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Norsk tennis er i medvind. Det er langt fra bare Casper Ruud som har 
suksess. Klubbene vokser, blir flere og utvikler seg. Tennissporten opplever 

økt popularitet. Det er mediaoppmerksomheten en kjærkommen bidragsyter 
til. Trenerne står på uke etter uke og utdanner seg i et system som høster 

internasjonal anerkjennelse. På anleggsfronten er det haller på vei som 
kanskje setter en ny standard i norsk tennis?  

Samtidig er utfordringene like store og like mange som før. Tennisforum og 
Tennistinget er årlige begivenheter for å drøfte og planlegge for å møte disse. 
Samarbeid og kommunikasjon er nøkler i alle kamper – også for norsk tennis.

Norsk tennis
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Casper Ruud har etablert seg i verdenstoppen i en 
idrett som drives i over 200 land. I verdens største 
individuelle idrett er en nordmann rangert som 
niende beste tennisspiller i verden – på plassen foran 
legenden Roger Federer. 

— Jeg tror ikke det enda har gått opp for den jevne 
nordmann hvor stor denne prestasjonen egentlig 
er. Tennis er verdens største individuelle idrett, med 
utøvere i alle verdensdeler og de fleste land. At Casper 
klarer å bryte topp 10 er en fantastisk prestasjon, sier 
Lars Gjerdåker, president i Norges Tennisforbund. 

Casper Ruud, som har hatt basen sin i Norge det 
meste av karrieren, har i løpet av 2021 tatt fem ATP-

titler og spilt Laver cup sammen med alle verdens-
stjernene.

Verdensklasse i en 
verdensidrett

Utvalgte resultater

• Vinner av Buenos Aires (2020) og Genève, Båstad, 

Gstaad, Kitzbühel og San Diego i 2021

• Spilte for Europalaget i Laver cup i 2021

• Semifinale Roma i 2020 (ATP1000)

• Australian Open: 4. runde i 2021

• French Open: 3. runde i 2020

• Wimbledon: 1. runde i 2021

• US Open: 3. runde i 2020
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— Noe vi har gjort riktig er å utvikle et våpen. Vi har 
jobbet med å utvikle en god forehand siden han var 
13-14 år. Jeg så potensialet i den og den skulle brukes 
så mye som mulig. Idag har han en av de beste 
forehandene på touren på grus, forteller Christian 
Ruud i podcasten «Linus på baslinjen».

Ruud forteller at han har lært av egne feil og jobbet 
skadeforebyggende for Casper Ruud.

— Vi har hatt fystrener siden han var 13 år. For å bli 
sterk og unngå skader. Jeg hadde mye problemer med 
arm og skulder. Jeg kunne for eksempel ikke trene 
serve. Så målet har vært å styrke fysdelen hos Casper.

Ruud forteller også at de har hatt en langsiktig plan. 
Casper spilte mye TennisEurope under 14 år. Der 
endte han blant de åtte beste. Mens mange av dem 
da reiste videre for å få ITF ranking, valgte Team Ruud 
å trene hjemme i Norge. De så ikke at det var noe 
poeng i å reise 200 dager i året for å bli nr 600 på ITF 
rankingen. Ruud valgte å trene hjemme og heller bli 
bedre før man skal ut og teste nivået.

Ruud forteller videre at Casper er et produkt av norsk 
tennis. Men han er selvsagt litt heldig som har hatt 

en far som har hjulpet han på rett vei. Casper trente 
mye i Snarøya Tennisklubb med en spiller som var et 
år eldre (Nicolai Ødegaard). Han har også hele tiden 
vært en del av Tennis-forbundets diverse akademier, 
både Ten4 og Pro Court. Casper har altså vært en del 
av både klubb- og forbundssatsing. Da resultatene 
kom og han kom til finalen i EM u14, vekket dette 
interessen for Casper i Norge. Sponsorene turte å 
satse på unge Ruud. Dette gjorde det mulig å bygge 
et team rundt Casper Ruud.

— NTF har gjort mye bra for Casper og flere spillere. 
Selv om NTF har hatt flere satsings-modeller, er det 
ingen garanti for at man skal bli proff. Men jeg synes 
NTF har lagt til rette for og samlet de gode spillerne 
i alderen 13-17 år og det har Casper vært en del av, 
forteller Ruud

I dag består Team Casper av mange personer. Øivind 
Sørvald, som også er en del av Norges Tennis-
forbund, har hjulpet Casper siden han var 12 år.

Veien til 
verdenstoppen

Veien til verdenstoppen: 

1. Utvikle våpen

2. Jobbet skadeforebyggende

3. Langsiktig plan
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— Sørvald har filmet video, justert teknikk, hjulpet til 
med analyse. Han er en av verdens beste til det. Vi 
trengte ikke utlandet for å finne den kompetansen, 
forteller Christian.

Marcel da Cruz har vært med hele tiden ettersom 
han var en del av Ten4 akademiet i regi av Norges 
Tennisforbund. Ten4-akademiet hadde som mål 
å skape topp 100 spillere, derav navnet 104. Dette 
kompetansesenteret var Casper Ruud en del av fra 
sommeren 2013. I tillegg samarbeider Team Ruud 
med mentaltrener Erik Bertrand Larsen og de har 
nylig tilknyttet seg fysioterapeut Alexander Brun.

— Vi kan vise at det faktisk er mulig å hevde seg 
i internasjonal idrett og komme fra et lite land, sa 
Casper Ruud under et intervju med TV 2 Sporten etter 
at han rykket opp som nr 16 på ATP rankingen tidligere 
i våres.

— Jeg synes det er viktig at Norge har et 
kompetansesenter der spillerne kan møtes og med 

den flotte kompetansen vi har i Norge. Dette er noe 
både jeg og Casper har dratt nytte av i mange mange 
år. Vi håper det er noe som kan fortsette i lang tid 
fremover også, sier Christian Ruud om hans tanker 
om et kompetansesenter for spillere i Norge.

De siste årene har Team Ruud også fått hjelp av Rafa 
Nadal akademiet. Der får man bekreftelse på det de 
har trodd på. Der har de tilknyttet seg en trener, Pedro 
Clar, som reiser når Christian ikke reiser med sønnen.

Ruud forteller at de først og fremst var overrasket 
over intensiteten på treningen på Rafa Nadal 
akademiet da Casper kom dit som 18 åring. Toni 
Nadal var imponert over Casper, men tøff. Det var 
aldri snakk om å ta ballen på to sprett på trening. 
Det var nok det som overrasket Team Ruud mest. 
Treningen var tøff fra første ball og fra første sekund. 
Slik har Rafael Nadal trent siden han var 10 år.

— Her forstod vi at vi måtte ta et steg til. Hvorfor tar 
man ballen på to sprett på trening?
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— Mange tror nok at jeg har stått og slått ball med 
Casper i timevis hver dag, bare oss to, at jeg har vært 
mye alene med Casper på banen, men det er faktisk 
litt feil, sier Christian Ruud til «Olympiapodden».

I en 57 minutters podcast med Christian Ruud 
og analyseansvarlig i Team Ruud, Øivind Sørvald, 
forteller Ruud om trenerrollen som far og trener, men 
også om langsiktigheten i treningsarbeidet.

— Jeg hadde egne erfaringer som spiller selv. Jeg 
likte selv å trene med flere på banen, for da ble det litt 
konkurranse og da sto jeg ikke bare og slo ball med 

treneren min, sier Ruud i podcasten.

Det har derfor hele tiden vært viktig for pappa og 
trener, Christian Ruud, at det skal være moro på 
trening med sønnen Casper.

— Planen har hele tiden vært å ikke drepe lysten ved 
å bare stå å trene med meg. Vi har alltid hatt med 
kompiser og hatt morsomme treninger med litt smil 
og moro. Vi har prøvd å ha det gøy så mye som mulig, 
sier Christian Ruud til Olympiapodden.

Målet har likevel vært at man skal gi en skikkelig inn-

— Vi har prøvd å ha det 
gøy så mye som mulig

NORGES TENNISFORBUND 7



sats på trening, ettersom man ikke får like mye tid på 
banen i Norge som i andre land. Men det måtte være 
en del lek og moro i det også.

Da Casper var førsteårs u16 hadde Casper og 
Christian fokus på trening og fys og ikke nødvendigvis 
reising og konkurrering utenfor Norges grenser. Ruud 
ser at veldig mange spiller seg litt ihjel. Det var ikke så 
viktig for dem å spille seg til nr 600 i verden på junior-
rankingen, slik mange av konkurrentene gjorde.

— Det er vanskelig, fordi du må jo ut og teste deg, 
bygge selvtillit. Men jeg tror også mange blir lei fordi 
du har reist jorda rundt før du er 17 år, sier Christian 
Ruud om valgene de tok da Casper var yngre.

Casper drev også med annen idrett i ung alder. Han 
spilte både bandy og fotball og var spesielt god i 
fotball. Men Casper likte å vinne og det ble mye tap 
i fotballen. Det var han ikke fornøyd med. I tennis 
kunne han kontrollere utfallet selv. Christian tror dette 
er grunnen til at Casper til slutt valgte tennis. Han 
hadde tidlig konkurranseinstinkt.

Har søkt kompetanse
Øivind Sørvald, som har fulgt Casper de siste 10 
årene, har observert Ruuds far og trenerrolle fra side-
linjen. Sørvald har gjennom en årrekke vært med i 
den tekniske utviklingen i Team Casper Ruud, og har 
parallelt vært sportsjef i tennisforbundet.

— De fleste foreldre som har drevet med idretten 
tenker de kan det best selv, mens Christian spurte de 
han kjente, tidlig, sier Sørvald.

Ruud bekrefter at han hele tiden har spurt der han 
føler at han ikke har hatt like mye kunnskap.

— Jeg har hele tiden hatt bra folk rundt med teknisk, 
fysisk og mentalt kompetanse. Vi har hatt bra folk 
rundt oss hele tiden som også har hatt troen på det vi 
holder på med, bekrefter Ruud i Olympiapodden.

— Vi i teamet prater veldig mye sammen, både fysisk, 
teknisk og taktisk. Det er mange trenere som ikke 

vil spørre. Christian har hele tiden vært på søken og 
dette har vært veldig utviklende for alle i teamet, sier 
analyseansvarlig Øivind Sørvald.

— For oss i teamet er det fint å jobbe med Christian 
og Casper som er ydmyke og derfor føler vi at vi kan 
bidra med gode innspill og gjøre gradvis endringer, 
fortsetter Sørvald.

Olympiapodden spør avslutningsvis hva norsk tennis 
kan lære av denne historien?

— Det vi håper kan skje er at tiden med en trener er 
forbi, at «one man band»-tiden er over. Vi må søke 
kompetanse, utvikle ferdigheter. Vi i Norge må jobbe 
annerledes, innholdet og kvaliteten må være høyere 
enn ute i verden. Treningen må være mer presis og 
med hensikt, avslutter Sørvald.

Christian Ruud og Øivind Sørvald under Ten4 akademiet.
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Damelandslaget har gått lenge uten å få spille 
kamp, men når de endelig skulle i aksjon, leverte de 
varene. Laget imponerte i Vilnius og vant gruppen 
sin uten tap av sett. I tur og orden vant damene over 
Makedonia, Albania og Bosnia. Innsatsen til Ulrikke 
Eikeri, Dorthea Faa Hviding, Astrid Wanja Brune Olsen 
og Malene Helgø resulterte i opprykk til 2. divisjon.   

Pilene peker oppover også for herrelandslaget. Norge 
er rangert som verdens 43. beste herrelandslag 
og har nå vunnet både mot Georgia (86. plass), 

Barbados (53.) og Uzbekistan (25.) Neste kamp 
går mot Ukraina (33.) hjemme på OTA siste helg i 
november.

Casper Ruud Ruud er utvilsomt en viktig grunn til 
framgangen, men også Victor Durasovic har prestert 
godt og bidratt med viktige seirer både i single og 
double. Unggutten Lukas Hellum Lilleengen fikk 
debutere med seier mot Barbados. Mot Uzbekistan 
var Felix Nordby, Andreja Petrovic og Simen Sunde 
Bratholm med i troppen.

Opprykksjubel i de 
norske landslagene
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Verdensranking herrer Verdensranking damer

Davis cup

1. Frankrike

2. Kroatia

3. Spania

4. Belgia

5. USA

14. Sverige

31. Finland

43. Norge

56. Danmark

Billie Jean King cup

1. Frankrike

2. Australia

3. USA

4. Tsjekkia

5. Hviterussland

27. Sverige

47. Finland

50. Danmark

73. Norge
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Mye har handlet om en populær verdensstjerne fra 
Snarøya de siste årene. Kan flere nordmenn nå opp 
på stjernehimmelen?

Per i dag har vi fem spillere blant de 500 beste 
spillerne i verden. På sikt ser NTF for seg at dette 
tallet dobles. 

Landets nest beste herrespiller, Victor Durasovic, 
ligger stort sett rundt 300–350 på verdensrankingen. 
Vår beste kvinnelige proff, Ulrikke Eikeri, er kommet 
seg innenfor de 100 beste på doublerankingen etter 
flere turneringsseirer det siste året. Nylig fikk hun 
sin første WTA-tittel. Bestenotering har også Malene 
Helgø oppnådd dette året. Hun er kommet opp på 
346. plass på WTA-rankingen. Melanie Stokke er også 
topp 500.

— Disse spillerne har absolutt muligheter til å klatre 
betydelig på rankingen med et opplegg på hjemme-
bane der spillerne kan ta del i den kompetansen vi 
har i norsk tennis og norsk idrett, sier landslagstrener 
Fredrik Lovén.

Han mener det er viktig å vise at det er status å satse 
på tennis.

— Det er viktig at spillerne som i dag spiller profesjonelt 
kan få mer hjelp og støtte samtidig som det er viktig 
for yngre spillere å se at det er mulig å bli god i Norge. 
Norsk tennis skal bry seg om disse spillerne.

Landslagsmodellen
For to år siden startet NTF satsningen på junior-
landslag U14 og U16. Tirsdager og torsdager ble de 
tre-fire 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. 

Denne treningen kommer som tillegg til den treningen 
spillerne allerede har i egen klubb og på Wang/
NTG. Landsspillere i junior og senior, som har hatt 
mulighet til å delta på formiddagstreninger, har også 
benyttet seg av treningsbaner og kommet med egne 
sparringspartnere til dette tilbudet. 

Kommer det noen topp-
spillere etter Ruud?

Utviklingsansvarlig Øivind Sørvald og landslags-ansvarlig 
Fredrik Lovén.
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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 til stede minst en 
gang hver måned på landslagstreningen. Dette for 
å avklare arbeidsoppgavene og videre individuelle 
utviklingsoppgaver. 

— Hva er de viktigste erfaringene med Landslags-
modellen så langt? 

— For å få frem så gode spillere som mulig og som 
skal ha sjansen å spille profesjonelt eller delta i DC/
BJKC så må vi fortsette veilede, tilrettelegge og hjelpe 
klubbene og trenerne. Det er i klubbene den daglige 
jobben må gjøres og hvis klubben er godt strukturert 
så kan forhåpentligvis trenerne fokusere mer på det 
sportslige og ha sitt hovedfokus på spillerne. Trenerne 
må få mer tid til de spillere som ønsker satse på sin 
tennis og som er dedikert sin tennis, mener Lovén. 

Internasjonal erfaring på norsk jord
Et ledd i juniorsatsningen er også å sørge for inter-
nasjonale juniorturneringer i Norge der norske 
juniorer kan måle seg mot internasjonal motstand og 
samtidig holde kostnaden nede. 

— Viktig for våre beste juniorer å få sjansen å spille 
mot de beste for fortsatt utvikling og se hva som 
kreves. Det finnes selvfølgelig mange veier mot å bli en 
topp-spillere i verden samtidig som statistikken viser 
at man bør «være med» i junioralderen på ITF-touren 
og kunne konkurrere blant de beste i verden, mener 
landslagstreneren.  

Han minner om at alle våre fire fremste spillere – 
Casper, Viktor, Ulrikke og Malene – var topp 100 på 
ITFs juniorranking. 

— Vi ønsker få flere til å satse både på ITF junior-tour, 
men også profesjonelt, direkte etter junior-alder eller 
etter college-spill. I 2030 ønsker vi ha 10 spillere topp 
500 på ATP/WTA, forteller Lovén.

Internasjonal juniorranking

• ITF gutter: 1042. Albert Porsmyr Hansen

• ITF jenter: 472. Emily Sartz-Lunde

• Tennis Europe gutter U16: 133. Nikolai Kjær

• Tennis Europe jenter U16: 209. Emily Sartz-Lunde

Juniorlandslaget under EM U18 individuelt i Klosters i juli 2021. Jon William Karlstad, 
Anna Sofia Håseth, Nicoline Sartz-Lunde.
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Mens norsk idrett har en synkende tilslutning, har 
tennis mer eller mindre hatt en sammenhengende 
medlemsvekst i 20 år.

Tennis er nå den 10. største sporten i Norge etter en 
medlemsvekst på 14 %. 33.899 medlemmer er det 
høyeste tallet som noen gang er registrert i Norges 
Tennisforbund. 

— Dette er svært gledelig. Veksten i 2020 er svært 
høy. Selvsagt er det en stor Casper-effekt der, men 
også en Covid-effekt der tennis som en kontaktløs 
idrett klarte å holde stor «åpningstid». I bunn sitter det 
langsiktige arbeidet som alle klubbene har gjort, sier 

Lars Gjerdåker, president i Norges Tennisforbud. 

Medlemsveksten gjelder i alle aldersgrupper fra 6 år 
og oppover, og over hele landet. Hele 107 klubber fått 
flere medlemmer det siste året, mens bare 35 klubber 
har hatt negativ utvikling. 
 
Tennis i Norge er fortsatt konsentrert rundt områdene 
Oslo, Stavanger og Bergen samt byer på begge sider 
av Oslofjorden. Men tennismiljøer i andre deler av 
landet er også i fremmarsj. Innlandet og Trøndelag er 
regionene med størst prosentmessig vekst. Sørvest 
og Nord kan også vise til kraftig medlemsøkning. 

Tennis blir større 
og større
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Generalsekretær Aslak Paulsen gleder seg over 
veksten.

— Interessen for norsk tennis og padel har de siste 
årene vært enorm. NTF tror at årsaken til veksten 
skyldes dyktige og hardtarbeidende klubber, langvarig 
satsning på kompetansebyggende tiltak, mye tennis 
på TV (Eurosport/Discovery+) og ikke minst Casper 
Ruuds elleville prestasjoner. I tillegg tror jeg mange har 
fått øynene opp for at tennis er en livslang idrett og 

som du kan starte med i ung eller voksen alder.

Han tror også at omgivelsene er blitt mer klar over 
tennissportens popularitet. 

— NTF har blitt en organisasjon som har styrket sin 
posisjon og blitt enda mer betydelig både i størrelse, 
ovenfor media og i Norsk idrett generelt, mener Aslak 
Paulsen. 

  Antall grupper       Aktivitetstall

Medlemsutvikling 
Tabellen viser medlemsvekst 
fra 2001–2020. Blå linje viser 
utvikling på antall klubber/lag 
i samme periode.
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Nye klubber 

• Steinkjer Tennisklubb

• Trondheim padelklubb

• Drammen padelklubb

• Bærum padelklubb

• Sandefjord og Tønsberg padelklubb

• Bossmo & Yttern IL – Tennis

• Hof IL – Tennis

• Hølen IK –Tennis

• Kløfta IL – Tennis

• Monolitten

• Larkollen Tennisklubb

Ruuds framgang, popularitet og synlighet i norsk media er en av 
flere faktorer som har skapt stor medlems-vekst i de fleste norske 
tennisklubber. Her har Ruud besøkt Heming IL Tennis.
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Verdens 10 mest populære sporter

Nettsiden Sportyghost lager ofte lister over diverse interessante – og iblant mindre 
interessante – fenomener innen sportsverdenen. Nå har de rangert verdens mest populære 
sporter. Akkurat hvordan de har kommet frem til sifrene er uklart, men Sportyghost hevder 

at de har benyttet seg av en kombinasjon av antall utøvere og hvor mange som følger 
sporten via media. De avslutter derimot sin metodegjennomgang med at det bare er et 

estimat. Listen ser ut som den nedenfor, tror dere at den stemmer?

1. Fotball
3.5 milliarder følgere. 

Størst i Europa, Afrika, Asia, Sør-Amerika.

2. Cricket 
2.5 milliarder følgere. 

Størst i Asia, Australia, Storbritannia.

3. Landhockey
2 milliarder følgere. Størst i Europa, 

Afrika, Asia, Australia.

5. Volleyball
900 millioner følgere. Størst i Europa, 

Australia, Asia, Sør-Amerika.

6. Bordtennis
850 millioner følgere. 

Størst i Europa, Afrika, Asia.

7. Baseball
500 millioner følgere. 

Størst i Nord-Amerika, Japan.

9. Basket
400 millioner følgere. Størst i Nord-

Amerika, Sør-Amerika, Europa.

8. Golf
450 millioner følgere. 

Størst i Europa, Asia, Nord-Amerika.

10. Amerikansk fotball
400 millioner følgere. Størst i 
Nord-Amerika, Asia, Australia.

4. Tennis
1 milliard følgere. Størst i Europa, Asia, 

Nord-Amerika, Sør-Amerika.
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I gledesrusen over medlemsveksten tilkommer også 
utfordringer. Anleggskapasiteten er krevende og er i 
noen klubber på bristepunktet.

— Samtidig melder flere klubber om at tidligere 
uutnyttede timer nå begynner å bli mer attraktive, 
melder Aslak Paulsen, generalsekretær i Norges 
Tennisforbund, og legger til:

— Stappfulle anlegg vil være et viktig argument å ta 
med seg inn i dialogen med idrettskretser, kommuner 
og NIF. 

Mangel på innendørskapasitet er fremdeles den 
største enkeltstående utfordringen for utvikling og 
vekst i norsk tennis. Flere innendørsbaner er derfor 

NTFs høyeste prioriterte anleggsmål. Utebaner med 
høyere utnyttelse, bedre kvalitet, mindre vedlikehold 
er også viktig. Etablering av padel-anlegg både uten-
dørs og inne har høy prioritet for å kunne møte den 
eksplosive veksten vi opplever i denne grenen.

Heldigvis bygges det nye anlegg. NTF anslår at det 
vil finnes 250 padelbaner innen utgangen av året. 
De fleste er kommet til de siste par årene. Padel er 
dermed rigget for stor vekst de nærmeste årene. 

Tennisbane-bygging kan ikke sies å være like 
eksplosiv som padel, men også her er det positiv 
utvikling. Mysen og Hønefoss åpnet hver sin hall i 
2020. Året før kunne Egersund og Vestre Bærum ha 
storstilt åpning av sine nye anlegg.

Nye anlegg på vei
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I 2022 og 2023 er det ventet at ytterligere tre klubber 
kan by medlemmene sine på nye innendørsbaner. 
Bryne er i siste fase av ferdig-stillelsen, Bygdøy og 
Kolbotns prosjekt nærmer seg første spadetak. 

OTKs nye praktanlegg forsinkes på grunn av en ny 
rettssak. 

— Det forventes en positiv dom for OTK, og sann-
synlig byggestart er mai/juni 2022, med ferdigstillelse 
litt under to år senere, forteller Reidar Nilsen, daglig 
leder i Oslo Tennisklubb. 

Norges Tennisforbund merker stor pågang fra 
klubber med anleggsplaner. NTFs anleggskonsulent 
nærmer seg fullbooket. Dette tyder på stor interesse 
for anleggsutvikling og at vi vil kunne få flere reelle 
prosjekter i den kommende planperioden. I løpet 
av året har i overkant av 50 klubber benyttet seg av 
NTFs tilbud om anleggskonsulent. Det jobbes med 
ytterligere 15–20 innendørsbaner på ulike klubber i 
løpet av de nærmeste to årene. 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. 

Tennisbaner som åpnet i 2019
Vestre Bærum Tennisklubb åpnet sitt nye firebaners 

anlegg sommeren 2019.

Egersund Racketklubb utvidet med en ekstra tennis-
bane, samt en padelbane, våren 2019. 

Tennisbaner som åpnet i 2020
Mysen Rackethall ble åpnet september 2020. 

Tennisanlegg som åpnet i 2021
Hønefoss Tennisklubb har bygget ny tennishall etter 
at taket til den gamle hallen raste ned. 

Tennisanlegg som åpnes i 2022
Bryne Tennisklubb utvider anlegget sitt med tennis-
bane, minitennisbane og klubbhus.

Byggestart i 2022
Bygdø Tennisklubb har rammetillatelse og finansiering 
på plass. Underjordisk hall med fire baner og fire ute-
baner på taket. Dagens boble erstattes av dette.

Kolbotn Tennisklubb starter bygging av firebaners hall 
med gode klubbhusfasiliteter i 2022. 

OTK har endelig løst alle sine utfordringer med bygge-
tillatelser og nabodisputter. Planlagt byggestart i 
2021 utsatt til 2022 p.g.a. ny rettssak. Seks baner 
inne og seks ute i nytt anlegg. 

Fra Mysens åpning i 2020. Mysen valgte å tenke flerbruk i sitt 
hallprosjekt. 

Fra åpningen til Vestre Bærum i 2019. Helen Sterud (nr. 3 fra 
venstre) er NTFs anleggskonsulent. Hun har involvert i flere av de 
siste nye tennishallene og opplever travle tider på grunn av stor 
etterspørsel fra klubbene. 
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Andre prosjekt i prosess
Blommenholm og Sandvika Tennisklubb planlegger 
å utvide fra to til tre baner. 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.

— Vi er veldig fornøyde. Det er blitt en utrolig flott hall, sier en stolt og lettet leder i Hønefoss Tennisklubb, Henrik Lund 
Pedersen. Klubben er på full fart mot 300 medlemmer. 
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Den årlige trenerkonferansen har samlet hundrevis av 
trenere i løpet av de ti årene konferansen har eksistert. 
De første årene i en litt mindre skala, men år for år 
har flere og flere trenere og klubber innsett at dette er 
en begivenhet man må få med seg. Sist konferanse 
hadde 103 deltagere. De aller fleste større klubber var 
representert, og dessuten også noen mindre klubber. 

— Trenerkonferansen er et viktig kompetanseløft for 
norsk tennis, sier Øivind Sørvald. 

Sørvald har vært opptatt av å samle kompetanse – både 
fra Olympiatoppen, utlandet og ikke minst sørge for å få 
landets egne trenere til å komme sammen og prate. 

Han blir som alltid engasjert når vi snakker 

utdanning. Det har vært en viktig drivkraft å løfte 
kompetansenivået blant trenerne i norsk tennis. 

— Jeg er stolt over det vi har fått til de siste årene. Vi 
har faktisk fått til noe – trenerne og klubbene fortjener 
masse skryt, berømmer han.  

Han synes særlig at utviklingen fra 2010-2011 har 
vært god, og peker både på trenernes evne til å 
implementere rødt, oransj og grønt, og ikke minst for å 
sørget for en vekst på nærmere 15.000 medlemmer. 

I dag jobber 93 trenere på fulltid i norske klubber. 
I tillegg består den norske trenerstanden av 307 
deltidstrenere. 169 trenere har fullført NTFs trener-
utdanning i perioden 2019-2021. 

Viktig kompetanseløft

Fatih Mehmet, Morten Goa Aadnøy og Daniel Andersen fra Bryne Tennisklubb deltok på trenerkonferansen i 
2020. Bryne Tennisklubb har i løpet av de siste årene vokst med 300 medlemmer basert på et lokalt trenerteam.
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Morten Goa Aadnøy fra Bryne Tennisklubb har deltatt på 
trenerkonferansen hvert år og mener den er et «must». 

— NTF har gjort en vannvittig god jobb med 
konferansen. Det er virkelig kommet inn store navn. 
Det er den absolutt største samlingen av fulltids-
trenere i Norge, og innholdet favner så bredt at det er 
noe for alle typer trenere, mener Bryne-treneren. 

I tillegg til verdien av presentasjonene fra erfarne 
trenere, setter han pris på konferansen som møte-
plass for trenerkolleger. 

— Det er gøy, viktig og konstruktivt å møte klubber 
fra hele Norge og snakke med så mange trenere. 
Det knyttes bånd på konferansen, og jeg hører om 
klubbutvekslinger som kommer istand på grunn av 
konferansen. 

Dessuten mener han det er en fordel at klubben er 
representert med flere trenere, slik at det er flere 
hoder som får med seg konferansen. 

— Det er bra for et trenerteam å gjøre noe sammen, og 
kan dele tanker og diskutere muligheter i etterkant, sier 
Aadnøy.

En trenerutdanning i verdensklasse
Det internasjonale tennisforbundet (ITF) er så fornøyd 
over nivået på trenerutdanningen i Norge at vi har fått 
ITFs Gold Level – som en av bare 17 nasjoner i verden. 

— Prosessen startet med en evaluering i 2012, hvor vi 
ble oppfordret om å søke ITF. Vi sendte kursmateriell 
og kursplaner, og så har vi blitt evaluert over et par 
år, samtidig som vi har jobbet med det ITF har bedt 
oss om å få på plass. Vi har levert det vi skal, og i 
mellomtiden har vi dessuten utviklet blant annet 
Spillerguiden, forteller Øivind Sørvald.  

Gullstandarden gjelder ut 2022, etter som siste 
evaluering ble gjort i slutten av 2019. Status blir gitt 
for tre år om gangen etter en evalueringsprosess som 
går over tid, og med klare krav til innhold, omgang, 
kursleders kompetanse. 

— Det er viktig at trenerne går i samme retning. Det er 
tryggere for trenerne å vite at vi har et rammeverk som 
ikke er noe vi bare har funnet på selv, og ikke minst at 
utøverne kan kjenne seg igjen i hva trenerne i Norge 
lærer dem, forklarer Sørvald.  
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Sandefjord Tennisklubb
Sandefjord Tennisklubb har fire innendørsbaner og 
fem utendørsbaner å tilby sine 580 medlemmer. 3. 
desember er alle medlemmer invitert til jubileums-
middag på Hotel Atlantic, der klubben ble stiftet 16. 
desember 1921. I jubileumsåret har klubben samlet 
sin 100 år lange historie i et 17 sider langt dokument. 

— Sandefjord Tennisklubb må sies å være en meget 
oppegående 100-åring, med en god medlems-
utvikling, økonomi, sportslige resultater som følge 
av gode trenere, og ikke minst med stadige for-
bedringer på anleggsfasilitetene, nå også med 
oppgradering av grusbanene, fulgt opp av årets 
baneansvarlig, Jan Hem. Det er også viktig i en slik 
oppsummering å nevne at Sandefjord kommune ved 
Parkvesenet, som eier Bugårdsparken, har vært en 
meget god samarbeidspartner. (utdrag fra klubbens 
historiedokument av Jan Eivind Andersen) 

Tromsø Tennisklubb 
Tromsø Tennisklubb gikk inn i det nye året med 311 
medlemmer og er en av de mange klubbene som 
er i positiv vekst. Det er stor rift om de tre innen-
dørsbanene. 13. november arrangerer klubben 
oppvisningskamper og anledning for alle til å prøve 
tennis med klubbens trenere. 20. november blir det 
jubileumsmiddag hvor også deltagere i Arktisk lys-
turneringen for veteraner kan bli med. Klubbens 
administrative leder, Trond Brede Andersen, samler 
historikk om klubben og får dette i trykk som kan 
bestilles av medlemmene i klubben, i tillegg vil det 
presenteres under Jubileumsmiddagen. Det blir også 

en digital markering under Frivillighetens dag i Tromsø, 
får vi opplyst av Paula Frid fra jubileumskomitéen.  

Arendal Tennisklubb 
Arendal Tennisklubb har 514 medlemmer i sitt 100. 
år. Klubben har opplevd positiv vekst etter at den nye 
firebanershallen stod klar i 2012. Lørdag 6. november 
blir det jubileumsfest på Arendal rådhus.  

— Formen til 100-åringen må sies å være på topp. 
Klubben har rundt 500 medlemmer hvorav ca 115 
barn og 115 voksne går på organiserte partier. Vi har 
egen hall bygd i 2011 med 4 baner og 3 utebaner med 
kunstgrus. Klubben har 2 heltidsansatte trenere som 
drifter det hele på en stødig og bra måte, forteller 
styreleder Grunde Thorsen. 

Forbedringspotensialet ligger på det sportslige. Vi 
bør arrangere flere turneringer og vi bør få opp flere 
juniorer som er aktive konkurransespillere

Ormøya Tennisklubb 
Ormøya Tennisklubb feirer også 100 år i 2021. Klubben 
har to utendørsbaner og et klubbhus. Anlegget ble 
oppgradert med helt nytt banedekke i 2016. Klubben 
står registrert med 183 medlemmer. 

4 klubber feirer 
100 år i 2021
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For åttende gang vant Furuset damenes elite-serie, 
etter seier 4–3 i finalen over Stavanger. 

Paradis vant eliteserien for herrer for tredje gang. 
I finalen ble det seier 4–3 over Moss. 

1.–4. divisjon ble flyttet til høsten i en komprimert 
sesong på grunn av Covid-19-restriksjoner. Et rekord-
høyt antall – hele 198 lag – deltok i årets serie. Neste 
år spisses 1. divisjon og 2. divisjon. Også 3. divisjon 
herrer slankes betraktelig, slik at majoriteten av herre-
spillerne blir framover å finne i 4. divisjon og 5. divisjon.

Paradis og Furuset 
forsvarte titlene
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tennis.no  –  norsktennis.no  –  @tennisforbundet

Tennis Kids
Klubbene rekrutterer over 10.000 

barn til landets tennisskoler. De fleste 
aktive klubber har innført Tennis Kids-

konseptet i sine program. 

Tusen takk til alle bidragsytere i norsk tennis!

Klubber  –  trenere  –  ledere  –  spillere  –  foreldre
styremedlemmer og andre frivillige ildsjeler og støttespillere


