Medlemsskriv

Oktober/november 2021
Norsk tennis og padel fortsetter å levere. Det er hevet over enhver tvil. Det dukker
stadig flere padelbaner opp i vårt langstrakte land. Interessen er eksplosiv. I tillegg
har norsk padel fått nybakte Europamestere i veteran. Padel er definitivt en gren
som vi kommer til å høre mye fra i tiden fremover.
Vår andre gren, tennis, slår også godt fra seg. Julie Kjendlie fikk i WTAs
mastersluttspillet bekreftet at hun har stor tillit og kompetanse som hoveddommer.
Ulrikke Eikeri er nå godt etablert innenfor topp 100 i double på WTA rankingen.
Viktor Durasovic kvalifiserte seg inn og yppet seg mot Andy Murray i første runde
av Stockholm Open. Casper Ruuds deltakelse i Laver Cup, turneringsseier på
hardcourt og deltakelse i Nitto ATP sluttspillet bekrefter at vi har en gigantisk
stjerne fra Norge som preger den store tennishimmelen.
Det er definitivt lov å være stolt! Vi har mye å framsnakke i norsk tennis!

Davis Cup: World group knock-out kamp mot Ukraina

26-27 november skal Norges Davis Cup lag spille mot Ukraina. Det står om en plass til å
kunne kvalifisere seg til World Group spill fra 2022.
Laguttaket er gjort. Tribunene er straks på plass. Det som gjenstår, er å fylle tribunene og
heie de norske spillerne frem. Da trenger vi flere som kjøper billetter.
Hvor ofte får man se en ATP topp 10 spiller fra Norge, spille i Norge?
Billetter kan dere kjøpe her: https://www.tennis.no/davis-cup-2021
Klubbpakketilbud
NTF tilbyr medlemsklubber et pakketilbud for å se på Norges Davis Cup kamp mot
Ukraina. Det ville vært veldig hyggelig med mange barn og trenere/klubbansvarlige til
stede, for å skape topp stemning under arrangementet.
Klubbpakketilbud dagsbilletter
- 1 klubbansvarlig (Trener, voksen, styremedlem etc.)
- 6-11 barn (til og med fylte 15 år)
- Pris: 1 klubbansvarlig gratis 1 dag, per barn: 175 kr for 1 dag
Klubbpakketilbud 2-dagsbilletter
- 1 klubbansvarlig (Trener, voksen, styremedlem etc.)
- 6-11 barn (til og med fylte 15 år)
- Pris: 1 klubbansvarlig gratis 2 dager, per barn 275 kr for 2 dager
For mer informasjon og bestilling ta kontakt med klubbansvarlig i NTF Christian Grind på
e-post: christian.grind@tennis.no

Tennistinget 2021
Den store tennishelgen 29-31 oktober ble en suksess. Se under for en kort
oppsummering:
• 49 delegater og 22 observatører deltok på
tennistinget
• Fra 31 unike klubber og 2 regioner
• Strategiplan og budsjett for 2022-2023
vedtatt
• Nytt Forbundsstyre og komiteer valgt
• Ny kontingentsats for klubber vedtatt.

En stor takk til:
• Alle klubber som deltok og hadde innspill til
tinget.
• Styremedlemmene i perioden 2019-2021.
• NTFs nye styremedlemmer.
• Valgkomiteens strålende jobb

For de av dere som er nysgjerrig på den nye strategiplanen, så finner dere den her:
https://www.tennis.no/files/filer/2021-filer/strategi-og-handlingsplan-2021-2023.pdf

Coaches Conference og Tennisforum
29. og 30. oktober ble både Coaches Conference og Tennisforum arrangert av NTF.
Det var ca. 80 påmeldte på begge arrangementene,
fra ca. 40 klubber. Det er svært gledelig at så mange
setter av tid til nettverksbygging, faglig innhold og
meningsutveksling.
Deltakerne fikk i etterkant tilsendt en oppsummering
og en invitasjon til å gi feedback på arrangementene.

Oppsummert: Det ble gitt mye positiv feedback og konstruktive tilbakemeldinger fra
deltakerne. Det er også gjort en intern evaluering. NTF kommer snart ut med en samlet
evaluering og hva som planlegges av justeringer for fremtidige arrangement.
Terminlisten for 2022
Terminlista for januar-august 2022 publiseres uke 47. Vi
trenger fortsatt flere arrangører. Dersom din klubb kunne
tenke seg å arrangere en turnering, ta kontakt med Svein
Are Lapstun på svein.lapstun@tennis.no.

Tennis- og padellisens for 2022
Ny lisensperiode for 2022 vil bli generert og utsendt før
nyttår. Spillere som har betalt tennis- eller padellisens for
2021 vil automatisk få tilsendt ny lisens for 2022 direkte fra
Sportsadmin. Lisensene blir kun utsendt via epost så det er
viktig at alle spillere som trenger lisens er registrert med
mailadresse i Sportsadmin eller Klubbadmin. Alle som skal
delta i en lisenspliktig turnering må ha registrert innbetalt lisens før turneringsstart.
Lisensene blir utsendt uten utfylt beløp, dvs utøver kan selv velge om man ønsker å betale
grunnlisens eller utvidet lisens. Det er ingen endringer i satsene på lisensen for 2022.
•
•
•
•

Barnelisens (født 2010-2016) kr 0,Junior (født 2003-2009) grunnlisens kr 330,- og utvidet lisens kr 570,Senior (født 1953-2002) grunnlisens kr 470,- og utvidet lisens kr 700,Veteran (1952 og eldre) grunnlisens kr 320,- og utvidet lisens kr 700,(med forsikringsdekning)

Det er klubbene sitt ansvar å registrere og vedlikeholde informasjon om medlemmenes
lisens. Les mer her https://www.tennis.no/spiller/lisens/. Klubber trenger imidlertid ikke
sende lisens for 2022 til sine medlemmer som har betalt lisensen for 2021 da de vil motta
denne direkte. Klubbene må imidlertid utstede lisens til spillere som ønsker lisens for 2022
dersom disse ikke har betalt lisens for 2021.
Aktiv klubb
Aktiv klubb skal gjøre det enklere å få oversikt over
hvilke oppgaver som må/kan løses i klubbdrift.
Kvaliteten i dette arbeidet vil skape trygghet og
fornøyde medlemmer. Det vil også gjøre det lettere for

frivilligheten å stå lenger i sine verv i tillegg til å gi bedre arbeidsbetingelser for de ansatte.
Det er fire temaområder i Aktiv klubb: Organisasjon, Samfunnsansvar & verdier,
Kompetanse og Aktivitet & anlegg.
Alle tennis- og padelklubber har ulikt utgangspunkt mht. ambisjons- og kompleksitetsnivå.
Aktiv klubb har tatt hensyn til dette og det er nå lansert tre nivåer: Grunnleggende,
utviklende og framtredende. Her finner du Aktiv klubb: https://www.tennis.no/forklubber/aktiv-klubb/

Medlemsundersøkelser

Å få tilbakemeldinger og innspill fra medlemmene
sine er en viktig del i klubbarbeidet. NTF tilbyr styret
og ledelsen medlemsklubbene gratis lisens til
undersøkelsesverktøyes Enalyzer. NTF veileder
klubbene i å gjennomføre medlemsundersøkelsene..

Tilbakemeldingene fra medlemmene vil gi klubbens ledelse et bedre styringsgrunnlag. Det
er nå flere klubber som har tatt dette i bruk og fått verdifull informasjon. NTF inviterer alle
klubber til å benytte denne muligheten. For mer informasjon ta kontakt med klubbansvarlig
i NTF Christian Grind på e-post: christian.grind@tennis.no

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.
Ønsker din klubb å være med, så send en e-post til
aslak.paulsen@tennis.no så får du tilsendt en teams invitasjon.

Økte tilskuddssatser for spillemidler til hall med 9 meter fri takhøyde.

NTF har i flere år jobbet for at haller med god takhøyde skal få
økt spillemiddeltilskudd slik at de er mer på linje med øvrige
type haller. I bestemmelsene som gjelder for tildelinger i 2022
har vi fått gjennomslag for dette.
Maksimalsatsen per bane økes med kr 400.000 dersom hallen
har:

•
•
•

Min. 9 m frihøyde ved nettet
Min. 5,75 m frihøyde ved grunnlinja
Min. 4 m i bakkant

Med fri høyde menes: Høyde under dragere og tekniske installasjoner (lys,
ventilasjonskanaler, lydanlegg osv.) over banen og sikkerhetssoner.
Det må dokumenteres i søknad om spillemidler at tennishallen tilfredsstiller disse kravene.
Fylkeskommunen, vil som saksbehandler kontrollere at kravene til fri høyde er tilfredsstilt.
Det har videre kommet nye bestemmelser for tilskudd til garderober og klubbhus (både
frittliggende og i tilknytning til hall) Disse er i større grad enn før knyttet til areal.
Frist for å søke momskompensasjon for anlegg

Innen 1. desember (endret fra 1. mars) må alle klubber som
kan søke om MVA kompensasjon for anlegg sende inn sine
søknader.

«Quick-guide til spillemidler og momskompensasjon» er oppdatert med de nye vilkårene
her: https://www.tennis.no/files/filer/2020-filer/anlegg/2021-09-29-spillemidler-og-mvarefusjon-ntf-quick-guide.pdf
For mer detaljert informasjon om spillemidler: https://www.tennis.no/forklubber/anlegg/finansiering/spillemidler
Momskompensasjon for anlegg: https://www.tennis.no/forklubber/anlegg/finansiering/mva-kompensasjon

Tennis Kids – en sterk merkevare!
Årets Coach The Coaches konferansen ble i år arrangert i Wien.
NTFs tennisskoleansvarlig (Espen Lilleaas) var invitert for å
presentere norsk tennis sitt barnetennisprogram - Tennis
Kids. Tilbakemeldingene var særdeles positive. Tennis Kids
programmet er helt unikt i forhold til andre lands tilsvarende
konsepter. Utdanningsansvarlige fra både Canada og
Nederland, samt Tyske, Spanske, Belgiske og Østeriske
trenere/ ledere ville vite mer om dette. Spesielt mye skryt fikk
vi for vårt systematiske belønningssystem for oppførsel. Det
er det ingen av de tilstedeværende som hadde sett før.

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

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

