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Det er hett på norske tennis- og padelbaner om dagen. Flere medlemsklubber 
forteller om fulle baner – fra morgen til kveld. Andre oppgir at de stadig får 
telefoner fra nye som vil spille. Mye tyder derfor på at tilstrømningen av nye 
tennis- og padelmedlemmer vil fortsette i 2021. Det er helt vilt, med tanke på 
rekordåret 2020. Da endte sluttresultatet på nesten 34.000 medlemmer og 14% 
vekst.  Dette resultatet vekker oppsikt både i NIF og media. Begge viser stor 
interesse og lurer på om dette er en «Casper effekt»?  
 
Norsk idrett (NIF) hadde en nedgang på 11% i 2020. Covid-19 får skylden. Dette gjelder 
ikke for tennis og padel. Våre 2 grener har hatt en eventyrlig vekst under pandemien. 
Casper Ruud skal selvsagt krediteres for deler av denne suksessen. Samtidig er NTF sikre 
på at det arbeidet klubber, trenere og frivilligheten har lagt ned over lengre tid, bærer 
frukter. Norsk tennis og padel har vokst jevnt og trutt siden 2001. Da var medlemstallet på 
19.000 tallet. 
 
Frivilligheten og ildsjelene er bærebjelken i mye av denne suksessen. De må vi ta vare på, 



 

 

løfte frem og feire. Pass på at vi ikke tar de for gitt. Frivilligheten er miljø- og 
aktivitetsskapende, og finnes i store og små roller i tennis- og padelklubber. Noen er 
bidragsytere på enkeltstående turneringer/arrangement. Noen er sponsorer. Andre sitter i 
styrer, komiteer eller utvalg. Enkelte har uformelle roller og tar initiativ til å male klubbhuset 
eller fikse vasken i garderobene, uten at noen spør! 
 
NTF tilskriver derfor frivilligheten mye av æren for vår fantastiske utvikling og suksess. Det 
er derfor på sin plass å takke dere alle for det engasjementet og arbeidet dere ar lagt ned.  

Caspers elleville halvår  
 
 

 

Norge har en verdensstjerne i tennis. Hele norsk tennis bør klype seg i armen.  
 
Vi må fortsette å være stolte og snakke frem. Eventuell skuffelse over 2. eller 3 runde tap 
må gå fort over. For, blant de 100 beste i verden er nivået skyhøyt. Alle kan i prinsippet slå 
alle. Selv årets French Open vinner holdt på å tape i 1. runde på Roland Garros.  
 
Det Casper gjør nå er bare ellevilt. Som en påminnelse. se hans leveranse så langt i 2021: 
 
ATP 250:   2 runde i Marbella, semifinale i München , vinner i Genève 
ATP 500:  Kvartfinale i Acapulco (måtte trekke seg pga. skade) 
Master 1000:  Semifinale i Monte Carlo og Madrid 
Grand slam:  4. runde i Australian Open, 3. runde i French Open.  
 
La oss heie videre på Casper og alle de andre norske toppspillerne som jobber knallhardt, 
for å leve ut drømmen. Les mer på neste side.  



 

 

Flere norske utmerker seg 
  
Flere av våre beste utøvere tar nye steg. Malene Helgø klatrer på WTA rankingen og har 
allerede vært i $25.000 finale i år. Hun er nå WTA #419.  

 
Ulrikke Eikeri fortsetter å levere på høyt nivå. Hun har 
vunnet 3 double turneringer så langt i år og er nå den 136 
beste double spilleren i verden! I single er hun WTA #247.  
 
Melanie Stokke er nå WTA #484. Senest i forrige uke var 
hun i kvartfinalen i $25.000 turnering i Spania og slo ut 2 
seedet (WTA #213) i første runde.   
 

 
Viktor Durasovic jobber hardt for å klatre videre. Han er nå ATP #375.  
 
Norsk tennis har også en rekke andre utøvere som prøver å kapre sine første WTA/ATP 
poeng. I tillegg er det mange lovende som spiller på college i USA. Hei alle frem! 
 
Følg hver enkelt spiller på FB, norsktennis.no og på ATP og WTA sine nettsider. 
 
Strategi- og handlingsplan 2022-2023 
 

31. mai sendte NTF et utkast til strategi- og handlingsplan 
til 151 medlemsklubber. Sammen med utkastet kom også 
en brukerundersøkelse. Brukerundersøkelsen skal 
benyttes til å gi skriftlige tilbakemeldinger på utkastet. 
Informasjonen som klubbene sender inn, skal benyttes i 
dialog/diskusjonsmøtene. Frist for innsendelse av 
tilbakemeldinger og innspill er uke 31 (8. august). 
 

NTF ønsker seg et stort engasjement fra alle medlemsklubber. Tilbakemeldinger på og 
eierskap til strategiplanen, vil styrke gjennomføringskraften og sluttresultatet. NTF har 
derfor invitert til 2 dialog- og diskusjonsmøter 22 juni (digitalt) og uke 32 (fysisk møte under 
NM i Frognerparken.  
 
Påmelding til møtene gjør dere gjennom denne lenken: 
https://surveys.enalyzer.com?pid=t8gicuca 
 



 

 

Full momskompensasjon til idrettsanlegg i 2021  
 

Lotteri og stiftelsestilsynet sender i disse dager tilsagn om 
momskompensasjon for idrettsanlegg til alle som har søkt innen 
fristen som var 1. mars 2021.  
Stortinget har i statsbudsjettet for i år bevilget til sammen 299 
millioner kroner til ordningen, noe som var tilstrekkelig til at 
alle søkerne har fått full kompensasjon uten avkortning i forhold 
til det godkjente søknadsbeløpet. Pengene utbetales i løpet av 
juni.  
 

Dette er gledelig både for de som har fått full uttelling på søknaden, men er også et svært 
positivt signal til de klubbene som skal søke kommende år da det bekrefter at ordningen er 
stabil og risikoen for avkortning er svært liten.   
Merk at søknadsfristen nå flyttes fra 1. mars til desember. Dette slik at statsbudsjettet for 
2022 kan tilpasses søknadsbeløpet. Neste frist for å søke momskompensasjon for anlegg 
er derfor 21. desember 2021   
 
 
 
MVA kompensasjon – generell ordning 
 

Bevillingen er økt med 120 millioner i 2021. Lotteri- og 
stiftelsestilsynet skal dermed fordele 1,8 milliarder kroner til 
frivillige lag og organisasjoner. Formålet med ordningen er 
å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for 
kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til 
merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.  

 
Regnskapsåret 2020 er grunnlaget for søknaden i 2021 
 
Fristen for å søke har tidligere vært 15. september. Men i følge Lotteri- og stiftelsestilsynet 
sider er nå fristen 1. september. Les mer her:  
 
https://lottstift.no/nb/tilskuddsordninger/om-momskompensasjon-generell-ordning/  
 
 



 

 

Ansiktsløft og padel på OTA 
 
Eksamen har vært en viktig inntektskilde for Oslo 
Tennisarena. Under pandemien har denne uteblitt. Dette 
har tvunget OTA til å omstille seg. Eksamen skal fra 
høsten 2021 ikke avholdes på OTA. Det satses nå på 
idrettsaktivitet året rundt i hallen. Dette skal de klare ved 
hjelp av å ta inn padel. OTAs styre har vedtatt å gjøre om 
to av tennisbanene til tre padel baner og en singelbane, 
samt en minitennisbane for de yngste. OTA gjør samtidig 
store investeringer på de resterende banene. Fra august 
av vil samtlige baner ha nytt toppdekke. 
 

 
 
Clarkson Platou NM i Tennis 

 
Påmeldingsfristen til NM i Frognerparken er i år 30.juni. 
NTF minner også alle som skal spille double og mixed om 
å oppgi partner ved påmelding. Legg spesielt merke til at 
deltakerne må ha betalt spillerlisensen før påmelding. Å 
skaffe seg lisens tar normalt 2-3 dager. Bestill derfor 
lisens og meld deg på i god tid! 

 
Informasjon og påmelding til NM:  
https://ntf.tournamentsoftware.com/tournament/72985310-62AF-4E77-8EE4-
D72701EDAA1E 

Påmeldingsfrist til Porsche Cup er 25. juli og Clarkson Platou landsturneringen 23. juni. 
 

NTF GP Sommer Tour 2021 

 
NTF fikk for noen uker siden grønt lys til å arrangere Grand 
Prix-turneringer. I samarbeid med våre dyktige 
turneringsarrangører har vi laget NTF Grand Prix Sommer 
Tour 2021. Touren består av 6 delturneringer som spilles i 
perioden 17.juni til 29.juli. Turneringene deles inn i kategorier 
basert på prispengenivå. Det kåres en sluttvinner basert på et 
poengsystem og det utbetales premier til de tre beste 
sammenlagt i hver singleklasse. 



 

 

Turneringer som inngår (klikk på turnering for info): 

Adax Grand Prix Svelvik 17-20.juni (kategori 1) 
Porsche Grand Prix Holmen 27-30.juni (kategori 3) 
Grand Prix Mjøndalen 1-4.juli (kategori 2) 
Lexus Grand Prix Larvik & Stavern 12-15.juli (kategori 1) * 
Lexus Grand Prix Sandefjord 15-18.juli (kategori 1) * 
Hardhausen Grand Prix Nittedal 22-29.juli (kategori 3) 
 
Les mer om Touren her: 
https://docs.google.com/document/d/1CRyfnslJjCpZf8XFmECoOk5k85vwEJ1M/edit 

 
Trenermøte under NM – torsdag 12 august 

 
 
Torsdag 12. august inviterer trenerforeningen (NTTF) i 
samarbeid med NTF til etterutdanning, diskusjon og 
sosial sammenkomst. Invitasjon vil sendes til alle som er 
medlem av NTTF. Arrangementet vil også markedsføres 
på FB i august.  
 

 
 
 
Søknad turneringer – høst 2021.  

 
Samfunnet åpner gradvis opp igjen. I løpet av sommeren 
håper vi at idretten er tilbake i en tilnærmet 
normalsituasjon. Spillere har i mange steder av landet 
gått i åtte måneder uten å konkurrere og NTF forventer 
stor etterspørsel etter turneringer på alle nivåer og i alle 
aldre utover sommeren og høsten. Vi har begynt 
arbeidet med en terminliste for september til desember.  

 
Ønsker din klubb å arrangere en turnering i denne perioden, vennligst ta kontakt med 
NTFs turneringsansvarlig på følgende e-post: svein.lapstun@tennis.no. 
 
 



 

 

Landslagsnyheter 
 

Damelandslaget vant 
opprykkskampen i BJKC og er klar 
for gruppe 2.  
 
Nordisk U13 blir utsatt grunnet 
innreiserestriksjonene. Ny dato 17.-
19 desember. 
 
 
 

Landslagsansvarlig, Fredrik Loven, har også gjort uttak til sommerens lag EM og 
individuelle EM for 14, 16 og 18 åringene. Les mer på tennis.no 
 
 
Padelmøte utsatt til uke 31 
 

 
Det annonserte padel møtet for juni er utsatt til uke 31. Dette 
skyldes covid restriksjoner og muligheten til å ha et større fysisk 
møte. NTF vil komme tilbake med eksakt dato og tid innen 1. juli. 
 
 
 

 
 
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.  
 

 
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 

 
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.  NTF har fått tilbakemelding om at møtene er 
viktige og samlende og vil videreføre initiativet også etter pandemien.  
Første møte etter ferien blir mandag 16. august. 
 
 
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  
 
 


