
 

 

Medlemsskriv  
 
 

 
 

 

 

September 2021 

 
Det står veldig bra til i Norsk tennis og padel om dagen. Casper Ruud er topp 

10 på ATPs rankingliste. Ulrikke er nummer 84 på verdensrankingen i double. 

Viktor storspilte i DC kampen mot Usbekistan og bidro sterkt til seier. Malene 

Helgø har nå sin beste WTA ranking noensinne. Det er definitivt lov å være 

stolt! 
 

Det som skjer i norsk tennis og padel om dagen er helt unikt. Vi skriver historie mht. 

medlemsvekst, play-off mulighet for DC laget til World Group og internasjonale 

individuelle resultater. Deler av suksessen må tilskrives det kollektive, men alle 

suksesser starter og utvikles i medlemsklubbene.  

 

NTFs viktigste oppgaver blir derfor å styrke medlemsklubbers forutsetninger både 

mht. vekst, men også kvalitativ utvikling. I denne utgaven fokuseres det derfor 

ekstra mye på Aktiv klubb konseptet. NTF håper at dette blir en ressurs som 

medlemsklubber bruker aktivt både mht. kvalitetssikring og det videre 

utviklingsarbeidet.  

 

  



 

 

  

  

NTF lanserer Aktiv klubb - Din samarbeidspartner i klubbdriften! 
  
Norges Tennisforbund lanserer nå konseptet Aktiv klubb. Ambisjonen er at Aktiv klubb skal 
bidra til at klubbarbeid oppleves som oversiktlig og lettere for frivilligheten å stå lenger i 
sine verv. NTFs kjerneoppgaver er å veilede, tilrettelegge og utvikle. Som et ledd i det 
arbeidet skal NTFs konsept Aktiv klubb synliggjøre de viktigste ressursene og verktøyene 
for klubber i drifts- og utviklingsarbeidet.   
  
Det er fire temaområder i Aktiv klubb er organisasjon, samfunnsansvar & verdier, 
kompetanse samt aktivitet & anlegg. Hvert enkelt tema har oppgaver som er 
inndelt/gradert etter følgende kriterier: lovpålagt, stert anbefalt, anbefalt. 
  
Alle klubber er ulike både med hensyn til størrelse, ambisjon og forutsetninger. Aktiv klubb 
har derfor definert tre ulike nivåer av klubber for hvert område. Nivåene er: grunnleggende, 
utviklende og framtredende. I første omgang lanseres det grunnleggende nivået og senere 
i høst lanserer vi de to andre nivåene.   
  
Aktiv klubb kan beskrives på mange måter; en klubbveileder, en digital ressursportal, et 
selvevalueringsverktøy eller din samarbeidspartner i klubbdriften!   
Uansett, en sak er sikkert: Aktiv klubb er et kontinuerlig arbeid og et heldigitalt verktøy for 
alle klubber uavhengig av størrelse og geografisk plassering.   
  
Lenke til Aktiv klubb: https://www.tennis.no/for-klubber/aktiv-klubb/ 
 
NTF ser frem til å jobbe sammen med tennis- og padelnorge med Aktiv klubb. Norges 
Tennisforbund tilbyr gratis veiledning gjennom fysiske eller digitale møter. NTF kan delta 
på klubbens styremøte, klubbkvelder, interne klubbmøter eller være delaktig i en 
utviklingsprosess.  
 
NTF tar gjerne mot innspill og tilbakemeldinger på Aktiv klubb konseptet. Kontaktperson i 
NTF er klubbansvarlig Christian Grind, e-post: christian.grind@tennis.no.  
 
 
 

https://www.tennis.no/for-klubber/aktiv-klubb/
mailto:e-post: christian.grind@tennis.no. 


 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tenniskids lanserer nye ressurser 

 

 

Vi har oppdatert hjemmesiden vår for våre medlemsklubber og gjort den mer 

brukervennlig. Alle klubber som ønsker å ta del i konseptet vil få tilgang til konseptets 

ressurser, utdanning av trenere og assistenter, og får oppfølging av eksperter på området 

ved behov. NTF håper at hjemmesiden kan bli det beste stedet å hente ut ressurser, 

spesielt for trenere som arbeider med barn og unge i hverdagen. Derfor har vi utviklet nye 

verktøy for trenere/ frivillige og mer vil komme etter hvert. Sjekk ut nyheten «3/5». Et nyttig 

verktøy for alle som driver tennisskole. 

 

Vi ønsker også at våre medlemsklubber kan bidra med innhold til hjemmesiden. Det er 

derfor opprettet en egen underkategori hvor alle innsendte videoer blir lagt i respektivt nivå 

(blå, rød, orange, grønn). Send oss gjerne ditt bidrag til espen.lilleaas@tennis.no og bidra 

til å styrke ressursene i Tenniskids. 

 

 

 

 

 

“If you want to go fast, go alone - if you want to 

go further - go together”   

 

 

 

 

 

 

 

Er din klubb med i Tennis Kids?  

Hvis ikke - ta en prat med Espen Lilleaas, espen.lilleaas@tennis.no/ tlf. 90624307, og/ eller sjekk 

ut hjemmesiden vår for mer informasjon om konseptet; www.ntftenniskids.no 

 

 

mailto:espen.lilleaas@tennis.no
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Norge vs. Ukraina 

Helgen 17-19 september slo vårt DC lag Usbekistan. Norge er dermed klar for play-off 

kamp til World Group (qualifiers). Slår vi Ukraina er vi kvalifisert for play-off for deltakelse 

blant de 16 beste land i verden. 

 

 

NTF og hele norsk tennis ser 

frem til et fantastisk arrangement 

med Casper Ruud og Viktor 

Durasovic i spissen. 

 

 

 

 

 

 

Tennisting, tennisforum og coaches conference 

 
Helgen 29-31 oktober blir en stor og viktig helg for norsk tennis. Vi håper at både trenere 
og klubbledere setter av helgen til inspirasjon, diskusjon og beslutninger rundt veivalg for 
årene 2022-2023. Hold av helgen! 
 
 

 
Fredag 29. oktober – Coaches conference 
Lørdag 30. oktober – Coaches conference til lunsj 

Lørdag 30. oktober – Tennisforum  

Lørdag 30. oktober – på kvelden: middag/sosialt 

Søndag 31. oktober – Tennistinget  

 

 

Pris på årets Coaches Conference er sterkt redusert og koster kun 500 kr. Hvis det er flere 

deltakere fra samme klubb, er det en makspris på 2000 kr per klubb.  

Coaches Conference 2021 vil arrangeres på Meet, Ullevål stadion. 

 

Tidspunkter: 

Fredag 29.10.2021 Kl. 10.00-18.00 

Lørdag 30.10.2021 Kl. 09.00-13.00 

Påmelding til Coaches Conference 2021 gjøres her: 

https://minidrett.nif.no/Event#5257866-010 

 

https://minidrett.nif.no/Event#5257866-010


 

 

Tennisforum 2021 vil bli også bli holdt på Meet, Ullevål stadion, 30. oktober kl. 13.00-

18.00. Etter kl.18.00 blir det sosialt, med servering. Arrangementet er gratis. 

Påmelding til Tennisforum 2021 gjøres her: https://minidrett.nif.no/Event#5258012-010 

 

For påmelding til tennistinget, se eget påmeldingsskjema tilsendt på e-post. Påmelding 

innen 15. oktober.  

 

 

Kurs- og møtekalender høsten 2021 - Meld på aktuelle kandidater til trenerkurs nå 
  

Det er gledelig å kunne informere om at vi også denne 
høsten starter opp en ny runde med både Trener 1 og 
Trener 2 kurs, i tillegg til Tennisskoleassistenkurs. Vi vet 
hvor viktig det er med solid trenerkompetanse i klubbene 
for å skape et godt aktivitetstilbud. Informer aktuelle 
kandidater i klubben din om disse kursene, de er veldig 
populære og fylles fort opp.  
 
 

Her finner du mer informasjon og påmeldingslenker høstens ulike 
kurs: https://www.tennis.no/for-klubber/utdanning/kurs-og-motekalender/  
 
 
Medlemsfordeler i NTF 

 

 
Det er svært fordelaktig å være medlem av Norges 
Tennisforbund. Det er mange som ikke vet om alle fordeler 
med medlemskapet. Her kan du lese mer om fordelene og 
hvordan kontingenten kommer klubbene til gode: 
https://www.tennis.no/for-klubber/medlemsfordeler/ 
 

 

 

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 
Ny stimuleringsordning – frist 15. november  
 

https://minidrett.nif.no/Event#5258012-010
https://minidrett.nif.no/Event#5258012-010
https://www.tennis.no/for-klubber/utdanning/kurs-og-motekalender/
https://www.tennis.no/for-klubber/medlemsfordeler/


 

 

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter støtteordningene som blir 

satt opp for idretten. På tilsynets nettsider kan dere lese om hva 

dere kan søke på, retningslinjer og gjennomføre selve 

søkeprosessen. 

 

Stimuleringsordningen er mest orientert rundt arrangementer, 

økte kostnader eller avlysninger pga. Covid restriksjoner. Men, 

det åpnes også opp for ekstrakostnader knyttet mot 

smittevernstiltak og tapte leieinntekter. 

 

Dere kan søke for perioden 1. januar-31. oktober. Frist for å søke er 15. november 2021. 

Les mer om ordningene her: https://lottstift.no/tilskot-i-forbindelse-med-arrangement-eller-

aktivitetar/  

 
 
Fast digitalt møte for norsk tennis  

 
NTF har opprettet en fast «åpen time» for alle medlemsklubber 
mandager 09:00-09:30.  NTF har fått tilbakemelding om at møtene 
er viktige og samlende og vil videreføre initiativet også etter 
pandemien.  
 
Første møte etter ferien ble avholdt 23. august. 
Ønsker din klubb å være med, så send en e-post til 
aslak.paulsen@tennis.no så får du tilsendt en teams invitasjon. 

 
  

 

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, importere 

https://lottstift.no/tilskot-i-forbindelse-med-arrangement-eller-aktivitetar/
https://lottstift.no/tilskot-i-forbindelse-med-arrangement-eller-aktivitetar/
mailto:aslak.paulsen@tennis.no


 

 

e-postadresser og sende ut. Enkelt og greit. Ta kontakt på post@tennis.no for å sikre deg 
en lisens. 
 
 

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. Følg, del og del!  
 
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  
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