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Januar 2022 
 
 

Før jul iverksatte Regjeringen strenge tiltak for å bremse den nye 
smittebølgen. Heldigvis har 2022 startet langt bedre enn fryktet. Til tross for 
økende smittetall virker den nye varianten å være vesentlig mildere. Det har 
ført til at tennis- og padelklubber har kunne gjennomført en tilnærmet normal 
aktivitet, både mht. trening og turneringsspill. Vi ser nå kanskje en ende på en 
snart 2 år lang pandemi, der vi steg for steg tar tilbake det vi en gang kalte 
hverdagen. Med det så ønskes alle i tennis og padel familien GODT NYTT ÅR!    
 
 



 

 

. 
Arrangementer/turneringer våren 2022 
 

Vi opplever stor etterspørsel etter turneringer. Vi minner 
om at det er klubbene som arrangerer disse. Dersom din 
klubb ønsker å arrangere turneringer, tilrettelegger NTF for 
dette. Vi trenger stadig flere arrangører og bistår både 
økonomisk og med support. 
 
Vi oppfordrer samtidig arrangør til å sende ut invitasjon til 
klubber når man arrangerer turneringer. På denne måten 
kan trenere og ledere sende videre til medlemmer. 

 
 
Davis Cup i mars, salget startet 
 

I mars er det igjen klart for Davis Cup på norsk jord. Norge 
møter Kazakhstan i tennisens lag-VM, Davis cup, fredag 
4. mars og lørdag 5. mars på Oslo 
Tennisarena. Billettsalget er igang. Foreløpig er det en 
begrensning på antall billetter som selges pga den 
pågående pandemien. Det blir dermed førstemann til 
mølla-prinsippet. 

 
Det er derfor lagt opp til kjøp uten risiko: Det blir derfor VIKTIG at du skriver et 
kontonummer i tekstfeltet på Vipps for refusjon dersom du enten, 1) ikke er raskt nok ute 
med å kjøpe billetter når du gjør det, eller 2) kampene må gjennomføres uten publikum i 
det hele tatt. 
 
 
 
Klubbpakketilbud, Davis Cup Norge – Kazakhstan 4-5. mars  
 

 
NTF tilbyr medlemsklubber et pakketilbud for å se på 
Norges Davis Cup kamp mot Kazakhstan. 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  
 
 
Double Tour, relansering 
 

 
 
 
NTF ønsker alle velkommen til Double Tour på OTA! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NM i Padel 

  
For fjerde gang ble norgesmesterskapet i padel 
arrangert. Med totalt 150 påmeldte (58 par hos 
herrene og 17 par hos damene) ser man at trenden er 
økende. Første gangen NM i padel ble arrangert, i 
2017, var det kun 16 par herrer og 8 par damer 
påmeldt. I år var Oslo Padelkubb arrangør på PDL 
center Ski. 



 

 

Vi minner også om muligheten til å søke på padel-turneringer i 2022. Ønsker din klubb å 
arrangere, ta kontakt på post@tennis.no 

Lisens og forsikring 2022  
 
Alle som skal delta i en lisenspliktig turnering må ha betalt lisens før turneringsstart.  Det 
er klubbene sitt ansvar å registrere og vedlikeholde informasjon om medlemmenes lisens. 
Les mer her https://www.tennis.no/spiller/lisens/.   
Lisens for veteraner gjelder kun for de som er fylte 70 år (ikke de som spiller 
veteranturneringer eller veteranlagkamper). Se satsene nedenfor.  
 
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)  
 
Forsikringsdekning finner du her:  
https://www.tennis.no/files/filer/2022-filer/ntf-lisens-010122-311222-021221.pdf  
 
Nytt av året er at utøvere selv kan velge om de ønsker å betale lisensen via nettbank som 
tidligere år eller betale via buypass. Ved online betaling vil det påløpe et gebyr på kr 30,-. 
Gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager fra lisensen er betalt til det vil bli registrert i 
tournament software så spillere oppfordres til å betale lisensen i god tid før påmeldingsfrist 
til turnering.  
  
 
Norsktennis.no – DEL ARTIKLENE på egne flater 
 

Norges Tennisforbund ønsker å styrke og fremme alt 
det positive som skjer i norsk tennis og padel. For å 
lykkes med denne siden trenger vi at din klubb både 
deler artikler og tipser oss om hva som rører seg i 
norsk tennis og padel. Ta kontakt med 
tina.falster@tennis.no  
 
 

 
 
Ny søkefunksjon i Aktiv klubb  
Nå er Aktiv klubb enda mer brukervennlig. Den nye søkefunksjonen gjør det lett å finne det 
du er ute etter.   
 



 

 

Aktiv klubb er NTFs klubbveileder og skal gjøre det enklere å få oversikt over hvilke 
oppgaver som må/kan løses i klubbdrift.   
Det er fire temaområder i Aktiv klubb: Organisasjon, Samfunnsansvar & verdier, 
Kompetanse og Aktivitet & anlegg. Her finner du Aktiv klubb: https://www.tennis.no/for-
klubber/aktiv-klubb/  
 
  

  
  
  
  
Hva med å gjennomføre en medlemsundersøkelse før klubbens årsmøte?  
 

Å få tilbakemeldinger og innspill fra medlemmene 
sine er en viktig del i klubbarbeidet. NTF tilbyr styret 
og ledelsen medlemsklubbene gratis lisens til 
undersøkelsesverktøyes Enalyser. 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  
  
NTFs Trenerforening  
 

 
NTFs trenerforening er en kompetanseforening 
med kontinuerlig læring, utvikling og felleskap 
som nøkkelord. Årlig medlemskap koster 1450 
kr og inkluderer følgende:  
 
 
 
 

 
• Gratis PTR affiliate medlemskap (verdi ca. 1200 kr)  
• Gratis etterutdanning i regi av Norges Tennisforbund hver måned med spesifikke 

temaer (Verdi opptil 5000 kr)  
• Halv pris på Coaches Conference i regi av NTF (Verdi opp til 1000 kr)  
• Gratis deltakelse på sosiale events i regi av NTF  

   
Innmelding i NTFs trenerforening gjøres her: Innmeldingsskjema. Husk at alle som skal 
være med må melde seg inn, også de som har vært medlem tidligere år.  
   
Her kan du lese mer om Trenerforeningen, etterutdanning og se hele NTF sitt 
utdanningsprogram for 2022: https://www.tennis.no/for-klubber/utdanning/kurs-og-
motekalender/  
   
Hvis du har spørsmål om Trenerforeningen eller om NTFs utdanningsprogram kan du 
kontakte Utdanningsansvarlig i NTF Øivind Sørvald på epost: oivind.sorvald@tennis.no  
 
 

Jubileumsåret 2022 
 

 
 
• Stabekk 05.05.1922 - 100 år 
• Sortland 13.07.1922 - 100 år 
• Kløfta IL 23.09.2922 - 100 år  
• Vestli IL 19.10.1972 -   50 år 

 



 

 

 
Opphavsrett & bilder 
 

NTF er gjort oppmerksom på at aktører skanner nettsider 
for å se om organisasjoner har rettighet/lisens for bilder som 
benyttes.  
 
Dersom din klubb ikke eier, har betalt for eller har rettighet 
til et bilde, kan dere bli bøtelagt. Vi oppfordrer derfor alle 

medlemsklubber til å sjekke egne nettsider.  
 
Espen Hildrup er konsulent for NTF. Alle bilder som han tar i tilknytning til oppdrag i regi av 
NTF kan fritt benyttes av våre medlemsklubber. Husk bare å kreditere Espen Hildrup som 
fotograf.  Bildene finner dere her: https://www.hildrupphoto.com/NTF  
 
 
På vegne av styret og administrasjonen i NTF 
 

 
 
 
 

Aslak J. Paulsen 
Generalsekretær 
aslak.paulsen@tennis.no  


