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August 2021 
 

Resultater over tid skapes gjennom laginnsats. Team Ruud er et 
kroneksempel på akkurat det. Oppskrift: ta en treningsvillig og 
hardtarbeidende utøver, tilsett en dirigent og et team av fagpersoner med 
ulike kompetanser - så kan det fort bli et enestående resultat.  
 
 
Casper Ruud er på alles lepper om dagen, både nasjonalt og internasjonalt. 
Resultatene han gjør er helt uvirkelig, og bør være til inspirasjon for hele norsk 
tennis. Akkurat nå er han nummer 11 på herrerankingen! Akkurat den samme 
plasseringen har også norsk tennis og padel når det kommer til 
særforbundsstørrelse. Norsk tennis har blitt betydelige, både i størrelse og på 
resultater. Casper viser vei, men det finnes mange andre utøvere som vil noe med 
sitt treningsarbeid. Per nå har Norge 5 tennisutøvere som er topp 500 på 
ATP/WTA. I 2030 skal vi ha 10!  
 
 
 



 

 

NM i Frognerparken 
 
NM i Frognerparken 2021 kan oppsummeres med 1 ord; 
Oppløftende  
  
469 unike deltakere. Rekord! 
876 påmeldinger. Rekord! 
1/3 av medlemsklubbene deltok. 
Spillere fra samtlige regioner var representert. 

 
Norsk tennis er definitivt i vekst. NM i Frognerparken ble for første gang arrangert i 2009 
(NTF feiret 100 år). Siden den gang har det blitt 50% flere påmeldinger. Bare fra 2019 til 
årets mesterskap har det vært en vekst på 31%. I tiden fremover skal alle som er glad i 
norsk tennis gå med hevet hode å tenke: det har vært gjort mye bra i norsk tennis de siste 
10 årene.  
 
I alle mesterskap kåres det vinnere. På seniorsiden ble det kåret 2 helt nye 
Norgesmestere: 
 
Dorthea Faa Hviding (Stavanger) 
Felix Nordby (Holmenkollen).  
 
Les mer om NM og alle de andre Norgesmesterne på https://norsktennis.no/ 
 
 
Landsturneringen 2021 

 
Nordstrand Tennisklubb har 2 år på rad levert svært gode 
arrangementer for 12 åringene. Ansatte og frivillige har 
stått hånd i hånd og gitt publikum, foreldre, spillere og 
trenere en veldig god arrangementsopplevelse. Når det 
kommer 130 av ca. 160 deltakere på players party, da har 
du gjort noe riktig! 
 
I 2022 vil Asker overta landsturneringen U12.  

 
 
 
 



 

 

 
Norge vs. Usbekistan 
 

Det er straks klart for Davis Cup kamp mot Usbekistan 
på OTA. Kampene spilles 17/9 kl. 18.00 og 18/9 kl. 
14.00. Grunnet covid situasjonen og mulige 
publikumsbegrensninger velger derfor NTF å utsette 
billettsalget noen dager.  
 
 

NTF og hele norsk tennis ser frem til et fantastisk arrangement med Casper Ruud og 
Viktor Durasovic i spissen. 
 
 
 
Tennisting, tennisforum og coaches conference 
 

 
Helgen 29-31 oktober blir en stor og viktig helg for norsk tennis. Vi 
håper at både trenere og klubbledere setter av helgen til 
inspirasjon, diskusjon og beslutninger rundt veivalg for årene 2022-
2023. Innkalling til tennistinget blir sendt ut i disse dager. Hold av 
helgen! 
 
 

 
Fredag 29. oktober – Coaches conference 
Lørdag 30. oktober – Coaches conference til lunsj 
Lørdag 30. oktober – Tennisforum (for trenere, klubbledere og tennisentusiaster) 
Søndag 31. oktober – Tennistinget (klubbledere) 
 
Minner alle klubber om følgende viktige datoer knyttet til tennistinget: 
 
Forslag:  sendes til NTF innen 17. september (6 uker før) 
Påmelding: sendes til NTF innen 15. oktober  
 
PS! Husk at det også skal søkes på arrangementer for 2023-2024. I tillegg må klubbene fremme 
forslag på tildeling av hederstegn.  Mer informasjon om dette kommer i en mailutsendelse fra NTF 
veldig snart.  
 
 
 



 

 

Landslag – EM for lag 
 

Jenter u14 ble spilt i Sobota, Polen. På laget deltok Iben Bauer 
Storkaas, Fredrikke Trollsås og Elisabeth Texnæs Braathen. 
Jentene spilte 3 tøffe, jevne kamper mot Tyrkia, Polen og Estland, 
men det ble dessverre tap i samtlige lagkamper. 
 
Gutter u14 ble spilt i Bremen, Tyskland. På laget deltok Oscar 
Johan Lien, Fredrik Borch-Nielsen og Sebastian Eie.  
Det norske laget skulle egentlig spilt pre-kvalifisering med minimum 
to kamper. Dessverre trakk et lag seg så det ble bare en kamp mot 
Danmark som endte med tap for de fremadstormende norske 
guttene.  

 
 
 
EM individuelt – 14, 16 og 18 år 

 
EM u16 i Moskva, Russland ble dessverre kansellert pga. et stort 
deltautbrudd.  
EM u14 ble spilt i Most, Tsjekkia. Her deltok Fredrikke Trollsås, 
Elisabeth Texnæs Braathen, Oscar Lien og Fredrik Borch-Nielsen. 
Samtlige spillere tapte første runde. 

 
EM u18 ble spilt i Klosters, Sveits. De som representerte Norge var Albert Porsmyr Hansen, Jon 
William Karlstad, Anna Sofia Håseth og Nicoline Sartz-Lunde. Jentene vant første runde i double 
mot et sterkt doublepar fra Danmark og Albert Porsmyr Hansen stod for en fantastisk prestasjon 
ved å vinne mot en 190-ranket spillere fra Hellas. 
 
 
 
Bruttosamling 1-3 oktober 
 

I første halvår ble det meste av aktivitet og arrangementer avlyst 
pga. covid restriksjoner. Det har ført til en stappfull terminliste for 
høsten, der det har vært vanskelig å finne «ledige» helger for både 
kurs og samlinger. Til tross for en terminliste på høyoktan, inviterer 
NTF til en bruttotroppsamling på OTA, 1-3 oktober, for 
aldersgruppen 13-16 år.    
 

 
 
 



 

 

Landslagsspillere juli-august 
 

Casper Ruud er nå ranket nr. 11 i verden. I sommer har han vært i 
kvartfinale i Cincinnati og Toronto samt tre turneringsseiere på rad 
med Båstad, Gstaad og Kitzbühel. 
Viktor Durasovic er nå ranket nr. 386 i verden. Har i sommer vært i to 
kvartfinaler på Challenger 80 i Meerbusch og i Trieste. Viktor har 
også vunnet en tittel i Bourg-en-Bresse 25 i Frankrike. 
 

Andreja Petrovic kvalifiserte seg inn i Esch/Alzette i Luxemburg og vant første runde og fikk 
dermed ytterligere ATP-poeng! Andreja er nå ranket som nummer 1560 i verden. 
 
Ulrikke Eikeri er nå ranket 291 i single og 108 i double! Ulrikke har i sommer spilt litt mer double 
med følgende fantastiske resultat: Kvartsfinale i Montpellier 60, Beograd 125, Montreal 1000 og 
Chicago 125. Semifinale i Cluj 250, finale i Lausanne 250 og en turneringsseier i Contrexeville 100. 
Imponerende!! 
 
Malene Helgø som nå er ranket 446 i verden har vært i ytterligere en finale på WTA 25 på kort tid. 
Denne gang ble det dessverre finaletap i Oldenzaal, Nederland. 

Melanie Stokke trener nå i Spania og spilte en rekke ITF World Tour turneringer i juni/juli. Hun har 
gjort en rekke sterke prestasjoner med blant annet 3 kvartfinaler i W25. Melanie er nå ranket WTA 
473. 

 
 

 

 
 
 
Trenermøte under NM  
 

Torsdag 12. august inviterte trenerforeningen (NTTF) i 
samarbeid med NTF til etterutdanning, diskusjon og sosial 
sammenkomst. 23 trenere deltok. Les mer om saken her: 
https://norsktennis.no/vellykket-trenermote/  
 
 

 
 



 

 

 
Kurs- og møtekalender høsten 2021  
  

Det er gledelig å kunne informere om at vi også denne 
høsten starter opp en ny runde med både Trener 1 og 
Trener 2 kurs. Vi vet hvor viktig det er med solid 
trenerkompetanse i klubbene for å skape et godt 
aktivitetstilbud. Informer aktuelle kandidater i klubben din om 
disse kursene, de er veldig populære og fylles fort opp.  
 
 

Det vil også gjennomføres andre kurs og utdanninger denne høsten. Se NTF sin 
oppdaterte kurs- og møtekalender for høsten 2021 her: https://www.tennis.no/for-
klubber/utdanning/kurs-og-motekalender/  
 
 
Klubbprosess - strategiplan 2022-2023 
 

31. mai sendte NTF et utkast til strategi- og handlingsplan 
til 151 medlemsklubber. Sammen med utkastet kom også 
en brukerundersøkelse. 15 klubber besvarte 
brukerundersøkelsen.  
 
Med utgangspunkt i tilbakemeldingene ble 4 dialog- og 
diskusjonsmøter avholdt med norsk tennis og padel.  Både 
gjennom brukerundersøkelsen og dialogmøtene ble det 

gitt mange gode innspill som administrasjonen og styret tar med seg videre i prosessen. 
 
Dialog/diskusjonsmøtene ble avholdt 22. juni, 5. august, 10. august og 11. august.  
 
 
Ny stimuleringsordning – frist 15. november  
 

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter støtteordningene som blir 
satt opp for idretten. På tilsynets nettsider kan dere lese om hva 
dere kan søke på, retningslinjer og gjennomføre selve 
søkeprosessen. 
 
Stimuleringsordningen er mest orientert rundt arrangementer, 
økte kostnader eller avlysninger pga. Covid restriksjoner. Men, 



 

 

det åpnes også opp for ekstrakostnader knyttet mot smittevernstiltak og tapte leieinntekter. 
 
Dere kan søke for perioden 1. januar-31. oktober. Frist for å søke er 15. november 2021. 
Les mer om ordningene her: https://lottstift.no/tilskot-i-forbindelse-med-arrangement-eller-
aktivitetar/  
 
Stort engasjement rundt padel 

 
5.august ble det avholdt et møte hvor padelklubber og 
sentereiere var invitert for å diskutere veien videre for padel 
som en gren i Norges Tennisforbund. Det var et positivt og 
vellykket møte. Padelmiljøet er veldig offensive og klare for at 
padel skal vokse og bli en stor idrett i Norge. NTF er veldig 
takknemlig for en slik mentalitet og ser lyst på fremtiden for 
padel. 

 
Terminlisten for høsten 2021 ligger ute på tennis.no. I tillegg så blir divisjonsspill i padel i 
2021! Oppsettet legges ut fredag 27.august. 
 
 
Fast digitalt møte for norsk tennis  

 
NTF har opprettet en fast «åpen time» for alle medlemsklubber 
mandager 09:00-09:30.  NTF har fått tilbakemelding om at møtene 
er viktige og samlende og vil videreføre initiativet også etter 
pandemien.  
 
Første møte etter ferien ble avholdt 23. august. 
Ønsker din klubb å være med, så send en e-post til 
aslak.paulsen@tennis.no så får du tilsendt en teams invitasjon. 

 
  
Lytt til medlemmene!  

 
Med den fantastiske tilstrømningen vi har av nye padel og 
tennisentusiaster, er det enda viktigere å ta temperaturen på 
medlemmers fornøydhet. Jevnlige medlemsundersøkelser vil gi 
klubbstyrene viktige tilbakemeldinger og et bedre styringsgrunnlag. 
Resultatet av medlemsundersøkelser vil også være et godt 
samarbeidsdokument i klubbutviklingsdialoger med NTF. 
  
 

Flere medlemsklubber har kontaktet NTF for å «sikre» seg gratis tilgang til 
brukerundersøkelsesverktøyet. Med lisensen, følger også en generisk ferdiglaget 



 

 

medlemsundersøkelse. Det er i grunn bare å legge inn klubbens logo og navn og sende 
ut. Enkelt og greit. Ta kontakt på post@tennis.no for å sikre deg en lisens. 
 
Norsktennis.no – bli med å skap en levende side! 
 

 
 
Norges Tennisforbund ønsker å styrke og fremme alt det positive som skjer i norsk tennis og padel. 
Norsktennis.no blir derfor en nyhetsside der både medlemsklubber og NTF kan dele nyheter og 
hendelser. Følg, del og del!  
 
For å lykkes med denne siden trenger vi at din klubb sender inn saker. Sammen kan vi skape en 
levende nyhetsside som synliggjør alt som skjer i norsk tennis og padel! 
Ta kontakt med tina.falster@tennis.no 
 
Nye ansikt i NTF 
 

I første halvår 2021 søkte NTF etter en ny padel- og 
turneringsmedarbeider og en ny klubbansvarlig. Det var 
mange søkere og stor interesse for stillingene. Etter en god 
prosess i ansettelseskomiteene og intervjurunder ble 
Christian Grind ansatt som ny klubbansvarlig og Franck Fog 
som padel- og turneringsmedarbeider. Begge hadde sin 
første arbeidsdag under NM i Frognerparken 1. august.  

 
Hvem gjør hva i NTF administrasjonen:  
https://www.tennis.no/om-ntf/kontakt-oss/administrasjon/ 
 
Les mer om våre nyansatte her: 
 
https://www.tennis.no/samlinger/nyheter/franck-fog-ny-turnerings-og-padelmedarbeider-i-ntf 
https://www.tennis.no/samlinger/nyheter/christian-grind-ansatt-som-klubbansvarlig-i-norges-tennisforbund 
 
Kontaktopplysninger: 
 
Christian Grind: christian.grind@tennis.no  
Franck Fog:            franck.fog@tennis.no  



 

 

 
Oppdater kontaktinformasjon til din klubb!  

  
 
NTF sender ut mye informasjon til ledere og styremedlemmer via e-post. 
I den forbindelse er det viktig at riktig mottaker er registrert. Vi ber derfor 
klubbene være flinke til å ajourføre informasjonen i klubbadmin.  
 
 

 
Klubbpakka.no – nytt passord 

 
Advokatfirma Kleven & Kristensen har utarbeidet det nettbaserte 
juridiske verktøyet Klubbpakka som inneholder en rekke 
standarddokumenter og artikler skreddersydd for idrettslag. NTFs 
medlemsklubber kan benytte denne ressursportalen gratis. 
Gå inn på www.klubbpakka.no og bruk passordet: jusdoit 
 
 
 

 
På vegne av styret og administrasjonen i NTF 
 

 
 
 
 

Aslak J. Paulsen 
Generalsekretær 
aslak.paulsen@tennis.no  
 


