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Mars 2021 

 
Norge er nå midt inne i den tredje smittebølgen. Nye og uønskede rekorder 
settes daglig. Inngripende tiltak er igangsatt, og det virker som de er helt 
nødvendig for å få normalen tilbake. Utendørssesongen - med lysere tider 
ligger rett foran oss. Mange klubber har allerede startet vårklargjøringen av 
sine uteanlegg. Dugnadsånden og iveren etter å få komme i tennisaktivitet, 
blomstrer. Nå må vi bare stå den siste distansen helt ut. Da må vi slå ned 
smitten og få vaksineringen på skinner. Først da, kommer livskvaliteten og 
normalen tilbake for fullt.   

NTF får rapporter og bilder der snøfresere og tunge spadetak er tatt i bruk på 
medlemsklubbers anlegg. Dugnadsånden er like sikker som våren. Vi ser bilder av store 
og små som vil ta i et krafttak for å få i stand utebaner, selvfølgelig med forsvarlig 
smittevern. NTF oppfordrer alle klubber til å benytte tiden fremover til å ta et krafttak. 
Involver medlemmer, og skap entusiasme for en ny utendørssesong! Alle som er glad i 
Padel og tennis har nå et felles ansvar for å aktivere medlemmer som har vært i dvale. 



 

 

Tennis og Padel er livslange idretter, så til tross for at mange har hatt en lang pause, så 
har vi alle mye tennis- og padelglede foran oss! 

Nye digitale møtearenaer for norsk tennis  
 

Korona pandemien har tvunget mange av oss over på digitale flater. 
Noen omtaler det som den nye normalen. NTF er sikker på at fysiske 
møter fremdeles vil ha stor verdi, men ser også at digitale møteflater 
er kommet for å bli.    
 
Oslo m/omegn har vært hardest rammet av Korona restriksjoner. 
Klubber har hatt og har mange spørsmål om regler, råd og 
anbefalinger i tilknytning til aktivitetsmuligheter for tennis.  

 
Som en konsekvens, så opprettet NTF en «åpen time» mandager 09:00-10:00 der NTF 
orienterer om koronastatus, hva NTF gjør, og svarer på spørsmål som klubbene løfter 
frem. NTF opplever at dette har vært et viktig forum 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. 
 
Torsdag 8 april inviterer NTF alle trenere (heltid/deltid) til en tilsvarende «åpen time».  
På dette forumet skal faget løftes frem. Vi skal diskutere tanker og tiltak dere prøver ut i 
klubb, utdanning, tenniskids, landslagstrening og spillerutvikling. Målet er at vi sammen 
skaper en plattform der vi for utveksler informasjon, diskuterer og bygger en felles kultur! 
NTF sender ut informasjon via trenerforeningens medlemslister og trenerforeningens FB 
side. 
  
 
 
NTF inngår samarbeidsavtale med Redd barna 

 
Vet du hva du skal gjøre dersom du har mistanke om at et barn kan 
være utsatt for seksuelle overgrep? Vet du hva du skal gjøre dersom 
et barn åpner seg for deg og søker hjelp? Hva kan dere som klubb 
gjøre for å sikre at barn er trygge på trening?   
  
Redd barna og NTF er i gang med å tilpasse et kurs til 
vår idrett. Trygg på trening er et kurs som skal gjøre klubben din et 

tryggere sted å være.  
 
Hensikten er å gjøre klubbene trygge på hva seksuelle overgrep/trakassering er, hva 
som skal gjøres og hvem de skal kontakte hvis de er bekymret for ett barn.   
 
 



 

 

Samordnet rapportering 
 

Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.20 til NIF innen 
30.04.21. På lik linje med fjoråret så er søknad om 
momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet 
søknad og rapportering. Samordnet søknad/rapportering skjer gjennom i   

           Idrettens Medlemssystem (KlubbAdmin). 
 
 
Avholdelse av årsmøter 2021 
 

Idrettslag må i utgangspunktet avholde et fysisk årsmøte innen utgangen 
av mars. Som følge av pandemien har NIF besluttet at fristen utsettes til 
15. juni 2021 slik at så mange som mulig kan gjennomføre et fysisk 
årsmøte. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre fysisk, må idrettslaget 
gjennomføre årsmøtet digitalt eller skriftlig innen 15. juni. 
 

Les mer på NIFs sider om avholdelse av fysiske og/eller digitale årsmøter: 
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/arsmote-i-idrettslag/  
 
 
Ajourføring av 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 Sportsadmin/klubbadmin, særlig etter avholdt årsmøte. 
 

Les mer på NIF IT sine sider: https://itinfo.nif.no/SportsAdmin_Funksjon  
Ved problemer kan du også ta kontakt på mail: support@idrettsforbundet.no 
eller på telefon: 21029090  
 
 
Ny stimuleringsordning på vei 
 

I 2020 ble det utbetalt 2,1 milliarder kroner til frivillige organisasjoner og 
idretten. NTF har fått tilbakemelding om at tiltakspakkene ikke har truffet 
våre medlemsklubber godt nok. Presidenten har tilskrevet NIF om 
akkurat dette og bedt de ta våre problemstillinger med seg i 
dialogmøtene med Kulturdepartementet. 
 



 

 

Les mer om utbetalingene for 2020 på regjeringen.no 
 
Stimuleringsordningen for 2021 er ennå ikke ferdig utarbeidet, men håper at den ikke er så 
langt unna. NTF vil orientere alle medlemsklubber når forskrifter og retningslinjer 
foreligger. 
 
 
 
25 klubber søkte om refusjon 
 

Fristen for å søke spillemidler for utstyr har nå løpt ut. 25 klubber har 
søkt om refusjon på utstyr til en verdi av ca. 1,1 million. Omtrent 1/3 av 
den totale godkjente søkesummen vil ila av de kommende ukene ble 
betalt ut til de ulike søkerne. Vi oppfordrer alle medlemsklubber til å søke 
og ta del i de offentliges støtteordninger 
(https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/) 
 

 
 
 
Overgangsfrist – klubboverganger 

 
NTF minner om overgangsfristen 1.april for overganger som skal gjelde for 
årets utendørssesong.  
 
Overgangsskjema: https://www.tennis.no/files/filer/2020-
filer/overgangsskjema-pr-01.01.2020.doc  
 

 
Reglement (§60): https://www.tennis.no/files/filer/2020-filer/turneringsreglement-for-
norges-tennisforbund-oppdatert-1.april-2020.pdf  
 
 
Aktiv studenttid 

 
NTF har satt i gang med SnapChat Takeover igjen. Denne gangen er 
det «storytelling» fra våre collegespillere i USA. NTF ønsker at juniorer i 
Norge skal få et bedre innblikk i hvordan college er og hvordan tennis i 
studietiden kan oppleves.  
 
NTF planlegger college webinar med UTR i april. Har du spørsmål om 
webinaret? Kontakt tina.falster@tennis.no   
 



 

 

Lag en studentprofil på MyUTR.com 
 
NB! Legg til TennisUng NTF (snapchat) for å se hvor kult de har det 
 
 
Oppdatering fra topptennis 
  

 
 
 
 
 

Følg spillerne på å instagram, 
facebook og/eller deres 
individuelle sosiale plattformer. 
Hei de frem! 
 
 
 

 
 
Bruttosamling i april/mai 

 
NTF arrangerer bruttosamling for de 4 beste (UTR) i hver 
aldersklasse 30-2 mai. Uttaket skjer i uke 12. De uttatte blir 
tilskrevet via klubbens trener eller administrativt ansatte. 
 
NTF tar forbehold mht. smittesituasjonen 
 
 

 
NTV søker arrangører til veteran-NM utendørs 2021  
 

 
Norske Tennisveteraner (NTV) søker arrangører til veteran-NM utendørs 
2021. Opprinnelig var planen at dette skulle arrangeres på Frogner, 
men det var dessverre ikke mulig i år. NTV ønsker derfor å komme i 
kontakt med andre interesserte klubber som vil ta på seg hele eller deler 
av arrangementet (utvalgte klasser)   
 

Ta kontakt med Norske Tennisveteraner på e-post eller telefon Magnus Åsrud - 
magnus.asrud@gmail.com eller telefon: 93680463  
 
 



 

 

Padelnyheter  
 

NTF har hatt en rekke spennende møter med kommersielle 
sentereiere i starten av mars. De er svært positive til et nært 
samarbeid med NTF for å styrke padels posisjon som en viktig idrett. I 
den forbindelse vil NTF invitere klubber og sentereiere til et fellesmøte 
i juni der vi diskuterer felles strategi og finansiering. Endelig 
beslutning skjer på tennistinget. 

 
 
UTR – siste ratingliste med mer 

 
1. januar 2019 implementerte NTF Universal Tennis Rating (UTR). UTR 
er en rating som beskriver en spillers ferdighetsnivå.. Se youtube video: 
https://www.youtube.com/watch?v=sdXOeT7s_Eg og les mer på 
tennis.no  
 
Slik registrerer du bruker helt GRATIS bruker på Myutr.com  

 
Her finner du den siste oppdaterte ratingen for mars: 
http://ranking.tennis.no/ranking_imports/5  
 
 
Spillerguiden – ta kontakt for 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.   

 
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! 
 
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  


