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Januar 2021 
 

Godt nytt år!  
 

3. januar iverksatte Regjeringen strenge tiltak for å bekjempe en potensiell ny 
smittebølge. Sosial nedstengning og en sterk anbefaling om å utsette den 
organiserte idretten satte en skikkelig festbrems på starten av aktivitetsåret 
2021.  
 

Idretten har nå vært gjennom 14 krevende dager med ingen eller svært redusert aktivitet. I 
dag lettet endelig regjeringen på restriksjonene for barn og ungdom. De fleste 
medlemsklubber kan nå trekke tilbake permisjonsvarsler/permisjoner og gjenoppta store 
deler av driften igjen.  
 
Til tross for gode nyheter denne uken, så ser vi at en viktig gruppe ikke får gjenoppta 
tennisaktivitet; de voksne. NTF vil i tiden fremover synliggjøre ovenfor NIF og idrettskretser 
at tennis og andre ikke kontaktidretter bør få dispensasjon til å tilby voksenaktivitet. I tillegg 
må vi også synliggjøre at foreldre og barn i samme husstand også bør kunne få gleden av 
å være aktive sammen! Tennis er en ideell korona aktivitet!  



 

 

Tennis er en ikke kontaktidrett! 
 

 
Mye tyder på at vi skal leve litt lenger med restriksjoner, 
munnbind og en annerledes hverdag. Vi ser nå en 
oppmykning fra myndighetene, spesielt for barn og ungdom.  
Det er svært positivt.  
 
NTF mener at også voksne bør få avholde sin aktivitet. 
Tennis og andre ikke kontaktidretter har helt andre 
forutsetninger mht. gjennomføring av forsvarlig aktivitet enn 
kontaktidretter. NTF mener derfor at flere kommuner bør 
differensiere og tillate at tennis og andre avstandsidretter 
tillater trening og/eller spill for voksne. 
 
 

NTF har bedt Norges Idrettsforbund avklare med departementet om en slik differensiering 
er mulig å få til, eller om departementet legger denne avgjørelsen over på kommunene. 
NTF merker seg at allerede at flere kommuner går mot nasjonale anbefalinger og tillater 
aktivitet for voksne i ikke kontaktidretter. NTF håper flere vil følge etter. 
 
I tillegg har flere særforbund som representerer ikke kontaktidretter gått sammen om et 
felles skriv som rettes mot NIF/Kulturdepartementet. I skrivet rettes det et behov for 
differensiering av idretter som drives på store innendørs flater, der avstand er 
uproblematisk å overholde.  
 
 
«Gjenåpningen» - innebærer mer ansvar for idretten! 

 
Regjeringens lettelser for barn og ungdom innebærer et stort 
ansvar for idretten. NTF ber alle medlemsklubber innstendig 
om å videreføre og forsterke et strengt smittevern. Nå må vi 
vise forsvarlighet. Idrett og tennis skal på ingen måte bidra til 
en opptrapping av smitte og en ny nedstenging. 
 
 

Arrangementer/turneringer i januar/februar 
Regjeringen opprettholder anbefalingen om å unngå unødvendige reiser. Dette innebærer 
at nasjonale arrangementer utsettes/avlyses, alternativt erstattes med lokale der de lokale 
myndighetene tillater dette.  



 

 

 
NTF oppfordrer derfor alle medlemsklubber om å tenke nytt og tilrettelegge for 
arrangementer/turneringer på eget anlegg. Retningslinjene for arrangementer finner dere 
her: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak-fra-
20.-januar-2021/id2826828/  
 
 
Jubilanter i 2021 
 
I år er det hele 6 klubber som feirer henholdsvis 50- og 100 år. Noter datoene og send de 
gjerne en gratulasjon på selve stiftelsesdatoen. 

 
• Snarøya 03.03.1971 - 50 år 
• Arendal 01.04.1921 - 100 år  
• Ormøya  10.05.1921 - 100 år 
• Nesodden 05.06.1971 - 50 år 
• Tromsø  01.07.1921 - 100 år  
• Sandefjord 16.12.1921 - 100 år 

 
 
Spillerguiden - Implementeringstiltak i klubbene 
 

NTF har siden 2018 etablert en langsiktig utviklingsplan 
for spillere i norske tennisklubber. Denne planen er en 
veiviser for spillerutvikling for alle nivåer og 
aldersgrupper. Planen er bygget på lang erfaring fra 
hvordan utøvere utvikler seg optimalt og/eller motiveres 
til et langt liv på tennisbanen. NTF vil i tiden fremover 
fortsette å hjelpe klubber som vil  
implementere innholdet i Spillerguiden. 

 
Med bakgrunn i erfaring fra arbeidene med klubber gjennom 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. 
   
Ta kontakt med oivind@tennis.no for en prat om hvordan din klubb kan komme i gang! 



 

 

 
 
Trenerutdanning 

 
Nye trenerkurs starter opp i slutten av januar. Trenger du 
eller noen du kjenner et kompetanseløft så anbefaler vi NTFs 
ITF sertifiserte trenerkurs. Mer informasjon om trenerkursene 
finner du her: https://www.tennis.no/for-
klubber/utdanning/kurs-og-motekalender/ 

 
 
 
Spillemidler for utstyr 2020 
 

 
I månedsskiftet januar/februar vil NIF åpne opp for søknader 
til spillemidler for utstyr 2020.  
Da kan dere søke på utvalgt utstyr som ble kjøpt i 2020. 
Listen over hva som kan søkes på vil sendes ut til dere. 
Søknaden gjøres i sportsadmin.no 
 

Har din klubb spørsmål om ordningen, ta kontakt med arne.sartz.knudsen@tennis.no eller 
espen.lilleaas@tennis.no 
 
 
 
 
Padelranking på tournamentsoftware 
 

 
Forrige uke ble tidenes første offisielle padelranking publisert i 
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 
 
 
 



 

 

 
Trenger din klubb et medlemsundersøkelsesverktøy? 

 
Noen klubber gjennomfører medlemsundersøkelser hvert år, men 
langt fra alle. Jevnlige medlemsundersøkelser vil gi klubbstyrene 
viktige tilbakemeldinger og et bedre styringsgrunnlag. En 
medlemsundersøkelse vil også være et godt  
samarbeidsdokument i klubbutviklingsdialoger med NTF.  
 
Ønsker din klubb å gjennomføre en medlemsundersøkelse i 
2021? 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. 

Norges Tennisforbund (NTF) abonnerer på Klubbpakka hvilket innebærer 
at alle av NTFs medlemsklubber har gratis tilgang til innholdet på 
Klubbpakka. NTF har også et eget menyfelt på Klubbpakka der det p.t. 
ligger en mal for varslingsrutiner for tennisklubber. 

NTFs klubber har mulighet til å komme med direkte innspill til oss om andre 
standarddokumenter og artikler det er ønskelig at skal legges ut på Klubbpakka. 



 

 

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

Discovery +  
 
Rettighetene for de aller fleste ATP/WTA turneringer ligger 
fremdeles hos Eurosport i 2021. Den eneste endringen for TV 
seerne er navneendringen – Discovery +. 
Se deres nye nettsider om tennis her: 
https://www.discoveryplus.no/programmer/tennis  
 

 
I januar og februar så er Casper Ruud og de andre verdensstjernene på det Australske 
kontinentet. Discovery + sender fra de fleste arrangementene.  
 
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  


