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Bakgrunn og NTFs
arbeidsmetode
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Bakgrunn
• Styret i NTF fikk på Tennistinget høsten 2015 i oppdrag å utarbeide konkrete
målsettinger basert på den eksisterende og overordnede Strategi- og Handlingsplanen
for perioden.
• Styret og administrasjonen har valgt å fokusere på de hovedområdene som ble
presentert på Tennistinget – områder som på forhånd var stemt frem av klubbene.
• Målene og retningen gitt i Handlingsplanen kan kun oppnås gjennom klubbene, basert
på et tett og godt samarbeid med klubbstyrene, ledelsen og trenerne.
• I dette dokumentet redegjøres det for hver enkelt målsetting og hovedaktiviteter som vil
bli gjennomført for å nå de definerte målene. Målsettingene har et 5-10 års perspektiv,
mens aktivitetene som er skissert gjelder for de kommende 12 måneder.
• Vi har med hensikt holdt oss på et overordnet nivå. Formålet med dette er å teste
hovedmålene og de foreslåtte aktivitetene ved å sende dette ut på en høring. Når vi har
samlet tilbakemeldinger vil det blir utviklet en mer detaljert plan.
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Overordnet om NTFs arbeidsmetode
• NTF er til for klubbene og alle aktiviteter gjennomført av NTF handler i bunn og grunn
om å skape bedre grunnlag for rekruttering, gode og profesjonelle treningsmiljøer og
best mulig rammebetingelser for klubber som er medlem av NTF.
• Alle de 26.078 registrerte tennisspillere i Norge er medlemmer av de 135 klubbene som
er tilsluttet NTF. I disse klubbene er det styret, ledelsen og trenerne (for tiden 77 heltids(64 trenere) og 370 deltidsansatte (272 trenere) ) som har ansvaret for å levere
spillerutvikling og treningstilbud.
• NTF kan og skal ikke overta virksomhet som naturlig tilhører klubbene.
• NTF er avhengig av samarbeid og kommunikasjon med spillere, foreldre, trenere og
klubbstyrene for å sikre at vi bygger laget basert på en felles plan.
• NTF har fortsatt som målsetting å skape større bredde samtidig som vi skal utvikle
spillere som kan hevde seg i toppen internasjonalt.
• NTF mener dette er forutsetninger for at vi skal skape medlemsvekst og sikre at vi
oppnår vår visjon.
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Klubben i sentrum & Kvalitetsklubb
• NTF ønsker å innføre et system for ”Kvalitetsklubb” som skal være retningsgivende for
utviklingsarbeidet som blir gjort i klubbene i Norge.
• Systemet vil bygge på arbeid gjort i andre forbund (f.eks. Norges Fotballforbund) og
være bygget rundt konkrete målsettinger innen områder som aktivitet, organisasjon,
kompetanse og verdier. Systemet vil også omfatte retning for trenerrollen i norske
klubber.
• NTF vil i perioden som kommer utvikle Kvalitetsklubb-systemet i samarbeid med
utvalgte klubber. Det er avgjørende at konseptet er av en kvalitet som gjør at klubbene
ønsker systemet velkommen og at det anses som klart verdiøkende. Dette skal fungere
som et verktøy for utvikling i klubbene og skal ikke være et slags kontrollsystem.
• Kvalitetsklubb-systemet vil innebære konkrete målsettinger og kriterier som muliggjør
måling av kvalitet både i klubb og i NTF.
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Strukturkapital og bruk av teknologi
• Planlegging, dokumentasjon og kommunikasjon er prioriterte områder i tiden
som kommer. Dette gjelder både internt i NTF og i klubbene.
• NTF skal bli flinkere til å dokumentere sine planer, produkter og aktiviteter og
sikre at disse kommuniseres bedre til klubber, trenere, spillere og foreldre.
• I klubbene er frivilligheten sentral og styrene har relativt hyppige skifter. For å
unngå at klubbene sitter ”tomhendt tilbake” ved utskifting i styrene er en god
struktur på lagring/dokumentasjon av handlingsplaner, avtaler, økonomi, etc
avgjørende for både kontinuiteten og kvaliteten.
• Også sportslig, innen spillerutvikling, motivasjon, planlegging og
kommunikasjon, øker kravene til dokumentasjon og kundene (spillere og
foreldre) forventer moderne løsninger og eﬀektiv deling av informasjon.
• Innen alle disse områdene vil NTF jobbe for implementering av
kostnadseﬀektive IT-løsninger og økt bruk av digitale kanaler som tennis.no,
sosiale medier og verktøy som f.eks Google Drive.
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NTFs organisasjon,
oppgaver og nøkkeltall
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NTFs organisasjon
• Per 1.juni 2016 har NTF totalt 7,2 fast ansatte
årsverk og 2 halvtids innleide konsulenter.
• Oppgavene som skal utføres er mange og
med dagens organisasjon er tøﬀe
prioriteringer nødvendig.
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NTFs oppgaver
NTFs oppgaver er inndelt i 5 hoveddeler:
TURNERINGER

SPORT
•
•
•
•
•
•

Trenerutdanning *
Tennisskolen ROG *
Spillerutvikling
Juniorlandslag
Fed Cup / Davis Cup
Spillerstøtte

Tournament Software
Terminliste
Turneringsformer *
Ranking og reglement
Divisjonstennis
NM utendørs
Internasjonale
turneringer i Norge
• ITF og TE - samarbeid
og rammebetingelser
•
•
•
•
•
•
•

ANLEGG
• Rådgivning av klubber
og andre *
• Arbeid for bedre
rammebetingelser
• Aktiviteter for
synliggjøring og
igangsetting

MARKED
•
•
•
•
•
•

Produktutvikling
Sponsorsalg
Event
Tennis.no
Sosiale medier
Journalister og media

ØKO/ADM
• Regnskap, fakturering
og rapportering
• Servicekontor for
klubbene
• Avtaler og juridisk
• NIF - samarbeid og
rammebetingelser

KLUBBUTVIKLING – Bedre rammebetingelser for klubbene – der SPILLERUTVIKLINGEN i norsk tennis skjer
* Disse områdene er NTFs 4 fokusområder – stemt frem av Tennis Norge – disse omtales senere.
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Fremtidige organisatoriske prioriteringer
• Det er et mål at flere personer i NTF-organisasjonen skal jobbe med utvikling av den
sportslige aktiviteten, i tett samarbeid med klubbene.
• Det er enighet om at NTF må øke gjennomføringsevnen og forbedre leveransene innen
de prioriterte områdene.
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Tilbud til landslagsspillere
• Deltagere i bruttotroppene (8 jente- og guttespillere per juniorklasse og 4-5 spillere til
seniorlagene) vil tilbys teknisk, taktisk og fysisk testing og utvikling på 4 samlinger årlig.
• Juniorlandslag fra U14-U18, Fed Cup og Davis Cup lagene har et årlig
konkurranseprogram – både lag og individuelt.
• Også landslagsspillere i Norge har sin daglige tilhørighet i klubbene og NTFs sportslige
tilbud er med dagens rammebetingelser kun et supplement til det spilleren gjør i klubb.
• NTF har i inneværende år tilbudt netto inntil kr 700.000 i spillerstøtte. Landslags- og
spillerstøttekomiteen anbefaler årlig styret i NTF en tildeling basert på kriterier beskrevet
på tennis.no.
• NTF er invitert, og vil ha et tettere samarbeid med Olympiatoppen, fra sommeren 2016.
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Ytterligere sportslig satsning
•NTF vil innen sommeren 2017 utarbeide en mer detaljert sportslig plan for norsk tennis.
Denne vil bygge på konseptet Langsiktig Spillerutviklings Plan (LTAD – Long Term
Athlete Development) som ledende idrettsmiljøer i verden nå satser på. Tennis Canada
leder an innen vår idrett, men også Norges Skiforbund, Olympiatoppen og Norges
Idrettshøyskole bygger på LTAD. Utviklingstrappen vil være forsknings- og faktabasert.
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Rammebetingelser
• For å lykkes i å nå våre målsettinger må NTF jobbe aktivt for å sikre bedre
rammebetingelser.
• Bedre rammebetingelser handler om økt økonomisk støtte til aktivitet (fra NIF, fra
spillemidler, etc).
• Det legges også vekt på å utvikle produkter som er attraktive for samarbeidspartnere
som vil bidra økonomisk til norsk tennis. For å gjøre en bedre jobb på dette området har
NTF ansatt en Salgs- og Markedssjef i 2016.
• NTF vil jobbe aktivt for at økt aktivitet og økt økonomisk støtte også pløyes tilbake til
klubbene. Slik støtte vil bli koblet mot Kvalitetsklubb-systemet.
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NTF nøkkeltall 2016 budsjett
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NTF medlemmer og baner ultimo 2015
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NTFs 4 hovedområder –
stemt frem av Norsk Tennis
Målsettinger i et 5-10 års perspektiv og aktivitetsplaner i de kommende 12 måneder
(kontinuerlig evaluering er nødvendig – derfor den relativt korte tidshorisonten på
aktivitetene).
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NTFs 4 hovedområder – stemt frem av Tennis Norge
• Disse områdene er stemt frem i et møte med trenere/klubbledere under NM 2015 samt i
en online spørreundersøkelse til norske klubber gjennomført høsten 2015.
1.
2.
3.
4.

Trenerutdanning
Tennisskolen
Anlegg
Turneringsformer

• I de følgende sider vil det innenfor hvert område bli redegjort for NTFs langsiktige
målsettinger og overordnede aktivitetsplaner de kommende 12 måneder for hvert
område.
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Trenerutdanning - målsettinger
Bakgrunn

Trenerutvikling og videreutdanning er sentralt i Norges Tennisforbund og for i videreutvikling av norsk tennis. NTF sitt
utdanningsprogram skal møte profesjonskravene og oppfylle ”Gold Level” standard utarbeidet av ITF. For å styrke
trenerrollen vil oppfølging og støtte til den nystartede Trenerforeningen gis prioritet med en målsetting om at alle
trenere som jobber i norske klubber skal være medlem av trenerforeningen.

Hovedmål
•
•

Øke profesjonalitet og kvalitet av trenere og styrking av antall norske* trenere i heltidsjobber
Sikre tilstrekkelig tilgjengelighet av utdannede trenere som understøtter målsettingen om vekst i antall
klubbmedlemmer i norsk tennis
Scenariomålsetting
Antall klubber som følger/deltar i trenerutdanningen
(def. mer i Kvalitetsklubb-systemet)
Trenerutdanning T1 – T3
(420 utdannede trenere i dag)

1 år
2016
14
partnerklubber

Tinget
2017
25
partnerklubber

50 nye trenere hvert år, og 100 etterutdannede trenere hvert år

* Med “norsk” menes bosatt i Norge med langsiktig horisont; med norsk trenerutdanning
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5 år
2020
50
partnerklubber

10 år
2025

1000
Nye og
videreutdannede
trenere

Trenerutdanning – aktiviteter per år
NTFs utdanningsprogram skal sørge for at trenere kommer til norske klubber med beste praksis kunnskap og
god gjennomføringsevne. Klubbene må la trenerne gjennomføre beste praksis ved å balansere trenerkontrakter,
legge til rette for skriftlige planer for spillergrupper, gi trenere kompensasjon etter nivå og oppmuntre til
kontinuerlig faglig påfyll og utvikling.
Aktivitet Trenerutdanning

Målsetting

Hvordan

2 X Trener 1 kurs

Trener 1 kurset skal gjøre 50 nye trenere i stand til å:
Gi en innlæring av grunnleggende tekniske og taktiske ferdigheter, samt
utvikle fysiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå.

9 dagers kurs, 60 timer undervisning.
3 hjemme e-læringsmoduler + 45 timer praksis I egen
klubb

2 X Trener 2 kurs

Trener 2 kurset skal gjøre litt erfarne trenere i stand til å:
Ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta utøvernes
behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.
Norsk tennis viktigste kurs.

10 dagers kurs, 70 timer undervisning. 3 hjemme elæringsmoduler + 60 timer praksis I egen klubb

1 X Trener 3 kurs annethvert år

Trener 3 kurset skal gjøre meget erfarne trenere i stand til å: Videreutvikle
unge spillere fram mot et nasjonalt og internasjonalt nivå

120 timers undervisning 3 hjemme e-læringsmoduler +
90 timers praksis I egen kubb eller I et annet org. ledd

8 X Etterutdanningskurs

Faglig påfyll og oppdatering for alle trenere

4t oppdateringskurs innen forskjellige fagområder.
Norske trenere skal delta på 2 kurs pr år.

Coaches conference 1 X per år

Samlinger med dyktige fagfolk og eksperter, for kompetanse overføring og
motivasjon

2-3 dagers seminar i Oslo
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Tennisskolen - målsetntinger
Bakgrunn
NTF vil fortsette og forsterke arbeidet med Team Tennisskolen, Tennisskole konseptet og Tour opplegget for våre yngste spillere.
Dette er et viktig og prioritert område som også legger grunnlag for rekruttering av flere spillere til idretten. Frafallet i aldersgruppen
13-19 år er en stor utfordring for norsk tennis der årsakene og forklaringene er mange. For å motvirke dette frafallet vil en måtte se på
mange tiltak inkludert trivsel og kvalitet i treningstimene men også turneringsformat med høyere sosial faktor (se målsettinger for
Turneringsformer). Dette vil også være viktig for voksne spillere i Tennisskolen.

Hovedmål
•
•

Fullføring av Rødt-Oransje-Grønt konseptet og implementering i Tennisskole-tilbudet til klubbene vil gi kvalitetsøkning og
standardisering
I tråd med visjonen ”Flere skal spille tennis og lengre” øke fokus på både rekruttering og redusert frafall i tenårene og på kvalitet,
glede og trivsel også for våre eldre spillere

Scenario-målsetting
Antall klubber som følger/deltar i Team
Tennisskolen (TT)
Redusere frafall i tenårene
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1 år
2016
22 TT klubber
Økt fokus på
aldersgruppen

Tinget
2017
30 TT klubber

5 år
2020
50 TT klubber
Målbar reduksjon i
frafall

10 år
2025

Stabilisering

Tennisskolen – aktiviteter per år
Tenniskolen er norsk tennis viktigste rekrutteringskanal. NTF har en train-the-trainer-rolle for klubbtrenere i
Tennisskolen. NTF fasiliteter Team Tennisskolen for kvalitativ standardisering og koordinering av
turneringsprogram. Mike Barrell vil være i Norge og gjøre work shops med interesserte klubbtrenere hvert kvartal
og NTF ønsker å legge til rette for inspirasjon og kommunikasjon med unge, foreldre og besteforeldre via en
internasjonal video-App som skal fornorskes.
Aktivitet Tennisskolen

Målsetting

Hvordan

Team Tennisskolen samlinger for trenere

Skape forståelse, motivasjon og standardisere de neste ROGturneringene og innholdet i disse.

Månedlig samling, første tirsdagen i måneden

ROG Tour

Skape gode turneringer for rødt, oransje og grønt nivå, slik at
barna lærer å konkurrere. Høy fokus på idrettsglede, sosial faktor
og deltakerfokus.

Standardisert turneringskonsept og - kalender

Internasjonale eksperter

Bringe internasjonal ekspertkompetanse til Norge for å utvikle og
høyne kvaliteten av eksisterende programmer.

Halvårlige samlinger/-konferanse i Oslo/Vestlandet

NTF App - Technique

En teknikk app for utvikling av forståelse og kultur i klubbene,
gjennom påvirkning og synliggjøring av hvordan og hva spillere på
forskjellige nivåer kan og bør utvikle.

Fornorsking av en suksess app fra Tennis
Australia. Video av norske rollemodeller ROG og
gul ball. Ferdig høst 2016
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Anlegg - målsetninger
Bakgrunn

Godt tilgjengelig og tilrettelagt anleggskapasitet er avgjørende for å skape vekst i norsk tennis. Klubbene må være
spydspissen i arbeidet for flere og bedre anlegg, men Norges Tennisforbund ønsker å jobbe aktivt med
anleggsutvikling og å bistå̊ med rådgivning til klubber og initiativtagere.

Hovedmål
•
•
•

Oppnå en markant økning i antall tennisbaner med særlig fokus på innendørsanlegg
Opprettholde og forbedre tilskuddsordningene ved spillemidler og momskompensasjon
Øke tilgjengeligheten for informasjon om anleggsutvikling; både ved bruk av nettsider men også bruk av ressurser
fra NTF administrasjonen
Scenario-målsetting
Antall baner Mai 2016:
Inne: 175 hall + 37 i boble
Ute: 483
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Tinget

5 år

10 år

2016

2017

2020

2025

Inne: 177 hall + 41 boble
Ute: 485

Inne: 189 hall + 53 boble
Ute: 490

Inne: 208 hall + 59 boble
Ute: 495

Inne: 216 hall + 65 boble
Ute: 500

Anlegg – aktiviteter per år
Anlegg er fundamentalt viktig for vellykket klubbdrift. Vekst i anlegg vil legge til rette for NTFs visjon ”Flere skal
spille mer tennis og de skal spille hele livet”. NTF driver klubbveiledning og støtte til klubber som vurderer, har
startet, eller gjennomfører anleggsprosesser.
Aktivitet Anlegg

Målsetting

Hvordan

Rådgivning til klubber

Bistå klubbene slik at de selv blir i
stand til å gjennomføre
anleggsprosjekter.

Fellesaktiviteter: Regionale temasamlinger informasjon, erfaringsutveksling og
inspirasjon.
Klubbspesifikt: Idé- og oppstartsmøter, veiledning på telefon/mail, formidle
kontakt til referanseprosjekter, løse “floker”.

Påvirke rammebetingelser

Forbedre oﬀentlige støtteordninger. (Spillemidler,
momskompensasjon, kommunale
tilskudd og garantier, tomt)

Bruke NTFs posisjon til å påvirke politikere, byråkrati og idrettens organer
Skape kontaktnett og gode relasjoner. Synliggjøre tennisbehov og muligheter
gjennom etablerte prosesser. Bistå enkeltprosjekter direkte ved behov.

Informasjonsformidling

Gi klubbene tilgang til nødvendig
informasjon for å drive
anleggsutvikling

Samarbeide med NIF/NTNU/KUD om utvikling av websiden godeidrettsanlegg.no
som ble lansert i juni 2016. Videreutvikle NTFs egne anleggssider.

Proaktiv synliggjøring av muligheter
i klubb

Inspirere lokale ildsjeler til å
gjennomføre anleggsprosjekter

Kombinasjon av øvrige aktiviteter spesielt rettet mot klubber med stort uutnyttet
anleggspotensial.
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Anlegg – inneværende tingperiode
Prosjekt/sted

Region

Lade idrettspark, Trondheim

Trøndelag

Heming Tennis

Østland Øst

2 boble

Grefsen TK

Østland Øst

3 hall

Asker TK

Østland Vest

2 boble

Vestre Bærum TK

Østland Vest

2 hall

2 (-2)

Holmenkollen TK

Østland Øst

6 hall (-2 boble)

6 (-7)

Eiksmarka

Østland Vest

3 hall

Mysen TK

Østland Øst

2 hall
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Netto tilvekst
innebaner

Nye utebaner

4 hall

4

Rehabilitering
utebaner

Start/ferdigstilling

2016 / 2017
2-5

(-3)

2016 (17)
2016/ 2017

2

2016 (17)

2

2017
2017(18)

2

2017(18)
2017 (18)

Anlegg – inneværende tingperiode
Prosjekt/sted

Region

Bygdø TK

Østland Øst

2 boble

Snarøya

Østland Vest

2 boble

5

2017

Fagerheimen

Østland Øst

2 boble

2

2017

Kolbotn

Østland Øst

2 boble

2

2017

Ormøya

Østland Øst

2

2016

Bøler

Østland Øst

2

2016

Fana

Vest

3

2016

Ellingsrud

Østland Øst

2

2016
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Netto tilvekst
innebaner

Nye utebaner

Rehabilitering
utebaner

Start/ferdigstilling

2017

Turneringsformer - målsettinger
Bakgrunn
Norsk tennis (i lag med mange andre idretter) har et betydelig frafall av spillere fra 15-16 årsalderen og oppover. Som omtalt under
”Tennisskole” vil aktiviteter for å øke kvalitet og trivsel i treningene bli gjennomført. Vi tror at turneringsspill også er en viktig
ingrediens for langvarig glede med tennis og ønsker at flere skal kunne spille gode og utfordrende tenniskamper på sitt eget nivå. I
tillegg så ønsker vi økende grad av lagspill inn i norsk tennis for alle aldre, dette vil øke samhold og engasjement mellom spillerne og
forplante seg tilbake til en positiv atmosfære på treningene og i klubbene.

Hovedmål
•
•
•

Tilby flere turneringer med mer fokus på glede og moro og kamper på rett nivå (færre ”0 og 0”-kamper)
Arrangere flere lagtennisturneringer for å øke gleden ved å spille på lag og å gjøre hverandre gode
Gjennomføre en mer systematisk undersøkelse til årsakene bak frafallet i tenårene og identifisere andre tiltak som kan motvirke
dette. For å lykkes med dette mener vi at turneringsformater og terminliste må gjennom en betydelig endring (reform).

Scenario-målsetting

1 år
2016

Antall turneringer med høyere sosial faktor og inndeling
etter ferdighetsnivå
Antall lisenser i U12-U19 og Senior
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U12:440 U14:213 U16:135
U19:121 Sen19-22:63

Tinget
2017

5 år
2020

Lagtennis for U12 til U19

Implementert reform

+5% år for år

+30%

10 år
2025

+60%

Turneringsformer – aktiviteter per år
Rekrutteringen i norsk tennis er stedvis god men frafallet i tenårene er en generell utfordring. Mer sosialt lagspill
og tidsmessig forutsigbarhet er to positive hypoteser for å bremse frafall som forsøkes innledningsvis for første
års Nye Turneringsformer. En årlig spørreundersøkelse blant tenåringene i norsk tennis skal legge grunnlag for
videre tilpasning av Turneringsformer. Etablering av en ”Nye Turneringsformer-komite” med tenåringsdeltakere
gjøres høsten 2016.

Aktivitet Turneringsformer

Målsetting

Hvordan

Etablering av “Nye turneringsformerkomite” med tenåringsdeltakere

Inkludere kundene i en komite med mandat til å tilpasse produktet
norsk tennis

Styret i NTF gir komiteen mandat til å gjøre
endringer en gang årlig

Introdusere konseptet “Team U12-U19”
og terminlistefeste fra 2017

En turneringsform som styrker sosialt lagspill og mer forutsigbar
spilletid i tennis.
Ha en dedikert klasse for dette gjennom alle tenårene for å
redusere frafallet.

Årlig spørreundersøkelse blant spillere i
tenårene om ønskede turneringsformer

Få kundenes tilbakemelding på hva de ønsker av
turneringsformer

Sosiale 2- og 4-pers lagturneringer med korte og
tidsbestemte kamper.
Ingen rankingpoeng.
2- og 4-mannslag med tidsbestemte kamper. 1
lagkamp ferdig på 2,5t
Sende spørreundersøkelse til tenåringer registrert
i Min Idrett hver september
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Medlem og klubb
De foreslåtte aktiviteter skal føre til vekst i norsk tennis
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Medlem og klubb
Bakgrunn
Antall medlemmer i norske tennisklubber har de siste årene vært stabilt, med rundt 25.000 medlemmer. NTF opplever nå en økt
interesse for sporten, både gjennom media og gjennom klubbene, og våre spydspisser leverer imponerende internasjonale resultater.
Vi ønsker å bygge videre på dette og tror på en medlemsøkning til 40.000 medlemmer innen 10 år.
De fire hovedsatsingsområdene Trenerutdanning, Tennisskole, Anlegg og Turneringsformer er alle essensielle faktorer for å nå dette.
Veksten skjer i klubbene, og god klubbdrift hjulpet av konseptet ”Kvalitetsklubb” er alfa omega. Profesjonelt drevne klubber har et
aktivt styre og en ledelse som sammen med trenere og klubbens medlemmer og støttespillere jobber etter en helhetlig handlingsplan
og målsetting. Klubber som kontinuerlig ønsker å forbedre seg, driver med sunn økonomi og som får sine medlemmer til å trives, har
også stor sjanse for vekst.

Hovedmål
•
•
•

40.000 medlemmer innen 10 år (2025)
Styrke klubbene gjennom Kvalitetsklubb-konseptet med god støtte fra forbundet
Søke nye konsepter for markedsføring og tennis som aktivitet og produkt
Scenario-målsetting
Antall medlemmer

TENNIS.NO

1 år

Tinget

5 år

10 år

2016

2017

2020

2025

30.000

40.000

26.000

Takk for oppmerksomheten!
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