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Det gror svært godt i norsk tennis og padel. Vi opplever nå en tilstrømning langt
utover nedfelte scenarioer og målsettinger. Tennis og padel nærmer seg snart
40.000 registrerte medlemmer. I tillegg tror vi at det er godt over 100.000 spillere
som ikke er tilknyttet et idrettslag/klubb. Populariteten rundt våre 2 grener er
voldsom. I 2021 vokste tennis/padel med over 15%. Denne veksten gjør at NTF er
det særforbundet med størst vekst i 2021. Når vi i tillegg markerer oss på den
internasjonale tennishimmelen så blir det nesten uvirkelig. Ulrikke Eikeris og
Casper Ruuds finaleopptredener i French Open skaper en pågang og interesse som
vi aldri tidligere har opplevd. Det prates nå om tennis langt utenfor vår egen dam.
Det er til å klype seg i armen av. Norsk tennis er blitt enda mer betydelige og er på
ett sted som knapt noen har våget å drømme om. Vi er på en medgangsbølge som vi
skal ri på i lang tid!
NTF, sammen med Olympiaparken i Lillehammer, vil i september invitere til et Davis
Cup arrangement med helt nye rammer med et klart mål om innendørs
publikumsrekord for tennis. Les mer om dette lenger ned i medlemsskrivet.
Generalsekretær i NTF, Aslak Paulsen

Oppsummering samordnet rapportering 2021
Antall medlemmer i norsk tennis har hatt årlig vekst i mer enn 15 år, men de siste to årene
har vært voldsomme og medlemsmassen har vokst med over 30%. Et økt antall
padelklubber med flere medlemmer bidrar selvsagt også positivt i NTFs tall.
NIFs foreløpige tall for 2021 er nå offentligjort og fra 2019 til 2021 er det nedgang i
medlemmer i Norsk idrett generelt. Men i denne perioden har NTF har vokst med over
30% og forbundet er nå 8de største særforbund med over 39.000 medlemmer (ca. 1.800
padelmedlemmer og litt over 37.000 tennismedlemmer. Nedenfor er NTFs tall for 2021 og
utvikling siste året.

Roland Garros 2022
– Bildet taler for seg selv!
Hele Norge fulgte med stor interesse
Casper og Ulrikkes enestående
prestasjoner i Paris. NTF gratulerer
Casper og Ulrikke med fantastiske
resultater og er veldig stolte og
takknemlige over hvilke flotte forbilder
og ambassadører de er for Norsk
tennis! Les mer om finalesendingen
her: https://norsktennis.no/overhalvparten-sa-finalen-til-casper/

Ny tennisfest i Norge: Davis Cup – 16-17. September
Norsk tennis er i vinden som aldri før. Ulrikke Eikeris og Casper Ruuds finaleopptredener i
French Open skaper en pågang og interesse som norsk tennis aldri tidligere har opplevd.
NTF, sammen med Olympiaparken i Lillehammer, vil i september invitere til et Davis Cup
arrangement med helt nye rammer med et klart mål om innendørs publikumsrekord for
tennis. Kampen skal spilles i en arena skapt for store sportsarrangement, nemlig
Håkonshall på Lillehammer. Arrangementet skal være inkluderende og engasjere både
eksisterende og nye tennisfans. I tilknytning til arrangementet vil det bli aktiviteter før
kampene, både i arenaen og utenfor arenaen. Detaljert program kommer i starten av
august. Landskampen mot India spilles 16-17 september. Hold av helgen. Billettene
sleppes mandag 1. august 12:00. Bli med å lag en folkefest og hei vårt norske
herrelandslag til seier og muligheten til å kvalifisere seg til World Group spill!

Eliteserien
Vinnere av NM Lag Elite 2022 er HEMING
TENNIS (damer) og OSLO TENNISKLUBB
(herrer). Hemings damer vant 6-1 over OTK,
mens OTKs herrer vant 4-2 over Paradis.
NTF gratulerer Heming og OTK som
Norgesmestrere i 2022.
Les mer om Hemings første NM seier på 29 år
her: https://norsktennis.no/29-ar-siden-sist/

Sommerfestival NTF – TennisKids
Det var mildt sagt høy stemning på Oslo Tennisarena lørdag 11. juni, da nesten 500 barn
møttes til TennisKids medlemsklubbers første – og neppe siste – nasjonale
sommerfestival. NTF TennisKids er et tilbud til medlemsklubbene. Pr i dag er 50 klubber
fra Mandal til Tromsø med i TennisKids. TennisKids er et omfattende konsept med mange
verktøy og ett av verktøyene i programmet er TK Tour. Les mer om NTF TennisKids
sommerfestival her: https://norsktennis.no/en-fantastisk-arrangement/

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 TVdekning fra Discovery/Eurosport, det blir annonsering i Finansavisen og det blir muligheter
for stand for de sponsorene som er litt frempå. Vi minner alle klubber på å følge opp sine
spillere som skal delta i NM når det gjelder lisensbetaling.

NTF – Landet rundt. Sammen for aktive
klubber i hele Norge
NTF ønsker aktive klubber med engasjerte
medlemmer rundt om i landet. NTF reiser rundt
for å samle medlemmer fra nærliggende klubber
til tennisfest. Det er aktiviteter både på og utenfor
banene for alle aldre, som for eksempel
tennismoro for barn, tenniskonkurranser for
ungdommer og voksne i tillegg til informasjon fra
NTF, quiz og sosialt. Vi tror på relasjonsbygging
mellom styrer, komiteer, trenere, spillere og
foreldre i lokalmiljøet for å styrke aktivitetstilbudet
og dele erfaringer/kompetanse. Lørdag 21. mai
gikk turen til Lillehammer (Innlandet) og lørdag
18. juni var det Bergen sin tur (Vestlandet).

Aktiv Klubb
Mange klubber rundt om i Norge har nå hatt styremøter
med nye styremedlemmer etter årsmøtet i mars måned. Vi
oppfordrer alle styremedlemmer til å bli kjent med NTFs
klubbveileder Aktiv Klubb. Aktiv klubb kan beskrives på
mange måter: -En klubbveileder, en digital resursportal, et
selvevalueringsverktøy eller din samarbeidspartner i
klubbdriften.
Uansett, en sak er sikker: Aktiv klubb et kontinuerlig arbeid
og et heldigitalt verktøy for alle klubber uavhengig av
størrelse og geografisk plassering. Aktiv klubb finner du
her: https://www.tennis.no/for-klubber/aktiv-klubb/

Nordisk mesterskap for spillere født
2008
Helgen 6-8 mai var det Norge sin tur å
arrangere Nordisk mesterskap for U13.
Mesterskapet var utsatt fra 2021. NTF
arrangerte mesterskapet i samarbeid med
Njård Tennis. Det svenske laget gikk av med
seieren og Norge kom på 3. plass. Det
norske laget besto av 10 spillere fra 8 ulike
klubber. Les mer om mesterskapet her:
https://norsktennis.no/sverige-vant-nordiskmesterskap/

Landslag - juniorer
I sommer sender Norge spillere til EM både i lag og
individuelt. Etter noen unntaksår med covidrestriksjoner, der ikke alle klassene har fått spille,
sender NTF nå spillere i klassene u18, u16, u14, samt
til Nordisk u13. Representantene for U14 Summer
cups (EM for lag) er allerede avgårde, og helt på
tampen av ferien spilles Nordisk u13 i Sverige, 2-4
august. Les mer om EM både i lag og individuelt og
Nordisk her: https://norsktennis.no/disserepresenterer-norge-under-em-i-sommer/

Grand Prix Summer Tour
Summer Tour er i full gang og tre delturneringer er gjennomført, henholdsvis i Mjøndalen,
Svelvik og Nesøya. Gledelig er det at mange av landets beste spillere og collegespillere
har deltatt og hevet nivået. Morsomt er det også med et utenlandsk innslag av Max
Westphal (US Open Jr. vinner i double, 2021) fra Frankrike. Det er fortsatt fire
delturneringer igjen av Summer Tour 2022, som spilles i Nittedal, Holmen, Larvik og
Sandefjord. Vi ser frem mot en tennisrik sommer med mange severdige og spennende
kamper! Her kan du lese mer om Grand Prix turneringen på Nesøya:
https://norsktennis.no/grand-prix-debut-for-nesoya/
Oppdatert ranking for NTFs Grand Prix Summer Tour 2022 finner du her:
https://ntf.tournamentsoftware.com/ranking/ranking.aspx?rid=375

NTFs Utdanningsprogram høsten 2022
Kurs og utdanningsprogram for høsten 2022 er publisert. NTF tilbyr mange kurs. Det er blant
annet trenerkurs for tennis og padel, etterutdanningskurs og lederutviklingsprogram. Klikk
her for mer informasjon og påmeldingslenker til de ulike kursene:
https://www.tennis.no/for-klubber/utdanning/kurs-og-motekalender/

Norsktennis.no
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
Norsktennis.no finner du her: www.norsktennis.no

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

