
 

 

Medlemsskriv 
 

 
 

Mars 2022 
 
 

Det ble dessverre tap mot Kasakhstan i opprykkskampen til World Group. 
Selv om det ikke ble seier, må vi ikke henge med hodet og være misfornøyde. 
Det norske herrelandslaget har levert rekordprestasjoner frem til nå. Kun en 
gang tidligere har et herrelag vært i posisjon til å spille seg inn i det gjeveste 
selskap. Når det i tillegg ble en skikkelig tennisfest i Oslo Tennisarena må 
man tillate seg å være stolt og takknemlig. For, norsk tennis fikk denne 
helgen oppleve tennis i øverste verdensklasse - på hjemmebane. Aldri 
tidligere har det vært spilt en større tenniskamp på norsk jord.  
 
Norsk tennishistorie har fått et nytt kapittel! 
 



 

 

 
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  
 

 
Bli med på NTFs informasjons- og dialogmøter på Teams 
 

 
Annenhver mandag arrangerer NTF informasjons- og dialogmøte 
på Teams. Her informerer NTF om aktuelle saker i tillegg til at 
det et tema vi går i dybden på hvert møte. Har du lyst å få 
invitasjoner til disse møtene så sender du en e-post til 
klubbansvarlig i NTF Christian Grind: christian.grind@tennis.no 
 
 
 

NM i Frognerparken 2022 
 

 
Tennisens “Holmenkolldager", Clarksons NM i tennis 
2022 finner som vanlig sted på slutten av 
sommerferien i Frognerparken og som alltid gleder vi 
oss til dette. Forberedelsene er allerede godt i gang.  
 
 
 

Mesterskapet er samlende og inspirerende for både spillere, foreldre, besteforeldre, 
trenere, ledere og samarbeidspartnere. Ikke minst er det stort og gøy for oss som jobber i 
forbundet, og som jobber med NM. Vi skal ha TV-dekning fra Discovery/Eurosport, det blir 
annonsering i Finansavisen og det blir muligheter for stand for de sponsorene som er litt 
frempå.  
 



 

 

Kjenner du noen eller ønsker du eller din bedrift å være samarbeidspartner eller sponsor? 
Ta kontakt ved interesse på hakon@tennis.no   
 
Billie Jean King Cup 2022 

 
Det norske kvinnelandslaget rykket i 2021 opp fra Group 3 til 
2. I år skal de norske jentene måle krefter mot langt tøffere 
motstand i Vierumäki (Finland). Kampene spilles 12.-15. april.  
 
Laget består av Ulrikke Eikeri, Malene Helgø, Lilly Håseth og 
Melanie Stokke. Kaptein Jørgen Vestli og landslagsansvarlig 
Fredrik Loven vil være på plass. 
 

Oppsummering NOR vs. KAZ 
 

 
4-5 mars spilte Norge mot Kasakhstan på hjemmebane i Davis Cup Qualifiers. Dette var 
Norges sjette strake hjemmekamp i Davis Cup sammenheng, noe som er rekord og veldig 
uvanlig. NTF, i samarbeid med OTA arrangerte hjemmekampen på Oslo Tennis Arena på 
Hasle i Oslo.  
 
Davis Cup-arrangementet holdt høyt nivå og totalt 2800 tilskuere møtte opp i løpet av 
helgen for å støtte våre spillere. Det var skikkelig god stemning på tribunene, hvor også de 
tilreisende Kasakhstanske tilhengerne var med på å lage liv og røre i landskampen.  
Norge stilte med følgende lag: Casper Ruud, Viktor Durasovic, Lukas Hellum Lilleengen, 
Simen Sunde Bratholm og Herman Hagen Høyeraal, med Anders Håseth som kaptein.  
Kasakhstan stilte med: Aleksandr Bublik, Mikhail Kukushkin, Dmitry Popko, Andrey 
Golubev og Aleksandr Nedovyesov, med Yuriy Schukin som kaptein.  
 
På dag 1 leverte Casper en god kamp mot Kukushkin og vant 6-1, 6-4 og ga Norge den 
perfekte starten på oppgjøret. Viktor spilte mot Bublik rett etter Caspers kamp og gjorde en 
meget god figur mot sin fargerike motstander. Det ble dessverre et tap med sifrene 6-3, 6-



 

 

2. Det resulterte til at det sto 1-1 i kamper etter første dagen. 
 
Dag 2 startet med en av de beste doublene vi har sett på norsk jord. Viktor og Simen 
skulle opp mot Golubev og Nedovyesov, begge topp 100 på ATP-rankingen (double) og 
gutta leverte det mest spennende første settet vi har sett i double på lang tid. Norge gikk 
opp i en 4-1 ledelse i første set, men det rutinerte kasakhstanske double-paret giret opp og 
tok igjen den ledelsen. Parene fulgte hverandre tett og det måtte avgjøres med et tie-
break. Begge lag hadde sine sjanser til å ta det første settet, men dessverre trakk 
Kasakhstan det lengste strået og vant tie-breaket med 12-10. Andre set ble også av det 
jevne slaget hvor et break avgjorde kampen. Norge tapte doublen med 7-6 (10), 6-3 og 
dermed ledet Kasakhstan oppgjøret med 2-1.  
 
Dagens godbit av en kamp som alle så veldig frem til, var mellom Casper og Bublik. 
Kampen ble en veldig jevn affære hvor Casper dessverre ikke maktet å slå en velspillende 
Bublik og tapte 4-6, 7-5, 4-6. Kasakhstan vant Davis Cup oppgjøret 3-1 og var dermed 
klare for sluttspillet i september.  
 
Det ble levert mange gode kamper under helgens Davis Cup og det var veldig gøy å få 
topp internasjonal tennis på norsk jord. Fremtiden ser lys ut for det unge norske laget 
(snittalder på 22 år!) og vi er overbeviste om at Norge vil få flere muligheter til å kvalifisere 
seg til sluttspillet i Davis Cup. Først må Norge spille i World Group 1 i september, for å 
kjempe om retten til å komme tilbake til det gode selskapet i Qualifiers. Trekningen er 
24.mars og vi er alle spente på hvem vi skal opp mot. Kanskje Norge får sin syvende 
strake hjemmekamp? Tallknuseren i NTF har regnet ut at sannsynligheten for nok en 
hjemmekamp er 37,5%.  
 
Nordisk Mesterskap 2022 
 
I 2021 ble Nordisk Mesterskap utsatt pga. korona restriksjoner og usikkerhet. Det blir 
derfor 2 arrangement for vårt yngste landslag i 2022.   

 
For spillere født 2008 vil «2021» mesterskapet spilles 6.-
8.mai på Njårds flotte uteanlegg. Uttaket vil bestå av 5 
gutter og 5 jenter som til sammen skal spille 3 
landskamper mot henholdsvis Sverige, Finland og 
Danmark. 
 
 

Arrangement 2 vil spilles i Sverige 2-4 august. I denne landskampen vil det være spillere 



 

 

født 2009 som skal representere de norske fargene. Uttaket til denne landskampen vil 
gjøres i begynnelsen av juni. De 3 beste på rankinglisten er selvskreven. De 2 resterende 
plassene velges av landslagsansvarlig i NTF. 
 
NTF samlinger 
 

 
2-3.april arrangeres det en samling for u14-spillere på Oslo 
Tennisarena. 4 gutter og 4 jenter inviteres. Ansvarlig for 
samlingen vil være Fredrik Loven 
22-24 april vil det avholdes en bruttotroppsamling med 
fystester. De 4 beste på ranking i aldersgruppen 13-18 år 
inviteres. Det blir totalt 48 spillere med på samlingen 
 

 
 
Internasjonale juniorturneringer i Norge  

 
 
 
Så langt i 2022 har det vært arrangert ITF (U18) og TE (U16) 
turneringer i Stavanger, Oslo og Gjøvik med mange norske 
deltakere. Se under for resultater: 
 
 
 
 

ITF Stavanger 
Semifinale gutter single: Nicolai Budkov Kjær 
Finale jenter double: Josefine Falster/Maren Milla Tobiassen Reinemo 
 
ITF Oslo 
Finale jenter single: Josefine Falster 
Finale jenter double: Celin Myhre/Carina Syrtveit 
 
ITF Gjøvik 
Seier jenter double: Emily Sartz-Lunde/Comiskey, Canada  
 
TE 16 - Oslo Tennisarena 
Helnorsk finale i gutter 16 mellom Nicolai Budkov Kjær og Fredrik Krogh Solheim der Nicolai vant. 
Finaleplass i double for Fredrik Krogh Solheim i par med klubbkamerat Ludvig Hermann. 
Finaleplass i double for jentene Emilia Korseth i par med Elisabeth Texnæs Braathen. 



 

 

 
Norwegian Padel Tour – premiere 
 

1-13 mars var det premiere på Norwegian Padel Tour 
(NPT), som fant sted hos Eidsvoll PK i Letohallen. Det 
var 28 herrer- og 10 dame par som var påmeldt.  
 
Dameklassen ble kun inndelt i Klasse A med to puljer a 5 
lag hvor to par gikk videre til sluttspillet. Wanda Håbrekke 
og Jannike Kristiansen vant finalen mot Emma Karlsrud 
og Mille Huse med 3-6, 6-0, 6-3. 
Herreklassen ble delt inn i Klasse A, B og C med 
henholdsvis 8 par i A, 12 par i B og 8 par i C.  
 

Klasse A 
Ble vunnet av Henrik Ljungberg og Ignacio Bravo, som slo Daniel Picard og Hector 
Palacios med 5-7, 6-1, 6-3.  
 
Klasse B 
Ble vunnet av Peter Midow og Anders Myrvold, som beseiret Jonathan Cheseneau og 
Robert Andersson med 6-1, 6-3 i finalen. 
 
Klasse C 
Ble vant hjemme paret Goran Asanovic og Adnan Skikic over Kai Arild Karlsen og Kim 
André Wilberg med 6-1, 6-3.  
 
Årets første NPT var en suksess, hvor turneringsledelsen hadde stålkontroll, ga god 
service og bidro skikkelig til en god kick-start på årets sesong. Vel blåst Eidsvoll PK! 
Neste NPT er i Moss, 1-3 april, hvor Moss PK i samarbeid med Moss Padel arrangerer 
neste turnering.  
 
Trenerkurs - padel 

 
22-24 april vil det arrangeres et nytt Trener 1-kurs på 
OTA. Martin Echegaray Vales kommer tilbake for å 
holde dette kurset. Pga. begrenset antall baner på OTA, 
er maks antallet vi kan ta inn på dette trenerkurset satt 
til 24. Vi håper mange trenere som ønsker å gå 
trenerveien vil melde seg på og bli sertifiserte trenere. 



 

 

Nytt medlem i styret i klubben din? Bruk NTFs klubbveileder Aktiv klubb 
 

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 gjøre en medlemsundersøkelse nå i vår? 

 
Flere klubber bruker nå NTFs standard 
medlemsundersøkelse for å få 
tilbakemeldinger og innspill fra medlemmene 
sine i klubbarbeidet. NTF tilbyr 
medlemsklubbene gratis lisens til 
undersøkelsesverktøyet Enalyzer. NTF 
veileder klubbene med gjennomføringen av 
medlemsundersøkelsene.  
 

 
Tilbakemeldingene fra medlemmene vil gi klubbens ledelse et bedre styringsgrunnlag. 
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 
 
 
Ny pensjonsordning  

 
De nye reglene for obligatorisk tjenestepensjon tredde i 
kraft 1. januar 2022.  

 
Bedrifter og organisasjoner gis tid til 30. juni 2022 med å tilpasse sine pensjonsordninger 
til de nye reglene. Hensikten med endringene er at flere ansatte skal sikres 
pensjonsopptjening. Se hvilke endringer som trer i kraft for ditt organisasjonsledd her: 
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/obligatorisk-tjenestepensjon--pensjon-fra-
forste-krone/ 



 

 

 
Samordnet rapportering 2022 
 

 
Alle idrettslag er pliktige til å rapportere 
medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund i innen 
30. april 2020 via www.klubbadmin.no. Samordnet 
rapportering åpner 1. april  
 
 
 

Alle idrettslag og klubber må innen 1. april har valgt hvilket elektronisk medlemssystem 
man bruker. Det er fortsatt noen tennis- og padelklubber som ikke har valgt 
medlemssystem og vi ber alle klubber om å ha gjort dette før 1. april. I samordnet 
rapportering gjøres også søknad om kompensasjon for moms på varer og tjenester. Både 
NTF og NIF vil sende ut informasjon til klubbene noen dager før 1. april med mer 
informasjon om samordnet rapportering. 
 
 
Kurs for styremedlemmer 
NTF minner om NIFs tilbud om kurs for styremedlemmer. Det er idrettskretsene som gjennomfører 
disse kursene. Her er liste over landets idrettskretser: 
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/ 
 
Her er planlagte kurs for styremedlemmer i noen utvalgte kretser: 
Oslo - https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/kurs-/klubbens-styrearbeid-i-praksis/ 
Vestland - https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/vestland/kurs/klubbens-styrearbeid-i-praksis/ 
 
 
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 Affiliated 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: 
https://surveys.enalyzer.com/survey/linkindex?pid=b6nemf2g  
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  
 
Overgangsfrist 
Vi minner om overgangsfristen 01.04 for representasjon for ny klubb fra 01.05. 
Overgangsskjema skal sendes til ny og gammel klubb. Skjema finner du her tennis.no: 
https://www.tennis.no/spiller/foreldrevettregler/overgang  Skjemaet sendes til: 
post@tennis.no. Alternativt ta kontakt med Aasa Auensen på e-post: 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 nettbasert 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.  
 



 

 

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  


