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NORGES TENNISFORBUND6

Utkast strategi- og handlingsplan for norsk tennis 2022-2023

Visjon
Flere skal spille mer og de skal spille hele livet

NTF ønsker å videreføre de 6 strategiske satsningsområdene for den kommende planperioden. 
Som en konsekvens av godt arbeid med de strategiske områdene tror NTF at vi lykkes både med 
kvalitet og vekst. 
De 6 strategiske satsningsområder er direkte lenket til NTFs hovedoppdrag som er å tilrettelegge, 
veilede og utvikle norsk tennis og padel

Bakgrunn
Godt tilgjengelig og tilrettelagt anleggskapasitet er avgjørende for å skape vekst i norsk tennis og padel. Økt 
helårskapasitet er det aller viktigste. NTF skal være en sentral støttespiller for klubber og initiativtakere som vil utvikle, 
bygge og rehabilitere anlegg. Klubbene må være drivkraften og gjennomfører. NTF er helt avhengig av våre 
medlemsklubber og/eller det offentlige for å lykkes i dette arbeidet.

Norsk tennis og padel vil
§ Se en markant økning i helårsanlegg 
§ Øke andelen kommunale anlegg
§ Opprettholde og forbedre økonomiske 

rammebetingelser for anleggsutvikling
§ Tydeliggjøre bærekraftig og økonomisk drift av anlegg
§ At flere tennisklubber skal etablere padelbaner
§ Utarbeide regionale anleggsplaner som skal være 

førende for innspill til kommunale behovsplaner

2030 horisont
Majoriteten av anlegg som settes opp er fullfinansiert av 
det offentlige 

NTF skal
§ Veilede klubber, spesielt i oppstartsfasen
§ Bistå klubbene i dialog med kommune/fylke
§ Være pådriver for etablering av anlegg i områder 

hvor det er påkrevd med ekstra støtte
§ Ha kvalifisert(e) anleggsrådgiver(e)
§ Styrke det anleggspolitiske arbeidet
§ Gjøre informasjon om anleggsutvikling og drift 

tilgjengelig

Klubb skal
§ Utvikle og vedlikeholde egne anlegg
§ Ta initiativ for å få tilgang til kommunale idrettsanlegg 

der det er ønskelig.
§ Tydeliggjøre behov som skal inkluderes i regionale 

anleggsplaner og formidle disse til idrettsråd/kraftklubb
§ Ta initiativ til påvirkning i lokale plan- og 

reguleringsprosesser

Kraftsenter skal
§ Utarbeide regionale anleggsplaner basert på innspill fra

klubber

Anlegg
Bakgrunn
Norsk tennis har i dag et svært godt tennisskoleprodukt for de mellom 6 og 12 år. Snart 50 klubber benytter dette 
konseptet. God nybegynneropplæring legger grunnlaget for et livslangt vennskap med våre 2 grener. Gjennom å gi våre 
nye medlemmer gode innlæring og opplevelser, vil dette øke sannsynligheten for at de vil spille livet ut – uavhengig av 
om de starter i barneskolealderen eller senere i livet. Høy kvalitet på undervisning, og attraktiv og inspirerende aktivitet 
er viktige elementer for å lykkes med dette arbeidet. 

NTF tennis og padel vil
§ Øke antall Tenniskids (TK) klubber og etablere TK 

Tour i alle regioner
§ Videreføre og styrke kompetanseutviklingen av TK, 

spesielt mot kraftsentre og nye klubber
§ Utvikle tennisskolekonsept for ungdom og voksne
§ Ivareta og kvalitetssikre at kompetansekravet i TK er 

iht. spillerguidens anbefalinger
§ Påse at barneidrettsbestemmelsene ivaretas
§ Bygge en tenniskultur hvor forståelsen for utvikling 

skjer gjennom progresjon i innlæringen. 

2030 horisont
Tenniskids er inkorporert i kroppsøvingstimene på
barneskoletrinnene og i idrettslag som tilbyr allidrett

NTF skal
§ Markedsføre SG slik at medlemmer av norske klubber 

er kjent med innholdet i NTFs spillerutvikling
§ Utvikle, kvalitetssikre og tydeliggjøre de ferdighetene 

som skal beherskes på de ulike nivåene
§ Informere, markedsføre og utdanne eksisterende og 

nye klubber/trenere i Tenniskidskonseptet
§ Utvikle flere ressurser/nyttige verktøy for trenere og 

foreldre

Klubb skal
§ Påse at alle deltakere utvikler tekniske ferdigheter, 

som vil gi dem mestring for et langt liv med tennis
§ Skape et attraktivt aktivitetstilbud for alle
§ Veilede foreldre til å bistå barna under egentrening
§ Gjennomføre2-4 lokale/interne arrangement i løpet av 

en sesong
§ Påse at alle nye medlemmer blir ivaretatt sportslig og 

sosialt

Kraftsenter skal
§ Utdanne og være ansvarlig for et godt samarbeid med 

klubbene i regionen

Tennisskole
Bakgrunn
Norge er 1 av 18 land i verden som har gullstandard på sin trenerutdanning. Dette skal vi være stolte av. 
Kompetanseutvikling for trenere, ledere og klubber er avgjørende for at vi sammen skal lykkes. Kunnskap om hvordan vi 
skal påvirke, motivere og undervise/veilede skal føre til mestring og gjennomføringskraft. Attraktiv og god aktivitet må 
være fellesnevneren for alle segmenter og som fører til ivaretakelse, vekst og omdømme. Dette krever at alle er 
nysgjerrige, søkende, relevante og i takt med samfunnets utvikling.

Norsk tennis og padel vil
§ Ivareta gull standard (ITF)
§ Utvikle samarbeidet mot internasjonale og nasjonale  

kompetansesentre og organisasjoner
§ Jobbe mot at særidrettslig tennisutdannelse 

inkorporeres i bachelor utdanning ved NIH
§ Styrke trenerutviklerkompetanse
§ Fremme viktigheten av å rekruttere og utdanne 

lokale trenere
§ Styrke videreutdanningstilbudet, særlig i det  

horisontale løpet
§ Utvikle særidrettslig lederutdanning (frivillige) og 

videreføre lederutdanning for klubbansatte
§ Implementere trygg på trening i utdanningen 

2030 horisont
Trenerutdanning er obligatorisk for idrettsskoleelver

NTF skal
§ Videreføre og videreutvikle kvaliteten i rammeverket 

som er godkjent av NIF og ITF
§ Utvikle og avholde relevante kurs for å lykkes med 

strategi- og målsettinger
§ Utrede sertifisering, spesielt for prestasjonstrenere

Klubb skal
§ Vise interesse og være delaktig i NTFs kompetansetilbud 
§ Gjennomføre trygg på trening kurs hvert halvår 
§ Følge opp at ansatte har trenerattest

Kraftsenter skal
§ Tilby og tilrettelegge trener 1- og Tenniskidsutdanning
§ Invitere til og avholde nettverksmøter
§ Følge NTFs faglige anbefalinger, dokumentere og 

rapportere resultater

Utdanning

Bakgrunn
Formelle og uformelle kamper, turneringer og arrangementer er viktige deler for tennis og padelsportens attraktivitet 
og fremgang.  I livslange idretter som tennis og padel vil det være stort spenn i alder, nivå, ambisjon, funksjonalitet og 
sosial orientering. Dette må gjenspeiles i tilbudene. Tennis og padel må derfor ha gode og attraktive spillformer, villige 
arrangørklubber og frivillighet. Turneringsdeltakelse handler for mange om utfordringer, poeng, rating og trofeer. For 
andre er de sosiale aspektene avgjørende for den gode opplevelsen. Turneringsarrangører som ivaretar begge 
dimensjonene vil styrke attraktivitet både for bredde og topp.

NTF tennis og padel vil
§ Styrke klubbers arrangementskompetanse og kvalitet 

i gjennomføringen
§ Øke antall klubber som vil være turneringsarrangører
§ Øke antall lisensierte spillere
§ Fremme attraktive arrangementer for alle målgrupper 

– for både bredde og topp
§ For toppidrett – sikre god tilgang på internasjonale 

turneringer i Norge
§ Utdanne og sertifisere dommere og turneringsledere
§ Utvikle turneringsveileder for nye 

spillere/foreldre/trenere

2030 horisont
ATP/WTA arrangement i Norge

NTF skal
§ Tilrettelegge for engangslisens
§ Videreføre og utvikle konseptene dagsturneringer, og 

nivåbaserte turneringer
§ Videreføre fokus på lagturneringer
§ Styrke lokale rating arrangement (UTR)
§ Videreføre og styrke turneringsstøtte på 

topptennisarrangementer

Klubb skal
§ Tilby og gjennomføre turneringer for alle segmenter
§ Informere, utdanne og engasjere medlemmer i 

turneringsvirksomheten

Kraftsenter skal
§ Arrangere større nasjonale/internasjonale turneringer
§ Ta initiativ til regionale lagturneringer

Turneringer/Arrangement
Bakgrunn
Padel ble tatt opp som gren i NTF på Tennistinget i 2017. Siden den gang har antall padelbaner skutt i taket. Noen få 
tennisklubber har etablert padelbane på anleggene sine, men de aller fleste baner tilhører kommersielle eiere. Per 
31.12.2020 er det registret 7 rene padelklubber som til sammen har 918 medlemmer. For å lykkes videre må medlems-
og klubbvekst, samt aktivitets, turnerings- og kompetansetilbud styrkes og videreutvikles. Dette må skje i nær dialog 
med eksisterende og fremtidige klubber og anleggseiere.

Norsk tennis og padel vil
§ Fremme synergier mellom tennis og padel
§ Arbeide for at padel blir en av Norges store 

breddeidretter
§ Etablere landslagsaktiviteter 
§ Tilrettelegge for en nasjonal lagserie med elite nivå
§ 30 padelklubber med 5000 medlemmer i 2023
§ Få godkjent trener 1 og 2 i NIFs trenerløype
§ Doble antall turneringsarrangører/lisenser
§ Styrke deltakelse i internasjonale fora
§ Styrke turneringsutvikling gjennom felles 

turneringssystem, rating og regelverk

2030 horisont
Mer enn 50 lag som deltar i lagserien

NTF skal
§ Påvirke til klubbetablering i kommersielle sentre
§ Fremme padel som en lavterskelsport
§ Utvikle rammeverk for trenerutdanning 
§ Ta initiativ til å bygge et prestasjonsmiljø og 

toppidrettskultur
§ Utvikle og etablere turneringstilbudet, spesielt for 

barn/ungdom

Klubb skal
§ Tilby og avholde kurs for barn/ungdom
§ Være turneringsarrangør, avholde lokale og nasjonale 

turneringer og delta i lagserier
§ Delta på ledermøter og ting samt klubb og 

kompetanseaktiviteter

Padel
Bakgrunn
Norsk Tennis har nå en spiller i verdensklasse som har trent og utviklet seg i Norge. Kjennskap til plan, gjennomføring og 
innhold i utviklingsarbeid er tilgjengelig. Dette kan være en god referanse i vårt arbeid med nåværende og kommende 
prestasjonsutøvere. Drømmen/målet om grand slam prestasjoner kommer gjennom samarbeid, langsiktighet, 
gjennomføringskraft, nysgjerrighet og inspirasjon fra beste/neste praksis fra internasjonal spillerutviklingsarbeid. 
Spillerens ressursteam, sammen med klubb, kraftsenter og NTF skal danne grunnlaget for fremgang og suksess – der 
spillerens behov og interesser settes i fokus.

Norsk tennis og padel vil
§ Fremme og styrke spillerguidens anbefalinger
§ Skape en forståelse for hvordan bli en god spiller i 

Norge
§ Skape samarbeid- og prestasjonskultur, med spesielt 

fokus mot kraftsentre
§ Styrke beste/neste praksisoverføringen til 

prestasjonsklubber/ kraftsenter/private initiativ
§ Styrke oppfølging og samhandlingen med 

Idrettsskolene 
§ DC: Være en utfordrer til World Group spill
§ BJKC: Være en utfordrer til Group 1 spill

2030 horisont
10 spillere topp 500 på ATP/WTA

NTF skal
§ Lage en veiviser og gjøre kjent NTFs faktabaserte 

spillerutviklingsmodell for prestasjonsutvikling i Norge
§ Etablere et trenings- og kompetansetilbud på OTA
§ Tilrettelegge for og veilede kraftsenter og idrettsskoler
§ Kontakt med internasjonale prestasjonsmiljøer

Klubb skal
§ Bruke spillerguiden som veiledning for spillerutvikling
§ Påse at prestasjonstrenerne har gode rammevilkår
§ Påse prosessfokus og ikke resultatfokus for utvikling

Kraftsenter skal
§ Etablere og gjennomføre et trenings- og 

kompetansetilbud for de beste utøverne i området

Idrettskoler skal
§ Følge NTFs faglige anbefalinger og rapporterer

Topptennis

Hovedmål:
• 40.000 medlemmer i 2025
• Med sunn og bærekraftig vekst - 50.000 medlemmer i 2030 
• Redusere kostnader for deltakelse
• Sikre rammebetingelser og mulighet for god drift for norsk tennis og padel
• Styrke klubbene gjennom klubbutvikling
• Øke kapasitet på anlegg – med større andel av offentlige spilleflater
• Sikre god samhandling, kommunikasjon og verdigrunnlag for norsk tennis og 

padel
• Etablere kraftsenter som styrker deling av beste praksis for topptennis

▪ Turneringer
▪ Padel
▪ Topptennis

▪ Anlegg
▪ Tennisskole
▪ Utdanning
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NORGES TENNISFORBUND 7

Utkast strategi- og handlingsplan for norsk tennis 2022-2023

Visjon
Flere skal spille mer og de skal spille hele livet

NTF ønsker å videreføre de 6 strategiske satsningsområdene for den kommende planperioden. 
Som en konsekvens av godt arbeid med de strategiske områdene tror NTF at vi lykkes både med 
kvalitet og vekst. 
De 6 strategiske satsningsområder er direkte lenket til NTFs hovedoppdrag som er å tilrettelegge, 
veilede og utvikle norsk tennis og padel

Bakgrunn
Godt tilgjengelig og tilrettelagt anleggskapasitet er avgjørende for å skape vekst i norsk tennis og padel. Økt 
helårskapasitet er det aller viktigste. NTF skal være en sentral støttespiller for klubber og initiativtakere som vil utvikle, 
bygge og rehabilitere anlegg. Klubbene må være drivkraften og gjennomfører. NTF er helt avhengig av våre 
medlemsklubber og/eller det offentlige for å lykkes i dette arbeidet.

Norsk tennis og padel vil
§ Se en markant økning i helårsanlegg 
§ Øke andelen kommunale anlegg
§ Opprettholde og forbedre økonomiske 

rammebetingelser for anleggsutvikling
§ Tydeliggjøre bærekraftig og økonomisk drift av anlegg
§ At flere tennisklubber skal etablere padelbaner
§ Utarbeide regionale anleggsplaner som skal være 

førende for innspill til kommunale behovsplaner

2030 horisont
Majoriteten av anlegg som settes opp er fullfinansiert av 
det offentlige 

NTF skal
§ Veilede klubber, spesielt i oppstartsfasen
§ Bistå klubbene i dialog med kommune/fylke
§ Være pådriver for etablering av anlegg i områder 

hvor det er påkrevd med ekstra støtte
§ Ha kvalifisert(e) anleggsrådgiver(e)
§ Styrke det anleggspolitiske arbeidet
§ Gjøre informasjon om anleggsutvikling og drift 

tilgjengelig

Klubb skal
§ Utvikle og vedlikeholde egne anlegg
§ Ta initiativ for å få tilgang til kommunale idrettsanlegg 

der det er ønskelig.
§ Tydeliggjøre behov som skal inkluderes i regionale 

anleggsplaner og formidle disse til idrettsråd/kraftklubb
§ Ta initiativ til påvirkning i lokale plan- og 

reguleringsprosesser

Kraftsenter skal
§ Utarbeide regionale anleggsplaner basert på innspill fra

klubber

Anlegg
Bakgrunn
Norsk tennis har i dag et svært godt tennisskoleprodukt for de mellom 6 og 12 år. Snart 50 klubber benytter dette 
konseptet. God nybegynneropplæring legger grunnlaget for et livslangt vennskap med våre 2 grener. Gjennom å gi våre 
nye medlemmer gode innlæring og opplevelser, vil dette øke sannsynligheten for at de vil spille livet ut – uavhengig av 
om de starter i barneskolealderen eller senere i livet. Høy kvalitet på undervisning, og attraktiv og inspirerende aktivitet 
er viktige elementer for å lykkes med dette arbeidet. 

NTF tennis og padel vil
§ Øke antall Tenniskids (TK) klubber og etablere TK 

Tour i alle regioner
§ Videreføre og styrke kompetanseutviklingen av TK, 

spesielt mot kraftsentre og nye klubber
§ Utvikle tennisskolekonsept for ungdom og voksne
§ Ivareta og kvalitetssikre at kompetansekravet i TK er 

iht. spillerguidens anbefalinger
§ Påse at barneidrettsbestemmelsene ivaretas
§ Bygge en tenniskultur hvor forståelsen for utvikling 

skjer gjennom progresjon i innlæringen. 

2030 horisont
Tenniskids er inkorporert i kroppsøvingstimene på
barneskoletrinnene og i idrettslag som tilbyr allidrett

NTF skal
§ Markedsføre SG slik at medlemmer av norske klubber 

er kjent med innholdet i NTFs spillerutvikling
§ Utvikle, kvalitetssikre og tydeliggjøre de ferdighetene 

som skal beherskes på de ulike nivåene
§ Informere, markedsføre og utdanne eksisterende og 

nye klubber/trenere i Tenniskidskonseptet
§ Utvikle flere ressurser/nyttige verktøy for trenere og 

foreldre

Klubb skal
§ Påse at alle deltakere utvikler tekniske ferdigheter, 

som vil gi dem mestring for et langt liv med tennis
§ Skape et attraktivt aktivitetstilbud for alle
§ Veilede foreldre til å bistå barna under egentrening
§ Gjennomføre2-4 lokale/interne arrangement i løpet av 

en sesong
§ Påse at alle nye medlemmer blir ivaretatt sportslig og 

sosialt

Kraftsenter skal
§ Utdanne og være ansvarlig for et godt samarbeid med 

klubbene i regionen

Tennisskole
Bakgrunn
Norge er 1 av 18 land i verden som har gullstandard på sin trenerutdanning. Dette skal vi være stolte av. 
Kompetanseutvikling for trenere, ledere og klubber er avgjørende for at vi sammen skal lykkes. Kunnskap om hvordan vi 
skal påvirke, motivere og undervise/veilede skal føre til mestring og gjennomføringskraft. Attraktiv og god aktivitet må 
være fellesnevneren for alle segmenter og som fører til ivaretakelse, vekst og omdømme. Dette krever at alle er 
nysgjerrige, søkende, relevante og i takt med samfunnets utvikling.

Norsk tennis og padel vil
§ Ivareta gull standard (ITF)
§ Utvikle samarbeidet mot internasjonale og nasjonale  

kompetansesentre og organisasjoner
§ Jobbe mot at særidrettslig tennisutdannelse 

inkorporeres i bachelor utdanning ved NIH
§ Styrke trenerutviklerkompetanse
§ Fremme viktigheten av å rekruttere og utdanne 

lokale trenere
§ Styrke videreutdanningstilbudet, særlig i det  

horisontale løpet
§ Utvikle særidrettslig lederutdanning (frivillige) og 

videreføre lederutdanning for klubbansatte
§ Implementere trygg på trening i utdanningen 

2030 horisont
Trenerutdanning er obligatorisk for idrettsskoleelver

NTF skal
§ Videreføre og videreutvikle kvaliteten i rammeverket 

som er godkjent av NIF og ITF
§ Utvikle og avholde relevante kurs for å lykkes med 

strategi- og målsettinger
§ Utrede sertifisering, spesielt for prestasjonstrenere

Klubb skal
§ Vise interesse og være delaktig i NTFs kompetansetilbud 
§ Gjennomføre trygg på trening kurs hvert halvår 
§ Følge opp at ansatte har trenerattest

Kraftsenter skal
§ Tilby og tilrettelegge trener 1- og Tenniskidsutdanning
§ Invitere til og avholde nettverksmøter
§ Følge NTFs faglige anbefalinger, dokumentere og 

rapportere resultater

Utdanning

Bakgrunn
Formelle og uformelle kamper, turneringer og arrangementer er viktige deler for tennis og padelsportens attraktivitet 
og fremgang.  I livslange idretter som tennis og padel vil det være stort spenn i alder, nivå, ambisjon, funksjonalitet og 
sosial orientering. Dette må gjenspeiles i tilbudene. Tennis og padel må derfor ha gode og attraktive spillformer, villige 
arrangørklubber og frivillighet. Turneringsdeltakelse handler for mange om utfordringer, poeng, rating og trofeer. For 
andre er de sosiale aspektene avgjørende for den gode opplevelsen. Turneringsarrangører som ivaretar begge 
dimensjonene vil styrke attraktivitet både for bredde og topp.

NTF tennis og padel vil
§ Styrke klubbers arrangementskompetanse og kvalitet 

i gjennomføringen
§ Øke antall klubber som vil være turneringsarrangører
§ Øke antall lisensierte spillere
§ Fremme attraktive arrangementer for alle målgrupper 

– for både bredde og topp
§ For toppidrett – sikre god tilgang på internasjonale 

turneringer i Norge
§ Utdanne og sertifisere dommere og turneringsledere
§ Utvikle turneringsveileder for nye 

spillere/foreldre/trenere

2030 horisont
ATP/WTA arrangement i Norge

NTF skal
§ Tilrettelegge for engangslisens
§ Videreføre og utvikle konseptene dagsturneringer, og 

nivåbaserte turneringer
§ Videreføre fokus på lagturneringer
§ Styrke lokale rating arrangement (UTR)
§ Videreføre og styrke turneringsstøtte på 

topptennisarrangementer

Klubb skal
§ Tilby og gjennomføre turneringer for alle segmenter
§ Informere, utdanne og engasjere medlemmer i 

turneringsvirksomheten

Kraftsenter skal
§ Arrangere større nasjonale/internasjonale turneringer
§ Ta initiativ til regionale lagturneringer

Turneringer/Arrangement
Bakgrunn
Padel ble tatt opp som gren i NTF på Tennistinget i 2017. Siden den gang har antall padelbaner skutt i taket. Noen få 
tennisklubber har etablert padelbane på anleggene sine, men de aller fleste baner tilhører kommersielle eiere. Per 
31.12.2020 er det registret 7 rene padelklubber som til sammen har 918 medlemmer. For å lykkes videre må medlems-
og klubbvekst, samt aktivitets, turnerings- og kompetansetilbud styrkes og videreutvikles. Dette må skje i nær dialog 
med eksisterende og fremtidige klubber og anleggseiere.

Norsk tennis og padel vil
§ Fremme synergier mellom tennis og padel
§ Arbeide for at padel blir en av Norges store 

breddeidretter
§ Etablere landslagsaktiviteter 
§ Tilrettelegge for en nasjonal lagserie med elite nivå
§ 30 padelklubber med 5000 medlemmer i 2023
§ Få godkjent trener 1 og 2 i NIFs trenerløype
§ Doble antall turneringsarrangører/lisenser
§ Styrke deltakelse i internasjonale fora
§ Styrke turneringsutvikling gjennom felles 

turneringssystem, rating og regelverk

2030 horisont
Mer enn 50 lag som deltar i lagserien

NTF skal
§ Påvirke til klubbetablering i kommersielle sentre
§ Fremme padel som en lavterskelsport
§ Utvikle rammeverk for trenerutdanning 
§ Ta initiativ til å bygge et prestasjonsmiljø og 

toppidrettskultur
§ Utvikle og etablere turneringstilbudet, spesielt for 

barn/ungdom

Klubb skal
§ Tilby og avholde kurs for barn/ungdom
§ Være turneringsarrangør, avholde lokale og nasjonale 

turneringer og delta i lagserier
§ Delta på ledermøter og ting samt klubb og 

kompetanseaktiviteter

Padel
Bakgrunn
Norsk Tennis har nå en spiller i verdensklasse som har trent og utviklet seg i Norge. Kjennskap til plan, gjennomføring og 
innhold i utviklingsarbeid er tilgjengelig. Dette kan være en god referanse i vårt arbeid med nåværende og kommende 
prestasjonsutøvere. Drømmen/målet om grand slam prestasjoner kommer gjennom samarbeid, langsiktighet, 
gjennomføringskraft, nysgjerrighet og inspirasjon fra beste/neste praksis fra internasjonal spillerutviklingsarbeid. 
Spillerens ressursteam, sammen med klubb, kraftsenter og NTF skal danne grunnlaget for fremgang og suksess – der 
spillerens behov og interesser settes i fokus.

Norsk tennis og padel vil
§ Fremme og styrke spillerguidens anbefalinger
§ Skape en forståelse for hvordan bli en god spiller i 

Norge
§ Skape samarbeid- og prestasjonskultur, med spesielt 

fokus mot kraftsentre
§ Styrke beste/neste praksisoverføringen til 

prestasjonsklubber/ kraftsenter/private initiativ
§ Styrke oppfølging og samhandlingen med 

Idrettsskolene 
§ DC: Være en utfordrer til World Group spill
§ BJKC: Være en utfordrer til Group 1 spill

2030 horisont
10 spillere topp 500 på ATP/WTA

NTF skal
§ Lage en veiviser og gjøre kjent NTFs faktabaserte 

spillerutviklingsmodell for prestasjonsutvikling i Norge
§ Etablere et trenings- og kompetansetilbud på OTA
§ Tilrettelegge for og veilede kraftsenter og idrettsskoler
§ Kontakt med internasjonale prestasjonsmiljøer

Klubb skal
§ Bruke spillerguiden som veiledning for spillerutvikling
§ Påse at prestasjonstrenerne har gode rammevilkår
§ Påse prosessfokus og ikke resultatfokus for utvikling

Kraftsenter skal
§ Etablere og gjennomføre et trenings- og 

kompetansetilbud for de beste utøverne i området

Idrettskoler skal
§ Følge NTFs faglige anbefalinger og rapporterer

Topptennis

Hovedmål:
• 40.000 medlemmer i 2025
• Med sunn og bærekraftig vekst - 50.000 medlemmer i 2030 
• Redusere kostnader for deltakelse
• Sikre rammebetingelser og mulighet for god drift for norsk tennis og padel
• Styrke klubbene gjennom klubbutvikling
• Øke kapasitet på anlegg – med større andel av offentlige spilleflater
• Sikre god samhandling, kommunikasjon og verdigrunnlag for norsk tennis og 

padel
• Etablere kraftsenter som styrker deling av beste praksis for topptennis

▪ Turneringer
▪ Padel
▪ Topptennis

▪ Anlegg
▪ Tennisskole
▪ Utdanning
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 “Flere skal spille mer tennis og 
padel, og de skal spille hele livet”



S
T

R
A

T
E

G
ID

O
K

U
M

E
N

T
 2

0
2

2–
2

0
2

3

NORGES TENNISFORBUND 9

Formålet med strategiplanen er å beskrive mål 
og retning som danner grunnlaget for en detaljert 
handlingsplan med aksjonspunkter for norsk tennis 
og padel for perioden fra 2022–2023. 

Dokumentet viderefører endringer som ble gjort til 
Tennistinget i 2019 med tydeliggjøring og å spesifikt 
tallfeste de ulike målsetningene som Strategiplanen 
omhandler. Utgangspunktet med tallmateriale fra 
2015 er delvis beholdt. Nye målsettinger er satt og 
kvalitative mål har fått større plass. 
 
Aktiv klubb og Kraftklubb
Hovedprioriteringene fra 2019 er videreført og 
inkluderer Trenerutdanning, Tennisskole, Anlegg, 
Turneringsformer, Topptennis og Padel. I avsnittet 
«Gjennomføring» beskriver vi bredere tiltak for å 
oppnå målsetningene. Av de viktigste tiltakene er 
innføring av Aktiv klubb og av Kraftklubb. Vi tror at 
dette er to grep som vil styrke klubbene både i det 
daglige arbeidet der fokus blir forenkling og økt 
effektivitet hånd i hånd med økt kvalitet. Men også i 
det langsiktige arbeidet, der klubber kan samarbeide 
på tvers for å få sikre bedre måloppnåelse særlig 
rundt topptennis. 

Kommunikasjon
NTF ønsker også et økt fokus på kommunikasjon 
for å sikre at informasjon når ut til de respektive 
målgrupper. Dette vil gi bedre oppslutning og støtte 
rundt alt arbeidet som blir gjort i norsk tennis og 

padel, samt at vi sikrer at læring og beste praksis blir 
implementert og tatt i bruk av flere.

Prislapp
Fokus rundt prislappen til tennis holder fram. Vi 
ønsker at flere skal spille tennis, men vi vet at 
kostnadsnivå kan være en utfordring og utgjør en av 
faktorene som gjør at vi har begrenset rekruttering. 
Samtidig vet vi at mange klubber har økonomiske 
utfordringer og at det offentlige i mange områder 
bidrar relativt lite. Vi trenger å styrke politisk arbeid for 
å forbedre rammebetingelsene til tennis og padel. 
 
Visjon 
Tennis og padel skal være en helårs folkeidrett i 
Norge, uavhengig av alder, kjønn, geografi, nivå og 
funksjonalitet – både for individer og lag. En sport 
som er attraktiv og som konkurrerer med andre 
attraktive aktiviteter og idretter. Tennis og padel er en 
ideell idrett som kjennetegnes av livslang læring og 
passer for barn og voksne i alle aldre. Det har også 
en svært positiv innvirkning på spillernes helse, med 
dokumentert livsforlengende effekt. Vi ønsker at flere 
skal spille mer tennis og padel livet ut, men samtidig 
er vi også opptatt av norske tennisprestasjoner i 
internasjonal sammenheng. En kvalitetsmessig 
forbedring av spillerutvikling i klubbene, kraftklubbene 
og idrettsskolene sammen med en styrking av NTF 
sin topptennissatsning skal gi større bredde på topp. 
Dette tror vi vil øke muligheten for flere Grand Slam 
junior og seniorspillere. 

Innledning
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Status i norsk
tennis og padel

02
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NORGES TENNISFORBUND12

Medlemsutvikling
Norsk tennis og padel har over lengre tid opplevd 
medlemsvekst. Ved samordnet rapportering for 2020 
ble det rapportert: 
• 144 tennisklubber
• 7 padelklubber
• 33.899 medlemmer, derav 918 i padel

Fra 2019 til 2020 økte antall medlemmer med 14%. 
Norsk idrett (NIF) hadde en nedgang på 11%. De siste 
5 årene (2015-2020) har norsk tennis totalt sett hatt 
en økning i medlemsmassen på 30%. I 2001 hadde 
norsk tennis 19.407 medlemmer.

Alderssegment og regioner
Fra 2019 til 2020 hadde samtlige regioner medlems-
økning. Spesielt hyggelig er det å se at Innlandet, 
Trøndelag og Nord har størst prosentvis vekst.

Ser vi på medlemsutvikling per alderssegment så 
er det også vekst i alle kategorier, men spesielt 
gledelig å se at 13–19 og 20–25 segmentet har solid 
prosentvis vekst. Dette har vært aldersgrupper som 
tidligere har hatt nedadgående eller stillestående 
trend. At segmentet 26+ også har en solid oppgang 
viser hvor viktig og rett NTFs visjon er: «flere skal 
spille mer, og de skal spille hele livet».

Mye tyder på at 2021 også skal bli et år med vekst. 
Flere klubber rapporterer om stor pågang, ventelister 
og medlemsøkning. 

Rekruttering og vekstgrunnlag
Norsk tennis har mer eller mindre hatt en sammen-
hengende medlemsvekst i 20 år. Tennis er nå den 10. 
største sporten i Norge. NTF har blitt en organisasjon 
som har styrket sin posisjon og blitt enda mer 

Status norsk tennis 
og padel 2019–2021

  Antall grupper       Aktivitetstall

Medlemsutvikling 
Tabellen viser medlemsvekst 
fra 2001–2020. Blå linje viser 
utvikling på antall klubber/lag 
i samme periode.
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NORGES TENNISFORBUND 13

betydelig både i størrelse, ovenfor media og i norsk 
idrett generelt.

Norsk tennis har i lengre tid vært innovative, 
kompetansesøkende og hardtarbeidende. I tillegg 
har Casper Ruuds resultater og Eurosports norske 
sendinger bidratt til den økende populariteten. Tennis 
har blitt mer synlig i norske medier. I sum gjør dette 
at flere får kjennskap til tennis og får lyst til å prøve. 
Norsk tennis har gjennom TV og Casper fått et 
etterlengtet utstillingsvindu som vil gjøre oss enda 
mer attraktive i tiden fremover. 

Med denne gledesrusen så tilkommer det også 
utfordringer. Anleggskapasiteten er krevende og er i 
noen klubber på bristepunktet. Samtidig melder flere 
klubber om at tidligere uutnyttede timer nå begynner 
å bli mer attraktive. Det er god anleggsutnyttelse. Men 
sannheten er at vi trenger flere helårsanlegg. Stappfulle 
anlegg vil være et viktig argument å ta med seg inn i 
dialogen med idrettskretser, kommuner og NIF. 

Tennis i Norge er fortsatt konsentrert rundt områdene 
Oslo, Stavanger og Bergen samt byer på begge 
sider av Oslofjorden. Men tennismiljøer i andre deler 
av landet er også i fremmarsj, noe som er svært 

Medlemsutvikling per alderssegment 

Medlemsutvikling per region

6–12 år

Medlemskap
6 913

Endring siste år
2,7 %

13–19 år

Medlemskap
5 581

Endring siste år
12,6 %

20–25 år

Medlemskap
2 552

Endring siste år
30,5 %

26+ år

Medlemskap
18 491

Endring siste år
18,9 %

Trøndelag

Medlemskap
1 067

Endring siste år
18,2 %

Vest

Medlemskap
2 574

Endring siste år
9,7 %

Østland Vest

Medlemskap
6 471

Endring siste år
13,7 %

Østland Øst

Medlemskap
14 902

Endring siste år
13,6 %

Innlandet

Medlemskap
1 095

Endring siste år
24,7 %

Nord

Medlemskap
749

Endring siste år
17,6 %

Sør

Medlemskap
4 062

Endring siste år
7,7 %

Sør Vest

Medlemskap
2 166

Endring siste år
13,2 %
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NORGES TENNISFORBUND14

gledelig og oppløftende. I påvente av anleggsutvikling 
i pressområdene så vil vekstmulighetene for norsk 
tennis måtte skje på sommerklubber eller der 
anleggskapasiteten fremdeles har kapasitet. I tillegg 
vil klubber som klarer å skape attraktiv aktivitet på 
ubrukte tider kunne tenke videre vekst. 

Anlegg og padel
Anlegg er helt avgjørende for videre vekst og utvikling. 
I strategiperioden 2019-2021 har det tilkommet 
7 nye helårs tennisbaner, men flere klubber er i 
prosess og er nære ved å sette første spadetak i 
bakken. Det positive er at NTFs anleggskonsulent 
nærmer seg fullbooket. Dette tyder på stor interesse 
for anleggsutvikling og at vi vil kunne få flere reelle 
prosjekter i den kommende planperioden.

Padel har doblet antall medlemmer fra 2019 til 2020. 
Det forventes svært god vekst i årene som kommer. 
Dette begrunnes med en enorm anleggsvekst, et 
styrket aktivitetstilbud og økt bemanningskraft i NTF. 
I løpet av 2021 vil Norge ha rundt ca. 210 padelbaner.

Korona og ekstraordinært Forbundsting
2020 ble et år som var sterkt preget av Korona-
pandemien. Tennis- og padelklubber var i perioder 
uten drift eller med sterkt redusert aktivitet. Voksen-
segmentet har lidd mest under pandemien sammen 
med en sterkt nedskalert turneringsvirksomhet. Til 
tross for krevende tider for tennis og padelklubber 
så har våre klubber klart seg langt bedre enn andre 
idretter både mht. medlemsvekst og økonomi. 

På toppen av pandemiutfordringen ble det i 2020 
gjennomført et ekstraordinært forbundsting. Dette 
skapte engasjement og en rapport som har som 
hensikt å styrke norsk tennis både mht. organisering 
og aktivitetsutvikling. Vår viktigste oppgave i tiden 
fremover blir å skape enda mer engasjement og 
kontinuitet slik at tennis har den grasrotkraften som 
er nødvendig. 

Kommunikasjon og samhandling
NTF er stiftet av klubbene og for klubbene. For å 
synliggjøre dette ytterligere har NTF jobbet med å 
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NORGES TENNISFORBUND16

styrke kommunikasjonen ut mot medlemsklubbene. 
Målet er å skape engasjement slik at eierskapet til 
retning, utvikling og demokratiet har utspring der 
det hører hjemme, på grasrotnivå. Medlemsskriv, 
norsktennis.no, NTF brosjyre, SoMe og fast digitalt 
ukentlig klubbmøte er eksempler på tiltak som har 
blitt etablert i 2020 og 2021. 

31. mai 2021 ble det sendt et utkast til strategiplan 
for norsk tennis og padel med tilhørende bruker-
undersøkelse. Med utgangspunkt i dette ble det 
gjennomført 4 diskusjons- og dialogmøter. 15 
klubber benyttet muligheten til å sende inn skriftlige 
tilbakemeldinger til NTF. Prosessen har blitt godt 
mottatt. Det er svært gledelig at flere klubber har tatt 
eierskap, involvert seg og vært delaktig i det endelige 
strategidokumentet for 2022–2023.

Topptennis og landslag
Med Casper Ruud som spydspiss har norsk tennis 
virkelig markert seg på den internasjonale tennis-
himmelen. I planperioden har Casper spilt seg opp 
til ATP #10, vunnet en rekke ATP turneringer og 
representert Europa i Laver Cup. I tillegg er vårt herre-
landslag (Davis Cup) i posisjon til å spille seg til en 
plass i World Group. Damelandslaget (Billie Jean King 
Cup) tok også et nytt steg med opprykk til nivå 2. En 
av bidragsyterne til opprykket var Ulrikke Eikeri. Eikeri 
har i 2021 gjort sterke double resultater og kommet 
inn blant de 100 beste doublespillerne i verden. 

På juniorside har landslagsoppdragene stort sett 
vært knyttet til Europamesterskapene. Mange 
norske spillere deltar også i Tennis Europe og ITF 
arrangementer både i Norge og utlandet. Resultatene 
viser at vi mangler spillere som hevder seg i de 
høyeste kategoriene og at vi ikke har spillere som har 
god nok ranking for deltakelse i junior grand slam.

Tennisskole, utdanning og arrangementer
Aktivitetsnivået i 2020 og 2021 har vært preget av 
Covid. Heldigvis har barn og unge vært minst berørt 
av myndighetenes restriksjoner. Ifølge samordnet 
rapportering vokser klubbenes tennisskoler, flere 
tenniskidsklubber kommer til og aktivitetsressurser 

er mer tilgjengelig og bedre enn noen gang for NTFs 
medlemsklubber. 

Trenerutdanningen er og blir viktig for videre vekst 
og kvalitetsutvikling av norsk tennis og padel. I nå-
værende strategiperiode har NTF fått fornyet sin 
gull-standard av ITF. Det er nå 17 land i verden som er 
på det øverste nivået iht. ITFs vurdering. Høsten 2021 
igangsettes også trenerutdanning for padel. 

I 2019 gjorde ITF en vurdering av turneringssystemet 
i norsk tennis. De konkluderte med at NTF har et 
av Europas sterkeste system både med hensyn til 
infrastruktur, tilbud, mangfold og innovasjon. 

I perioden har medlemsklubber fortsatt å benytte 
nye formater som blant annet dags- og nivåbaserte 
turneringer (UTR). Pandemien har fremtvunget flere 
lokale arrangement pga. mobilitetsrestriksjoner, men 
tennis har kommet langt bedre ut av det enn andre 
idretter. Til tross for dette så ser vi en nedgang på 
antall lisensierte spillere. Antageligvis vil dette tallet 
øke når hverdagen kommer tilbake og seriespill og 
turneringsvirksomheten tar seg opp.

Aktiv klubb
Norsk tennis og padel består nå av mer enn 150 
medlemsklubber. Det er medlemsklubbene som 
skaper aktivitet, rekrutterer nye medlemmer og 
som er tennis og padels førstelinje mot brukerne. 
Med vekst og økende popularitet har NTF styrket 
sitt arbeid for å kunne bistå medlemsklubber. 
Dette har vi gjort gjennom tilgjengeliggjøring av 
klubbutviklingsressurser. Ressursene er nå samlet 
under det skybaserte verktøyet – Aktiv klubb.
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Med Casper Ruud som spydspiss har 
norsk tennis virkelig markert seg på 
den internasjonale tennis-himmelen.
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Strategi og hoved-
målsetninger

03
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NORGES TENNISFORBUND20

Bakgrunn
Antall medlemmer i norske tennisklubber har de siste 
årene vært stabilt økende. I 2020 ble det registrert 
33.899 medlemmer. Norsk tennis og padel har fått en 
pågang vi tidligere ikke har opplevd, både gjennom 
medlemsvekst, medieinteresse, og internasjonale 
resultater. 

Med bakgrunn i de siste års vekst og med god 
gjennomføring av våre 6 strategiske pilarer, så ser vi 
nå at vi kan nå det hårete 10-års målet som ble satt i 
2015–40.000 innen år 2025. Veksten skjer i klubbene. 
Med drahjelp fra TV, Casper Ruud og padel virker 
dette målet helt oppnåelig.

Norsk tennis og padel ønsker i perioden fremover å gi 
temaet prislapp enda større fokus. “Prislapp” skal ligge 
i bakhodet vårt når vi tenker aktiviteter for norsk tennis.

NTF har de siste årene styrket sin kapasitet for 
klubbutvikling i inngangen til ny strategiplan har NTF 
strukturert opp eksisterende og nye klubbressurser 
og laget og publisert en skybasert ressursside – Aktiv 
klubb.

Hovedmål

Målsettinger frem til 2025

År 2015 2020 2021 2022 2023 2025 2030

Ant. medlemmer (faktisk) 25.671
30.000 

(33.899)
35.000 37.000 38.000 40.000 50.000

Hovedmål:

• 40.000 medlemmer i 2025
• Med sunn og bærekraftig vekst – 50.000 

medlemmer i 2030 
• Prislapp: Redusere kostnader for deltakelse
• Sikre rammebetingelser og mulighet for god 

drift for norsk tennis og padel
• Styrke klubbene gjennom klubbutvikling
• Øke kapasitet på anlegg – med større andel 

av offentlige spilleflater
• Sikre god samhandling, kommunikasjon og 

verdigrunnlag for norsk tennis og padel
• Etablere kraftsenter som styrker deling av 

beste praksis for topptennis.
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NORGES TENNISFORBUND22

Bakgrunn
Godt tilgjengelig og tilrettelagt anleggskapasitet 
er avgjørende for å skape vekst i norsk tennis og 
padel. Økt helårskapasitet er det aller viktigste. 
Banekapasiteten for tennis reduseres til 1/3 i innen-
dørssesongen. Dette hindrer stabil drift og positiv 
klubbutvikling. Det finnes svært få kommunale helårs-
anlegg. Klubbfinansierte anlegg med høy belåning 
gir høy prislapp og fare for at grupper med svak 
betalingsevne ekskluderes. NTF skal være pådriver 
for økt offentlig finansiering og være en sentral 
støttespiller for klubber og initiativtakere som vil 
utvikle, bygge og rehabilitere anlegg.

Et viktig element i NTFs anleggssatsing er å bidra til 
en modell tuftet på et nært og fruktbart samarbeid 
mellom klubb, forbund og kommune. Vi vil fremstå 
som konstruktive og løsningsorienterte. Frivillig inn-
sats kombinert med erfaringsbasert kompetanse og 
forutsigbare offentlige støtteordninger vil gi resultater. 
NTF er helt avhengig av våre medlemsklubber og det 
offentlige for å lykkes i dette arbeidet.

Norsk tennis og padel vil: 
• Se en markant økning i helårsanlegg. Dette 

er avgjørende for vekst, økt aktivitet, positiv 
klubbutvikling og stabil drift.

• Øke andelen kommunale anlegg slik at klubbene 
kan bruke mer av sine ressurser på å fylle 
anleggene med aktivitet.

• Opprettholde og forbedre økonomiske 

rammebetingelser for anleggsutvikling. Vi ønsker 
forutsigbare ordninger, økte tilskuddsrammer 
og kortere ventetid slik at den økonomiske 
belastningen på klubben reduseres og prislappen 
til utøverne går ned.

• Tydeliggjøre bærekraftig og økonomisk drift av 
anlegg, både av hensyn til miljøet og prislappen. 
Vi vil gjøre det enklere for klubbene å lære av 
hverandre og av andre idretter.

• At flere tennisklubber skal etablere padelbaner.
• Utarbeide regionale anleggsplaner som skal være 

førende for innspill til kommunale behovsplaner. 
Et nødvendig og viktig verktøy for å øke andelen 
kommunale anlegg.

2030 horisont
Majoriteten av anlegg som settes opp er del- eller 
helfinansiert av det offentlige. Per 2021 har norsk 
tennis kun 2 kommunale helårsanlegg. Med horisont 
2030 ønsker vi å synliggjøre og jobbe for at det 
offentlige må ta et større ansvar mht. anleggs-
utvikling for tennis. 

NTF skal: 
• Veilede klubber, spesielt i oppstartfasen slik at 

klubbene blir i stand til å gjennomføre prosjekter 
i egen regi. 

• Bistå klubbene i dialog med kommune/fylke.
• Skape forståelse for den verdien klubbenes 

prosjekter bidrar med til kommunen og at 
samarbeid med frivilligheten gir vinn-vinn-

Anlegg
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NORGES TENNISFORBUND 23

løsninger.  
• Bistå klubber som søker plass i kommunale 

idrettshaller.  
• Være pådriver for etablering av anlegg i områder 

hvor det er påkrevd med ekstra støtte  
• Ha kvalifisert(e) anleggsrådgiver(e)  
• Gjøre informasjon om anleggsutvikling og drift 

tilgjengelig på nett og ved direkte veiledning til 
klubber.  

• Styrke det anleggspolitiske arbeidet. Påvirke 
gjennom idrettens kanaler og være synlig i media.  

 
Klubb skal: 
• Utvikle og vedlikeholde egne anlegg.  
• Være drivkraft og gjennomfører i egne anleggs-

prosjekter 

• Ta initiativ for å få tilgang til kommunale 
idrettshaller der det er ønskelig. 

• Tydeliggjøre behov som skal inkluderes i 
regionalanleggsplaner og formidle disse til 
idrettsråd og evt. kraftklubb. 

• Ta initiativ til påvirkning i lokale plan- og 
reguleringsprosesser. 

Kraftsenter skal:
• Utarbeide regionale anleggsplaner basert 

på innspill fra klubb og kommunisere med 
idrettskrets 

Horisont 2030 – antall nye tennisbaner i helårsanlegg/baner i boble

År 2021 2022 2023 2024-2025 2026-2030

Ant. nye helårsbaner/baner i 
boble per år

2 6 13 14 4

Tallene baserer seg på vedtatte prosjekter og/eller prosjekter i utforming.
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Bakgrunn
Norsk tennis har i dag et svært godt tennisskole-
produkt for de mellom 6 og 12 år. Snart 50 klubber 
benytter dette konseptet i 6 forskjellige regioner. 
God nybegynneropplæring legger grunnlaget for et 
livslangt vennskap med våre 2 grener. Gjennom å gi 
våre nye medlemmer god innlæring og opplevelser, 
vil dette øke sannsynligheten for at de vil spille livet 
ut – uavhengig av om de starter i barneskolealderen 
eller senere i livet. Høy kvalitet på undervisning, og 
attraktiv og inspirerende aktivitet er viktige elementer 
for å lykkes med dette arbeidet.

Norsk tennis og padel vil: 
• Øke antall Tenniskids (TK) klubber og etablere TK 

Tour i alle regioner
• Videreføre og styrke kompetanseutviklingen av 

TK, spesielt mot kraftsentre og nye klubber
• Utvikle tennisskolekonsept for ungdom og 

voksne
• Ivareta og kvalitetssikre at kompetansekravet i TK 

er iht. spillerguidens anbefalinger
• Påse at barneidrettsbestemmelsene ivaretas 
• Bygge en tenniskultur hvor forståelsen for 

utvikling skjer gjennom progresjon i innlæringen.  

Kapasiteten i mange klubber er maksimert og 
flere klubber har ventelister. I tiden fremover vil 
det derfor være mest hensiktsmessig å styrke 
implementeringen av tenniskidsprogrammet. For å 
lykkes med dette vil utdanning, kompetanseutvikling, 

samarbeid og god informasjonsflyt være avgjørende. 
Alle klubber som ønsker å ta del i konseptet får 
tilgang til ressurser og utdanningstilbud - lokalt og/
eller regionalt.

En god tennisinnlæring, i et trygt og aktivt miljø vil øke 
sannsynligheten for at de vil spille livet ut.

2030 horisont
Tenniskids er inkorporert i kroppsøvingstimene på 
barneskoletrinnene og/eller i idrettslag som tilbyr 
allidrett.

NTF skal:
• Markedsføre spillerguiden slik at medlemmer 

av norske klubber er kjent med innholdet i NTFs 
spillerutvikling

• Utvikle, kvalitetssikre og tydeliggjøre de ferdig-
hetene som skal beherskes på de ulike nivåene

• Informere, markedsføre og utdanne eksisterende 
og nye klubber/trenere i Tenniskidskonseptet

• Utvikle flere ressurser/ nyttige verktøy for trenere 
og foreldre

Klubb skal:
• Påse at alle deltakere utvikler tekniske ferdigheter, 

som vil gi dem mestring for et langt liv med 
tennis. Et godt måleparameter kan være 
ivaretakelsesprosent (retention).

• Skape et attraktivt aktivitetstilbud for alle 
• Veilede foreldre til å bistå barna under 

Tennisskole
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NORGES TENNISFORBUND 25

egentrening
• Gjennomføre 2–4 lokale/ interne arrangement i 

løpet av en sesong
• Påse at alle nye medlemmer blir ivaretatt 

sportslig og sosialt

Kraftsenter skal:
• Utdanne og være ansvarlig for et godt samarbeid 

med klubbene i regionen
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Bakgrunn
Norge er 1 av 18 land i verden som har gullstandard 
på sin trenerutdanning. Dette skal vi være stolte av. 
Kompetanseutvikling for trenere, ledere og klubber er 
avgjørende for at vi sammen skal lykkes. Kunnskap 
om hvordan vi skal påvirke, motivere og undervise/
veilede skal føre til mestring og gjennomføringskraft. 
Attraktiv og god aktivitet må være fellesnevneren for 
alle segmenter og som fører til ivaretakelse, vekst 
og omdømme. Dette krever at alle er nysgjerrige, 
søkende, relevante og i takt med samfunnets utvikling.

Norsk tennis vil:
• Ivareta gull standard (ITF)
• Utvikle samarbeidet mot internasjonale og 

nasjonale kompetansesentre og organisasjoner
• Jobbe mot at særidrettslig tennisutdannelse 

inkorporeres i bachelor utdanning ved NIH
• Styrke trenerutviklerkompetanse
• Fremme viktigheten av å rekruttere og utdanne 

lokale trenere
• Styrke videreutdanningstilbudet, særlig i det 

horisontale løpet
• Tilby og gjennomføre on-boarding kurs/

opplæring for nye trenere i Norge. 
• Utvikle særidrettslig lederutdanning (frivillige) og 

videreføre lederutdanning for klubbansatte
• Implementere trygg på trening i utdanningen 

Pandemitiden skapte en mer uforutsigbar hverdag for 
trenere. Mange opplevde permitteringer, noen fikk nye 

arbeidsinstrukser mens andre har fått sine avtaler 
terminert.  

Til tross for en krevende tid så er vi på god vei tilbake 
til hverdagen. Hvordan den blir, gjenstår å se. Helt 
sikkert er det at aktivitetsnivået for utdanning skal 
styrkes. I tillegg har pandemien katalysert behovet 
for alternative gjennomføringsformer. Behovet for 
en styrket satsning på online aktivitet har vokst frem 
og vil bli en del av hverdagen både med hensyn til 
kursvirksomhet, etterutdanning samt veiledning og 
oppfølging av spillere og trenere. 

I dialog og diskusjonsmøtene ble det løftet frem et 
ønske om en bachelor utdanning i regi NIH og ett on-
boarding tilbud for nye tennistrenere som ankommer 
Norge. Det understreker hvor viktig trenere og 
kompetansetilbud er for norsk tennis. For utdanning 
er langt mer enn en kunnskaps- og kompetansearena. 
Utdanningstilbud skal også fremme relasjonsbygging, 
styrke samhold, trivsel og bidra til trenerkontinuitet 
for norsk tennis. 

Norges Idrettsforbund har i pandemiperioden jobbet 
frem Trenerattesten, som er en enkel og digital 
gjennomgang av de viktigste oppgavene til trenere 
i norsk idrett. Trenerattesten vil mest sannsynlig bli 
obligatorisk for alle trenere. Det er derfor naturlig at 
norsk tennis innfører denne i eget organisasjonsledd 
og vil også være et av flere kriterier i utvikling av en 
sertifisering.

Utdanning
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NORGES TENNISFORBUND 27

2030 horisont
• Trenerutdanning er obligatorisk for 

idrettsskoleelver

NTF skal:
• Videreføre og videreutvikle kvaliteten i ramme-

verket som er godkjent av NIF og ITF
• Utvikle og avholde relevante kurs for å lykkes 

med strategi- og målsettinger
• Utrede sertifisering, spesielt for prestasjons-

trenere

Klubb skal:
• Vise interesse og være delaktig i NTFs 

kompetansetilbud 
• Gjennomføre trygg på trening kurs hvert halvår 
• Følge opp at ansatte har trenerattest

Kraftsenter skal:
• Tilby og tilrettelegge trener 1- og Tenniskids-

utdanning
• Invitere til og avholde nettverksmøter
• Følge NTFs faglige anbefalinger, dokumentere og 

rapportere resultater

Tabell etterutdanning og sertifiserte trenere (unike)

År 2021 2022 2023 2025 2030

Ant. sertifiserte trenere 80 120 150 200 300

Sertifiserte trenere er trenere med formell utdanning i NTFs rammeverk med 2 
etterutdanningskurs og/eller deltakelse på coaches conference per kalenderår. 
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NORGES TENNISFORBUND28

Turneringer/
arrangement

Bakgrunn
Formelle og uformelle kamper, turneringer og 
arrangementer er viktige deler for tennis og 
padelsportens attraktivitet og fremgang. I livslange 
idretter som tennis og padel vil det være stort 
spenn i alder, nivå, ambisjon, funksjonalitet og 
sosial orientering. Dette må gjenspeiles i tilbudene. 
Tennis og padel må derfor ha gode og attraktive 
spillformer, villige arrangørklubber og frivillighet. 
Turneringsdeltagelse handler for mange om 
utfordringer, poeng, rating og trofeer. For andre 
er de sosiale aspektene avgjørende for den gode 
opplevelsen. Turneringsarrangører som ivaretar 
begge dimensjoner vil styrke attraktivitet både for 
bredde og topp. 

Norsk tennis vil:
• Styrke klubbers arrangementskompetanse og 

kvalitet i gjennomføringen
• Øke antall klubber som vil være 

turneringsarrangører
• Øke antall lisensierte spillere
• Fremme attraktive arrangementer for alle 

målgrupper – for både bredde og topp
• For toppidrett – sikre god tilgang på 

internasjonale turneringer i Norge
• Utdanne og sertifisere dommere og 

turneringsledere
• Utvikle turneringsveiledere for nye spillere/

foreldre/trenere

Pandemien satte en stopper for både individuelle 
turneringer og lagtennis i forrige periode. Dette 
har ført til en nedgang i antall lisensierte spillere. 
Vi tror potensialet for en økning i antall spillere i 
kommende periode er svært høyt dersom vi lykkes 
med å ha gode og attraktive arrangementer som 
favner bredt både for topp og bredde. Kvaliteten på 
arrangementene bør løftes med flere kompetente 
turneringsledere og dommere. En turneringsveileder 
bør utarbeides for å skaffe en bedre forståelse blant 
nye spillere og foreldre.

Utvikling og etablering av engangslisens kan gjøre 
turneringsspill mer valgbart for flere. Med en lavere 
inngangskostnad for å delta på 1 eller 2 turneringer 
kan både skape flere normale lisenstakere, men også 
sørge for at prislappen for de som bare ønsker å 
spille av og til blir lavere. 

2030 horisont:
• ATP/WTA arrangement i Norge

NTF skal:
• Tilrettelegge for engangslisens
• Videreføre og utvikle konseptene dagsturneringer, 

og nivåbaserte turneringer
• Videreføre fokus på lagturneringer
• Styrke antall lokale arrangement som er 

nivåbaserte
• Videreføre og styrke turneringsstøtte på 

topptennisarrangementer
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NORGES TENNISFORBUND 29

Vekst i antall lisenser:

År 2015 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2030

Ant. Lisenser over 12 år
(faktiske tall)

(1.827) (2.777) (2.284) 2.550 2.900 3.050 3.150 3.700

Antall lisenser under 12 år
(faktiske tall)

(850) (830) (876) 800 900 950 1000 1250

SUM (faktiske tall) (2.677) (3.607) (3.160) 3.350 3.800 4.000 4.150 4.950

Vekst fordrer økning i antall padellisenser og høyere turneringsaktivitet hos alle medlemsklubber. 
Gule felt = Korona år.

Bare en tredjedel av kampene som har blitt spilt i 
Norge de siste tre årene har vært kompetitive. NTF 
ønsker å øke denne andelen betydelig i kommende 
periode. For å klare dette kommer vi blant annet 
til å bruke UTR aktivt for å analysere de enkelte 
turneringenes «competitiveness». 

Det å spille på lag er en avgjørende faktor for å 
beholde utøvere i idretten. I en individuell idrett 
som tennis er det ekstra viktig å ha et bredt tilbud 
av lagturneringer. NTF ønsker derfor i kommende 
periode ytterligere fokus på lagspill. 

NTF ønsker å videreføre turneringsstøtten til både 
topptennisarrangementer (Internasjonale, Grand Prix, 
Norges Cup) og til breddearrangementer (nivåbaserte 
turneringer, dagsturneringer). 

For å senke prislappen på turneringsspill skal NTF 
utrede muligheten for å innføre en engangslisens. 

Klubb skal:
• Tilby og gjennomføre turneringer for alle 

segmenter
• Informere, utdanne og engasjere medlemmer i 

turneringsvirksomheten

Kraftsenter skal:
• Arrangere større nasjonale/internasjonale 

turneringer
• Ta initiativ til regionale lagturneringer
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Bakgrunn
Padel ble tatt opp som gren i NTF på Tennistinget i 
2017. Siden den gang har antall padelbaner skutt i 
taket. Noen få tennisklubber har etablert padelbane 
på anleggene sine, men de aller fleste baner tilhører 
kommersielle eiere. Per 31.12.2020 er det registret 
7 rene padelklubber som til sammen har 918 
medlemmer. For å lykkes videre må vi ha medlems- 
og klubbvekst, samt videreutvikle og styrke aktivitets-, 
turnerings- og kompetansetilbudet. Dette må skje i 
nær dialog med eksisterende og fremtidige klubber 
og anleggseiere.

Norsk padel vil:
• Fremme synergier mellom tennis og padel
• Arbeide for at padel blir en av Norges store 

breddeidretter
• Etablere landslagsaktiviteter 
• Tilrettelegge for en nasjonal lagserie med elite 

nivå
• 30 padelklubber med 5000 medlemmer i 2023
• Få godkjent trener 1 og 2 i NIFs trenerløype
• Doble antall turneringsarrangører/lisenser
• Styrke deltakelse i internasjonale fora
• Styrke turneringsutvikling gjennom felles 

turneringssystem, rating og regelverk.

Til tross for at padel er en ny sport i Norge så vil 
det ila 2021 være etablert ca. 210 baner i Norge. 
Det tyder på en stor tilstrømning til sporten. Tiltro til 
videre vekst er enormt blant investorene. Gjennom 

diskusjons- og dialogmøtene kom det tydelig frem 
at NTF må tilrettelegge for felles turnerings- og 
arrangementsløsninger. Dette skal føre til vekst og på 
sikt padelspillere som også vil hevde seg i nordiske 
og internasjonale arrangementer.

2030 horisont:
• Mer enn 50 lag som deltar i lagserien

NTF skal:
• Påvirke til klubbetablering i kommersielle sentre
• Fremme padel som en lavterskelsport
• Utvikle rammeverk for trenerutdanning 
• Ta initiativ til å bygge et prestasjonsmiljø og 

toppidrettskultur
• Utvikle og etablere turneringstilbudet, spesielt for 

barn/ungdom

Klubb skal:
• Tilby og avholde kurs for barn/ungdom
• Være turneringsarrangør, avholde lokale og 

nasjonale turneringer og delta i lagserier
• Delta på ledermøter og ting samt klubb og 

kompetanseaktiviteter

Padel
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Per 31.12.2020 er det registret 
7 rene padelklubber som til 

sammen har 918 medlemmer.
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Bakgrunn
Norsk Tennis har nå en spiller i verdensklasse 
som har trent og utviklet seg i Norge. Kjennskap til 
plan, gjennomføring og innhold i utviklingsarbeid 
er tilgjengelig. Dette kan være en god referanse 
i vårt arbeid med nåværende og kommende 
prestasjonsutøvere. Drømmen/målet om grand 
slam prestasjoner kommer gjennom samarbeid, 
langsiktighet, gjennomføringskraft, nysgjerrighet og 
inspirasjon fra beste/neste praksis fra internasjonalt 
spillerutviklingsarbeid. Spillerens ressursteam, 
sammen med klubb, kraftsenter og NTF skal danne 
grunnlaget for fremgang og suksess – der spillerens 
behov og interesser settes i fokus.

Norsk tennis vil
• Fremme og styrke spillerguidens anbefalinger
• Skape en forståelse for hvordan bli en god spiller 

i Norge
• Skape samarbeid- og prestasjonskultur, med 

spesielt fokus mot kraftsentre
• Styrke beste/neste praksisoverføringen til 

prestasjonsklubber/ kraftsenter/private initiativ
• Styrke oppfølging og samhandlingen med 

idrettsskolene 
• DC: Være en utfordrer til World Group spill
• BJKC: Være en utfordrer til Group 1 spill

Spillerguiden er bygd på den canadiske spiller-
utviklingsmodellen og er internasjonalt anerkjent. 
Guiden må benyttes som et sentralt dokument i 

arbeidet som gjøres i klubb, forbund, idrettsskoler 
og kraftsenter. En felles filosofi vil være med å styrke 
spillerutviklingskulturen og samhandlingen mellom 
de involverte parter. 

Norsk tennis skal i planperioden utvikle en god og 
attraktiv nasjonal treningskultur, både kvalitativt 
og kvantitativt. Det skal føre til at flertallet velger å 
legge trenings- og utviklingsarbeidet til norsk jord. 
For mange vil dette føre til økt motivasjon, bedre 
trivsel og redusert kostnader for det langsiktige 
utviklingsarbeidet.

Kvalitetssikring og videreutvikling av vår prestasjons-
kompetanse må skje gjennom kontakt med 
prestasjonsmiljøer, både nasjonalt og internasjonalt. 
Norsk tennis må til enhver tid sørge for å ha en 
referanse på hvordan våre konkurrenter organiserer 
seg og jobber med utøvere. Denne referansen vil gi 
våre nåværende og kommende utøvere de beste 
forutsetninger til å kunne prestere på grand slam nivå, 
både for junior og senior.

Nytt for denne planperioden er innføringen av kraft-
senter. Dette nye “organisasjonsleddet” skal være 
en samlende sportslig enhet for bydeler, regioner 
eller landsdeler. De skal rapportere til NTF og blir 
delvis finansiert av fellesskapets midler. Målet er 
samarbeid på tvers av klubber, mer lokal/regional 
kompetanseutvikling, sikre turneringsarrangører, og 
være samlende for fellesaktiviteter som tenniskids 

Topptennis
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NORGES TENNISFORBUND 33

tour og spillerutvikling. Det nasjonale kraftsenteret 
(NTF) skal veilede, utvikle og jobbe sammen med de 
lokale/regionale kraftsentre. 

2030 horisont
• 10 spillere topp 500 på ATP/WTA

Norsk tennis skal få flere heltidsutøvere og et større 
toppidrettsmiljø. Dette vil øke kvaliteten på nasjonalt 
nivå og kunne gi flere internasjonale prestasjoner på 
seniornivå. Med horisont 2030 synliggjøres det at 
bredde på topp skal gi oss bedre forutsetninger for 
topp internasjonale resultater.

NTF skal:
• Lage en veiviser og gjøre kjent NTFs faktabaserte 

spillerutviklingsmodell for prestasjonsutvikling i 
Norge

• Etablere et trenings- og kompetansetilbud på OTA
• Tilrettelegge for og veilede kraftsenter og 

idrettsskoler
• Ha kontakt med internasjonale 

prestasjonsmiljøer

Klubb skal:
• Bruke spillerguiden som veiledning for 

spillerutvikling
• Påse at prestasjonstrenerne har gode 

rammevilkår
• Påse prosessfokus og ikke resultatfokus for 

utvikling

Kraftsenter skal:
• Etablere og gjennomføre et trenings- og 

kompetansetilbud for de beste utøverne i 
området

Idrettskoler skal:
• Følge NTFs faglige anbefalinger og rapporterer
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Gjennomføring 
av strategi

04



S
T

R
A

T
E

G
ID

O
K

U
M

E
N

T
 2

0
2

2–
2

0
2

3

NORGES TENNISFORBUND36

Nytt for denne planperioden er ansvarsfordelingen i 
aksen klubb-idrettsskoler-kraftsenter-forbund. I tillegg 
har involveringen fra medlemsklubber i utviklings-
prosessen av nytt strategidokument vært langt 
bedre enn tidligere. Som helhet vil dette gi norsk 
tennis og padel bedre gjennomføringskraft og styrke 
måloppnåelsen i strategiperioden 2022-2023.

Hovedmål
Det er definert 8 hovedmål for perioden som kan 
oppsummeres i følgende kategorier: Vekst, prislapp, 
klubbutvikling, anleggsutvikling, samhandling/
kommunikasjon og kraftsenter. Beskrivelse av 
mål og gjennomføringskraft beskrives under 
tilhørende strategiske pilarer med referanse til hvilke 
organisasjonsledd som skal ta ansvar for ulike 
oppgaver.

Horisont 2030
En planperiode på 2 år går fort. Det er svært viktig å 
ha tidsbestemte mål og kunne jevnlig måle utvikling. 
Samtidig må norsk tennis og padel ha styringsfart 
mot oppgaver som tar mer enn 2 år. Horisont 2030 
har derfor til hensikt å peke retning for de langsiktige 
ønskene til norsk tennis og padel. Vi skal rigge oss for 
fremtiden og ha oppgaver som strekker seg lenger 
enn den normale strategiperioden. Horisont 2030 vil 
legge føringer for kommende strategidokumenter. 

Hvordan lykkes vi med strategiplanen?
I strategidokumentet defineres visjon, hovedmål og 

målsettinger for hvert av de 6 satsningsområdene. 
Innen hvert satsningsområde er det skissert hoved-
mål (norsk tennis vil) med tilhørende ansvarsfordeling 
(klubb skal, NTF skal, idrettsskoler skal og kraftsenter 
skal). Les hvorfor under.

Norsk tennis vil
Med one-pageren som utgangspunkt ble det i 
diskusjons- og dialogmøtene, samt gjennom bruker-
undersøkelsen, gitt innspill til hovedmål per satsnings-
område. Norsk tennis vil er derfor et fellesansvar for 
planperioden. For å sikre ansvarliggjøring og eier-
skap er det derfor definert hva klubb, idrettsskoler, 
kraftsenter og NTF skal levere i planperioden.

Klubb skal
Gjennomføringskraften er størst ute i klubbene. 
Det er derfor helt naturlig at hver og en av NTFs 
medlemsklubber har et ansvar for å sikre et felles 
godt resultat. 

NTF skal
Som overordnet organ for norsk tennis og padel 
skal NTF være et nasjonalt kraftsenter for utvikling, 
tilrettelegging og veiledning. NTF skal være en 
kompetanse- og interesseorganisasjon for sine 
medlemmer og være pådriver for større prosjekter 
som kommer medlemsklubber til gode.

Idrettsskoler skal
I kommende planperiode vil det være flere idretts-

Gjennomføring av 
strategidokument 2022–2023
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skoler i markedet. Stavanger og Bergen vil fra høsten 
2021 tilby et 3- eller 6 årsløp for sine beste utøvere. 

Idrettskolene er organisert utenfor idretten, men er til 
nytte for medlemmer av norske tennisklubber. Det har 
derfor vært naturlig å ta de med som bidragsyter til 
planen. Idrettsskolene styrker det helhetlige tilbudet til 
våre beste utøvere i aldersgruppen 13-19 år og er en 
viktig partner for å heve det kvantitative og kvalitative 
spillerutviklingsproduktet for norsk tennis. 

Kraftsenter skal
Dette nye “organisasjonsleddet” skal være en 
samlende sportslig enhet for bydeler, regioner 
eller landsdeler. De skal rapportere til NTF og blir 
delvis finansiert av fellesskapets midler. Målet er 
samarbeid på tvers av klubber, mer lokal/regional 
kompetanseutvikling, sikre turneringsarrangører, og 
være samlende for fellesaktiviteter som Tenniskids 
Tour og spillerutvikling. Det nasjonale kraftsenteret 
(NTF) skal veilede, utvikle og jobbe sammen med de 
lokale/regionale kraftsentrene.  

Fokus framover
Suksess med strategiplanen for 2022-2023 kommer 
gjennom samarbeid og samhandling. Styrken ved 
å løfte i flokk vil være fordelaktig for måloppnåelse. 
Det vil også gi norsk tennis og padel et felles prosjekt 
som skal skape grobunn for enda tettere bånd og 
kjenne gleden av å lykkes sammen.

Norsk tennis/padel må bli dyktigere på 
kommunikasjon, ikke bare informasjon. Da må vi 
skape arenaer der vi møtes, snakker, diskuterer og 
skaper et bredere eierskap rundt beslutninger og 
gjennomføringsansvar. Da må vi planlegge i god 
tid, ha ryddige prosesser, være godt forberedt og få 
enda flere til å involvere seg. Dette krever tid fra alle 
involverte parter, slik at vi bygger et fellesskap som vil 
bidra med konstruktivitet og en hjelpende hånd når det 
trengs. Under beskrives hovedpunktene som vil styrke 
gjennomføringen av strategiplanen for 2022-2023. 

Politisk engasjement i hele organisasjonen
Norges Idrettsforbunds anleggsstrategi har som en 

målsetting at det offentlige i økende grad skal eie 
og drifte idrettsanleggene, og at idretten skal fylle 
de med aktivitet. Vi tror at norsk tennis har et stort 
potensial for å redusere klubbers anleggskostnader, 
både i anleggs- og i driftsfasen, ved å få til et sterkere 
samarbeid med de ulike kommuner. Med vekst og 
fokus på en senket prislapp der «alle skal med»-
holdning, vil tennis stå sterkere i diskusjoner med det 
offentlige. I tillegg vil vi stå sterkere i valget av idrett 
når barn og voksne er på jakt etter nye utfordringer 
både når det gjelder fritidsaktiviteter, bedre helse, 
prestasjon eller idrettsglede. NTF med sine medlems-
klubber står i en unik posisjon. Vi kan tilby 2 livslange 
idretter. Fra vugge til grav. Det må vi bruke for alt 
det er verdt i dialogen med bydeler, idrettsråd, 
idrettskretser, kommuner og stat. 

Resultat av politisk arbeid kommer gjennom 
engasjement og tilstedeværelse i våre overordnede 
organ. Per i dag, med tanke på vekst og størrelse, så 
er vi altfor dårlig representert i komiteer og utvalg i 
idrettsråd, idrettskretser og NIF. Klarer vi å rekruttere 
og posisjonere oss inn i de organisasjonene vil vi 
kunne påvirke og skape enda bedre forutsetninger og 
rammebetingelser for våre 2 idretter. I tillegg må alle 
involverte sørge for at tennis og padel kommer inn 
på aktuelle kommuners behovsplaner. Det er et viktig 
første steg som danner grobunn for utvikling.

Drift og målstyring
Norsk tennis og padel vil nyte godt av å styrke 
gode driftsrutiner. Gode driftsrutiner vil skape 
bedre forutsetninger for vekst og utvikling og dyrke 
forutsigbarhet for både medlemmer, ansatte og 
frivilligheten. Når vi lykkes i dette arbeidet vil norsk 
tennis og padel styrke sitt omdømme og vil kunne 
tiltrekke seg flere samarbeidspartnere i form av 
sponsorer eller frivillige. Da må klubber, kraftsentre, 
idrettskoler og forbund:

1. Sette tydelige mål
2. Prioriterer og lage budsjett/rammer
3. Gjennomføre
4. Evaluere, måle og lære
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Prislappen – alle skal med
Idretten blir stadig utfordret på samfunnsoppgaver 
som skal skape en bedre, tryggere og mer 
inkluderende hverdag for de som deltar i idretten. 
En av oppgavene er å strebe etter et prisnivå som 
ikke ekskluderer og som sikrer livslang tennis- og 
padelaktivitet for flere. 

Det ble i 2019 gjennomført en undersøkelse som 
avdekket at kostnadsnivået er svært varierende, 
særlig i forhold til satsningsnivå, men også i 
forhold til geografi og til klubb. Mange klubber har 
gode tennistilbud til barn som står seg godt mot 
prisnivåer andre idretter kan tilby. Men for tenåringer 
i Tennisskole eller som konkurransespillere, ser vi at 
prislappen gjerne går markant opp sammenlignet 
med mange andre idretter. Fra undersøkelsen finner 
vi også at hovedutgiftene i de fleste klubbudsjettene 
er kostnader knyttet opp mot trenerer (typisk 
50%) og anlegg (25%). Samtidig så kommer kun 
10% av inntektssiden fra offentlige tilskudd og fra 
sponsormidler.

Økt dugnad, økt offentlig støtte, flere offentlige 
anlegg, flere søknader mot stiftelser/legater/fond 
og etablering og/eller styrking av sponsorinntekter, 
vil føre til at norsk tennis kan redusere deltaker-
kostnader. Spesielt mot tennisåringsutøvere og 
konkurranseutøvere vil dette være viktig.

Kvalitet og innovasjon 
Norge er en liten tennisnasjon med begrensede 
ressurser og en historie med få seniorresultater 
å vise til. Men vi har en Casper Ruud som viser 
vei med resultater og den kompetansen teamet 
har opparbeidet. Dette vil forhåpentligvis være til 
inspirasjon for spillere, trenere, klubber, idrettsskoler 
og forbund. 

Utadrettet og oppsøkende aktivitet er viktig for 
kvalitetssikring og inspirasjon for alle involverte parter 
i norsk tennis. Om dette skjer mot inn- og/eller utland, 
må hver vurdere opp mot gevinst. Dette gjelder 
spesielt for å få fram norske spillere som hevder seg 
internasjonalt på seniornivå. I norsk tennis og padel 

er det helt avgjørende at vi “gjør alt rett” med de som 
ønsker og er villig til å legge ned det arbeidet som 
kreves for å bli en heltids profesjonell utøver. 

Nasjoner vi konkurrerer mot har langt mer ressurser 
og flere spillere enn norsk tennis. Vi må derfor være 
meget dyktige på å prioritere ressursene våre, gjøre 
ting sammen, velge bort aktiviteter som gir liten 
«avkastning» i forhold til målbildet, og ikke minst 
jobbe med særdeles høy kvalitet i alt vi gjør. Vi må 
fortsette med å tilegne oss beste og neste praksis 
både fra egne rekker, fra NIF/Olympiatoppen og fra 
det store utlandet. Gjør vi det, vil vi bli tryggere på 
at vi jobber og prioriterer rett. Vi vil også skape tillit 
i vårt lille fellesskap på at det vi tilbyr og leverer er 
høyst sammenlignbart med hva andre konkurrerende 
nasjoner gjør, eller bedre! 
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En av oppgavene er å strebe etter 
et prisnivå som ikke ekskluderer 
og som sikrer livslang tennis- og 

padelaktivitet for flere. 
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Bakgrunn
Alle tennis- og padelklubber har ulikt utgangspunkt. 
Det er derfor hensiktsmessig at klubbene definerer 
hvem de skal være til for, hvilke aktiviteter de ønsker 
å tilby og eventuelt hva de ønsker å utvikle. Slike 
forventningsavklaringer skaper forutsigbarhet for 
medlemmene, avgrenser arbeidsoppgavene for 
ledelsen, skaper retning og gjør det lettere for NTF å 
veilede de ulike klubbene. 

Hva er Aktiv klubb?
NTFs kjerneoppgaver er å utvikle ressurser, tilrette-
legge og veilede medlemsklubber. Aktiv klubb er 
et ressursverktøy som ble etablert i 2021 for å 
hjelpe klubbene i drifts- og utviklingsarbeid. Aktiv 
klubb skal med andre ord være en klubbveileder, en 
digital ressursportal, et selvevalueringsverktøy og et 
samhandlingsverktøy i dialogen med NTF.

Verdien med 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.

Hvordan er Aktiv klubb bygd opp?
I utviklingen av Aktiv klubb har NTF sett på andre 
idrettsforbunds arbeid relatert til klubbveiledning. 
NTF har blitt inspirert av blant annet fotballforbundet, 

friidrettsforbundet og golfforbundet. I utviklingsfasen 
har NTF også gjort kvalitetssjekk opp mot fag-
ansvarlige i NIF for de ulike områdene som er definert 
i Aktiv klubb. 

Det er fire temaområder i Aktiv klubb: 
1. Organisasjon
2. Samfunnsansvar & verdier
3. Kompetanse 
4. Aktivitet & anlegg

Temaområdene har mange ulike oppgaver og hver 
enkelt oppgave er inndelt/gradert etter følgende 
kriterier: 
• Lovpålagt
• Sterkt anbefalt
• Anbefalt

Alle tennis- og padelklubber har ulikt utgangspunkt 
mht. ambisjons- og kompleksitetsnivå. Aktiv klubb 
har tatt hensyn til dette og definert tre nivåer. 
1. Grunnleggende
2. Utviklende 
3. Framtredende

Hvordan skal det arbeides med Aktiv klubb?
En avgjørende faktor for framgang i arbeidet med 
Aktiv klubb er samhandling mellom NTF og klubbene. 
NTF skal arbeide for et felles eierskap i tennis og 
padel-Norge til konseptet og at klubber også bidrar 
med informasjon som kan gjøres tilgjengelig i 

Aktiv klubb – Din samarbeids-
partner i klubbdriften!
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ressursportalen. NTF skal aktivt initiere dialog med 
klubbene for å bistå med veiledning og fasilitering 
av arbeidet med Aktiv klubb. NTF skal også sikre at 

Aktiv klubb kontinuerlig er oppdatert og relevant for 
alle klubber uavhengig av størrelse, ambisjonsnivå og 
geografisk plassering.

Det er fire områder i Aktiv klubb: Organisasjon, samfunn & verdiarbeid, kompetanse 

og aktivitet & anlegg. NTF har også definert tre ulike nivåer av klubber for hvert 

temaområde: Grunnleggende, utviklende og framtredende.

Området kompetanse handler om klubbens 
kunnskap innen ulike områder

Området organisasjon handler om 
klubbens grunnstruktur

Området aktivitet & anlegg handler om 
klubbens aktivitetstilbud og fasiliteter.

Området samfunn & verdiarbeid handler 
om klubbens ansvar for ulike grupper

3. Kompetanse

1. Organisasjon

4. Aktivitet og anlegg

2. Samfunn & verdiarbeid

Ambisjonen er at Aktiv klubb skal bidra til at klubbarbeid oppleves som oversiktlig, 

givende og relasjonsbyggende. Det skal også gjøre det 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 

tilgjengelig for klubbene i drifts- og utviklingsarbeidet. Aktiv klubb et kontinuerlig arbeid og 

et verktøy for alle klubber uavhengig av størrelse og geografisk plassering.
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Spillerguiden er NTFs filosofi for spillerutvikling 
og innlæring opp mot toppidrettsnivået, bredde-
segmentet eller tennis livet ut. 

Spillerguiden er en systematisk plan for å maksimere 
spilleres potensial og glede ved tennis. Det er 
et rammeverk med en stegvis tilnærming for å 
utvikle teknikk, motorikk, fysiske- og psykiske 
ferdigheter samt utvikle evnen til å glede seg over 
konkurranseelementet. NTFs Spillerguide gir en 
optimal utviklingsplan basert på vekst, utvikling og 
modenhet for alle deltakere. Spillerguiden fremhever 
alle ferdigheter som skaper grunnlaget for å: være 
aktiv, sunn og fysisk aktiv hele livet og/eller oppnå sitt 
høyeste prestasjonsnivå.

Hvordan implementere prinsippene og filosofien i 
Spillerguiden i norsk tennis? 
Spillerutvikling og trenerutdanning må gå hånd i hånd. 
Det kompetansebaserte rammeverket for utdanning 
legger grunnlaget for gjennomføring. Spillerguiden er 
en forenklet og strukturert i fremstilling av læringsmål 
satt i kontekst med alder, nivå, ambisjon og 
funksjonalitet. Spillerguidens anbefalinger er basert 
på ITFs rammeverk for utdanning, den anerkjente 
canadiske spillerutviklingsmodellen og beste praksis 
fra en rekke andre særidretter i NIF. Spillerguiden er 
kvalitetssikret av Olympiatoppen.

For å lykkes med implementeringsarbeidet må 
trenere, frivillige og styrer bruke denne aktiv som 

et arbeidsverktøy mot de ulike spillersegmentene 
og foreldreopplæring. Styrene kan også benytte 
spillerguiden som referanse i medarbeidersamtaler 
og for å kvalitetssikre aktivitetsinnhold og tilbud. 
Trenere bør bruke Spillerguidens innhold og 
anbefalinger i dialogen med spillere, foreldre og som 
et utgangspunkt i treningsplanleggingen eller faglige 
møter i trenerteamene.

NTF ønsker å ha en aktiv medhjelperrolle i 
implementeringen.

Spillerguiden 
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Norges Tennisforbund skal legge til rette for at så 
mange som mulig skal få et tilpasset tilbud i sin 
klubb og utfolde seg i Paratennis. Vi skal legge til 
rette med økonomiske midler lokalt og låne ut utstyr 
til nye utøvere og nye klubber slik at de kommer i 
gang med Paratennis. Vårt ansvar er å finne frem til 
delfinansiering av aktiviteten i alle klubber som har 
tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette 
gjør vi ved å søke midler fra fond, stiftelser og legater 
samt utnytte NIF sine støtteordninger til Paraidretten. 
Vi har en base med tennisrullestoler som vi låner ut til 
lokale tennisklubber for utlån til nye utøvere.

Norges Tennisforbund skal bistå klubbene med 
opplæring av trenere og være en rådgiver for klubbene 
i arbeidet med å skaffe utstyr og tilpasse anleggene. 
Innføringen av Paratennis til trener 1. og trener 2. 
kursene, er godt integrert i trenerutdanningen og vi får 
god respons på kursene. Dette er et godt verktøy for å 
påvirke lokalt i klubbene og få trenere til tenke over om 
de vil lage et tilbud for Paratennis i sin klubb. Norges 
Tennisforbund holder også påbygningskurs (2-3 
dager) for trenere som ønsker å tilby Paratennis lokalt. 
Dette gjøres for å sikre at trenere har kompetanse 
og kan gi et relevant tilbud. Gjennomføring og plan-
legning av demodager lokalt i klubb for å understøtte 
rekrutering gjennomføres i samarbeide med de lokale 
klubbene og NIF sine fagkonsulenter for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne.

Norges Tennisforbund skal også samordne 

samlinger, turneringer(innland/utland) og hjelpe 
til med planlegging av treningsarbeidet lokalt. 
Samarbeid med eksterne samarbeidspartnere som 
Catosenteret Sunnaas rehabiliteringssenter og 
Sunnaas stiftelsen ivaretas av Norges Tennisforbund.  

Målsetningen er å ha 10 klubber som tilbyr Paratennis 
i løpet av 2022. Vi jobber mot å ha 25 utøvere som 
er aktive med trening ukentlig. Deltagere til NM skal 
være over 10 til NM ute 2022.

For 2023 er målsetningen 12 klubber som tilbyr 
Paratennis og 30 utøvere som trener ukentlig. 
Deltagere til NM 2023 ute skal være over 12.

Paratennis
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Norges Tennisforbund er en kompetanse- og 
interesseorganisasjon for norsk tennis og padel. Vårt 
oppdrag er å tilrettelegge, veilede og utvikle – slik at 
tennis og padel er attraktive idretter å velge.

Norsk tennis og padel har et stort og viktig felles 
oppdrag:

Ivareta, rekruttere, skape trivsel på og utenfor banen 
slik at de er aktive livet ut – uavhengig av om du er 
spiller, trener eller frivillig. 

God kommunikasjon er et viktig virkemiddel for 
å sikre dette. Da må god og relevant informasjon 
komme frem til alle brukergrupper. Noen sverger til 
sosiale medier. Andre vil ha e-post. Noen vil oppsøke 
informasjonen selv, mens enkelte vil helst bli personlig 
kontaktet. Suksess med kommunikasjon krever rett 
plattform med relevant informasjon, til riktig segment. 
Kommunikasjonen må være målrettet.

Viktige kommunikasjonsflater og tiltak for 
strategiperioden 2022-2023

Norsktennis.no
Høsten 2020 lanserte NTF norsktennis.no som er 
en nyhetsportal for og om norsk tennis. På denne 
portalen ligger journalistiske artikler som skal få 
frem det positive som skjer – både lokalt, regionalt 
og nasjonalt. Norsktennis.no skal tegne et bilde 
av aktivitet, personer, saker og samfunnsmessig 

perspektiv som fremmer synlighet og styrke 
omdømme til tennis og padel. Portalen skal bidra til 
at ildsjeler, styremedlemmer, trenere og arrangører 
får enda mer oversikt og inspirasjon til å jobbe fram 
gode, lokale prosjekt/tiltak. 

Tennis.no
Tennis.no er det offisielle nettstedet til norsk tennis 
og padel. Her skal klubber og medlemmer finne 
standardinformasjon og dokumenter som terminliste, 
lover og regler, lisens, utdanning og annen relevant 
informasjon for klubber og spillere. 

NTFs klubbverktøy, Aktiv klubb, vil være et bindeledd 
for mange av ressursene på tennis.no. Verktøyet 
skal benytte til kvalitetssikring og inspirasjon til 
utviklingsarbeid i medlemsklubber.  

Medlemsskriv
I august 2020 startet NTF med utsendelse 
av et medlemsskriv. Skrivet sendes til styrer, 
administrasjoner, komiteer og personer med 
registrerte verv i klubb. Medlemsskrivet skal orientere 
om situasjonen i norsk tennis; hva som har skjedd, 
hva som skal skje, informasjon om støtteordninger 
samt nytt fra NTFs administrasjon. Målet er å styrke 
informasjon og kommunikasjon mellom NTF og 
medlemsklubber. 

Nasjonale medier
Tennis har fått mer og mer medieeksponering 

Kommunikasjon



S
T

R
A

T
E

G
ID

O
K

U
M

E
N

T
 2

0
2

2–
2

0
2

3

NORGES TENNISFORBUND 45

og oppmerksomhet den siste tiden. Flere spillere 
satser internasjonalt, og leverer gode resultater.  Det 
snakkes om Casper Ruud-effekten og tennis-boom i 
Norge. Interessen rundt norsk tennis og padel skaper 
et utstillingsvindu som skal benyttes til å styrke 
tennis og padels posisjon. Dette må utnyttes må de 
kommende årene. Vi er i en unik situasjon.

TV har de siste årene vist mer tennis enn noen 
gang tidligere. Eurosport og Discovery+ har gitt 
oss internasjonal tennis med Casper Ruud, direkte-
sendinger fra NM i Frognerparken og Davis Cup. 
NTF har god dialog med Discovery som også viser 
interesse for å sende fra helnorske arrangementer.

SoMe
I 2020 og 2021 har NTF gjort flere grep rundt sosiale 
mediekanaler og nettsider. De fremtidsrettede platt-
formene som Instagram og Snap Chat er styrket. 
Instagramkontoen «TennisUng» har i første halvdel 
av 2021 fått nærmere 1000 følgere der 50 % av 
følgerne er i alderen 13-24 år. TennisUng har hatt 
suksess med såkalte Snap “takeovers” med utøvere 
på reise eller på college i USA. «SoMe  fungerer godt 
for å nå ut til de yngre målgrupper, men vi ser også 
at voksengruppen stadig blir mer engasjerte på de 
overnevnte plattformene.

Digitale møterom
Koronapandemien har tvunget mange av oss over 
på digitale flater. Noen omtaler det som den nye 
normalen. Hybrid kommunikasjonsløsninger vil 
nok vedvare, men vi skal også verne om de fysiske 
møtearenaene.  

NTFs ungdomskomite har under pandemien avholdt 
digitale møter med målgruppen. Temaer som opptar 
ungdom løftes frem. I alle møter blir det også god tid 
til spørsmål og svar. Dette gjør at vi når ut til flere, og 
er lavterskel kompetanseutvikling/informasjonsdeling 
mot et fremtidig ressurssegment for norsk tennis.

I første kvartal 2020 ble det også opprettet en 
fast digital møtearena for medlemsklubber. 
Møtene benyttes til å orientere om hva som skjer 

i NTF, fremme og feire suksesser, og kanskje aller 
viktigst, utvikle et delings- og diskusjonsfora for 
klubbadministratorer og/eller ledere. Møtene, som 
avholdes hver mandag 09:00-10:00, vil videreføres.

Norsk tennis må de neste årene jobbe kontinuerlig 
med å videreutvikle innholdet i sosiale mediekanaler 
og nettsider. NTF må styrke samarbeide med klubbene 
om hvilket innhold som bør kommuniseres ut. I tillegg 
må vi også finne og samarbeide med strategiske 
samarbeidspartnere som TV, aviser/journalister og 
tennisungdom for å få frem våre budskap.

Kommunikasjonsmål 2022–2023:

• Være aktive og offensive ovenfor 
medlemsklubber og norsk media for å 
styrke omdømme til tennis og padel

• Fremme, etterleve og forfekte våre felles 
idrettslige verdier og samfunnsoppdrag

• Kartlegge og bruke riktig 
kommunikasjonsplattformer for alle 
segment

• Flere skal få kjennskap til tennis og padel. 
• Styrke demokratiet ved å sikre deltakelse 

og engasjement i formelle fora
• Synliggjøre hva NTF kan tilby sine 

medlemmer (medlemsfordeler)
• Bidra til at ildsjeler, styremedlemmer, 

trenere og arrangører får enda mer oversikt 
og inspirasjon til å jobbe fram gode, lokale 
prosjekt/tiltak
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NTF har jobbet målrettet mot nye kommersielle 
samarbeidspartnere i strategiperioden 2019-2021. 
Markedsinntekter har til hensikt å komme medlems-
klubber til gode gjennom aktivitetsfremmende tiltak, 
omdømmebygging og prestasjonsutvikling

Kampen om sponsormidler til idretten er tøff. Norsk 
tennis og padel er i hard konkurranse med andre 
attraktive idretter, men også med organisasjoner 
med ideelle formål. De siste årene har NTF hatt 
sponsorinntekter på rundt 1,8 millioner kroner per 
år. Målsettingen er å styrke inntektene, både mht. 
tradisjonell sponsing, men også ved å se mot digitale 
markedsinntekter. For strategiperioden vil arbeidet 
mot større andel digitale inntekter prioriteres. 

NM i Frognerparken er et godt utstillingsvindu 
for norsk tennis. Mesterskapet skaper en ramme 
som gjør tennis veldig synlig i “bybildet”, spesielt 
når anlegget prydes med sponsorseil og mye folk. 
NTF har en pågående hovedsponsoravtale for 
mesterskapet. 

I tillegg til NM, jobber NTF kontinuerlig med å 
produktifisere og synliggjøre andre eksponerings-
flater/produkter for mulige sponsorer. Tech-banen 
på OTA har vært et av disse. Her har et firma vært 
med de siste 5 årene, men har valgt å takke nei til en 
ny periode. P.t. jobbes det med å lande en ny tech-
sponsor for perioden 2022-2024. Andre potensielle 
produkter vi ønsker å få samarbeidspartnere/

sponsorer til: landslag, Tenniskids, Tennis Ung 
(13-19-åringer) og Grand Prix Touren.

I tillegg til sponsorater som er basert på kontant-
betaling, har NTF også en del viktige samarbeids-
partnere på såkalte barteravtaler. I 2021 inngikk 
NTF strategiske og viktige tekstil- og utstyrsavtaler 
med Yonex (tennis) og Bullpadel (padel). NTF har 
også avtaler med en drikkeleverandør og med et 
fritidsklesmerke.

NTF har også fornyet Ballpoolavtalen for perioden 
2021-2023. Denne gir NTF baller til svært rabatterte 
priser som igjen viderefordeles vederlagsfritt til 
klubber som arrangerer store nasjonale turneringer.

Andre samarbeidspartnere
• NTF søker kontinuerlig etter kompetansebygging 

og kompetansedeling også utenfor Norges 
grenser. Det Internasjonale Tennisforbundet 
(ITF), PTR (internasjonal profesjonell 
trenerorganisasjon), Olympiatoppen samt 
flere enkeltforbund er viktige partnere i videre-
utviklingen av norsk tennis og padel. Samarbeidet 
med disse organisasjonene gir oss verdifull 
innsikt, kunnskap og “gratis” innovasjon 

• I tillegg er NIF (Norges Idrettsforbund) av stor 
betydning for NTFs rammebetingelser og 
finansiering av virksomheten NTF driver. Vi vil 
fortsette å utvikle vårt gode samarbeide med NIF 
i den kommende perioden.

Sponsorer og 
samarbeidspartnere
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For strategiperioden vil arbeidet 
mot større andel digitale inntekter 

prioriteres.
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Oppsummering
og avslutning

05
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Strategiplanen for 2022-2023 er omfattende og 
ambisiøs. Den forteller at norsk tennis vil mye og 
har selvtillit nok til å nedfelle det. Planen spesifiserer 
fellesmål og ansvarsfordeling mellom klubb, 
idrettsskoler, kraftsenter og NTF. Strategiplaner skal 
vise retning, skape energi og pågangsmot til det 
viktigste: gjennomføringen. 

Målene og tiltakene som er satt i strategiplanen skal 
ikke gjennomføres samtidig. I alle planverk må det 
prioriteres basert på behov og ressurser. Noen av 
målene krever kortere tid å lykkes med, andre trenger 
hele perioden for måloppnåelse. Det kan også være 
at enkelte mål vil være for krevende å lykkes med i 
planperioden 2022-2023. Horisont 2030 er derfor tatt 
med for å synliggjøre at langsiktige planer er viktige. 
Verken anleggsutvikling og topptennis har særlig 
gode forutsetninger for å lykkes i 2 års planer. I neste 
planperiode bør derfor norsk tennis og padel vurdere 
et strategidokument som har lenger levetid.

Norsk tennis er i vinden som aldri før. Interessen 
og pågangen fortsetter, både mht. medlemsvekst 
og internasjonale resultater. Trenerutdanningen, 
tennisskolen og turneringer er suksesser og skal 
videreføres og foredles ytterligere. Padelvinden blåser 
over hele landet. I planperioden håper vi å se en real 
vekst i antall medlemskap. Topptennis skal styrkes 
ytterligere gjennom tettere samarbeid gjennom aksen 
klubb-idrettsskoler-kraftsenter og NTF. 

Den store fremtidige utfordringen er behovet for flere 

helårsanlegg. Det finnes dessverre ikke noen raske 
løsninger som befrir oss fra utfordringen. I perioden 
må vi derfor utnytte eksisterende anlegg enda bedre 
og samtidig jobbe mot kommuner og det politiske 
for å få det offentlige på parti. Da vil vi kunne gi et 
enda bedre tilbud til barn, ungdom, voksne og godt 
voksne tennisspillere. Lykkes vi med å etablere 
flere helårsanlegg er norsk tennis og padel et steg 
nærmere å bli det vi ønsker mest av alt – å være en 
folkesport!

Avslutning
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Norges Tennisforbund 

Ingen blir gode alene, men sammen kan vi 
utgjøre en forskjell for norsk tennis og padel. 

Eikenga 4, 0579 Oslo

E: post@tennis.no
T: 22 72 70 00

tennis.no  –  norsktennis.no  –  @tennisforbundet




