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Tennis og padel opplever en enorm vekst. Det fikk vi ettertrykkelig bekreftet 
når samordnet rapportering ble avsluttet. Norsk tennis og padel har aldri hatt 
flere medlemmer enn akkurat nå! Da passer det svært godt at 
utendørssesongen er i gang. Da dobles nemlig banekapasiteten i norsk 
tennis. NTF ønsker seg derfor høy aktivitet – gjennom hele sommeren. For, 
restriksjonene har blitt færre, smitten er stabil og er i prinsippet 
nedadgående. Vi ser lokale utbrudd, men de blir slått ned raskt og effektivt.  
I tillegg øker antall vaksinerte. Nå har over 1,5 millioner fått 1. dose. 
Myndighetene antyder at alle over 18 år skal ha fått tilbud om vaksinering i 
overgangen juli/august. Vi er gradvis på vei mot mer frihet.  
 
Samordnet rapportering gikk som vi håpet. Faktisk langt bedre enn våre villeste fantasier. 
Aldri før har vi vært flere registrerte medlemmer i norsk tennis og padel. For 2019 var tallet 
29.758. For 2020 ble det en økning på 13,92%! Vi er nå 33.899. Det hårete målet om 
40.000 medlemmer i 2025 virker ikke lenger så fjernt. Les mer på neste side. 



 

 

Samordnet rapportering - 2020 
 

 
 
13.92% vekst. Det sier sitt. Aldri før har norsk tennis og padel opplevd noe liknende.  
Bildet fra landsturneringen U12 på Nordstrand oppsummerer det godt. Vi er blitt flere. 
Under vil dere kunne lese en kort oppsummering av 2020 tallene dere har rapportert: 
 

• Fra 29.758 til 33.899 medlemmer. 
• 105 av 144 tennisklubber har medlemsvekst. 
• Padel har økt fra 495 til 918 medlemmer. 
• Samtlige regioner har 7% vekst eller mer. 
• Størst % vekst har Innlandet med over 24% nye medlemmer 
• Alle segmenter med unntak av 0-5 år vokser 
• Størst segmentvekst har 20-25 åringene med over 25% 
• Aldersgruppen 13-19 år har alene over 12 % segmentvekst 
• Antall medlemmer med funksjonsnedsettelse har vokst med 22%  

 
Vi hadde aldri vært der vi er nå, om det ikke hadde vært for aktivitetsskapende 
medlemsklubber, entusiastiske frivillige, engasjerte trenere, over 45 uker med tennis på 
TV og en Casper Ruud som stadig skaper overskrifter. Takk til dere alle!  
 
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. 



 

 

 
 
Oppdater kontaktinformasjon til din klubb!  
  

Mange av dere har gjennomført årsmøter. Valg er avholdt. Da er 
det viktig at de nye opplysningene oppdateres. NTF sender ut 
mye informasjon til ledere og styremedlemmer via mail. I den 
forbindelse er det viktig at riktig mottaker er registrert. Vi ber 
derfor klubbene være flinke til å ajourføre informasjonen i 
klubbadmin.  
 

 
 
Styret har behandlet EOF rapporten 
 

 
EOF arbeidsgruppe har kommet med 45 anbefalinger til norsk 
tennis. På styremøtet 28. april behandlet styret i Norges 
Tennisforbund samtlige punkter.  
 
 

Flere av anbefalingene er allerede implementert, andre er lavthengende og kan 
aksjoneres på frem mot tinget. Styret sa seg ikke enig i 2 av anbefalingene. Andre 
anbefalinger krever at norsk tennis og padel i fellesskap gjør vurderinger for neste 
tingperiode. Styret vil derfor igangsette en medlemsundersøkelse og i tillegg invitere til 
fellesmøter rundt utviklingen av strategi- og handlingsplanen for perioden 2022-2023. 
Konklusjonen vil bli lagt frem på tinget 31. oktober for godkjenning. 
 
 
 
Hold av 29-31 oktober 
 

Norsk tennis og padel skal i 2021 utarbeide en ny strategi- og 
handlingsplan for 2022-2023. Helgen 29-31 oktober blir derfor viktig 
for alle som vil være med å feire og påvirke norsk tennis: 
  
• 29.-30. oktober - Coaches conference.  
• 30. oktober – Tennisforum  
• 31. oktober – tennistinget 

 



 

 

Landslagsuttak for perioden mai-august 
 

Uttak for sommerens mesterskaper gjøres i uke 20. Grunnet 
uttaksdatoen i uke 20 gjøres således uttak til 
representasjonslandslag for perioden mai - august også samme 
uke. På juniorsiden gjøres det som tidligere, uttak av 3 gutter og 
3 jenter U14/U16/U18. Til summer cups (lag EM 14/16) er det 3 
gutter og 3 jenter som reiser. Til EM individuelt (14/16/18) er det 
2 gutter og 2 jenter som skal delta. 

 
Uttak for seniorlandslag gjøres gjennom DC og BJKC kaptein i samråd med 
landslagsansvarlig. DC og BJKC troppene består av 5-7 spillere hver. Uttak for 
perioden gjøres også i uke 20.  
  
Eventuelle spørsmål vedrørende uttak rettes til ansvarlig trener/klubb. Klubb/trener 
kontakter eventuelt landslagsansvarlig Fredrik Lovén – fredrik.loven@tennis.no   
 
 
Webinar – kampanalyse 

 
Hva kan man kan finne ut av i en matchanalyse? Hvordan finne ut 
hvilke ferdigheter man trenger å trene mer på etter en analyse? 
Gratis webinar for ungdom 13-19 år onsdag 19. mai kl 20:00 på 
Zoom: 
https://zoom.us/j/91543316080?pwd=TnFHTlFZVzFVQWN4UU9vNlE5aTU4Zz09 
 
 
 
 

 
Tenniskids helg i Sandefjord 
 

5.-6. juni arrangerer Tennis Kids (TK) en utdannings - og 
oppdateringshelg i Sandefjord. Alle TK klubber er velkommen til å 
delta. Om din klubb ikke er med i TK, men ønsker å bli en del av 
TK familien, er dere også hjertelig velkommen. Dette 
arrangementet passer for trenere, assistenter, styremedlemmer, 
daglig ledere, ivrige foreldre, juniorer og seniorer som vil lære mer 
om TK. Påmelding i minidrett.no  
 
Hele TK programmet vil bli gjennomgått den aktuelle helgen. 
Kursledere: Espen Foss og Espen Lilleaas. Ta gjerne kontakt med 
espen.lilleaas@tennis.no for å få mer informasjon.  
 

 



 

 

 
Spillerguiden får nytt innhold 

	
NTF har nå produsert 40 egentreningsfilmer som spillere og 
klubber vil få glede av. Martin Lager (Magnat) har fått hjelp av 
Ulrikke Eikeri og Albert Porsmyr Hansen til å demonstrere både 
oppvarmingsøvelser og styrkeøvelser spillere kan utøve hjemme 
eller i klubb. Videoene vil suksessivt lastes opp på nettsiden: 
www.spillerguiden.no. Samtlige 40 videoer vil være tilgjengelig ila 
mai. 

 
 
NM påmeldingen åpner 18. mai 
 

Påmeldingen til årets store begivenhet i Frognerparken, Clarksons 
Platou NM i tennis, åpner tirsdag 18.mai. Informasjon og påmelding 
finner du på ntf.tournamentsoftware.com  
 
Se under for preliminær spilleplan for mesterskapene: 
 

Senior – kvalifisering 5-8 aug. / hovedturneringer 9-14 august 
U14 – kvalifisering 4-8 aug. / hovedturneringer 9-14 august 
U16 – kvalifisering 30-2 aug. / hovedturneringer 1-5 august 
U19 – kvalifisering 30-31 juli / hovedturnering 31 juli -5 august 
 
 
Padel: ny hovedsponsor tekstil/utstyr 

 
Avtalen med Bullpadel startet egentlig i 2020, men som alle vet ble 
dette et unntaksår for idrett og arrangementer. Det er derfor med 
glede NTF nå får en offisiell hovedsponsor på tekstil og utstyr på 
padel. 

 
Bullpadel er verdens ledende leverandør av racketer, klær og sko til padelmarkedet og 
jobber kun med padel. Bullpadel er etablert med sine produkter og tilstedeværelse i over 
50 land. Bullpadel er både offisiell WPT leverandør, samt at Bullpadel ballene er valgt som 
offisiell padelball av det Internasjonale Padelforbundet. Bullpadel ble etablert i 1995 og har 
flere av padelsportens beste spillere i stallen sin. Bullpadel har over 1200 spillere og 
trenere som ambassadører, samt et eget Bullpadel Academy, for de som ønsker det beste 
treneropplegget eller utdanne trenere. Les mer på www.bullpadel.com. 
 
 



 

 

Padelmøte i juni  
 

Norges Tennisforbund skal invitere til et stort og viktig møte om 
padel i juni. Målet er å ha et fysisk møte, men da er vi avhengig av at 
våre myndigheter øker antall deltakere for arrangementer. Møtet 
planlegges derfor til andre halvdel av juni. NTF vil sende ut invitasjon 
til alle tennis- og padelklubber, kjeder og sentre samt markedsføre 
møtet på NTFs SoMe kanaler.  

 
 
GP kalenderen klar 

 
Sommerens GP turneringer gleder mange seg til.  NTF ser 
frem til mange spennende kamper og flotte arrangementer.  

• Svelvik 17-20.juni  
• Stabekk 21-24.juni  
• Holmen 24-27.juni  
• Mjøndalen 1-4.juli  
• Stavern 12-15.juli  
• Sandefjord 15-18.juli  
• Nittedal 22-29.juli  

 
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 
 
 
 

 
Fast digitalt møte for norsk tennis  

 
NTF har opprettet en fast «åpen time» for alle medlemsklubber 
mandager 09:00-10:00.  Så langt har følgende temaer vært løftet 
frem: koronarestriksjoner, NTFs arbeid mot NIF/myndigheter, 
orientering om NTFs arbeid og Q & A.  



 

 

 
NTF har fått tilbakemelding om at møtene er viktige og samlende og vil videreføre 
initiativet også etter pandemien.  
 
 
Ønsker din klubb å være med, så send en e-post til aslak.paulsen@tennis.no så får du 
tilsendt en teams invitasjon. 
 
 
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.  
 

 
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  
 
 
 
På vegne av styret og administrasjonen i NTF 
 

 
 
 
 

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


