Medlemsskriv

April 2021
Det går unektelig mot lysere tider. Våren, varmen og naturens oppvåkning er i
anmarsj. For tennis- og padelfrelste er kanskje åpningen av uteanleggene det
sikreste vårtegnet. Dugnadsånden i NTFs 150 medlemsklubber er allerede
godt i gang, og snart er hundrevis av baner klar for full aktivitet. Covid-19
restriksjonene henger fremdeles over oss, men smittetallene er på vei ned.
Regjeringen har kommunisert en kontrollert og gradvis gjenåpning.
Vaksineringen er godt i gang. Snart har 1 million mottatt første dose. Bare
noen få uker til .... Det går definitivt i riktig retning!
April er en viktig måned for alle tennis- og padelklubber. Uteanleggene skal settes i stand,
og samordnet rapportering (idrettsregistreringen) skal gjennomføres. I denne
rapporteringen skal alle klubber som er medlem av NIF/NTF sende inn opplysninger om
sin klubb per 31.12.2020.

Mange klubber har allerede rapportert og melder om medlemsøkning. Mye tyder på at vi
skal få det 15 året på rad med medlemsvekst. I 2006 var det 21.445 registrerte
tennisspillere i Norge. I 2020 tror NTF at vi vil være over 30.000 tennis- og
padelmedlemmer. Svært få andre særidretter kan vise til en slik vekst.
NTF er utrolig stolte over den økte interessen for våre 2 racketsporter. Uten
aktivitetsskapende medlemsklubber, entusiastiske frivillige og engasjerte trenere ville vi
aldri ha vært der vi er nå. Takk til dere alle!
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.
Samordnet rapportering
Alle idrettslag/klubber er pliktig til å rapportere
medlemsopplysninger til Norges Idrettsforbund hvert år. Fristen
er alltid 30. april. Rapporteringen er også en søknad om
offentlig støtte. LAM (lokale aktivitetsmidler og MVA
kompensasjon tildeles basert på klubbens innmeldte
opplysninger gjennom samordnet rapportering.
Hva skal rapporteres:
•
•
•
•
•
•
•

Medlemstall og aktivitetstall
Totale driftskostnader og totale inntekter (omsetning)
Oppdatere styre og verv (etter årsmøtet og valg er avholdt)
Laste opp signert årsprotokoll og årsregnskap (etter årsmøtet er gjennomført)
Registrere momskompensasjon (krever registrering i frivillighetsregisteret)
Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig
Svare på særforbundsspørsmålene

For særidrettsklubber så er medlemstall=aktivitetstall. Er din klubb med i et
idrettslag/forening så registrerer hoved foreningen medlemstall og som gren aktivitetstall.
Samordnet rapportering gjør dere her: https://ka.nif.no/
Trenger din klubb bistand med samordnet rapportering kontakt:
arne.sartz.knudsen@tennis.no
Oppdater kontaktinformasjon til din klubb!
NTF sender ut mye informasjon til klubber, 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.

Valgkomiteen har startet sitt arbeid
NTF og norsk tennis er inne i en spennende tid. Arbeidsgruppen
har levert sin rapport og i tiden som kommer skal retningen for
norsk tennis og padel settes. Prosessen vil åpenbart omfatte
spennende diskusjoner om målsettinger, prioriteringer og
ressurser – på kort og lang sikt. Når retningen er satt starter
arbeidet.
I den forbindelse er det åpenbart viktig at NTF-styret består av personer som, på frivillig
basis, er villige til å gjøre en solid innsats for norsk tennis og padel. Det er mange kriterier
valgkomiteen skal legge til grunn – herunder bl.a. kjønnsbalanse, geografisk balanse og
en representativ fordeling mellom medlemsklubbene. Dette er kriterier valgkomiteen vil ta
hensyn til i sitt arbeid, men det som til syvende og sist er avgjørende er at styret består av
personer som er villige til å «brette opp ermene» og ønsker å utgjøre en forskjell i arbeidet
med å utvikle norsk tennis/padel og NTF i den retningen tennistinget fastsetter.
Er du en person - eller vet du om en person - som ønsker å delta aktivt i arbeidet med
utvikling av norsk tennis/padel oppfordrer vi deg til å ta kontakt med valgkomiteen. Det gjør
du ved å sende en mail til post@tennis.no merket valgkomiteen.
Tennistinget avholdes 30-31 oktober. Mer informasjon om dette kommer senere!

EOF arbeidsgruppe har levert sin rapport
20. juni 2020 ble det besluttet på det ekstraordinære
Forbundstinget (EOF) at en arbeidsgruppe skulle se nærmere
på NTFs prioriteringer og disposisjoner. Rapporten er i sin
helhet oversendt alle medlemsklubber og delt på tennis.no.

«Ny» MVA kompensasjon og stimuleringsordning
Stimuleringsordningen for 2021 er nå ferdig utarbeidet. Les mer
om denne på Lotteristiftelsens sider: https://lottstift.no/
Ordningen ble dessverre ikke så god som både NTF og NIF
hadde håpet. Men det kan virke som om det kommer en endring.
Abid Raja uttalte 16/4 følgende til idrettsforbundet:
«Det er behov for å justere ordningen slik at den er tilpasset den
faktiske smittesituasjonen. I hele landet gjør lag og
organisasjoner en uvurderlig jobb for nærmiljøene, barn og unge. Det legges ned timevis
med frivillig innsats i hver en krok av Norge og det er både noe vi må heie fram og støtte
opp om økonomisk».
For klubber som mottok MVA kompensasjon i 2020 får nå en «Ny» MVA kompensasjon.
NIF har sendt inn egenerklæring for alle de underliggende leddene og vi kan forvente 15%
utbetaling av beløpet dere mottok i 2020.
Davis Cup / Billie Jean King Cup (BJCK) / Topptennis
DC kampen mot Usbekistan er nå terminsatt til 17-18
september. Kampen spilles på OTA.
BJKC, tidligere kalt Federation Cup skal spilles 15-19 juni i
Vilnius.
Følg våre toppspillere på å instagram, facebook og/eller deres
individuelle sosiale plattformer. Hei de frem!

Preliminær spilleplan NM Frognerparken

En av sommerens store eventyr, NM i Frognerparken, har nå fått preliminære spill-datoer.
Påmelding åpner 18. mai.
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

Bruttosamling i april/mai - avlyst
NTF hadde planlagt å avholde bruttosamling for de 4 beste
(UTR) i hver aldersklasse 30-2 mai. Pga. smittesituasjonen
og restriksjoner som er gjeldene så avlyses dessverre denne
samlingen.
Landslagsansvarlig vil kontakte spillernes klubbtrenere for å
avtale klubbesøk som en erstatning.

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

Padelnyheter
NTF fortsetter å styrke arbeidet mot padel. Høsten 2020
etablerte vi en padelkomite. Nå er det også nedfelt en
arbeidsgruppe bestående av 3 entusiaster fra klubber, 2
styremedlemmer og 3 administrasjonsmedarbeidere fra NTF.
Målsettingen med arbeidet er å intensivere og styrke arbeidet
med padel mot tennistinget samt å se på hvordan vi kan
videreføre dette arbeidet i neste strategiplan.
NTF utlyste i slutten av mars en padel/turneringsstilling for å styrke det videre arbeidet. I
tillegg er det planlagt et diskusjonsmøte med alle padelklubber, ledere og sentereiere i
juni. Mer informasjon om dette kommer i neste medlemsskriv.
College webinar

Norges Tennisforbund inviterer til college webinar med
college coacher fra USA. Webinaret passer for juniorer født
2003 og senere.
Sted: Zoom
Dag: 20 april
Tid: 20:00

Ungdomstreff på Zoom
NTF arrangerte digitalt ungdomstreff for spillere i alderen
13-19 år. Over 50 ungdommer deltok på informasjonsmøtet.
Dette viser at de unge er engasjerte og interesserte.
Ungdommen fikk informasjon om rettigheter de har i klubb,
oppdatering om turneringssituasjonen, tips om hva de skal
trene på under «lockdown» og litt om hvordan de kan
registrere studentprofil på UTR. NTF skal arrangere nytt treff
allerede 20. april.

Digitalt trenermøte - avholdt

Torsdag 8. april inviterte NTF ved Øivind Sørvald til et
digitalt trenermøte. Les mer om møtet her:
https://norsktennis.no/kjaerkomment-trenermote/
Ønsker du og din klubb bistand og støtte i utviklingen av det
sportslige tilbudet? Ta kontakt med oivind@tennis.no

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

Gratis medlemsundersøkelsesverktøy?
Flere medlemsklubber har kontaktet NTF for å «sikre» seg gratis
tilgang til et brukerundersøkelsesverktøy. Jevnlige
medlemsundersøkelser vil gi klubbstyrene viktige tilbakemeldinger og
et bedre styringsgrunnlag. Resultatet av medlemsundersøkelser vil
også være et godt samarbeidsdokument i klubbutviklingsdialoger med
NTF.
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»
Ønsker din klubb å gjennomføre en medlemsundersøkelse i 2021? Ta kontakt på
post@tennis.no

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

