
 

 

Medlemsskriv  
 
 

 
 

Februar 2021 
 
 

Caper Ruud fortsetter å markere seg på øverste nivå i internasjonal tennis. 
Under Australian Open spilte han seg helt frem til 4. runde, og brøt dermed 
enda en resultatbarriere. I Norge halter idretten videre i sin kamp om å få alle i 
aktivitet. Det jobbes iherdig bak fasaden for en differensiert åpning. Tennis er 
en ikke kontaktidrett og er med det en ideell korona aktivitet!  

Norges Tennisforbund har sammen med 20 andre særforbund frontet kampen om en 
differensiert åpning av idretten. Dette har resultert i at vi har fått NIF mer på banen, mer 
publisitet i media og en fruktbar diskusjon internt i idrettsfamilien. Vi har i tillegg deltatt i 
NRK debatten torsdag 16. februar gjennom Generalsekretæren i Studentidrettsforbundet, 
Guro Røen.   
 
NTF kjemper for et forsvarlig, men forståelig smittevern. Myndighetenes restriksjoner på 
idretten kan også være lovstridig. Det gjenstår å finne ut av!  



 

 

Casper bryter nye barrierer! 
 

I de 3 siste Grand Slam turneringene har Casper Ruud 
spilt seg til henholdsvis 2 tredje runder og nå i Australia 
en 4. runde. Han er god plassert blant de 30 beste 
spillerne i verden.  
 
De fleste av oss må til tider knipe oss i armen over hvor 
heldig norsk tennis er som har en utøver på dette 
nivået.  

 
 
Ny tekstil- og utstyrsleverandør for NTF 
 

 
Yonex er Casper Ruuds hovedsponsor på̊ tekstil og 
utstyr. Nå skal også̊ Yonex samarbeide med NTF på̊ 
nasjonalt plan. Dette betyr at landslagene vil bære 
Yonex-klær f.o.m. juli 2021. Klubbene vil få muligheten 
til å gjøre avtaler om klubbantrekk, tekstiler og utstyr 
individuelt med Yonex i Norge. 
Har du spørsmål om avtalen: hakon.bjercke@tennis.no 
 

 
 
Landslagsaktiviteter, januar-august 2021 

 
 
I 2020 ble all landslagsaktivitet kansellert. Vi håper og 
tror at den planlagte aktiviteten for både junior og 
senior kan gå som planlagt i år. Heldigvis skjer det 
meste internasjonalt fra mai og utover, så NTF har stor 
tro på at vi kan få et «internasjonalt normal-år». 
Se lenke til aktiviteten på tennis.no  
 
 

 
 
 
 



 

 

Spillerguiden – ta kontakt for støtte og veiledning 
 

NTF ønsker å støtte opp rundt implementering og 
utvikling av spillerguiden i din klubb. Med bakgrunn i 
erfaring fra 2019 og 2020, ser NTF at tiltakene som 
settes i gang i klubb må være forankret i klubbens styre. 
Når styret har vedtatt en implementering i egen klubb, er 
det flere tiltak som kan settes i gang. 
   
 

Ønsker du og din klubb bistand og støtte i utviklingen av det sportslige tilbudet og 
aktivitetskvalitet? Ta kontakt med oivind@tennis.no for en prat om hvordan din klubb kan 
komme i gang! 
 
 
Divisjonstennis  
 

 
 
Terminlistene for eliteserien og alle øvrige divisjoner 
er nå klare. NTF er glade for den stadige økningen i 
antall lag. Kommende sesong deltar 198 lag fra 82 
klubber, en økning på 12,5 % sammenlignet med 
sesongen 2019. Terminlistene finner du ved å trykke 
her: DIVISJONSTENNIS  
 

 
Mer informasjon om divisjonstennisen finner du her: 
https://www.tennis.no/spiller/turneringer/divisjonstennis-nm-lag  
 

NTF med økt fokus på lagturneringer – ønsker flere regionale arrangementer 
 
Et av NTFs satsingsområder i inneværende 
Tingperiode er lagturneringer. Divisjonstennisen er 
velkjent for de fleste, men visste du at det også 
arrangeres lagturneringer i enkelte av landets 
regioner? Region Østland Øst og Region Østland 
Vest har i mange år arrangert regionserie for 
veteraner med nesten 90 lag.  



 

 

Frist for Regionserien for veteraner i Østland Øst og Østland Vest er 28.februar. 
Påmelding til sverre@tennis.no  
 
I år arrangeres det for første gang en regional veteran-lagturnering for klubber i Møre og 
Romsdal og Trøndelag. NTF ønsker å legge til rette for flere slike arrangementer og 
oppfordrer klubber og regioner til å ta kontakt slik at vi i samarbeid kan skape enda mer 
aktivitet. Er dette interessant, ta kontakt på post@tennis.no 
 
 
 
Trenger din klubb et 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 
 
 
 
Spillemidler for utstyr 2020 – frist 10. mars 
 

 
Alle klubber tilsluttet Norges Idrettforbund og Norges 
Tennisforbund kan søke refusjon på utvalgt utstyr som ble 
kjøpt i 2020. Listen over hva som kan søkes på er sendt ut 
til alle klubber. Selve søknaden gjøres i sportsadmin. 
Info om hva som kan søkes på finner du HER 
 

Har din klubb spørsmål om ordningen eller tilgang til sportsadmin, ta kontakt med 
arne.sartz.knudsen@tennis.no eller espen.lilleaas@tennis.no 
 
 
 



 

 

Padelranking på tournamentsoftware 
 

 
Padelranking er nå tilgjengelig på Tournamentsoftware. Rankingen 
baserer seg på resultater i norske turneringer siste 12 måneder. 
Du finner rankingen her: 
https://ntf.tournamentsoftware.com/ranking/ranking.aspx?rid=299   
 Vi minner også om muligheten til å søke på padel-turneringer i 
2021. Ønsker din klubb å arrangere, ta kontakt på post@tennis.no 

 
 
 
Norsktennis.no – medlemsklubbene skal bidra! 
 
 

 
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  
 
 
 
Klubbpakka.no – nytt passord 
 

Advokatfirma Kleven & Kristensen har utarbeidet det nettbaserte juridiske 
verktøyet Klubbpakka som inneholder en rekke standarddokumenter og 
artikler skreddersydd for idrettslag. Medlemklubber av NTF kan benytte 
denne ressursportalen gratis. 

Gå inn på www.klubbpakka.no og bruk passordet: jusdoit 
 

 
 



 

 

Momskompensasjon for anlegg 
 

Frist for å søke momskompensasjon som gjelder ved 
bygging eller rehabilitering av spillemiddelberettigede 
anlegg er 1. mars. Det er en forutsetning for å søke at 
prosjektet er ferdigstilt og at komplett regnskap er godkjent 
av kommunerevisjonen. For mer info se:  

 
https://www.tennis.no/for-klubber/anlegg/finansiering/mva-kompensasjon 
 
 
Påminnelse: Opphavsrett & bilder 
 

NTF er gjort oppmerksom på at NTB har engasjert et 
selskap som skanner nettsider for å se om organisasjoner 
har rettighet/lisens for bilder som benyttes.  
 
Dersom din klubb ikke eier, har betalt for eller har rettighet 
til et bilde, kan dere bli bøtelagt. Vi oppfordrer derfor alle 

medlemsklubber til å sjekke egne nettsider.  
 
Espen Hildrup er konsulent for NTF. Alle bilder som han tar i tilknytning til oppdrag i regi av 
NTF kan fritt benyttes av våre medlemsklubber. Husk bare å kreditere Espen Hildrup som 
fotograf.  Bildene finner dere her: https://www.hildrupphoto.com/NTF  
 
 
På vegne av styret og administrasjonen i NTF 
 

 
 
 
 

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


