrdes oppgjør.

Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref § 3.

Kampformat single

Iht til barneidrettsbestemmelsene

Kommentert [LS50]: Ikke spesifisert tidligere
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U11, U12, U14, U16 og U19:
Puljespill ute singel: kr. 350, 450,Pulje ute double: kr. 100,-150,Puljespill inne singel: kr. 500,Pulje inne double: kr. 150,- 200,Tablå ute singel: kr. 300,- 400,Tablå ute double kr. 100,- 150,Tablå inne singel: kr. 400,- 450,Tablå inne double: kr. 150, 150,-

U10
Puljespill ute singel: kr. 300, 350,Pulje ute double kl. 100,- 200,Puljespill inne singel: kr. 400,- 450,Pulje inne double: kr. 100, 200

Startkontingentene er makspriser.

Gule baller.

Ball og ballmerke

Klasse A single

Åpen for spillere som fyller 13 år i kalenderåret og eldre spillere.

Hvilke spillere er turneringen åpen for.

Klasser/spill

Åpne turneringer klasse A, B og C. Gold, Silver og Bronze
Regionmesterskap.
Innendørs og utendørs bane.
Herrer single, double (valgfritt)
Damer single, double (valgfritt)
Mixed double (valgfritt)

Kategori turnering

Faste opplysninger

Ballmerke bestemmes av arrangør.

Hvilke klasser bestemmes av NTF ved tildeling av
turnering.

Merknader

Vedlegg nr. 9 Formater og gjennomføringsregler for åpne turneringer i seniorklassene

Startkontingenter

Kommentert [LS52]: Nytt navn på A/B/C turneringene

Kommentert [LS51]: Satsene har ikke vært korrigert på mange
år
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Åpen for spillere som fyller 15 år i kalenderåret og eldre og med
ranking dårligere enn 100 for herrer og 25 for damer. rating
lavere enn 8.00 for herrer og 5.00 for damer.

Åpen for spillere som fyller 13 år i kalenderåret og eldre.

Åpen for spillere som fyller 13 år i kalenderåret og eldre med
ranking dårligere enn 25 for herrer og 10 for damer. rating lavere
enn 10.00 for herrer og 8.00 for damer.

Åpen for spillere som fyller 15 år i kalenderåret og eldre og med
ranking dårligere enn 50 for herrer og 25 for damer. rating lavere
enn 8.00 for herrer og 5.00 for damer.

Åpen for spillere som fyller 13 år i kalenderåret og eldre.

Tablå. Pulje ved lav deltagelse

Tablå. Pulje ved lav deltagelse
Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref § 3.

Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref § 3.

I henhold til vedlegg 1.

Avgjøres av arrangør

Ute:
Single (tablå) kr. 400. 500,- Double (tablå) kr. 150. 250,-

Klasse C single

Klasse A double

Klasse B double

Klasse C double

Regionmesterskap

Turneringsformat single

Turneringsformat double
Kampformat single

Kampformat double

Seeding (inkl. antall)

Premiering

Startkontingenter

Inne:
Single (tablå) kr. 500. Double (tablå) kr. 150. 250,-

Åpen for spillere som fyller 13 år i kalenderåret og eldre og med
ranking dårligere enn 50 for herrer og 10 for damer. rating lavere
enn 10.00 for herrer og 8.00 for damer.

Klasse B single

Inkl. bonusturnering single.
Startkontingentene er makspriser.

Utenlandske spillere kan delta i alle klasser

Utenlandske spillere kan delta i alle klasser.

Kommentert [LS57]: Satsene har ikke vært korrigert på mange
år

Kommentert [LS56]: Presisering

Kommentert [LS55]: Presisering

Kommentert [LS54]: Presisering

Kommentert [LS53]: Presisering
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Forbundserien og regionserien.
Påmelding skjer til NTF. Fristen er 1. november. Alle lag
som har deltatt i årets mesterskap anses som påmeldt til
neste års mesterskap med mindre klubben har trukket laget
innen 1. november.
Divisjonskomiteen Turneringsledelsen fastsetter og
fordeler ballmerker.
Fordeling av lag til ulike avdelinger trekkes på bakgrunn
av siste års resultat.

Klasser/spill

Påmelding og påmeldingsfrist

Oppsett av divisjoner og
avdelinger

Turneringsledelsen kan også justere oppsettet av
geografiske hensyn.

Oppsettet av divisjoner og avdelinger skal sendes
klubbene senest 1. februar i mesterskapsåret.
Dersom en klubb er representert med flere enn ett lag i
1.divisjon eller 2.divisjon for herrer eller 1.divisjon for
damer skal lagene imidlertid plasseres i forskjellige
avdelinger så langt som mulig. Når en klubb ellers er
representert med to eller flere lag i samme divisjon
eller avdeling, skal kampprogrammet settes opp slik at
disse to lagene møtes i sin første kamp.

Alle kamper skal begynne med nye baller.
I elitedivisjonen skal det brukes nye baller i tredje sett i
alle singelkamper.

Herrer og damer.

Norgesmesterskap i lagtennis

Kategori turnering

Ball og ballmerke

Merknader

Fast opplysninger

Vedlegg nr. 10 Format og gjennomføringsregler for norgesmesterskap i lagtennis

Kommentert [LS58]: Det finnes ingen divisjonskomite og
beslutninger blir tatt av turneringsledelsen
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Tidspunkt for kampstart

Nominering av spillere for
klubber med lag i forbundserien

I doublekampene spilles to sett med tiebreak på 6-6 og no
ad. Matchtiebreak som evt. tredje sett. Matchtiebreaket
spiller først til 10, må vinne med to poeng.
Elitedivisjonene: Lagkampene skal starte kl. 12.00 på
helge- eller helligdager. På hverdager skal lagkampen
starte kl. 16.00 dersom kampen skal spilles på fire baner
og kl. 17.00 dersom kampen skal spilles på fem baner.

Det skal gjøres en egen nominering for double der
spillerne rangeres enkeltvis etter spillerstyrke i double.
Klubber med ett lag skal nominere minst åtte spillere.
Klubber med to lag skal nominere minst 16 spillere.
Klubber med tre lag skal nominere minst 24 spillere.
Klubber med fire lag skal nominere minst 32 spillere.

Nominasjonen skal godkjennes av NTF. Oppmannen kan
forlange oppstillingen endret, dersom den er åpenbart
urimelig. En godkjent nominasjonsliste kan ikke endres
uten turneringslederes godkjennelse.

Øvrige divisjoner: Lagkampene skal starte kl. 12.00 på
helge- og helligdager og kl. 17.00 på hverdager.
Klubber som har lag i forbundserien eller i både
forbundserien og regionserien skal nominere sine
lagspillere etter spillerstyrke til NTF innen 10. mai. 1.mai

Øvrige divisjoner spilles som avdelingsvise enkeltserier.
I single spilles det best av tre sett, med tiebreak på 6-6 i
alle sett.

Elitedivisjonen spilles som enkel serie. De fire beste går til
semifinale. Nr 1 møter nr 4 og nr 2 møter nr 3. Nr 1 og 2
har hjemmekamp. Vinnerne av disse kampene spiller
finale og vinneren her blir norgesmester for lag. Lag nr 7
og 8 rykker ned.

Format for enkeltkampene

Lagseriens format

Kampene spilles i den rekkefølge som er gitt ved
nominering av lagkampen. Førstedoublen skal spilles
først, deretter andre doublen. Etter doublene spilles
førstesingelen, deretter andresingel osv.

Kommentert [LS59]: Ref § 45. Det er også ønskelig med
tidligere frist da det vil gjøre planleggingen av reiser for klubber med
flere lag enklere og billigere.

239

Oppsett av doublepar

Stryking av nominerte spillere

Lagoppstilling for klubber uten
lag i forbundserien.
Bruk av nominerte spillere

Klubber uten lag i elitedivisjon:
Alle nominerte spillere kan spille lagkamp for klubbens
førstelag. For andrelaget kan bare spillere som er nominert
som nummer fem eller lavere spille lagkamp. For
tredjelaget kan bare spillere som er nominert som nummer
ni eller lavere spille lagkamp.
En nominert spiller som ikke har deltatt på noen av de fire
første lagkampene på det laget han eller hun tilhører,
strykes fra nominasjonslisten. De nominerte spillerne som
er lavere rangert, rykker en plass opp.
En spiller som er strøket fra nomineringslisten, kan ikke
brukes senere i samme sesong uten godkjenning fra
turneringsledelsen.
Forbundserien:
Det paret med den laveste sum av nominerte spillere
spiller førstedouble. Ved lik sum skal det paret som har
best nominerte spiller spille førstedouble.

Klubber som har lag i elitedivisjon:
Alle nominerte spillere kan spille lagkamp for klubbens
førstelag. For andrelaget kan bare spillere som er nominert
som nummer seks eller lavere spille lagkamp. For
tredjelaget kan bare spillere som er nominert som nummer
10 eller lavere spille lagkamp.

NTF kan gi dispensasjon fra kravene om minimum antall
nominerte spillere.
Klubber som ikke har lag i forbundserien skal rangere sine
spillerne etter spillerstyrke ved mesterskapets start.
Ingen spiller kan spille flere enn sju lagkamper i
forbundserien. I eliteserien kan spilleren i tillegg spille
semifinale og finale.
I regionserien kan spilleren spille det antall lagkamper hun
eller han har i den avdeling de er oppsatt.
Kvalifiseringskamper ikke medregnet.

Kamper der spiller trekker seg regnes ikke som en spilt
lagkamp for denne spilleren.
Dersom en spiller trekker seg i en kamp i
forbundserien, kan divisjonskomiteen
turneringsledelsen gi denne spilleren karantene i
påfølgende lagkamper.

Kommentert [LS60]: Det finnes ingen divisjonskomite og
beslutninger blir tatt av turneringsledelsen
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Divisjons- og avdelingsresultat

Konsekvenser av å benytte spiller
som ikke er spilleberettiget eller
å ikke stille med fullt lag

Poengberegning

Ved oppsett av doublepar i avgjørende matchtiebreak
velger lagene selv to spillere blant spillerne som har deltatt
i lagkampens øvrige kamper.
Seier i hver enkelt singel- og doublekamp i lagkampen gir
ett poeng. Dersom stillingen er lik (3-3) etter de ordinære
kampene, spilles ett matchtiebreak i double. Vinner av
matchtiebreaket får ett poeng.
I elitedivisjonene får det laget som vinner lagkampen to
poeng. I øvrige divisjoner får lag som vinner etter
ordinære kamper tre poeng. Lag som vinner etter
matchtiebreak får to poeng. Lag som taper etter
matchtiebreak får ett poeng.
Dersom det i en lagkamp benyttes en eller flere spillere
som ikke er spilleberettiget, jf. reglene i §§ 4, 5 og dette
vedlegget, eller er oppsatt på feil plass i lagoppstillingen,
vil laget tape denne spillerens kamp.
Dersom et lag i regionserien ikke stiller med fullt lag,
rykker spillere og par opp slik at det først gis walkover på
plass nr. 4 i single og nr. 2 i double.
Det lag som har flest poeng når alle lagkamper i
divisjonen eller avdelingen er avgjort, vinner divisjonen
eller avdelingen. Dersom flere lag har like mange poeng,
kåres vinneren ut fra følgende i prioritert rekkefølge;
Differansen mellom antall vunnet og tapte individuelle
kamper i alle lagkamper.
Differansen mellom antall vunnet og tapte sett i alle
individuelle kamper.
Differansen mellom antall vunnet og tapte games i alle
individuelle kamper.
Innbyrdes oppgjør mellom to lag.
Loddtrekning.

Regionserien:
Parene settes opp slik at førstedouble styrkemessig er
bedre enn annendouble.
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Startkontingent

Opprykk og nedrykk

Dameklassen:
Lag nr 7 og 8 i elitedivisjonen rykker ned.
Vinnerne av de to avdelingene i 1. divisjon, rykker opp til
elitedivisjonen. De to siste lagene i hver avdeling i 1.
divisjon rykker ned til 2. divisjon.
Fire lag i 2. divisjon rykker opp til 1.divisjon.
Eliteserien: Nr 7 og 8 rykker ned.
1.divisjon: Avdelingsvinnerne rykker opp. Nr 2-4 beholder
plassen. Nr 5 og 6 rykker ned til nye 2.divisjon. Nr 7 og 8
rykker ned til nye 3.divisjon.
2.divisjon: 4 lag rykker opp til nye 2.divisjon.
Fastsettes av NTF

Herreklassen:
Lag nr 7 og 8 i elitedivisjonen rykker ned.
Vinnerne av de to avdelingene i 1. divisjon, rykker opp til
elitedivisjonen. De to siste lagene i hver avdeling i 1.
divisjon rykker ned til 2. divisjon.
De to beste lagene i hver avdeling i 2. divisjon rykker opp
til 1. divisjon. De tre siste lagene i hver avdeling i 2.
divisjon rykker ned til 3. divisjon.
Seks lag i 3. divisjon rykker opp til 2.divisjon.
Eliteserien: Nr 7 og 8 rykker ned.
1.divisjon: Avdelingsvinnerne rykker opp. Nr 2 og 3
beholder plassen. Nr 4-7 rykker ned til nye 2.divisjon. Nr
8 rykker ned til nye 3.divisjon.
2.divisjon: Avdelingsvinnerne rykker opp til nye
1.divisjon. Nr 2-5 rykker ned til nye 3.divisjon. Nr 6-8
rykker ned til nye 4.divisjon.
3.divisjon: 6 lag rykker opp til nye 3.divisjon.

Dersom antall påmeldte lag gjør det nødvendig,
fastsetter divisjonskomiteen turneringsledelsen hvert år
utfyllende regler for opprykk og nedrykk fra og til
regionserien og mellom divisjoner i regionserien.
Regionserien, herunder internt i Regionserien,
fastsetter divisjonskomiteen turneringsledelsen
opprykksregler og nedrykksregler før mesterskapets
start, basert på antall påmeldte lag og fordeling av
disse mellom divisjoner og avdelinger.
Dersom resultater fra ordinære lagkamper ikke passer
med oppsettet, fastsetter divisjonskomiteen
turneringsledelsen nødvendige kvalifikasjonskamper.
Dersom et eller flere lag trekker seg fra turneringen før
neste sesong, avgjør divisjonskomiteen
turneringsledelsen om det skal fylles på med lag fra
lavere divisjoner, eventuelt etter nødvendig
kvalifiseringsspill.

Kommentert [LS62]: Nye regler for opprykk og nedrykk som
følge av omlegging av serien, ref vedtak på Tennistinget 2019

Kommentert [LS61]: Nye regler for opprykk og nedrykk som
følge av omlegging av serien, ref vedtak på Tennistinget 2019

Kommentert [LS66]: Det finnes ingen divisjonskomite og
beslutninger blir tatt av turneringsledelsen

Kommentert [LS65]: Det finnes ingen divisjonskomite og
beslutninger blir tatt av turneringsledelsen

Kommentert [LS64]: Det finnes ingen divisjonskomite og
beslutninger blir tatt av turneringsledelsen

Kommentert [LS63]: Det finnes ingen divisjonskomite og
beslutninger blir tatt av turneringsledelsen

PROTOKOLL
Ekstraordinært Ting i Norges Tennisforbund Oslo
Tennisarena 20. juni 2020
Klokken var 12.06 da Norges Tennisforbunds konstituerte generalsekretær, Aslak Paulsen,
ønsket velkommen til det ekstraordinære forbundstinget. Han gikk igjennom tingets
«kjøreregler». Ved dette tinget var det åpnet for digital deltakelse, og han redegjorde også
for ”Teams-prinsippene”.
Paulsen ba om en god dialog med stor åpenhet under tinget, og overlot deretter ordet til
forbundets president, Lars Gjerdåker.
Sak 1. Åpning
Gjerdåker startet sitt åpningsinnlegg med å peke på hva som hadde skjedd fra 12. mars:
— Me gjekk inn i koronalockdown, og idretten vart sett på vent. Det vart store
innskrenkingar både når det gjaldt umiddelbar aktivitet, og også korleis både klubb og
forbund kunne planleggje for tida framover. Covid19 fekk store verknader som også omfatta
arbeidsgjevaransvar, med permitteringer og stenging av arbeidsplassar.
— Ein annan ting som skjedde i denne perioden, var at me kunne lesa og sjå reportasjar om
tennis i norsk presse nær dagleg. I artiklar og reportasjar vart det stil spørsmål kring måten
NTF skjøttar ansvaret sitt på.
Påstandane og skuldingane har vore mange, og sterke. Det har vore direkte og alvorlege
personangrep, med karakteristikkar på eit nivå som eg synest har vore uverdig og trist.
For oss i forbundet, og for dei som kjenner tennis-norge godt, har me sett at mange av
påstandane som har kome fram har vore direkte feil. Men mange har nok tenkt at det må
vera noko i dette; så mykje kan ikkje kun vera røyk, det må brenna ein eller annan plass…

1

— Me ville vera opne og imøtekommande overfor journalistar, men erfarte fort at det vart
krevjande og at det tok mykje tid å finne fram all dokumentasjon som vart etterspurt.
Samtidig opplevde me at me ikkje nødvendigvis vart høyrt når me kom med svar, og at
vinklinga på artikkelen allereide var definert, uavhengig av våre tilbakemeldingar.
— Styret i NTF gjekk tidleg ut å sa at me ynskjer ei ekstern gransking velkomen. Dette med
bakgrunn i at me sjølvsagt ynskjer, og at me forfektar full openheit i alt arbeidet som me
gjer, me har ingenting å skjula.
Etter at me hadde sendt ut ei pressemelding om vårt syn på gransking fekk me
tilbakemeldingar frå fleire klubbar om ynskje om behandla dette på eit ekstraordinært ting. I
NTF’s lover står det:
§20. Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig
omfang.
Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i
forhold til NTFs størrelse eller virksomhet må vedtas på tinget. Slike disposisjoner må
fattes med 2/3 flertall dersom 1/3 av de stemmeberettigede krever det.
— Styret vurderte også at denne paragrafen kunne koma til bruk. Med bakgrunn i dette
gjorde styret eit vedtak om å kalla inn til ekstraordinært ting.
NTF er til for klubbane og som forbund forheld me oss til våre 146 tennis og padelklubbar.
Grasrota, som har vist ein auke i medlemstalet på 6 prosent det siste året, er representert
gjennom desse klubbane. Me har sendt ut mykje detaljert informasjon før dette tinget. Det
gjorde me fordi delegatane skulle kunne vera så godt budde som mogeleg.
— Me skal i dag ta et djupdykk ned i dei tema som har vore i fokus den siste tida. Me er ein
demokratisk organisasjon, med tinget som det øvste styringsorganet. Det er frå tinget styret
får mandatet sitt.
Tinget skal få vurdera om styre og administrasjon har fulgt mandat i frå tinga, både det siste
no i 2019 og tinga før dette. Me håpar at me skal klara å visa korleis NTF er sett opp som ein
demokratisk organisasjon med Tennistinget som det høgaste organet og med mandatet
Tinget gjev til styret. Me skal gå gjennom drift og organisering av administrasjonen og også
gå gjennom korleis me utøver våre kontrollfunksjonar. Vidare skal me gå gjennom tilsetjing
og bonusavtale med tidlegare generalsekretær. Reiserekningar og bakgrunnen for at ein
reiser vil bli gjennomgått for både styre og administrasjon. Topptennis med organisering og
bruk av midlar vil bli vist i detalj. Og me skal visa tydleg punkt som me ser har
utviklingspotensial og der me treng endring.
Eg forventar så at de som delegatar lèt tinget avgjera om det skal gjennomførast ei
gransking.
President Gjerdåker takket både styret og administrasjonen for deres innsats i denne tiden.
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— Eg håpar at dagen i dag vil bringa tydlegheit og klarheit og at me kan skapa rom for gode
diskusjonar basert på fakta og openheit. Eg meiner at takhøgda i norsk tennis er stor, og det
skal den vera. God og konstruktiv meiningsutveksling er viktig, den må gjerne også vera
utfordrande og vanskeleg, men alltid med god intensjon; og for å finna best mogleg veg
vidare for norsk tennis.
Deretter erklærte han det ekstraordinære tinget i Norges Tennisforbund for åpnet. Klokken
var nå 12:20.
President Gjerdåker ba om at de 41 fremmøtte med stemmerett og de 25 på «Teams», til
sammen 66 stemmeberettigede, var å anse som 66 lovlige stemmeberettigede ved åpningen
av tinget. Tinget aksepterte det. Deretter informerte han om parallell streaming digitalt på
YouTube åpent for alle, og ba om at tinget aksepterte det. Presse var også til stede i
tilknytning til tingsalen som observatører, med rett til å fotografere, men ikke filme. Tinget
godkjente dette uten innvendinger.
Sak 3A. Valg av ordstyrer/dirigent
President Gjerdåker presenterte styrets forslag om Geir Lilletvedt til denne oppgaven. Dette
ble godkjent uten innvendinger. Geir Lilletvedt takket for tilliten, og redegjorde kort for sin
bakgrunn fra Norsk Motorsportforbund og som jurist. Han gjennomgikk tingets formelle
kjøreregler.
Sak 2. Godkjenne innkallingen
Delegat 47, Thomas Wettergreen fra Larvik og Stavern tennisklubb, ba om ordet for å
kommentere agendaens punkt 9.
Wettergreen refererte til side 157 i de utsendte tingpapirene, der det gjengis et krav fra Oslo
Tennisklubb om ekstern gransking av NTF. Han ønsket å kommentere dette med bakgrunn i
tingets agenda punkt 9.
Han viste til beskrivelsen «På Tinget vil Norges Tennisforbund legge frem detaljert
informasjon og vise arbeidsform og prosesser rundt det som har blitt ettspurt og debattert i
media den siste perioden. Tinget vil bli bedt om å ta stilling til om det anses hensiktsmessig å
foreta en ekstern gransking av Norges Tennisforbund. Dersom Tinget vedtar at det skal
gjennomføres en ekstern gransking, vil Tinget bli bedt om gi styret fullmakt til å nedsette et
eksternt granskingsutvalg og utforme mandat for granskingen med bakgrunn i det som
fremkommer under tingforhandlingene.»
Wettergreen anså en slik fremgangsmetode som upassende, og sa på vegne av seg selv og
Larvik og Stavern tennisklubb at det bør nedsettes en ekstern granskningsgruppe uten

3

innflytelse fra tennisforbundets styre. Han leste så opp et forslag fra Larvik og Stavern
tennisklubb som lød slik:
Forslaget om at styret i Norges Tennisforbund eller andre interne komiteer i forbundet
selv skal nedsette granskingsutvalg oppleves som upassende i den situasjonen vi nå er
i. Larvik og Stavern tennisklubb foreslår derfor at det nedsettes en ekstern
styringsgruppe fra klubbene som ikke har bindinger til styret eller administrasjonen i
tennisforbundet. Styringsgruppen opprettes av tinget i dag, hvis utfallet av
avstemningen blir at det er flertall for granskning. Tinget utformer da et mandat til
styringsgruppen, og kandidatene til denne oppgaven kan vi komme tilbake til når vi
vet resultatet av avstemningen.
Larvik og Stavern tennisklubb ønsker derfor at dette forslaget skal stemmes over på
lik linje med forslaget fra Norges Tennisforbund under punkt 9 i agendaen, som står
beskrevet på side 157 i tingpapirene.
Dirigenten avviste at dette ble fremmet nå, da det kunne komme til behandling under sak 9.
Innkallingen ble så godkjent.
Sak 3D. Godkjenne sakslisten
Dirigenten ønsket å presisere at dette ekstraordinære tinget ikke kan behandle andre saker
enn de som er på sakslisten. Det er kun disse punktene og eventuelle motforslag det skal
stemmes over.
Delegat 65, Håkon Berg fra Oslo Tennisklubb, ba om ordet for å gi en presisering. Debattene
skal være knyttet til det enkelte punkt. Sakslisten ble deretter godkjent.
Sak 3B. Valg av referent/signere protokoll
Dirigenten gikk så tilbake til dette punktet. Torger Mogan Bjørnstad var foreslått som
referent, og ble valgt. Martin Kildahl, delegat fra Nordstrand Tennisklubb, og Sissel
Haukland, delegat fra Blommenholm og Sandvika Tennisklubb, ble valgt til å underskrive
protokollen.
Det ble valgt to forskjellige stemmekorps. Som stemmekorps for de tilstedeværende i
tingsalen valgte man Einar Enevoldsen fra administrasjonen og Trym Landa, tidligere
president og nå leder av disiplinær- og sanksjonsutvalget. Som stemmekorps for deltakerne
på Teams valgte man Tine Falster fra administrasjonen og Ola Lunde fra lovkomiteen.
Sak 3E. Forretningsorden
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Dirigenten gjennomgikk denne, og presiserte spesielt taletidens bestemmelser, med 5
minutters taletid for hovedinnlegg, andre gang 3 minutter og tredje gang 1 minutt. Deretter
ble forretningsordenen godkjent.
Delegat 65, Håkon Berg fra Oslo Tennisklubb, fikk ordet. Han stilte spørsmål til tingets
deltakere om hvordan de ville ha debattene, og mente de ikke ville kunne være åpne om det
ikke skjedde i tilknytning til hvert enkelt punkt. Han henviste til sak 9, og ba om en saklig og
god debatt der alle kom til orde.
Delegat 81, Jarl Bibow fra Ullern Tennisklubb, ba om ordet, og han understreket hva
dirigenten hadde sagt. Bibow presiserte at helheten i tingets debatter var viktig. Derfor
måtte alle opplysninger være gitt før man kom til punkt 9.
Sak 4. Drift og rollefordeling
Dirigenten overlot ordet til president Lars Gjerdåker, som innledning til dette punktet på
agendaen.
Presidenten understreka at Norges Tennisforbund er til for dei 146 tilslutta klubbane,
fordelte på 8 tennisregionar. Til saman har desse no 29 758 enkeltmedlemmer. Tennistinget
gjev mandat og vel styret. Det vert også valt kontrollutval, lovutval, disiplinær- og
sanksjonsutval, valkomité og heidersmerkekomité.
Styret skjøttar funksjonane knytte til handlingsplanen mellom tinga, og har ein
administrasjon til sin disposisjon.
Formålet til forbundet er skildra i paragraf 1 i lovene:
§1 Formål
(1) Særforbundets formål er å fremme tennis- og padelidretten i Norge, og representere
idrettene internasjonalt.
(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig
aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Han viste vidare til desse paragrafane: § 2 Organisasjon, § 3 Oppgåver og myndigheit, § 14
Forbundstinget, og § 21 NTFs styre.
Nøkkelleveranser frå tinget til styret er særleg knytte til årsrekneskap, innkomne forslag,
diskusjonar, den vedtekne strategiplanen og det vedtekne budsjettet.
President Gjerdåker såg tilbake på tinget i 2017, og sa at strategiplanen bygde på resultat
oppnådde til då, den komande tingperioden, i eit fem- og tiårs perspektiv. Planen vart
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vedteken etter ein ryddig og demokratisk prosess med både høyringsrundar og
spørjeundersøkjingar i forkant av tinget. Strategiplanen kviler på 4 pilarar: trenarutdanning,
tennisskulen, anlegg og turneringsformer. I planen vert det lagt vekt på både kvalitative og
kvantitative mål. På tinget i 2019 vart måla spissa, samtidig som det vart lagt til to nye mål:
topptennis og padel — som to nye pilarar.
Frå 2015 er det laga konkrete scenario for medlemsvekst, og me har nådd dei måla me har
sett oss, så langt. Faktisk ligg me i forkant, og norsk tennis har no det høgste medlemstalet
nokon gong, med 29 758 medlemmer. Medlemsvekst er ikkje noko mål i seg sjølv, men NTF
trur at dersom me lykkast med god gjennomføring av dei 6 pilarane, så vert medlemsvekst
ein realitet. Gjennomføring skal inkludere fokus på prislapp, klubbutvikling, kvalitet og
innovasjon.
Budsjettet for 2020-2021 vart vedteke på tinget 27. oktober 2019. Presidenten gjekk
gjennom dei ulike avdelingane i tildelings- og rapporteringssystema til idretten, avdelingane
1, 2 og 3, med prognosar og budsjetterte tal. Fordelinga mellom breiddeidrett og toppidrett i
NTF er vedteken å vere 80 % til breidde og 20 % til toppidrett. For 2020 og 2021 er 23 %
budsjettert til toppidrett.
Det er § 21 i NTF-lovene som regulerer mandatet og oppgåvene til styret. I tillegg er det ein
konkret styreinstruks som definerer roller, myndigheit og oppgåver. Styret har eit eige
mandat og ein instruks som dei skal etterleve.
Ved konstitueringa av det noverande styret vart ansvarsoppgåvene fordelte slik:
Topptennis: Caroline Rohde Moe frå Oslo TK, og Peder Strand frå Njård Tennis.
Anlegg: Egil André Berglund frå Stabekk TK og Carl Henrik Eriksen frå Golia TK.
Klubbutvikling: Peder Strand frå Njård Tennis, Helle Gimming Stene frå Asker TK,
Monica Mo frå Paradis TK og Lars Gjerdåker frå Stavanger TK.
Turneringar: Jon Ståle Ritland frå Ålesund TK og Anja Elisabeth Hansen frå Ullern TK.
Lover og reglement: Carl Henrik Eriksen frå Golia TK.
SFF og NIF: Anja Elisabeth Hansen frå Ullern TK.
Representant for dei tilsette: Håkon Bjercke (frå februar 2020).
Økonomi: Lars Gjerdåker frå Stavanger TK.
Styret har bestemt at NTF skal setje eit spesielt fokus på områda klubbutvikling,
turneringsformat og topptennis i 2020.
President Gjerdåker gjekk gjennom resultatet for 2019, som viser eit underskot på kroner
718 795. Avdeling 1 viser eit positivt resultat, særleg på grunn av reduserte kostnader til
spelarstøtte og auka inntekter til Davis Cup. Avdeling 2 heldt budsjettet. Dei største negative
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avvika var i avdeling 3, med 1,1 mill. i minus. Det er på grunn av avslaget på søknaden om
momskompensasjon. Ei regelendring var ikkje teken til følgje av NTF. Frå 2019 vart det stilt
krav om registrering i Frivilligregisteret innan 1. september 2019. Dette hadde ikkje NTF
innfridd. Det same gjaldt 152 andre organisasjonar og ledd innan idretten. Det vart sendt inn
ei felles klage via NIF, som så langt ikkje er teken til følgje av Lotteri- og stiftelsestilsynet.
Avslaget er anka til Lotteri- og stiftelsesnemnda og vidare til Lotterinemnda.
Momskompensasjonskravet frå NTF åleine er på kr 1 110 000.
Økonomien i forbundet har tre målekrav: eigenkapital, soliditet og arbeidskapital.
Eigenkapital: målsetjing 3,5 mill., minimum 1,5 mill. Status pr. 31.12.2019 var
2 698 000.
Soliditet: målsetjing 50 %, minimum 25 %. Status pr. 31.12.2019 var 47 %.
Arbeidskapital målt etter likviditetsgrad: målsetjing 2 mill., minimum 1,2 mill. Status
pr. 31.12.2019 var 1,48 mill.
Til slutt trekte presidenten fram uroa i styret for mangel på engasjement i tennis-Norge.
— Korleis skal me få til diskusjonar, og dei romma som trengst til det, var spørsmålet han
stilte.
—For å sikra eit godt samarbeid med klubbane må me i styret i tida framover — og særskilt
mot Leiarforumet i oktober — evaluera korleis me kan skapa rom for betre og meir
djuptgåande diskusjonar i norsk tennis. Mellom anna må me sjå på:
Er tinget godt eigna for diskusjon?
Kan laurdagen dagen før tinget nyttast betre?
Kan Leiarforumet brukast meir spesifikt?
Kan eventuelle andre forum etablerast?
Presidenten nemnde spesielt at han synest at media og pressa er ein dårleg stad å ha dialog
omkring dette.
Konstituert generalsekretær, Aslak Paulsen, overtok så talerstolen med presentasjoner som
skulle belyse dette punktet nærmere. Innledningsvis takket han klubbene, og trakk frem den
jobben de gjør.
— Dere er fenomenale, sa han, og illustrerte det med en oppnådd medlemsvekst i alle
årsklasser, også i gruppen 13-19 år, som er definert som den store frafallsgruppen i norsk
idrett.
Paulsen redegjorde så for hva som skjer i administrasjonen innen hvert hovedområde. Han
presiserte at administrasjonens tilbud til klubbene er avhengig av at klubbene tar imot det
som tilbys.
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— Vi kan planlegge, men dere må følge opp, sa han. Målet er å bidra til aktive klubber som
engasjerer sine medlemmer.
Han gikk igjennom de ansatte, og presenterte deres arbeidsoppgaver og stillings- og/eller
engasjementsbrøker, i tillegg til sin egen, som nå er 100 prosent som konstituert
generalsekretær:
Svein Are Lapstun, turnerings- og administrasjonsansvarlig – 100 % stilling.
Aasa Auensen, administrasjonssekretær — 100 % stilling.
Tina Falster, ungdomsansvarlig — 100 % stilling.
Fredrik Loven, landslagsansvarlig — 100 % stilling (hvorav 30% betalt av Wang).
Håkon Bjercke, markedssjef — 100 % stilling.
Øivind Sørvald, idrettssjef — 100 % stilling.
Einar Enevoldsen, prosjektleder paratennis — 40 % stilling.
Jørgen Vestli, landslagstrener — 20 % stilling.
Sverre Lie, turneringsledelse — 30 % stilling (frem til 30.08.2020).
Arne Sartz-Knudsen, seniorrådgiver — 80 % stilling.
Henrik Norvald, padelansvarlig — 20 % innleid (timebasert med ramme).
Espen Hildrup, konsulent kommunikasjon — 20 % innleid.
Helen Sterud, konsulent anlegg — 60 % innleid (timebasert).
Espen Lilleaas, aktivitetsutvikler og Tennis Kids-ansvarlig — 60 % innleid.
I tillegg kommer de regionale aktivitetsutviklerne – 40 %
Totalt disponerer NTF 10,5 fast ansatte årsverk, og 2,4 årsverk med fast innleide
konsulenter.
Innen feltet innovasjon og utvikling 2017-2019 trakk Paulsen frem mange nyvinninger:
Tech App (introdusert i 2017)
KlubbDrive (introdusert i 2017)
KlubbDrive terminliste (introdusert i 2018)
Spillerguiden (introdusert i 2018)
Nye nettsider (introdusert i 2018)
UTR (introdusert i 2019)
Tennisung (introdusert i 2019)
TennisKids (introdusert i 2019)
Han trakk frem viktigheten av å samarbeide med større tennisnasjoner som allerede har
utviklet tilsvarende systemer. Grunnkostnadene, som kan virke moderate i en stor
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organisasjon, kan være umulige å håndtere for oss. Vi må derfor stjele litt fra dem — og
videreutvikle det.
Paulsen takket de ansatte, og trakk frem at mange av disse også jobber frivillig med tennis i
tilknytning til arbeidstiden.
4c. Utvalgte rollebeskrivelser.
Konstituert generalsekretær viste til beskrivelsen av rollene til generalsekretæren,
idrettssjefen og den klubbansvarlige. Som innledning til dette punktet tok han opp kritikken
som var fremkommet om at idrettssjefen hadde vært for lite ute i klubbmiljøene.
— Men det var min oppgave, sammen med klubbutviklerne, frem til jeg ble konstituert
generalsekretær, sa Aslak Paulsen, og opplyste så at de klubbene som hadde bedt om besøk,
hadde fått det, og at ingen hadde fått nei frem til nå.
Idrettssjefens oppgaver er beskrevet slik: undervisning, analyse, trenerkurs, lederkurs,
trenerseminar, klubbmøter, foreldremøter, coaching og veiledning av trenere, turneringer i
Norge, samlinger, administrasjon og etterarbeid, utviklingsarbeid og kontakt med
Olympiatoppen, NIF og internasjonale organer.
Generalsekretærens oppgaver er å ha det overordnede ansvaret for forbundskontoret,
økonomien, administrasjonsoppfølgingen, styrets møter, forberedelser og gjennomføring,
kontakt mot NIF, ITF, TE, FIB, utviklingsarbeid, media, kontakt med klubber, serviceledd,
avtaleinngåelser og delaktighet i gjennomføringsprosesser.
Klubbansvarlig driver klubboppfølging, klubbdrive med tilhørende terminliste, oppfølging av
aktivitetsutviklere, utdanning/kurs/nettverk, trenerforening, utvikling av TennisKids,
trenerseminar, post 3/NIF, årsmeldinger, post 3/idrettskurs og utviklingsarbeid.
Personalhåndboken beskriver rettigheter, retningslinjer og rutiner for ansatte. Den gjelder
for alle ansatte, og omfatter informasjon om ansettelsesavtaler, medarbeidersamtaler,
terminering av arbeidsforhold, arbeidstid, ferie, lønn, permisjoner, utgiftskompensasjon,
tilleggsytelser, pensjoner og personalforsikringer, databriller, den daglige virksomhet,
dokumentoppbevaring, arkivsystem, representasjon utad, IT-bruk, datasikkerhet, HMS
(Helse, miljø, sikkerhet), sosiale forhold og lojalitet og taushetsplikt.
— Dette er et materiale vi gjerne deler med klubbene, sa Paulsen, og ba om å bli kontaktet
av interesserte.
Fullmaktsmatrisen ble så gjennomgått. Denne beskriver hva styret, styrets leder, daglig leder
(generalsekretær), økonomiansvarlig, idrettssjef/klubbansvarlig og markedssjef har av
myndighet, og hva de må forholde seg til på følgende områder: signering av utgiftsavtaler på
vegne av NTF, signering av inntektsavtaler på vegne av NTF, kjøp og salg av anlegg og utstyr,
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gjennomføring av betalinger, godkjenning av fakturaer, oppretting eller sletting av
bankkonti, tilgang til betalingsfullmakt i bank, godkjenning av regnskap, godkjenning av
budsjett samt innstilling til tinget.
Når det gjaldt reiseregninger, pekte han spesielt på det at minimum 2 personer må signere
hver betaling, på samme måte som minimum 2 må signere innkomne fakturaer.
Under punktet 4C informerte Paulsen så om økonomi og regnskap, som er bygget opp i 3
avdelinger. Avdeling 1 – toppidrett, landslag, internasjonale turneringer, avdeling 2 – region,
klubb, bredde og avdeling 3 – medlemsservice og administrasjon. Han gikk gjennom dette
avdeling for avdeling. Tallgrunnlaget var sendt ut sammen med innkallingen til det
ekstraordinære tinget.
Før konstituert generalsekretær gikk gjennom forbundets lønnskostnader, forklarte han
prinsippene for hvordan inntekter og tilskudd fra NIF (Norges Idrettsforbund) og KUD
(Kulturdepartementet) fremkommer. Disse inntektene danner et stort og avgjørende
grunnlag for å kunne ha en god drift.
For 2019 fremkom tilskuddene fra NIF og KUD slik:
Post 2: Kr 885 992 = administrasjonstilskudd
Kr 2 079 288 = aktivitetstilskudd
Kr 466 031 = Regionstilskudd
Kr 220 041 = Integreringstilskudd
Kr 642 801 = Utviklingsorientert ungdomsidrett
Post 3: Kr 1 884 646 = Aktivitetsomfang
Kr 72 225 = Aktivitetsutvikling
Kr 601 697 = Kompetanseutvikling
Kr 390 000 = Kvalitet & verdigrunnlag
Kr 55 588 = Idrett for funksjonshemmede
Paulsen presiserte at det tildeles tilskudd og støtte fra NIF/KUD basert på blant annet
medlemsutvikling/aktivitetstall og avholdte kompetansetimer som omfatter klubbtiltak og
utdanningstimer.
— Når vi får flere medlemmer, får vi mer i støtte. Når vi holder kurs og
kompetanseutviklende aktivitet øker tilskuddet fra KUD/NIF. Når inntektene øker, kan vi
være med og skape økt aktivitet lokalt gjennom målrettede tiltak, sa han.
— NTF er opptatt av at prislappen for å spille tennis må ned. De aller fleste klubbene som
driver på et profesjonelt nivå, har høye lønnskostnader. Det er en konsekvens når man har
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stor aktivitet med fast engasjerte eller ansatte trenere. Tech app og spillerguiden.no er
verktøy som kan være med på å redusere prislapp for spillere og foreldre.
Av inntektsbudsjettet for 2019 på 20 millioner kom 7,8 millioner som tilskudd fra NIF.
Lønnskostnadene utgjorde 8,8 millioner. Gjennomsnittslønnen var kr 719 000 per årsverk.
Dette utgjør 42 % av de totale kostnadene. Statistikk fra NIF viser at lønnsnivået i NTF er som
gjennomsnittet blant særforbundene.
— Det å skape stor aktivitet krever ofte ansatte. Alle klubber, med profesjonelle ansatte, har
høye lønnskostnader, sa Aslak Paulsen.
Sak 4D - Kontrollfunksjoner
Paulsen ga så ordet videre til Erik Alver, leder for kontrollkomiteen. Alver gikk gjennom hva
deres arbeid går ut på. Han gikk gjennom NIFs sjekkliste, og fortalte at den er skjerpet på
noen områder, for å tilpasses NTF. Beretning for arbeidet avgis årlig. Det har vært to møter i
året. Mange spørsmål er stilt, og det er gitt gode svar. Komiteen har hatt et særlig fokus på
bruk av økonomiske midler. Fullmaktsmatrisen er viktig, og den følges.
Regnskapsfremleggelsen skal avgis med god informasjonsverdi . Det betyr at det skal være
enkelt å hente ut og lese informasjon.
Bonusavtaler er nå bekreftet avskaffet, og det var kontrollkomiteen glad for. Erik Alver
bekreftet at reiseregninger gjennomgås, og at det utføres kostnadskontroll. Det er en god
dialog, der kontrollkomiteen får gode og riktige nøkkeltall. Alt i alt fikk kontrollkomiteen en
respons og en dialog som ga svar på de spørsmålene de stilte.
— I Kontrollkomiteen er vi tydelige på at vi ikke skal ta over styrets oppgaver. Vi skal
kontrollere at styret gjør jobben sin, var hans konklusjon.
Dirigenten åpnet deretter for debatt.
Delegat 29, Ingelin Harlem fra Frognerparken tennisklubb, ba om ordet.
Hun ville vite om NIF hadde vært involvert i prosessen nå. Hun viste til at hennes klubb ble
satt under administrasjon av NTF Tennisregion Øst tidligere. Hun refererte så til opplysninger
fra Brønnøysundregisteret der det står slik informasjon om Norges Tennisforbund som
vedtaksfestet formål: drive utleie av tennishall, salg av reklame i hall og annonser i
medlemsblad. Og om virksomhet/art/bransje at det er beskrevet som: eie og utleie av
idrettsanlegg for tennis og kontorlokaler.
Hun spurte videre om forbundets utgifter er høyere enn inntektene. Delegaten ville også ha
informasjon knyttet til applikasjonen Tech. Hvem utviklet den og betalte kostnadene? Hvem
får inntektene?
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Delegat 21, Sissel Haukland fra Blommenholm og Sandvika tennisklubb, fikk deretter ordet.
Hun stilte sitt første spørsmål knyttet til momskompensasjonen som tennisforbundet ikke
hadde fått. Hun ba om å få vite beløpets størrelse.
Blant seniorkonsulent Arne Sartz-Knudsens arbeidsoppgaver står regnskap.
— Er dette en dobbeltrolle når forbundet også har engasjert Idrettens regnskapskontor til å
føre regnskap, ville hun vite. Hun takket for redegjørelsen vedr. offentlige tilskudd tidligere
på det ekstraordinære tinget, men ville vite hvordan forbundet så på mulighetene for
sponsorinntekter.
Deretter overlot dirigenten ordet til president Lars Gjerdåker, slik at han kunne svare:
— Når det gjeld spørsmålet frå delegat 29, har det vore møte med NIF på president- og
generalsekretærnivå, der informasjon vart gitt, og råd mottekne, opplyste han.
— Når det gjeld momskompensasjonen, er det tett dialog med NIF, og det er framleis dialog
om klagen. Kompensasjonen utgjer ei potensiell inntekt på 1,1 mill.
Konstituert generalsekretær Aslak Paulsen fikk så ordet. Han informerte om at utdanning,
som «Tech-app» er en del av, nærmer seg et nivå der den er selvfinansierende.
NTF mener at jo høyere kompetanseaktivitet vi har, desto høyere kvalitet og større
rekruttering legger vi grunnlag for i klubbene. Vi har i 2017 og 2018 delt ut utdanningsstøtte
som trener 1, 2 og Tennisskole assistentkurs, for å fremme denne strategien. I TennisKids
konseptet så gir vi gratis tilgang til klubber som holder gratis kurs/trening på frivillig basis.
Ikke med betalte kursledere. Det er også midler klubbene kan søke på.
— Vi er veldig åpne og lytter til klubber uten ansatte, som drives på frivillighet, sa han.
Paulsen slo fast at «Tech»-appen ikke er tatt i bruk i tilstrekkelig stor grad. Forbundet mener
den har stor verdi, men implementeringen går for sakte. Den ble opprinnelig utviklet i
Australia. Videreutviklingskostnaden med tilpassing til norske forhold ble i sin helhet dekket
av NTF. Inntektene så langt er rundet 10.000 kroner, opplyste han.
Sponsorarbeidet drives kontinuerlig og med stor styrke, men det er et tungt marked. Derfor
har sponsorinntektene gått ned. Barter-avtaler er enklere å få i stand.
Med unntak av DC/Fed Cup eier ikke NTF deltakerplasser på profesjonelt nivå, slik f.eks.
langrenn gjør. Vi eier tilgang til nordisk mesterskap, winter/summer cup og EM individuelt
for juniorer. Alle andre turneringer eier spillerne i form av sin ranking.
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Pausen ga så et direkte svar til delegaten 29 sitt spørsmål slik: Informasjonen som ligger i
Brønnøysundregisteret er en overligger fra tilden NTF driftet OTA, so dan gang het
Riksanlegget for tennis.
— Det er formasjon som må endres, og det vil jeg sørge for, sa han.
Paulsen kunne så informere om at regnskapsførselen utføres av Idrettens regnskapskontor.
Bilagsmassen er stor, og tallet 25 000 bilag per år ble trukket frem. Forbundet må derfor
legge til rette, og trenger interne ressurser til det.
Tingets dirigent og ordstyrer spurte så delegatene 29 og 21 om de var tilfreds med svarene
de hadde fått. Begge bekreftet det.
Deretter hadde delegat 65, Håkon Berg fra Oslo Tennisklubb, tegnet seg på talerlisten, og
han fikk ordet. Berg pekte på ønsket om gransking, som var bakgrunnen for dette
ekstraordinære tinget. Han ville snakke om hva som skal skje etter at en eventuell gransking
er vedtatt. Hva er det forbundet skal holde på med? Hvordan skal vi organisere oss, og hva vil
det bety for økonomien?
Han sa at han hadde vanskelig for å forholde seg til informasjonen slik den ble gitt på slides,
og hadde fortsatt en dårlig følelse. Han mente forholdene vitner om dårlig ledelse. Han
ønsket seg et forbund med 3-4 ansatte og et styre bestående av 3 personer.
Av kostnadsforhold trakk Berg frem Viktor Durasovic, som bare hadde fått 10 000 kroner det
siste året, mens det var brukt 100 000 kroner på ulike reiser.
— Hva skal forbundet drive med? Det er en prat vi må tørre å ta, sa han. Han opplyste at han
i en årrekke både hadde vært økonomisk bidragsyter og trenerressurs for Viktor Durasovic.
Delegat 37, John Erik Rustad fra Holmestrand tennisklubb, fikk ordet. Han viste til pilarene —
spesielt den om turneringsadministrasjon — som er til for å måle resultatene vi får. Han ville
analysere det på en annen måte, og ba om å få vite om forbundet var fornøyd med
resultatene for aldersgruppen 13-19 år og med Grand Prix. Han nevnte spesielt deltakelsen
og alderssammensetningen på disse. Rustad sa at han mente deltakelsen var for begrenset.
Det er ingen som kjenner til turneringsformen, og han stilte spørsmål om hvordan dette ble
kommunisert i forkant.
— Hvordan kan man være fornøyd med klubbutviklingen uten å vite hvordan den fungerer,
var hans avsluttende spørsmål.
Delegat 47, Thomas Wettergreen fra Larvik og Stavern TK, ba om ordet. Han ville vite hva
Tech-appen hadde kostet å utvikle, og om det ble gjort en behovsanalyse i forkant av dette.
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Dirigenten ga konstituert generalsekretær Aslak Paulsen ordet, slik at han kunne svare på
spørsmålene fra de tre delegatene. Til delegat 65, Håkon Berg, sa Paulsen seg enig i at vi må
våge å tenke nytt, men vi må synliggjøre hva som er best for norsk tennis som helhet. Det vil
variere fra klubb til klubb. Derfor må vi vite hvorfor en eventuell endring er bra. En
administrasjon med 3-4 årsverk vil ikke kunne fungere med de oppgavene og målene som er
fastsatt. Paulsen bekreftet at det er for få turneringsdeltakere i aldersgruppen 13-19 år, og
at forbundet ikke er fornøyd med resultatene. Han kunne videre opplyse at kostnadene
knyttet til Tech-applikasjonen ble finansiert av SuperOffice. Det ble ikke gjort noen
behovsanalyse i forkant. Paulsen understreket at dette er et opplæringsmedium, og kan
være et godt hjelpemiddel i så måte.
Klokken var nå 13:42, og dirigenten ga tinget en pause på 20 minutter.

Sak 5. Redegjørelse rundt tidligere Generalsekretær
Tinget ble igjen satt klokken 14.00, og tidligere president, nå leder av valgkomiteen, Gisle
Jentoft (104 talerett), fikk ordet. Han skulle redegjøre for forhold knyttet til ansettelse av og
bonusordning for den tidligere generalsekretæren i forbundet. Han trakk først frem den
gode deltakelsen på dette ekstraordinære tinget, og at det i flere år hadde vært god
takhøyde på tingene, men han beklaget samtidig at det hadde vært for få debatter som den
man hadde nå.
Han redegjorde så for ansettelsen av tidligere generalsekretær Aleksander Kjær.
Jentoft trakk frem at Kjær etterfulgte en generalsekretær som dessverre ikke fungerte, og at
det på det tidspunktet var betydelig usikkerhet i organisasjonen. Forbundet sto også overfor
økonomiske utfordringer, etter at over 300 000 kroner var nedskrevet i Myhre-saken. Dette
betød en situasjon med svak egenkapital. Styret ville nå finne en god generalsekretærkandidat med et langsiktig perspektiv. Jentoft sa at Alexander Kjær helt åpenbart var den
beste kandidaten i søkermassen.
Når det gjaldt disiplinærsaken mellom Kjær og Sykkelforbundet, svarte Jentoft selv
bekreftende på spørsmålet om han kjente til den. Men svaret var nei på spørsmålet om
dette var diskvalifiserende i forhold til styrets totale vurdering. Kjær kom fra en stilling med
et lønnsnivå forbundet ikke kunne matche, men både han og styret ønsket å komme frem til
en avtale. Han ble ansatt med en årslønn fastsatt til kr 950 000,-. Det ble i tillegg inngått en
bonusavtale med et tak på tre månedslønner. Bonuser var ikke noe nytt i NTF, og selv kom
han fra et system der man brukte bonus aktivt, sa Jentoft. Avtalen ble inngått 14. mai 2015.
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Alt, inkludert bonusavtalene, var åpent, og det var opp til styret å definere de kvalitative og
kvantitative kriteriene for bonus. Hvert år har president og visepresident utarbeidet et
forslag til bonusoppnåesle, som deretter har blitt behandlet og godkjent av et samlet styre.
50-60 prosent av bonusen var knyttet til det samlede økonomiske resultat – både inntekter
og resultat – og reviderte tall ble lagt til grunn.
Jentoft trakk frem at det var nødvendig å fokusere på å bygge egenkapitalen, og at det
derfor var naturlig med en såpass høy vekting på̊ dette. Han understreket at total bonus var
begrenset oppad, og det derfor ikke forelå noe incentiv knyttet til at driftsresultatet skulle
være høyest mulig. En samlet økonomisk vurdering ble lagt til grunn.
40-50 prosent av bonusen ble beregnet basert på oppnåelse av hovedpunktene og målene i
NTFs strategi- og handlingsplan. Dette siste var fordelt på 5 områder, hvor styret ga en score
på̊ 1 til 5 per område. Hvert tall på skalaen talte 20 %, og styrets score ble basert på en
helhetlig vurdering der både kvalitet og kvantitativ måloppnåelse telte. De 5 områdene var:
trenerutdanning, tennisskolen, anlegg, turneringsformer og spillerguiden.
Jentoft la så frem de faktiske bonus tallene slik:
2015: generalsekretæren mottok en fast lønn på kr 950.000. Bonus utgjorde kr 138 541 etter
en score på 100 % på økonomi. I 2015 var generalsekretæren ansatt i 7 av 12 måneder.
2016: generalsekretæren mottok en fast lønn på kr 978.500, og en bonus på kr 244 625.
Bonus utgjorde 100 % oppnåelse, og var fordelt som 60 % knyttet til økonomi og 40 % til
strategi og handlingsplan.
2017: generalsekretæren mottok en fast lønn på kr 1 008 000 og en bonus på kr 236 880.
Bonus utgjorde 94 % oppnåelse, og var fordelt som 50 % knyttet til økonomi og 50 % til
strategi og handlingsplan.
2018: generalsekretæren mottok en fast lønn på kr 1 028 160 og en bonus på kr 239.904.
Bonus utgjorde 93 % oppnåelse, og var fordelt som 50 % knyttet til økonomi og 50 % til
strategi og handlingsplan.
Det utbetalte var basert på enstemmige vedtak i styret, og det ble eksplisitt opplyst om
generalsekretær Alexander Kjærs lønn i regnskapene for 2015, 2016, 2017 og 2018 i ting
dokumentene for 2017 og 2019.
Jentoft sa at det ble rettet spørsmål knyttet til dette fra Tønsberg Tennisklubb til
tingforhandlingene i 2017. Dokumentasjon ble gitt detaljert på side 158 i tingdokumentet
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den gang, og for reiser på side 156 og 157. Temaet ble debattert på tinget under
behandlingen av regnskapene, som deretter ble enstemmig vedtatt.
Tidligere president Gisle Jentoft forsto at det kunne være ønskelig med endringer, men det
kunne ikke baseres på synsing fra enkeltpersoner. Han ønsket virkelig debatten på dette
ekstraordinære tinget velkommen – men syntes ikke det var gøy å lese i media at folk som
hadde vært på de tidligere tennistingene var overrasket over generalsekretærens lønn og
bonus. Alt dette var redegjort for hvert eneste år. Disse personene som fremmet denne
formen for kritikk kunne ikke ha lest det som stod i tingdokumentene.
— Jeg mener vi har forsøkt å være transparente. Det er fair å være uenig, men vi har aldri
forsøk å skjule noe ved ikke å være transparente, sa han.
Gisle Jentoft ville så takke tre personer spesielt.
— Alexander Kjær, Øivind Sørvald og Arne Sartz-Knudsen har blitt hengt ut og beskrevet på
måter jeg ikke kjenner meg igjen i. Det er både uriktig og ufint, konkluderte han. Han la til at
dersom det skulle bli aktuelt, og han ble spurt om å være Alexander Kjærs referanse, vil det
være en positiv anbefaling.
Om sitt eget nåværende forhold til organisasjonen opplyste Jentoft at han nå var leder av
valgkomiteen, en posisjon han stilte seg åpen for å tre ut av om noen ville overta den. Han
opplyste at SuperOffice, selskapet han leder, har sponset NTF med til sammen kr 600 000 de
tre siste årene, pluss kr. 100 000 hvert år noen år før det.
— Det er et sosialt engasjement, sa han.
Delegat 81, Jarl Bibow fra Ullern tennisklubb, ba om ordet. Han takket for redegjørelsen, og
sa at han hadde respekt for Jentofts innsats. Han understreket hvor forferdelig det var å se
hvordan hele administrasjonen hadde blitt fremstilt blant annet i Aftenposten og spesielt
måten Sartz-Knudsen og Sørvald var blitt fremstilt og omtalt på. Når det gjelder Alexander
Kjær var Bibow av en annen oppfatning. Han mente Kjær hadde vist uønskede holdninger i
sin tidligere idrettskarriere. Han har opptrådt på en svært uheldig måte og det var merkelig
at han da fikk jobben som generalsekretær i Tennisforbundet. God økonomi var viktig, men
det kunne ikke trumfe alt det beklagelige som skjedde knyttet til Alexander Kjær.
Dirigenten overtok så ordet, og presiserte tydelig at beskyldinger mot andre personer må
skje i andre fora enn fra talerstolen på dette ekstraordinære tinget.
Delegat 47, Thomas Wettergreen fra Larvik og Stavern TK, ba om ordet for å kommentere
Gisle Jentofts redegjørelse.
— Takk, Gisle, for belæringen. Jeg skjønner at du forsvarer det du selv har gjort, sa
Wettergreen. Han presiserte at han mente beslutningen om bonusordningen var meget
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uklok. Han opplyste så at Oslo Tennisklubb hadde laget et dokument med konkrete
spørsmålsstillinger som kunne egne seg for granskingen som dette tinget skulle stemme
over.
Dirigenten bekreftet at dokumentet fra OTK var mottatt — men etter fristen — slik at dette
måtte styret ta hånd om senere.
Delegat 108, Knut Sunde, varamedlem i kontrollkomiteen (talerett), fikk ordet av dirigenten.
Sunde sa at han ønsket fakta velkommen, men presiserte at ryktespredningen som var
foretatt lå på et lavt moralsk- og faktanivå. Lønn og ansettelser var styrets ansvar, og derfor
hadde man overlatt det til dem. Han var glad for at nåværende styreleder hadde sagt at
bonus skulle avvikles fremover. Det ryddet opp på en god måte. Han opplyste at i hans klubb,
Heming, fikk de tak i folk til en fornuftig lønn.
— Det er slike folk som har vært med på å gjøre oss til Norges største idrettslag, konstaterte
han.
Sunde oppfordret tinget til å ta tak i hva som måtte utredes videre og hva man skulle legge
bak seg.
Delegat 26, Willi Silde fra Ellingsrud TK, ba om ordet, men ble avvist av ordstyreren fordi det
ble bedt om etter at strek var satt for debattinnlegg om dette punktet.
President Lars Gjerdåker fikk så ordet for å redegjøre omkring Alexander Kjærs bonus for
2019. Han gikk også gjennom pressemeldingen som ble sendt ut etter enigheten om
avslutning av arbeidsforholdet til Alexander Kjær.
Generalsekretæren hadde en årslønn på kr 1 059 004 og en bonus på kr 101 267. Dette
utgjorde 38 %. Bonuskriteriene var de samme som foregående år: 50 % knyttet til økonomi
og 50 % knyttet til strategi og handlingsplanen. For 2019 ble det ikke utbetalt bonus basert
på økonomisk resultat.
Pressemeldingen som ble sendt ut 27. april ble presentert for tinget slik:
24 april, 2020:
Generalsekretær Alexander Kjær har i samråd med styret i Norges Tennisforbund
besluttet å fratre sin stilling fra 1 mai.
Etter en prosess om hvordan Norges Tennisforbund skal ledes fremover, har
Alexander og styret blitt enige om å skille lag. På vegne av NTF ønsker jeg å takke
Alexander for hans arbeid gjennom de siste 5 årene. Norsk tennis har i denne
perioden opplevd sterk vekst med forbedret økonomi, økende antall medlemmer og
solid oppgang i aktivitet, både i bredde og i topp. Dette har Alexander vært en sterk
bidragsyter til og jeg ønsker han lykke til videre, sier President Lars Gjerdåker.
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NTF har vært en spennende og givende arbeidsplass der arbeidet med å løfte norsk
tennis til nye høyder har vært både motiverende og utfordrende, samtidig som det
har gitt meg stor glede. Jeg vil være en ivrig tilskuer framover og heie på ytterligere
vekst og fantastiske tennisresultater også i årene som kommer, sier Alexander Kjær.
Aslak Paulsen er konstituert som Generalsekretær inntil prosess med å finne ny
Generalsekretær er fullført.
Prosess for å finne ny generalsekretær
Dirigenten ga nå ordet til delegat 2, Anja Elisabeth Hansen, visepresident i styret, for å
redegjøre. Hun informerte om at grunnen til at stillingen ikke ble utlyst umiddelbart var
knyttet til tre forhold. Styret mente de hadde funnet en god vikar, den krevende Covid-19
situasjonen og et økonomisk aspekt vedr. bortfall av inntekter grunnet manglende
momsrefusjon. Derfor hadde styret valgt å vente med å utlyse stillingen til etter den
kommende sommerferien.
Sak 6. Reiseregninger 2017-2019
Konstituert generalsekretær Aslak Paulsen redegjorde for forbundets kostnader til dette. De
utgjør ca. 2,5 mill. årlig.
Fordelingen er 2/3 til avdeling 1 = landslag/representasjon/spillerstøtte. ¼ til avdeling 2 =
kurs/konferanse/klubbmøter. 1/5 til avdeling 3 = interne møter/ting/ledermøte/kontor.
I tingdokumentene var det tatt inn komplette oversikter over reiser for årene 2017-2019.
Dette omfattet både totalbeløp brutt ned pr. avdeling og spesifikke beløp for
president/visepresident, tidligere generalsekretær og idrettssjefen. Paulsen fortalte at de
totale reisekostnadene som er lagt frem også har en inntektsside og refererte til Coaches
Conference og trenerutdanning.
Reiser er også knyttet til forpliktelser i flere sammenhenger. NTF må være tilstede ved — og
synliggjøre og fremme meninger i — fora som ITF (International Tennis Federation), TE
(Tennis Europe), FIP (International Padel Federation) og de nordiske
generalsekretærmøtene. Under Grand Slam turneringene er det stor møtevirksomhet, og
det er en ideell mulighet for forbundet til å knytte kontakter og nettverk.
Paulsen valgte å utdype forhold knyttet til idrettssjefen spesielt, da det har vært et stort
fokus knyttet til hans reisekostnader. Paulsen slo fast at idrettssjefens reisevirksomhet var
viktig. Ett eksempel som ble trukket frem var UTR, som NTF var tidlig ute med.
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— Idrettssjefen bidrar med mye for oss og andre, fordi han har spisskompetanse. Han er en
entreprenør, spesielt idrettsfaglig, sa Paulsen. Han trakk frem innovasjon, nettverk,
kompetanse og at Sørvald kommer inn og henter inspirasjon og erfaringer hos de største
landene.
Paulsen nevnte så andre oppdrag som idrettssjefen påtar seg. Noen er i regi av NTF, andre
utenfor NTF. Men Paulsen ønsket å presisere at NTF alltid har første prioritet. Bredden i
idrettssjefens arbeid skyldes at han har et stort hjerte for tennis i Norge. Andre som har
ønsket å dra nytte av hans entusiasme og kompetanse er NIFs Trenerløype og
trenerutvikling, Olympiatoppen, Casper Ruud, PTR Orange Coach. Han har også vært
ekspertkommentator for Viasat og Eurosport i fritiden.
Idrettssjefens arbeid inkluderer 10-20 helger i året blant annet med trenerutdanning,
landslag og ledermøter. Team Ruud uttrykker at de setter stor pris på den innsatsen
idrettssjefen gjør for dem, blant annet med analyser.
Paulsen trakk spesielt frem at det var en fordeling av reisekostnader mellom NTF og
Eurosport. Til French Open dekket NTF kostnader frem til Casper Ruud ble slått ut, deretter
overtok Eurosport.
— Vi ønsker å formalisere et samarbeid med Eurosport. De vil tilby å sende norske
arrangementer uten kostnader for oss, opplyste Paulsen, og viste til at NRK hadde tatt betalt
for tilsvarende dekning tidligere.
Han oppsummerte idrettssjefens unike kompetanse med å vise til at han i 2017 ble hedret
som «International Coach of the Year».
Det har vært spekulasjoner knyttet til idrettssjefens rolle i utviklingen av Tech-appen, og
Aslak Paulsen fant det derfor viktig å presisere at innovasjon og «bygging» er finansiert av
SuperOffice, og at det ikke er noen som får noen form for «kickback» når appen brukes til
hverken SuperOffice, idrettssjef eller andre ansatte i NTF. Denne appen eies 100 prosent av
NTF og alle inntektene ved salg tilfaller NTF.
Etter denne redegjørelsen ba delegat 47, Thomas Wettergreen fra Larvik og Stavern TK, om
ordet for et innlegg.
Etter de foregående redegjørelsene mente han at det ekstraordinære tinget nå var inne i et
system der de berørte ga hverandre skryt. Han lurte på hvilken effekt norsk tennis hadde av
idrettssjefens reiser. Alle ressurser måtte brukes på å styrke norsk tennis, sa han.
Delegaten ville vite hvilke ordninger det er i Tennisforbundet knyttet til medarbeideres
«andre oppdrag». Dette måtte man få svar på. En granskning var helt uunngåelig,
konkluderte han.
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Delegat 65, Håkon Berg fra Oslo TK, fikk deretter ordet. Han startet sitt innlegg med en
tydelig melding rettet til konstituert generalsekretær.
— Jeg er dønn uenig med deg, Aslak. Jeg mener det ikke er viktig å reise rundt. Vi må være
ekstremt nøye med hvordan vi bruker penger. 10 000 eller 20 000 kroner er viktige, og kan
utgjøre viktige prioriteringer i Norge, sa han.
Han presiserte at han ikke hadde noe vondt å si om idrettssjefen. At han jobber basert på sin
kompetanse for Eurosport karakteriserte han som vås. Det var mange som kunne utføre slike
oppdrag like godt.
Per Wright, tidligere president (100 talerett), fikk så ordet av dirigenten.
Wright sa at i tingsalen var det tennispresidenter til stede som utgjorde en kontinuitetsrekke
fra 1985 og frem til i dag.
— Vi er fortsatt veldig opptatt av norsk tennis, og derfor er vi her. Vi ser med glede på alt det
positive knyttet til anleggsutvikling, medlemsøkning og Casper Ruuds prestasjoner, sa han.
— Men vi er bekymret for det som har kommet frem i media. Vi synes disse oppslagene har
vært for ensidige. Nå har vi fått en grundig innlæring i organisasjonen og hvordan den
fungerer. De som uttaler seg sterkest nå, representerer klubber som ikke har deltatt særlig i
sentralt utviklingsarbeid den tiden vi har vært presidenter.
Wright trakk også frem det gode forholdet tennisforbundet har til NIF, og han mente
delegaten Håkon Bergs ønske om en organisasjon med tre ansatte ikke ville kunne innfri NIFs
krav. Hans oppfordring til Tinget var at vi alle skulle være opptatt av tennisens utvikling, og
blir ferdig med konfliktene når denne dagen var over.
— Vi må ikke grave oss ned i skyttergravene, sa han.
Tidligere president og delegat 81, Jarl Bibow fra Ullern TK, fikk ordet. Han sa at han mente en
ekstern gransking var meningsløs. Han fastslo at Tennisforbundet hadde gjort en god jobb og
han sa videre at tennis er verdens mest utbredte idrett. Skal man utvikle seg med fakta fra
internasjonal tennis, må man ut for å henge med. Det gjaldt også trenere. Han trakk frem
idrettssjefens internasjonale nettverk og kompetanse i videoanalyse. Noe flere har bemerket
internasjonalt.
— At en norsk trener og idrettssjef skal gjøre alt fra Norge – hva er det for noe? Vi må også
komme oss ut. Det er det Sørvald har forstått. Det er jo også glimrende at han kommenterer i
Eurosport. Det er godt mulig at andre kunne gjort det – men vi må ikke bli så smålige at vi
henger oss opp i det. Idrettssjefen henter impulser og bringer dem hjem til Norge. Det er en
av hovedgrunnene til den fremgangen vi ser i norsk tennis nå, sa Bibow.
Han avsluttet med å gi honnør til NTF og idrettssjef Sørvald, roste utviklingen og gjentok at
her har det ikke skjedd noe kriminelt.
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Knut Sunde fra kontrollkomiteen (108 med talerett) fikk deretter ordet.
— Vi må være profesjonelle, sa han rettet til delegaten Tomas Wettergreen. Sunde mente
noen av spørsmålene fra OTK var relevante, mens andre var vås. (Dette dokumentet, som er
omtalt tidligere i dette referatet, var ikke offentlig tilgjengelig for tingets deltakere.)
— Når det påstås at noe er galt, kan man kritisere og rette skytset mot forbundet men ikke
gå løs på enkeltpersoner. Det finner vi oss ikke i, og forbundet skulle vært tydeligere på det.
Virvling av dritt må vi får slutt på, sa han (ordrett referert). Det kritikkverdige var at det ikke
hadde vært skriftlige avtaler mellom idrettssjefen og NTF. Det var det NTF som var ansvarlige
for.
— Nå ser jeg konturene av mange policy-valg som må gjøres og rutiner som må ettergås,
men det er ikke sikkert det er en gransking som kan endre på det, avsluttet han.
Dirigenten presiserte igjen at personangrep må unngås.
Delegat 47, Tomas Wettergreen fra Larvik og Stavern TK, fikk anledning til en replikk og sa,
rettet til forrige taler, Knut Sunde: ”Knut – jeg har respekt for dine meninger — men ikke
fortell hva andre skal mene.” Wettergreen sa videre at Tinget ennå ikke hadde fått svar på
vesentlige spørsmål som verdi av Idrettssjefens reiser, andre roller som Idrettssjefen innehar
og hvem som betaler for dette.
Delegat 67, Anders Eide, styreleder i Paradis tennisklubb, var med via Teams, og han fikk
ordet.
— Vi i Paradis tennisklubb skulle ønske at en større andel av reiseregningene var brukt
innenlands for å styrke aktiviteten i Norge. Tennis står med Casper Ruud nå i en stilling som
er omtrent slik sjakken stod med Magnus Carlson for noen år siden. Vi mener det er mulig å
gjennomføre mye mer nasjonalt, ikke minst i distriktene.
— Den medvinden som kommer med Casper Ruud må vi bruke til å danne nasjonale og
internasjonale arenaer der vi vi sprer aktiviteten ut i større deler av landet, og i større grad
trekker internasjonal tennis til Norge. Sjakk har klart det med flere internasjonale
arrangementer i Norge, og med god spredning av aktivitet over hele landet. Det er ingen
grunn til at ikke tennis kan få til det samme.
— Det skjer veldig mye positivt i distriktene og det er et stort engasjement både i Bergen og
Stavanger, som vi kjenner best. I Paradis TK gjennomfører vi årlig ITF og TE turneringer for
juniorer, vi har hatt internasjonal trenerkonferanse, vi har årlige seanser med foredrag, åpen
dag og oppvisningskamper med 2 x Ruud, vi planlegger en internasjonal ATP turnering m.m.
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— Vi inviterer alltid NTF med på det vi synes er ekstraordinære arrangementer og er åpen for
alle mulige synergier som det kan være mulig å få til mellom klubb og NTF i den forbindelse.
— Fremover håper vi at NTF i større grad vil prioritere deltakelse på slike arrangementer, og
at reiseregningene i fremtiden i større grad vil vise reiser til Bergen, Stavanger m. fl. fremfor
til internasjonale storbyer. Vi mener at den nettverksbygging som skjer på disse
arrangementene er viktig og kompletterende til den nettverksbygging som skjer på de store
arrangementene i utlandet. Vi mener også at det er mulig å ta internasjonal tennis til Norge,
og skape arenaer der spillere i mindre grad må flytte utenbys eller utenlands i ung alder for å
kunne hevde seg internasjonalt, sa han.
President Lars Gjerdåker fikk igjen ordet. Han ville tilbake til spørsmålene knyttet til
idrettssjefen. Gjerdåker sa han var overrasket over spørsmålene, særlig siden det spesifikt
var svart på disse spørsmålene i de grundige gjennomgangene som var gjort. Han sa seg enig
i at tydelighet var viktig.
Konstituert generalsekretær Aslak Paulsen fikk så ordet for å kommentere innspillene fra
Oslo Tennisklubbs representant. Paulsen inviterte OTK til en meningsutveksling – men det
måtte skje i forkant av tinget i 2021, da en ny handlingsplan skal legges frem til behandling.
Han minnet om at den høyeste myndighet i norske tennis er tennistinget.
Knyttet til idrettssjefen gjentok han også at Eurosport er en god mulighet, men at en
eventuell avtale må formaliseres og NTFs forpliktelser i en slik avtale må være
gjennomførbare. Avtalens innhold må være transparent, sa han.
Paulsen avsluttet med en kort kommentar til Paradis TK: ”Har vært en del i Bergen”. Region
Vest har også en egen aktivitetsutvikler som klubbene kan - og skal dra nytte av.
Punkt 7: Topptennis/Bredde
Dette punktet begynte med en innledning fra konstituert generalsekretær Aslak Paulsen.
Han begynte med klubbtiltak ment for breddeidrett.
— Tinget har vedtatt en 80-20 fordeling av kostnader mellom bredde- og toppidrett. Vi
bruker mest penger på avdeling 2 – og vi skal bruke mer ifølge budsjettet, som er på ca. 9
mill. Det tilsvarer 46 prosent av budsjettet for 2020, sa han.
Det var mange aktiviteter og tiltak som budsjetteres her. Han trakk frem Klubbdrive
terminlisten som er distribuert til alle klubber og mange trenere. Dette er aktiviteter mot
klubber og trenere. I terminlisten er det satt opp nettverksmøter i alle regioner.
Nettverksmøtene er den beste måten å drive klubbutvikling på. Videre sa Paulsen at han
ennå ikke hadde sagt nei til noen henvendelser fra klubber. Tilbudet gjennom Klubbdrive
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terminliste hadde tydeligvis ikke vært godt nok kommunisert, siden det ble etterlyst her på
tinget.
Paulsen trakk frem Ole Conrad Reier og hans engasjement for norsk tennis. Han startet en
spiller- og trenerutviklingskultur som vi må bygge videre på.
Paulsen synliggjorde så hva som hadde skjedd siden Reiers tid. Team Odin, SEB Next
Generation, 10-4, etablering av kompetansesenter fysisk trening og utvikling. Mye ble
kanskje for Oslo-orientert? Det måtte vi se på, og finne ut hvordan vi kunne involvere større
deler av landet.
Han kommenterte så spillerstøtte, som består av to ting. En sum penger som er sikret i
budsjettet. Vi kan ikke gå ut over det beløpet. Han opplyste til sammenligning at gjennom
Olympiatoppen kan utøvere få opp til kr 120.000 i støtte. Det praktiseres der mye strengere
kriterier enn det vi har i NTF spillermatrise. Mange land benytter samme matrisen som oss i
NTF.
Men for å få spillerstøtte krever vi blant annet deltakelse i NM, så sant det ikke er umulig ut
ifra en sportslig helhetsvurdering. Spillerne skal også være tilgjengelige for spill i Davis Cup
og Fed Cup. Han beskrev så kostnadene. De viser en nedgang i 2019 på grunn av den nye
landslagsmodellen som ble etablert høsten 2019 ved ansettelsen av landslagsansvarlig.
Prosess mot en ny modell for vurdering av topptennisspillerne ble gjennomgått av
konstituert generalsekretær. Han fortalte at bakgrunnen for at modellen ble vurdert var
blant annet at resultatene generelt sett var for dårlige. Olympiatoppen og en rekke
klubbtrenere var viktige meningsbærere for å komme frem til den nåværende modellen.
— Fremover må vi bruke tid og samle ressurspersoner. Den nye modellen må forankres slik
at flest mulig får eierskap til den. Fremtidens modell må være nasjonal og inkludere flere.
Modellen vi velger må være konkret og den må forankres bredt. Vi må ha en god
treningsbase hjemme i Norge. Det vil være kostnadsreduserende for alle, sa han.
Klokken var nå 15.22, og dirigenten bevilget tinget en pause på 20 minutter.

Tinget ble satt etter pause, klokken 15.45.
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Delegat 40, Morten Bjerke fra Holmenkollen TK, ba om ordet. Han sa at klubben sa seg enig i
at det må gjøres endringer i hvordan samarbeidet mellom klubber og NTF fungerer. Etter
klubbens mening er det blitt en altfor stor avstand mellom klubbene og NTF.
Det er for få arenaer hvor man kan diskutere hvordan vi tar norsk tennis videre. Mangel på
fora hvor disse temaene kan bli diskutert er etter klubbens mening skyld i
uoverensstemmelsene nå. Uten god dialog og informasjon dannes det grobunn for
spekulasjoner og konspirasjoner.
Tinget fungerer ikke som et bredt og åpent diskusjonsforum i praksis. Det har blitt et formelt
forum der planer og retninger bare aksepteres uten særlig diskusjon. Derfor trenger vi mange
flere dialogpunkter hvor man kan dykke dypere i mange viktige temaer.
Delegaten fra Holmenkollen TK, Morten Bjerke, presiserte at de tilstedeværende utgjorde det
høyeste organet i Norsk Tennis. Han stilte spørsmål om hvordan klubbene hadde bidratt til å
påvirke utviklingen gjennom årene. Han trakk selv en konklusjon. De fleste hadde ikke møtt
opp. De som møtte opp, kom til dels meget uforberedt, og noen hadde sikkert ikke engang
lest sakspapirene. Nesten ingen hadde noen meninger eller korreksjoner.
Han mente at diskusjoner om retningen for norsk tennis hadde vært totalt fraværende. Det
måtte vi som klubber og premissgivere for styre og administrasjon ta inn over oss. Vi kunne
ikke alene gi skylden på NTF, ved styret og administrasjonen.
Morten Bjerke fremholdt at det var klubbene selv som ikke hadde vært seg sitt ansvar
bevisst. Samtidig hadde NTF malt seg selv opp i et hjørne, fordi samarbeidet med klubbene
ikke i stor nok grad var basert på tillit.
— Hvis man på tinget kan være enige om at det ikke er noe ureglementert eller ulovlig som
har skjedd, så synes vi i HTK at vi må konsentrere oss om fremtiden, sa han. — Vi kan lære av
historien, men vi får ikke endret den. Han oppfordret klubbene til å involvere seg i en
endringsprosess.
Deretter fremmet delegaten et konkret forslag om at det skulle etableres en komité som
definerer områder hvor endringer og gjennomgang er viktig, og som gjør en prioritering av
dette arbeidet.
Holmenkollen TK anbefalte at 10 klubber involveres i arbeidet, og fremla følgende forslag til
mandat:
-

Hvordan skal vi sikre en god og nødvendig dialog mellom klubbene og NTF, i tillegg til
tinget? Hvilke fora skal vi ha, og hvordan skal disse fungere? Disse fora bør bli et
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-

-

-

-

viktig styringsverktøy for NTF, men det må være en riktig representasjon, og den må
ha forankring i majoriteten av klubbene.
Hvordan skal fordelingen mellom bredde og topp fungere? Alle vil jo ha mer, men
med begrensede ressurser må klubbene involveres, og ikke minst må de være enige i
denne fordelingen.
Hvordan skal toppsatsingen i norsk tennis foregå? Hvilke midler skal brukes, fordeles
og — ikke minst — hvem har ansvar for hva? Dette gjelder NTF, klubben og ikke minst
spilleren selv.
Hvordan ønsker klubbene at NTF skal tilby bistand i klubbdriften? Trengs det, og i
hvilken form og frekvens? Utrolig mye materiell finnes allerede digitalt, men evne,
vilje til og behov for å bruke dette synes uavklart.
Det er mange flere punkter som helt sikkert dukker opp i denne prosessen. Men dette
er ment som et innspill for at tinget kan samles om en strategi for å komme videre til
beste for norsk tennis.

Med dette som utgangspunkt skal de 10 klubbene samle Best Practice fra der de gjør dette
best, og komme tilbake med et dokument som bringer norsk tennis fremover. Bjerke
avsluttet med å peke på at man måtte se fremover, og at det å bruke midler på en ekstern
granskning var å skyte pianisten, isteden for å finne en bedre melodi.
Delegat 65, Håkon Berg fra Oslo Tennisklubb, fikk så ordet av dirigenten.
Håkon Berg innledet med å berømme forbundet for hvordan det har bidratt til hallprosjektet
som klubben vil realisere.
Berg gikk så over til å kommentere planen for spillerutvikling, og sa at han var bekymret. Han
bygget bekymringen på sin innsikt i trening av spillere på ulike nivåer. Det var så mye som
manglet – basisting som ikke var på plass. Han mente det måtte til en total revurdering av
hvordan vi utvikler tennisbarna våre i Norge. Spillene måtte få en fremtidsdrøm når de var 10
- 16 år om hvordan de kunne komme videre for å nå sine mål.
Delegat 28, Slobodan Rakanovic fra Frognerparken tennisklubb, fikk ordet av dirigenten.
Han ville sette fokus på Oslo Tennisarena, og hadde spørsmål til kostnaden pr. time for å
spille der, og hvorfor det sponses et akademi med 2 millioner kroner. Hvilke prioriteringer lå
til grunn for dette?
Ordstyrer sa at dette var spørsmål som lå utenfor det ekstraordinære tingets mandat.
Delegaten avbrøt så sitt innlegg, og forlot talerstolen.
Neste på talerlisten var Delegat 33, Audun Jensen fra Hamar IL tennis.
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Han sa seg enig med representanten som etterlyste større støtte til arrangementer. Han
stilte spørsmål om tennisforbundet ga en god nok situasjonsbeskrivelse av hvordan det så ut
der ute. Han tok for seg et eksempel fra innlandet.
— Nå er representasjonen lav. Vi har en sterk posisjon, men det er en lang vei frem. I
innlandet har vi gått opp med 150 medlemmer. Vi øker litt, men vi har ikke nådd målet om
5.000 som vi har satt oss. Vi har nesten ingen turneringer, og vi får heller ikke deltakere til å
komme til Hamar, Lillehammer eller Gjøvik. Oslo-spillerne har mer enn nok turneringer å
spille i der de bor. Turneringer og arrangementer er viktig, men vi når ikke frem, sa han.
Han fremmet 5 punkter:
— Vi vil være med på Tennis Kids. Det må bli enklere.
— Vi må få arrangere flere turneringer med god deltakelse.
— Vi vil ha flere utviklingssamlinger på tvers i regionen.
— Vi er i gang på Hamar, og har aldri hatt så mange ungdommer.
— Vi i regionen er ansvarlig for oss selv, men vi ønsker mer drahjelp, var hans
konklusjon.
Delegat 37, Jon Erik Rustad fra Holmestrand tennisklubb, fikk ordet.
Han konstaterte at han så konturene av enighet når det gjaldt topptennis, og ville gjerne
kommentere dette ut fra sin bakgrunn. Han oppfattet at «alt ikke er på stell», som han
uttrykte det, og mente særlig at alderssammensetningen ikke var som den burde være. Han
viste til at i NM var det svært få deltakere over 22 år.
— Vi må lære av de modellene som ikke viser seg å fungere, før vi starter nye. Det må vi
granske før vi starter på noe nytt. Han ga sin støtte til innlegget fra Morten Bjerke fra
Holmenkollen tennisklubb.
Delegat 67, Anders Eide fra Paradis tennisklubb, var med digitalt, og nå fikk han ordet. (Da
overføringskvaliteten var dårlig, er innlegget innhentet fra representanten i etterkant.)
Ny idrettsmodell:
— Ideene og forslagene til NTF og Aslak Paulsen om en ny modell er spennende og bra. Igjen
er vi opptatt av at det lages et opplegg som favner hele landet. Norge er god i mange
idrettsgrener, og felles for de fleste idrettsgrener der Norge hevder seg godt er at det
kommer toppidrettsutøvere fra hele landet. At det kommer verdensmestere i ski fra mange
småplasser og dalfører som Voss, Meråker osv. mener mange skyldes godt skiføre, sa han.
— Nå er det også godt tennisføre mange steder i Norge, og med en målrettet nasjonal
satsing som strekker seg utover Oslo området vil man fange opp talenter og ikke minst
mange livet-ut tennis spillere. Dette vil øke engasjementet for og drivkraften bak tennis i
Norge. Vi håper den nye strategien har plan for følgende aktiviteter, og bidrar gjerne med
konkrete innspill og tiltak, fortsatte han.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hvordan vil distriktene involveres?
Vil f. eks Bergen og Stavanger bli nye NTF sentre?
Vil det bli lagt landslagssamlinger til distriktene?
Vil det bli lagt Davis Cup til distriktene? Det vil skape et stort lokalt engasjement.
Kan hovedtrenere i klubbene involveres for å utforme revidert landslagsmodell?
Hvordan vil landslagstrenerne jobbe med spillere utenfor Oslo?
Ny modell vil ta noe tid å implementere. Hva vil bli gjort på kort sikt med store
talenter utenfor Oslo?

Per Granlund fra Gjøvik tennisklubb hadde møtt frem på det ekstraordinære tinget som
observatør, og var derfor uten talerett. Nå ba Thomas Wettergreen om ordet for å foreslå at
Granlund fikk talerett.
Dirigenten svarte at det normale er at slik godkjenning blir gitt ved åpningen, samtidig som
delegatlisten godkjennes. Han spurte derfor om tinget ville akseptere at Granlund fikk
talerett.
Tinget samtykket, og Per Granlund fikk så ordet.
Han fortalte fra sitt voksne tennisliv, der han blant annet hadde jobbet fire år i
tennisforbundet. Blant oppgavene han ble gitt, var å se på mulige forbedringspunkter
gjennom endringer i organisasjonen.
—Det var liten støtte til det da, og det er ikke bedre nå, sa han.
— Jeg er opptatt av endringsledelse, og mener at vi må ta tak i det nå. Skal vi modernisere
oss, må det profesjonaliseres. Det gjelder både trenere og ledelse. Det har jeg erfart etter 26
år som treneransvarlig på Bygdøy, og nå sist 7 år på Gjøvik, sa han.
Han stilte spørsmål ved hvorfor trenerutdannelsen på Norges Idrettshøgskole har falt ut.
Hans oppfordring til tennisforbundet var å få denne på plass igjen, til nytte for de 50
klubbene som driver helårsdrift.
Granlund avsluttet sitt innlegg med å gi følgende tips til klubbene:
— På Gjøvik har vi introdusert 3 gratis timer til alle nye medlemmer. Vi har økt med 100
medlemmer, og vi kommer til å nå 300 medlemmer i år.
Delegat 59, Martin Kildahl fra Nordstrand tennisklubb, var neste taler.
Han fortalte at han var nytt styremedlem i NTK, og at han ikke hadde representert på tinget
tidligere. Han syntes dette forumet fungerte dårlig, sa han. Han var enig med Holmenkollen
tennisklubb. Det var nok kunder her som ikke var fornøyd. Mange ville endre strukturen på
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tinget i 2021, med det er lenge til. Forbundet gjorde det vanskelig for klubbene å komme
med innspill og ha en mening. Han viste til forrige ting, der landslagstreneren nettopp var
ansatt.
Delegat 31, Pål Berg fra Golia tennisklubb, understreket også at han aldri hadde vært på et
tennisting tidligere. Han var frustrert, sa han. Delegatene skulle diskutere gransking, og han
leste opp NIFs definisjon av hva det innebærer. Han trakk frem temaer som var trukket inn i
diskusjonene, og som ikke hadde noen tilknytning til det. Disse tingene lå utenfor hva som
i.h.t. NIF kunne omfattes av en gransking. En gransking skal se bakover, og undersøke
forhold omkring det som da fremkommer.
Han hadde hørt administrasjonen forklare om alle aktuelle forhold, og han var trygg på at de
hadde fått all den informasjonen de trengte. Som advokat selv kunne han ikke forstå at det
skulle brukes minst 500.000 kroner på en gransking da det ikke var snakk om forhold som er
straffbare, og han kunne ikke støtte det. Hans konklusjon var at forholdene det snakkes om
her, hadde ingen ting med en gransking å gjøre.
Dirigenten, som hadde satt strek for debattene, overlot nå ordet til forbundets president,
Lars Gjerdåker.
Gjerdåker uttrykte glede over alle innspillene som hadde kommet i løpet av dagen. Han sa at
noe var omfattende, og det derfor ville ta tid å behandle alt.
Sak 8. Allerede identifiserte utviklingspotensial for NTF
Tinget var nå kommet frem til nest siste sak på agendaen – før avslutning.
Den konstituerte generalsekretæren startet med at det i NTF — som i alle andre
organisasjoner — var ting som kunne forbedres. Han roste de fremmøtte og deres
engasjement denne dagen.
Han gikk så gjennom identifisert utviklingspotensial, og presenterte dette slik:
1. Spesifisere stillingsbeskrivelser i NTF ytterligere:
Konkretisere og gjøre tilgjengelig
Eksterne oppdrag/Samarbeidspartnere
2. Tydeligere forventningsavklaringer fra NTFs administrasjon:
Drift — hva gjør NTF/hva skal NTF ikke gjøre?
Utvikling — forankring (bedre tid) — implementere (bedre tid)
3. Ytterligere transparent kommunikasjon:
Knyttet til de 2 foregående punktene.
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4. Mer og bedre informasjon ut — direkte — etablere relasjoner:
Klubb/region.
5. Ansvarliggjøring — tydeliggjøre hvem, hva og hvordan:
(NTF, klubber, trenere, spillere).
6. Engasjere klubber ytterligere:
Øke deltakelse på̊ ledermøter/ting.
Styrke klubbenes eierskap til NTF.
7. Tydeliggjøre beslutningsprosesser/idrettens organisasjonsmodell:
Løfte frem vedtekter og formål oftere (både i klubb og i NTF).
8. NTFs misjon: aktive klubber (styrer) som involverer og engasjerer medlemmer :
Kvalitetsklubb.
Retningslinjer og ressurser (forenkle/tidsbesparelse).
Medlemsundersøkelsesverktøy.
9. Topptennis — utvikle enda bedre samarbeid, forventningsavklaringer,
ansvarsfordeling, sentral og regional spillerutvikling (nasjonal modell).
10. Fremme og feire suksesser i norsk tennis:
Har vi for dårlig selvtillit?
Når er vi fornøyd/Hva gjør oss fornøyd?
11. Fremme viktigheten av åpenhet, diskusjoner og “høyde under taket”. Ærlighet,
engasjement, respekt og integritet:
Mangfold og åpenhet kan bære frukter
12. Utvikle/styrke tennissportens omdømme:
Hvordan ønsker vi å bli omtalt?
Har tennis blitt en instruksjonsidrett?
13. Forsterke faktainformasjon/orientering
Paulsen informerte også om at NTF fikk, som første forbund noen gang, full score på
implementering av idrettens kvalitets- og verdigrunnlag fra NIF. Dette vurderes årlig.
Delegat 58, Helge Røsjø fra Nordstrand TK, fikk ordet.
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Han presiserte at det var viktig å ha fokus på sak og ikke person. Det måtte gå begge veier.
Han følte ikke at rutiner om habilitetsvurderinger ble praktisert. Det inkluderte både styret,
ansatte og kontrollkomiteen. Inhabilitet var ikke et problem i seg selv, men hvordan det ble
håndtert. Hans oppfordring var at det utarbeides grundige rutiner knyttet til det.
Delegat 38, Jørgen Lindemann fra Holmenkollen TK, var neste taler.
Tennisforbundet leverte stor verdi for klubbene med dyktige personer. Avstanden mellom
forbundet og klubbene hadde dog økt. HTK ville derfor at det ble startet en prosess for å
gjenvinne tilliten. Tiltakene som ble presentert her var premature, og således ikke av stor nok
verdi.
Delegat 47, Thomas Wettergreen fra Larvik og Stavern TK, ba igjen om ordet.
Han ville se på tidslinjen, og spurte hvordan man så på utviklingspotensialet for fem år siden.
Wettergreen mente vi skulle se på fortiden. Hva hadde skjedd? Han hevdet at han hadde
flere spørsmål knyttet til det nå, enn da han ankom det ekstraordinære tinget denne dagen.
— Fremtiden er lys, og med litt endringer og støtte kan det bli veldig bra. Jeg vil vite hva som
har skjedd de siste fem årene, og vil ha svar omkring det, sa Wettergreen.
Deretter fikk president Lars Gjerdåker ordet. Han forsto at Nordstrand TK stilte spørsmålet
om habilitet, og forsikret at forbundet ikke skulle ta lett på det. Forbundet ville ta det med
seg i styret, nå når både styret og administrasjonen måtte se fremover.
Dirigenten foreslo dermed en pause til klokken 17.00, før man fortsatte med punkt 9 på
agendaen.

9 – Spørsmål om ekstern gransking
Da dirigenten igjen satte det ekstraordinære tinget, overlot han ordet til Egil Andre Berglund
i NTF-styret, slik at Berglund kunne redegjøre for forbundsstyrets tiltak knyttet til en
eventuell ekstern granskning.
Han fortalte at ekstern gransking kom opp som en sak i styret etter de alvorlige påstandene
som ble fremmet, også i sosiale medier. Etter hvert ble det et sterkt mediepress som styret
måtte ta tak i.
Han gjenga så et brev der styret hadde bedt 9 aktuelle fagmiljøer om en pris på gransking.
Disse ble oppgitt til å være BDO, Deloitte, Ernst & Young, Grette, KPMG, Lynx, PWC, Sands og
Selmer.
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Han presiserte at han som en del av beslutningsgrunnlaget henviste til advokatforeningens
sider. Der er det både definert hva en gransking er, hvorfor og hvordan den eventuelt skal
gjennomføres, og habilitet.
Advokatforeningens retningslinjer for private granskninger 1.1:
Ekstern granskning er en ekstraordinær form for utredning, som bare bør
brukes i tilfeller hvor det finnes klart at slik granskning er den mest
hensiktsmessige løsningen ut i fra sakens karakter og alvorlighetsgrad, samt
oppdragsgiverens interesser.
Før ekstern granskning iverksettes bør det foretas en vurdering av hva som er
den mest hensiktsmessige undersøkelsesformen. Det kan være at den aktuelle
undersøkelsen best kan foretas internt ved hjelp av organisasjonens egne
ansatte eller tillitsmenn, eller ved en kontrollhandling utført som del av
ordinær revisjon. En granskning kan også gjennomføres i samarbeid med
organisasjonens egne ansatte og en ekstern rådgiver.
Delegat 57, Tomas Kristensen fra Nordberg tennisklubb, ba om ordet.
Han hadde fulgt saken med interesse, og mente det hadde kommet frem mye bra. Han
fortalte at han selv hadde 15 års erfaring fra idretten som advokat.
Denne dagen opplevde han uttrykk for misnøye med hvordan forbundet ble drevet. Men han
hadde ikke sett tegn til misnøye som skulle tilsi gransking. Han mente derfor at gransking var
unødvendig.
— Det er et demokrati som skal fungere. Klubbene eier forbundet og det er klubbene som
velger styret. Er vi misfornøyd, må vi endre på tinget ved å fremme forslag om endrede
retningslinjer. Dagens styre har sittet et drøyt halvt år, og kan ikke klandres for situasjonen
slik den fremstår nå, sa han.
— Jeg synes også det er viktig å se på dette fra mitt yrke som advokat, og med den
bakgrunnen mener jeg man må være varsom med å vedta gransking i saker som i realiteten
er en persontvist. Jeg ser at vi har fått kjempegode svar, selv om alle spørsmålene ikke har
vært relevante.
Han frarådet å bruke mange hundre tusen på en gransking som var unødvendig. Var det
noen som mente det var begått straffbare forhold, burde de gå til politiet og anmelde.
Delegat 18, Øystein Risan fra Asker tennisklubb, var den neste på talerlisten som fikk ordet.
Det han hadde hørt i dag om forbundet, kjente han ikke igjen fra vedtakene på de tingene
han hadde vært med på. Det var merkelige holdninger omkring noe han oppfattet som
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vedtatt med enstemmighet. Han var blitt kontaktet og hadde tatt kontakt med forbundet på
en god måte. Han mente det man hadde besluttet var blitt utført. I Asker Tennisklubb mente
man at en gransking var unødvendig.
Delegat 40, Morten Bjerke fra Holmenkollen Tennisklubb, fikk ordet, og fremførte sitt
budskap slik:
— Vi nærmer oss avstemning og det er nå lagt inn et forslag fra Holmenkollen Tennisklubb,
der også Heming med flere har vært involvert. Vi mener det er viktig at vi ikke bare stemmer
ja eller nei — men også bestemmer hva som skal skje etter det. Det er viktig at vi er enige om
hvordan vi skal komme videre etter tinget her i dag. Det er viktig å ha fokus på tillit og på
fremtiden, sa representanten.
Delegat 82, Sven Erik Nordang fra Ullern Tennisklubb, var neste taler som hadde meldt seg.
Dette er hans første forbundsting, og han hadde fått erfare at medieoppmerksomhet var
ubehagelig, og at det allerede hadde fått konsekvenser. I dag hadde de i informasjonen og i
debattene gått langt utenfor det spørsmålet de skulle stemme over, men han syntes det
hadde vært utrolig viktig. Han rådet til å bruke tilbakemeldingene positivt istedenfor å bruke
penger på gransking, og sa at hans klubb støttet en komité.
Knut Erik Sunde fra Heming (108 med talerett) var den neste som fikk ordet.
Noen ganger brukte man gransking for å tilfredsstille noen. Det kunne for eksempel være
media. De verste og styggeste påstandene som hadde fremkommet var dokumentert å være
feil.
Men det var viktig ikke bare å ha ja eller nei. Derfor støttet han det å sette ned et utvalg. Det
var ingen saklig grunn til gransking. Han så ikke behovet for det. Hadde det vært noe i
påstandene om juks og fanteri, hadde man tatt tak i det.
Tidligere president med talerett, Jarl Whist (108), fikk ordet.
Han fortalte forsamlingen at han hadde vært med på granskinger tidligere i andre forhold,
men at han ikke så noe behov for det her. Han trakk også frem at det var viktig med gode
relasjoner internasjonalt for å videreutvikle norsk tennis, og trakk frem Tennis Europe som en
ressurs. Han mente det var godt mulig å få til en modell der vi kom godt ut.
— Jeg har alltid vært stolt av NTF, sa den tidligere presidenten. — Men da jeg leste avisene,
lurte jeg. Hvis det er slik nå – hva har skjedd? I dokumentasjonen som er gitt og gjennomgått
er det ingen ting som tilsier gransking. Men kanskje kan vi bruke noe av dette positivt og
komme videre, slik Holmenkollen Tennisklubb foreslår.
Dermed var debattene på det ekstraordinære tinget avsluttet, og dirigenten foreslo følgende
modell for avstemming:
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Først håndsopprekning om man skulle ha skriftlig avstemning eller håndsopprekning.
Så ville han avklare om tinget mente sakene i dag skulle behandles under paragraf 20, som
krever 2/3 flertall for vedtak.
— Deretter tar vi stilling til gransking, sa dirigenten.
Det var nå tre forslag det skulle stemmes over: ett forslag som fulgte med innkallingen, ett
fra Larvik og Stavern tennisklubb v/Thomas Wettergreen, og ett innkommet fra
Holmenkollen Tennisklubb.
Hvis tinget sa nei til gransking, innebar det også nei til forslaget i tingpapirene og forslaget
fra Larvik og Stavern tennisklubb v/Thomas Wettergreen.
Styremedlem Egil Andre Berglund redegjorde på vegne av styret. Han presenterte så deres
forslag slik:
Dersom tinget oppfatter at en ekstern gransking er det mest hensiktsmessige
alternativet for en utredning ut fra sakens karakter og alvorlighetsgrad, bes
det om at styret gis fullmakt til å utforme mandat for granskingen, rammene
for granskingsutvalgets arbeid og valg av granskingsutvalg.
Delegat 47, Thomas Wettergreen fra Larvik og Stavern Tennisklubb, redegjorde for deres
forslag. Han avsto fra å lese det en gang til, basert på hva han oppfattet som stemningen i
salen.
Delegat 38, Jørgen Lindemann fra Holmenkollen Tennisklubb, redegjorde for deres forslag,
som var utformet slik:
Tinget anser at det viktigste av underliggende kritikk om NTF baserer seg på
prioriteringer, retningsvalg og evt. rutiner. Dette er ikke elementer som egner seg for
ekstern gransking.
Ved bedre prosesser og mer dybdeanalyse på utvalgte områder, vil det bli bedre
styringssignaler fra tinget til styre og administrasjon.
Slikt løses ikke på tinget. Derfor foreslås at en representativ arbeidsgruppe på 7-10
klubbrepresentanter har møter med styret og administrasjonen i annet halvår for å
gå dypere inn på pengebruk og prioritering. Rapport lages og offentliggjøres.
Så behandles rapporten i styret, og legges deretter frem for tinget til drøfting.

33

Han redegjorde så kort for forslaget.
Han innledet med å si at avstand mellom de ulike organisasjonsleddene kunne være så
mangt. Noen ganger følte man også at det var langt fra Holmenkollen Tennisklubb til Norges
Tennisforbund.
— Etter en slik prosess vi er gjennom nå, vil det uansett være viktig for alle å bygge opp igjen
tilliten i tennis-Norge, sa han.
Det var nå 36 stemmeberettigede i salen, og på Teams ble det oppgitt å være 30. Til sammen
var det altså 66 stemmeberettigede.
Da det ikke var noen som ønsket skriftlig avstemning blant delegatene i salen, konkluderte
dirigenten med at avstemning skulle skje ved håndsopprekning. Av representantene på
Teams var det én som ønsket skriftlig avstemning.
Dirigenten spurte så tinget om de mente denne saken kom inn under paragraf 20.
§20 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller
betydelig omfang
Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter, eller betydelig
omfang i forhold til NTFs størrelse eller virksomhet må vedtas på tinget. Slike
disposisjoner må fattes med 2/3 flertall, dersom 1/3 av de stemmeberettigede
krever det.
De som mente det skulle kreves 2/3 flertall skulle tilkjennegi det med JA på Chat. I salen
ble det stemt ved å rekke opp nummerskiltene. Opptellingen viste at 63 mente at §20
skulle komme til anvendelse. 2 stemte NEI og 1 avsto.
Deretter inviterte dirigenten det ekstraordinære tinget til å stemme over om det skulle
gjennomføres en ekstern gransking.
54 representanter stemte NEI til gransking, 2 stemte JA og 10 avsto fra å stemme.
Deretter gikk man over til å behandle forslaget fra HTK. Det forslaget ville kreve enkelt
flertall. En eventuell gruppe skulle settes sammen av kontrollkomiteen.
54 stemmer støttet HTK, 6 stemte NEI, og 6 avsto.
Klokken var nå 18.02, og dirigenten takket for tilliten som var vist ham, og hevet det
ekstraordinære tinget i Norges Tennisforbund.
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Norges Tennisforbund
Ingen blir gode alene, men sammen kan vi
utgjøre en forskjell for norsk tennis og padel.
Eikenga 4, 0579 Oslo
E: post@tennis.no
T: 22 72 70 00
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