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To norske  
utøvere i 
Grand Slam 
finaler

Casper Ruud har etablert seg som en  
verdensstjerne og posisjonert seg som en av de beste 
individuelle utøverne i norsk idrettshistorie.

Casper Ruud er nå nummer 3 på 
verdensrankingen i en av de mest 
krevende verdensidrettene å bli best i. I 
september, under finalen i US Open, var 
han fem poeng fra å bli nummer 1 i verden. 

 Det store gjennombruddet for Ruud var 
under Roland Garros i Paris.

I Paris var Ruuds mål å overgå en tredje 
runde i en Grand Slam. Det begynte med 
en tøff og emosjonell førsterunde, for Jo 
Wilfried Tsonga hadde annonsert at dette 
skulle være hans siste turnering. Casper 
vant 6-7, 7-6, 6-2, 7-6.

Etter seieren i semifinalen mot Marin Cilic 
var finaleplassen et faktum og Casper 
skulle møte 13 ganger French Open- og 21 
grand slam-vinner, Rafael Nadal. Casper 
ble nummer to i Roland Garros, 3-6, 3-6, 
0-6.

 -Forhåpentligvis er dette en dag å fortelle 
barnebarna at jeg spilte mot Rafa Nadal 

på Philippe Chatrier i finalen av Roland 
Garros. De vil sannsynligvis si «Wow, 
gjorde du det?» Og da kan jeg si «Ja».

-Jeg kommer nok til å nyte dette 
øyeblikket lenge, så Ruud etter kampen i 
Paris.

Finalen i Paris var den mest sette 
tenniskampen på Discovery, 
uten sidestykke, kunne senior 
kommunikasjonsrådgiver i Discovery, 
Martin Hinsch, fortelle.

-Vi har aldri sett liknende tall i tennis. 
Finalen overgikk forrige rekord som var 
kampen mellom Roger Federer og Casper 
Ruud under Roland Garros i 2019.

Casper Ruuds fantastiske prestasjoner i 
Roland Garros satte flere seerrekorder 
for Warner Bros. Discovery. På det meste 
så 281.000 nordmenn finalen mot Rafael 
Nadal på søndag. Det utgjorde en 
seerandel på over 56 prosent i målgruppen 
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10-79, heter det i pressemeldingen fra 
Discovery

Dette betyr at av alle som så på TV søndag 
5. juni, valgte 56 % av disse å se Casper 
Ruud spille finalen mor Rafael Nadal i Paris. 

 Ikke nok med at Casper Ruud satte Norge 
på karet i juni, fikk Ulrikke Eikeri for første 
gang i karrieren deltatt i mixed double i en 
Grand Slam. Resultatet ble finaleplass. 

Eikeri ble dermed første nordmann med 
finaleplass i en Grand Slam og klarte 
det ingen norsk tennisspiller hadde klart 
før henne. Innstillingen hennes har vært 
avgjørende og Ulrikke ble for alvor lagt 
merke til av norsk presse.

Generalsekretær i Tennisforbundet, Aslak 
Paulsen, var i Paris og gledet seg over 
suksessen til 29-åringen.

 – Jeg hadde ikke trodd at de skulle ta seg 
til finale. Jeg er utrolig glad på Ulrikkes 
vegne. Hun har holdt på lenge og får nå 
betalt for den harde innsatsen, sa Paulsen 
til VG etter semifinalen.

Riksmediene kastet seg over 
tennissuksessen fra den hardtarbeidende 
Ulrikke Eikeri, som i sitt 30. år er inne i sitt 
livs form. Nrk, VG, Aftenposten, Tv 2 og 
Nettavisen fulgte Eikeris reise til finalen i 
Paris.

I september kom Casper Ruud igjen til sin 
andre Grand Slam-finale i karrieren etter 

å ha slått Karen Khachanov i semifinalen 
av US Open. I kvartfinalen vant ham i 
tre strake sett mot italieneren Matteo 
Berrettini.

I finalen spilte Casper Ruud og spanske 
Carloz Alcaraz både om å vinne US Open, 
men også om å bli verdensener når den 
neste rankingen var klar dagen derpå.

Dette var Caspers andre Grand Slam finale. 
Casper spilte finalen i French Open i juni 
og tapte mot Rafael Nadal.

-Så står jeg her noen få måneder senere. 
Det er litt surrealistisk, sa Casper i et 
intervju med Mats Wilander vist på 
Discovery+.

Casper ble #2 på verdensrankingen etter 
finalen i US Open

– Jeg er utrolig stolt over den rollen norsk 
tennis har fått i Norge og internasjonalt. 
Vi har blitt betydningsfulle både mtp 
resultater, vekst og hvordan vi arbeider. 
Tiltro, framsnakking, unne og beundre, 
tålmodighet og kompetanseutvikling i alle 
ledd er avgjørende for at vi skal videreføre 
den posisjonen vi nå har. Den har veldig 
mange æren for, uttalte Aslak Paulsen til 
norsktennis.no

 Casper Ruud ble også i år tatt ut til å 
representere Team World under årets 
Laver Cup. Dette var siste offisielle 
turnering for Roger Federer.
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Casper Ruud er nummer tre i verden, 
men på Olympiatoppens liste når han 
ikke opp. Tross vanvittige resultater blir 
tennisstjernen fortsatt ansett som en 
B-utøver hos Olympiatoppen.  

Mediehusets sportskommentator Jan 
Petter Saltvedt beskrev den norske 
tennisstjernens B-status som absurd:

– At det å kvalifisere seg til ATP-sluttspillet 
i tennis i seg selv ikke er mer enn nok til å 
kvalifisere seg til et skinnende A-stipend i 
Norge, er i seg selv smått absurd, sier han.

– Det viser dessverre igjen hvor 
firkantet disse reglene praktiseres fra 
Olympiatoppens side, konkluderte NRKs 
sportskommentator.

«B-utøver» hos 
Olympiatoppen

Foran 22.000 tilskuere på Arthur Ashe-arenaen i New York spilte Casper fra Norge finale i US Open.  
Mange nordmenn benket seg foran tven på nattestid for å følge kampen som endte med sifrene 4-6, 6-2, 6-7, 3-6. 

ATP:  
1. Carols Alcarez (19) SPANIA 6730 poeng 
2. Rafael Nadal (36) SPANIA 5810 poeng 
3. Casper Ruud (23) NORGE 5600 poeng 
4. Daniil Medvedev (26) RUSSLAND 5155 poeng  
5. Stefano Tsitsipas (24) HELLAS 5035 poeng 
337. Victor Durasovic (5) NORGE 143 poeng

WTA:  
1. Iga Swiatek (21) POEN 10335 poeng 
2. Ons Jabeur (28) TUNISIA 4555 poeng 
3. Jessica Pegula (28) USA 4316 poeng 
391. Ulrikke Eikeri (29) NORGE 132 poeng

WTA Damer double: 
1. Katerina Siniakova (26) TSJEKKIA 
2. Coco Gauff (18) USA 
3. Jessica Pegula (28) USA  
43. Ulrikke Eikeri (29) NORGE

ATP-ranking og 
WTA-ranking 
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Aldri
vært bedre

Fredrik Lovén er begeistret over de norske  
landslagenes innsats.

-Tilstanden for norsk topptennis har 
aldri vært bedre, mener landslagssjefen. 
Han sikter til både damene, herrene og 
juniorene.  

Billie Jean King cup-laget, eller 
damelandslaget om du vil, har fortsatt 
framgangen. For andre år på rad endte 
sesongen med opprykk. Med seier over 
både Israel og Egypt har Norge gjort seg 
fortjent til 1. divisjon neste år. 

-Utrolig bra av BJKC-laget. Malene Helgø 
og Ulrikke Eikeri presterte utrolig bra, 
og det var veldig kult å de lyktes så bra, 
skryter landslagsansvarlig Fredrik Lovén.   

Også herrene gjør det bra. Davis cup-
laget misset den historiske muligheten til 
å kvalifisere seg for World group da sterke 
Kazakstan vant 3-1 i vår. Med 3-1-seieren 
mot India i høst, får det norske landslaget 
en ny sjanse til å bli med i det gjeve 
selskapet blant de 16 beste landene i 
verden. 

-Å nå World group er en stor målsetning, 
sier Lovén. Landslagssjefen er forberedt på 
tøff motstand i februar. Norge må trolig slå 
en topp 10-nasjon for å komme seg inn i 
World group. 

Kvinner: 
1. Australia 
2.  Frankrike 
3.  Spania 
4.  Tsjekkia 
5. Sveits 
6.  Canada 
7.  USA 
8.  Slovakia 
9.  Kazakstan 
10.  Tyskland 
49.  NORGE 
 
Menn: 
1. Kroatia 
2. Spania 
3. Frankrike 
4. USA  
5. Tyskland 
6. Canada 
7. Italia 
8. Storbritannia 
9. Serbia 
10. Kazakstan 
31. NORGE

 Verdens-
ranking
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Håper på flere  
nordmenn i Grand 
Slams neste år

Ruud og Eikeri kan få selskap av norske juniorer i 
storturneringene neste år.

-Både Nicolai Budkov Kjær (16) og Emily 
Sartz-Lunde (16) har hatt et fantastisk 
år, skryter Cezar Johansson i Norges 
Tennisforbund. Han mener begge har 
mulighet til å klare å kvalifisere seg for 
junior-Grand Slams i løpet av det neste 
året.

Kjær er akkurat nå på topp i 16-åringenes 
Race to Masters, og skal snart ut i 
sluttspillet i Monte Carlo. På ITF-rankingen 
er han på 391. plass – klart best av de 
norske guttene.  

Sartz-Lunde har kommet seg enda høyere 
på ITF-rankingen – med sin 226. plass 
nærmer hun seg de større turneringene. 
Ved årsskiftet faller mange 18-åringer ut 
av juniorrankingen, og dermed avanserer 
Sartz-Lunde mange plasser.  

-Emily kan potensielt komme seg til 
Australian Open junior i januar, uttaler 
Johansson. 

Både Kjær og Sartz-Lunde imponerte 
da de kom til henholdsvis kvartfinale 
og semifinale i EM U16 tidligere i år. I 
tillegg lyktes Kjær i tospann med Fredrik 
Krogh, Ludwig Hermann å nå sluttspillet i 
European summer cups – det er det ikke 
mange nordmenn som har gjort i årenes 
løp. 

-Vi har gode kull hvor det er flere som 
kan nå opp. Vi utvider nå bruttotroppene 
for å få plass til flere. Det er et positivt 
tegn og en positiv utvikling, mener 
landslagstreneren.  

I disse dager er det spillersamtaler med 
bruttotroppene, hvor han kartlegger 
hvordan treningshverdagen til spillerne 
ser ut, og om det er noe NTF kan bidra 
med. Gjennom møter på OTA og på Teams 
finner man ut av hvordan tilretteleggingen 
kan bli enda bedre. 

-Viktig å bli kjent med spillerne og bygge 
relasjoner. Skal vi samarbeide må vi kjenne 
hverandre, sier Johansson. 
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-Vi ønsker at spillerne skal trene i egen 
klubb så lenge som mulig, slik at spillerne 
kan være i et trygt miljø. Selv om det 
har sine fordeler å samle alle de beste 
juniorene sentralt, vil det innebære å rive 
dem vekk fra treneren som kjenner de 
best, sier Cezar Johansson. 

En slik modell forutsetter at naboklubbene 
kommuniserer og at trenerne samarbeider. 

- Her gjelder det å se nytten av at spillerne 
kan trene i naboklubben i blant, og få til en 
samarbeidskultur. 

Nettopp her ligger gevinsten og 
målsetningen for de nye kraftsentrene. 
Han håper at etableringen av kraftsentrene 
rundt omkring i landet begynner å ta form. 
Han vil jobbe med dette fram mot jul og 
videre utover vinteren. 

Kraftsentrene 
på gang

Oppmerksomhet for Nicolai Budkov Kjær. TV2 intervjuet 16-åringen etter en av sine ITF-seirer. 
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Milepæler på 
padelbanen

-Vi er et stykke unna verdenstoppen, men vi 
begynner å etablere oss i gruppen bak, mener 
Frederick Schaefer. 

Han er en av to norske spillere som 
konkurrerer internasjonalt. Schaefer spilte 
seg fram til kvartfinale i Egypt. Dette var 
en FIP Star-turnering – dvs. kategori to 
etter FIP Gold.

Fredrik Ask har også vunnet internasjonale 
kamper. Tidligere i år var han bare en kamp 
unna å komme inn i Previa på World Padel 
Tour. 

For første gang i historien blir det 
profesjonell turnering i Norge. Dette 
blir en FIP Rise-turnering, som er tredje 
kategori etter FIP Gold og FIP Star. 

-Dette kommer til å dra masse gode 
spillere til Norge. Dette er et stort steg i 
riktig retning for norsk padel, og kommer 
til å gi våre beste spillere mulighet til å 
prøve seg internasjonalt på hjemmebane, 

uttaler Franck Fog i Norges Tennisforbund. 

-Samme helg som FIP Rise-turneringen 
skal det også arrangeres We love Padel-
turnering, så dette kommer til å bli en 
folkefest, forteller Fog.  

En annen milepæl var at Norge stilte 
med både dame- og herrelandslag i VM-
kvalifiseringen i høst.  Ingen av lagene 
kvalifiserte seg for VM i Dubai i november, 
men mesterskapsdebuten bød på 
oppturer. Både damelaget og herrelaget 
kunne reise hjem fra Derby med seirer. 
Herrene slo Bulgaria, mens damene vant 
over Estland. 

-Dette lover godt for framtidige 
mesterskap, siden vi kommer til å ta steg, 
og bli bedre og bedre, mener Fog.

Damer: 
Wanda Håbrekke 
Hannah Lehfeldt 
Mia Frogner 
Jannicke Kristiansen 
Vendela Fridell 
Sandra Bolstad 
Camilla de Santana 
 
Herrer: 
Frederick Schaefer 
Hector Palacios 
Michael Geragthy 
Jacob Knagenhjelm 
Jonas Støre 
Henrik Jarl 
Joachim Schaefer

Landslagene
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Ber om  
flere offentlige 
baner

Mangel på innendørskapasitet er fremdeles den 
største enkeltstående utfordringen for utvikling og 
vekst i norsk tennis.

Mangel på innendørskapasitet er 
fremdeles den største enkeltstående 
utfordringen for utvikling og vekst i norsk 
tennis. Flere innendørsbaner er derfor 
NTFs høyest prioriterte anleggsmål. 
Utebaner med høyere utnyttelse, bedre 
kvalitet og mindre vedlikehold er også 
viktig. Etablering av padelanlegg både 
utendørs og inne har høy prioritet for å 
kunne møte den eksplosive veksten vi 
opplever i denne grenen. 

Det finnes svært få kommunale tennishaller 
og det kreves langsiktig arbeid for å få 
bedret det offentlige anleggstilbudet.

Aslak Paulsen var nylig intervjuet i 
Sunnmørsposten og forteller at Casper 
Ruuds prestasjoner de siste årene har 
skapt tennisfeber i Norge.

-Det er ekstremt betydningsfullt for norsk 
tennis, spesielt for spillerne som ser det er 
mulig, selvom man kommer fra lille Norge, 
fortalte Paulsen til avisen.

Paulsen har en bønn til det offentlige om å 
gjøre tennis mer tilgjengelig for folket. For 
dersom det offentlige bygger tennisbaner, 
som de vedlikeholder, blir tennis billigere 
og mer tilgjengelig. Rundt omkring i 
verden er det helt vanlig at det finnes 
offentlige baner.

-Her har det offentlige et stort ansvar til 
å legge til rette for billig aktivitet, som er 
egenorganisert, sa Paulsen til avisen.
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Blommenholm og Sandvika Tennisklubb overtar ny bane i hall og paviljong i oktober og 
Heming Tennis er i gang med bygging av padelhall og nytt klubbhus. I Stavanger har 
kommunen bevilget 100 millioner kroner til opprustning og utvidelse av helårsanlegget. 
Mange klubber har gjort et stort løft med rehabilitering av lys og baner både inne  
og ute. Mer enn 50 baner fremstår i ny drakt.  

Kolbotn TK nærmer seg oppstart på sitt hallprosjekt med fire baner. Oslo TK kommer 
stadig nærmere realisering av sitt fantastiske anlegg med seks baner inne og seks ute, 
planlagt byggestart 2023. 

Siden 2009 har norske tennisklubber bygget 13 haller til sammen 43 baner, og flere er på gang. Egersund Racketklubb er 
en av mange klubber med anleggsprosjekt. 

Byggeprosjekt i 
emning

Flere tennisklubber ruster opp anleggene sine - 
mange nye baner på vei de neste par årene.   
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Heming

håper hans suksess kan bidra positivt for 
norsk tennis. Ruud håper tennis kan bli 
en større idrett i Norge og at dette igjen 
resulterer i at flere spiller tennis. Ruud 
mener derfor det må bli flere anlegg 
tilgjengelig, spesielt på Østlandsområdet 
der presset er størst. 

-Hvis jeg kan være med på å bygge 
interesse for tennis i Norge, håper jeg også 
det blir mer fokus på mangel på anlegg og 
baner i Norge, uttalte Ruud til Discovery+

Også i Adressa.no, under 
pressekonferansen på Davis Cup i mars 
2022, på TV 2 God morgen Norge og i en 
humor-podcast med Morten Ramm, nevner 
vår beste spiller at kommunale anlegg 
må til for tilgjengeliggjøre og å senke 
prislappen for norske spillere.

I tillegg jobbes det med ytterligere 15 – 20 
innendørsbaner på ulike klubber i løpet av 
de nærmeste to årene.   

Padelkapasiteten har igjen hatt en kraftig 
vekst i 2022. Vi anslår at det nå finnes 
ca. 400 baner på landsbasis. De fleste 
anleggene er bygget av kommersielle 
aktører, men flere kommuner og klubber 
har etablert baner både inne og ute det 
siste året.  

I 2022 fikk vi gjennomslag for en økning 
i spillemidler for utendørsbaner og 
rehabilitering av alle banetyper fra kr 
250.000 - 300.000 pr bane 

Casper Ruud er også en god ambassadør 
for å belyse anleggsutfordringen i norsk 
tennis. Til Discovery forteller Ruud at han 
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NM i Frognerparken

All grunn til å applaudere innsatsen for norsk tennis i året som har gått. Både bredde og topp har hatt en  
positiv utvikling. Lene Mari Bolkesjø Hovda fra Asker TK ble norgesmester i Frognerparken i august. 

Ullerns Herman Hagen Høyeraal gikk endelig til topps etter to tapte NM-finaler de to siste årene.
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Vokser NM ut av 
Frognerparken?

Nok en gang ble det satt påmeldingsrekord i  
NM i Frognerparken. 

-NM i parken er blitt et signalarrangement 
og en meget viktig møteplass 
for spillere, trenere, foreldre, 
besteforeldre, tennisledere og alle 
andre tennisentusiaster i norsk tennis. 
Det forplikter, mener Aslak Paulsen, 
generalsekretær i Norges Tennisforbund. 

Samtidig nærmer det seg en grense for 
hvor stort arrangementet kan bli. 899 unike 
påmeldinger ble registrert i år. Det er 52 % 
flere enn i 2010. 

Årets arrangement gikk over 15 dager. 
I tillegg til tidlig kampstart og seine 
kveldskamper, er det også tatt i bruk 
annet anlegg for å komme i mål med 
arrangementet som altså har vokst til 15 
dager. Det kan derfor være grunn til å 
spørre om NM i Frognerparken er på vei til 
å vokse ut av anlegget?

-Vi må vurdere om den jevne veksten vi 
ser i antall påmeldinger er bærekraftig 
i samme format, termin og/eller om vi 
må organisere dette annerledes i de 
kommende årene, mener Paulsen. 

Allerede i 2023 blir det uansett en endring 
på arrangementet. Neste år spilles NM de 
to siste ukene av juni. 

-NM i Frognerparken har blitt et viktig og 
stort arrangement for norsk tennis. Den 
nye terminen som nå skal prøves ut i 2023 
var ønsket både av tingets delegater og 
NTF. Vi håper og tror at denne endringen 
vil heve kvaliteten på mesterskapet 
ytterligere og være en kick off for alle de 
viktige og flotte sommer arrangementene 
i juli. Klarer vi i tillegg å få med flere av de 
aller beste utøverne så har norsk tennis 
fått et enda større utstillingsvindu, sier 
generalsekretæren.
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Vi har fått en  
verdensstjerne – 
hva nå? 

Det norske flagget vaier nå på den store 
internasjonale tennisscenen. Norge har endelig fått 
forbildet man har drømt om i flere tiår. Hvor går 
veien videre for norsk tennis? 

-Nå handler det om å etablere kultur. Det 
å kunne gjøre ting flere ganger. Den aller 
viktigste jobben er å bygge noe som over 
tid fungerer, mener utviklingsansvarlig i 
Norges Tennisforbund, Øivind Sørvald. 

Norges Tennisforbund har satt seg som 
mål å få fram flere ATP- og WTA-spillere 
framover. Før 2030 er målet å ha 10 
nordmenn på topp 500-listene. 

-Lederne må fortsette å fortelle historien 
om Casper Ruud. Han har gått på 
idrettsskole, han har trent i Norge, han har 
trent med andre og han har trent alene. 
Han har gjort den nødvendige tekniske 
og fysiske treningen. Og han gjorde ting 
hjemme, understreker Sørvald. 

Han påpeker også viktigheten kvalitet og 
samarbeid. 

- Vi må gjøre en bedre jobb enn 
konkurrentene. Vi må bygge team og ikke 
gjøre ting alene. De som jobber  
med spilleren må følge med i utviklingen. 

Det skjønte Christian Ruud tidlig - et 
bredt og godt sammensatt team trengs 
for å lykkes. Selv om han som tidligere 
proffspiller har hatt bedre forutsetninger 
enn de fleste til å forstå hva sønnens ferd 
mot profflivet ville kreve, har han søkt 
hjelp. Mye hjelp. 

-Han er et unikum når det gjelder å tørre å 
spørre, sier Sørvald. 

-Hva har dere lært av Ruud-suksessen? 

-Vi har lært masse. Vi har lært at det er 
mulig om man er villig til å gjøre jobben 
hver dag. Vi har lært at tverrfaglighet er 
veien til målet – det nytter ikke med én 
trener. 

-Vi må drive med faktabasert trening, og vi 
må gjøre jobben bedre enn konkurrentene. 

Utdanning av trenere har vært noe av det 
viktigste for Sørvald gjennom en årrekke. 
Det fortsetter å være sentralt i utviklingen 
av norsk tennis. 
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-Gi folk kompetanse, så vil de prioritere 
riktigere, mener Sørvald. 

Nettopp prioritering blir viktig framover. I 
rollen som utviklingsansvarlig tror han det 
blir et poeng å snevre inn alternativene og 
vektlegge kvalitet framfor kvantitet. 

-Vi må tydeliggjøre den norske modellen. 
Vi har de siste årene fått mange verktøy. 
Nå må vi ikke lage flere verktøy, men passe 
på å hjelpe med prioriteringer, sier Sørvald 
og mener energi og overskudd er andre 
viktige stikkord å ta med seg.  

-Jeg møter mange slitne trenere nå. 
Trenerne står fryktelig mange timer på 
banen, her bør man se på om ting kan 
gjøres på en annen måte. 

-Når du ser folk på Kiwi prate tennis, da 
skjønner du at det er noe som har skjedd. 

Øivind Sørvald gleder seg stort over 
medvindene i norsk tennis om dagen. 
Han bedyrer at framgang ikke bare handler 
om at flere skal spille tennis. 

-Fokus nå er at flere skal forstå hva tennis 
er, og kunne kose seg med å se på tennis. 
Få foreldre til å forstå hvorfor barn skal 
spille tennis – at tennis er investering i 
helse og noe man kan gjøre hele livet. 

Han mener mer tenniskunnskap hos 
nordmenn vil være nyttig i det lange løp.  

-Vi må folkeliggjøre slik at folk skjønner hva 
tennis går ut på – det gir en varig effekt for 
tennissporten. 

Suksessen til vår verdensstjerne gir ikke 
bare tennis mer oppmerksomhet. Casper 
Ruuds menneskelige sider er også godt 
nytt for norsk tennis.  

-Casper Ruud framstår som en fair play-
person med positive verdier. Det gjør at 
tennis får en fin plass, mener mannen som 
har tilbrakt et langt arbeidsliv på norske og 
utenlandske tennisbaner. 

Vi må sørge  
for mer tennis- 
kunnskap
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Norge høster internasjonal anerkjennelse for 
Tennis Kids.

Tyskland, Estland og Canada er noen av 
landene som ønsker å lære av NTF. 

Espen Lilleaas og Espen Foss har ved flere 
anledninger blitt invitert til å forelese på 
store trenerkonferanser utenfor Norges 
grenser. I etterkant av disse har flere 
forbund vist nysgjerrighet for det norske 
barnetennisprogrammet. 

-Det unike med Norge er at vi har klart å 
samle så mange klubber om en retning, 
forteller Espen Lilleaas. Han opplyser om 
at det nå er 52 klubber med i Tennis Kids. 
Det er nesten alle klubber som driver med 
organisert trening for barn. 

-Jeg er stolt over at så mange klubber vil 
være en del av dette. Jeg er fornøyd med 
at Tennis Kids er et verktøy som så mange 
kan enes om, sier Lilleaas. 

En viktig årsak til at Norge har lyktes med 
det, er at programmet startet som et 
turneringssamarbeid. 

-Vi startet i motsatt ende av det andre 
har gjort. De fleste andre har startet med 
ferdighetsutviklingen. Vi startet med 
turneringene. 

Det er nettopp turneringsprogrammet de 
utenlandske forbundene har vært mest 
interessert i. I de fleste land er det fortsatt 
de tradisjonelle aldersinndelingene som 
gjelder på turneringene. Dagens norske 
tennisbarn spiller ferdighetsinndelte 
turneringer. 

-For utlendingene er det helt nytt å 
konkurrere på ferdigheter, og ikke 
aldersbaserte utslagsturneringer. Det er 
det unike med Tennis Kids-programmet, 
mener Lilleaas. 

Et program 
å være stolt 
over
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Arrangørteamet bak årets sommerfestival 
er allerede i gang med neste års 
høydepunkt. 

500 barn på en dag i Oslo Tennis Arena 
ble en suksess. I juni skal arrangementet 
utvides med en ekstra dag. 

Manglende nattesøvn og utallige 
arbeidstimer er stuet langt bak i 
bevisstheten. 2023 skal bli enda større. 

-Ikke nødvendigvis flere deltagere, men 
vi vil at deltagerne skal ha mulighet til å få 
spille enda mer tennis når de først kommer, 
sier Espen Lilleaas, Tennis Kids-ansvarlig i 
Norges Tennisforbund. Endringen gjøres 
særlig for å legge enda mer til rette for at 
det skal bli et nasjonalt arrangement og 
ikke bare lokalt. I fjor kom det deltagere 
fra for eksempel Bodø og Trondheim, 
noe som er i tråd med den opprinnelige 
intensjonen om et felles arrangement for 
Tennis Kids-klubbene.

-Det er ikke alle klubber som har Kids tour 
fordi det ikke er andre aktive tennisklubber 
i nærheten å samarbeide med. Vi vil at 
også barna i disse klubbene skal få sjansen 
til å delta, påpeker Lilleaas.  

Sommerfestivalen er også viktig for de 
barna som er vant til å spille Kids tour. 

-Det er positivt at de får oppleve noe 
som er litt annerledes og større. Det er 
nytt sted, ekstra fine premier og litt annet 
opplegg, sier Lilleaas. 

Han mener sommerfestivalen blir et 
samlingspunkt for klubbene og et naturlig 
høydepunkt som en avslutning på 
sesongen. Planleggingen med neste års 
sommerfestival er altså i gang. Om det blir 
en ny videohilsen fra Casper Ruud eller om 
barna kommer til å møte på nye elementer 
gjenstår å se. 

-Vi vurderer ulike ideer. Det må være noe 
man kjenner igjen. Armbånd er viktig. Det 
så vi når barna fikk utdelt «goodie bag» 
med matkuponger på Egon og diverse 
gaver. Det var armbåndene barna lette 
etter i bagen, smiler Lilleaas.

Sommerfestivalen  
skal bli enda større
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Dobbelt så mange
Medlemsveksten når nye høyder.  
Alt tyder på at NTF allerede kan krysse ut 
2025-målet om 40.000 medlemmer. 

Hele 113 klubber opplevde økning i medlemstallet sist år. Både Eiksmarka, Stavanger, 
OTK og Stabekk har passert 1000 medlemmer. Heming er bare fire medlemmer unna å nå 
opp i det samme selskapet. Rekordmange klubber har over 500 medlemmer. 

40.000 medlemmer er dobbelt så mange som det var i 2002. De to siste tiårene har det 
vært en mer eller mindre sammenhengende medlemsvekst i norsk tennis. I 2010 passerte 
medlemstallet 25.000. 30.000-grensen ble nådd i 2020. Siden har medlemstallet økt 
kraftig. Nå har de norske tennisklubbene altså registrert nesten 40.000 medlemmer.

Medlemstall 
• Fire klubber har over 

1000 medlemmer 
• 21 klubber har over 500 

medlemmer 
• 54 klubber har over 250 

medlemmer 
• 40 klubber har færre 

enn 50 medlemmer 
• Eiksmarka TK har 1238 

medlemmer (+262) 
 

Største klatring  
Mandal TK – fra 136. 

plass til 62. plass (+203) 
 

Største klubber  
uten hall  

Abildsø TK 455, 
Sarpsborg TK 387, Tjøme 

379, Ulvøy 376 og  
Lier 358.  

 
Nye klubber 

Etne IL Tennis, 
Helgerød IL Tennis, 
Legestudentenes IL 

Tennis, Vågå IL Tennis, 
Lillesand IL Tennis, 

Vaaler IF Tennis. Svelvik 
Tennisklubb – Padel, 
Sandnes Padelklubb, 
Eidsvoll Padelklubb, 

Nordre Foll Padelklubb, 
NHHI Padel, Mjøndalen 

Tennisklubb – Padel, 
Larvik Padelklubb, 

Tromsø Padelklubb, 
Halden Padelklubb, Sotra 
Padelklubb, Fredrikstad 

Padelklubb, Bergen 
Padelklubb, Heming IL 
Tennis Padel, Steinkjer 
Tennisklubb – Padel. 

Moss Padel, Smaalenene 
Padelklubb

Molde Tennisklubb er en av 113 klubber som er i positiv vekst. Klubben lyktes med å skaf-
fe et nytt tennisanlegg da det gamle anlegget ble fjernet. Tennismiljøet i Molde opplever 
ny giv og teller nå 145 medlemmer.
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Liten tvil om at det er Ruud-feber i norsk tennis. Her fra DC-kampen på Lillehammer hvor Norge slo India. 

Eiksmarka Tennisklubb hadde den største medlemsveksten 
i 2021. Bærums-klubben teller nå 1238 medlemmer og er 
nå størst i Norge.  

Daglig leder Elin Nilssen bekrefter at de har merket en 
økt interesse for tennis. Hun peker også på en endring i 
demografien i området. Barnefamilier har flyttet inn, mens 
eldre har flyttet ut. 

-Vi merker uten tvil Ruud-effekten her også, og pandemien 
har også hatt en viss effekt på medlemstallet. Jeg tror 
også medlemmer trives her hos oss, og nyter av en lang 
utendørssesong på våre kunstgrusbaner.    

Det er ikke sikkert at medlemstoppen er nådd enda. 

-Vi har ikke satt noe tak. Vi har 10 utendørs baner og har 
så langt hatt ledig kapasitet hele utesesongen, sier hun. 
Innendørs er det trangere om plassen. Klubben er i gang 

Eiksmarka på topp

-En fryd

med et hallprosjekt på Nadderud for å gi bedre vilkår for 
medlemmene. Målet er ny hall innen fem år. 

Fornøyde medlemmer er viktig. Derfor tenker Eiksmarka 
for andre år på rad å kjøre medlemsundersøkelse. 

-Vi har medlemsundersøkelser for å bli bedre. Skal vi tilby 
det beste tilbudet, trenger vi å vite hva medlemmene vil 
ha, sier Nilsen.  

Klubben fikk mye positiv tilbakemelding på sist 
undersøkelse. Det kom blant annet fram at 78 % er 
fornøyd med den interne kommunikasjonen. Det setter 
den daglige lederen pris på. Hun synes det er viktig at 
medlemmene føler de kjenner til det som foregår. Klubben 
sender ut nyhetsbrev en eller to ganger i måneden, og i 
tillegg legges det ut saker på facebook. 

President Lars Gjerdåker mener norsk tennis er på et 
historisk høyt nivå.  

-Det er en fryd å sitte i styret i norsk tennis i disse dager. 
Jo, definitivt har vi utfordringer som er krevende, men 
norsk tennis er på et nivå som vi ikke har sett tidligere, 
mener Gjerdåker. 

Han gleder seg stort over den sportslige suksessen. 

-Casper har hatt resultater gjennom 2022 som ingen 
av oss kunne drømme om på forhånd sier en imponert 
president, som også har gledet seg stort over Ulrikkes 
doubleprestasjoner, publikumsrekord på Lillehammer og 
landslagenes framgang. 

Lars Gjerdåker ser også positivt på padelveksten. 
Padeltennis møter nå vilkårene for å bli en egen 
idrettsgren. Medlemstallet har passert 1500. 

-Vi har styrket innsatsen og ressursbruken for padel. Vi 
arrangerer den første profesjonelle padelturneringen i 
Norge, vi har spillere som konkurrerer internasjonalt, og 
vi stilte med landslag for både damer og herrer i VM-
kvalifiseringen, nevner Gjerdåker.  

Innsats blir det også lagt ned i rammevilkårene for norsk 
tennis videre. 

-Som forbund jobber vi opp mot NIF og myndighetene 
for å sikre strømstøtte, det blir en viktig del av 
rammevilkårene for norsk tennis. Dette i tillegg til 
anleggsutvikling, trenerutdanning, Tennis Kids og 
tennisskole, turneringer, kraftsenter og mange andre ting 
som våre over 150 klubber løser på strålende vis.
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