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Sak 9
● Orienteringssaker fra Forbundsstyret
- Orientering om arbeidet med 

Turneringsreglementet
- NIFs nye Lovnorm for regioner fra 

Idrettstinget 2015 (ref. NIFs Lovhefte, 
ajourført per mai 2016)
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Orientering om arbeidet med Turneringsreglementet

Styret og administrasjonen i NTF har gjennomgått og laget utkast til revidert turneringsreglement. 
Hovedformålet med gjennomgangen har vært å forenkle reglementet og gjøre det mer 
leservennlig og bedre tilgjengelig. I tillegg har vi forsøkt å presisere innholdet i noen tilfeller der 
det har vært uklart hva som er rett tolkning av dagens bestemmelser. Noen endringer er foreslått 
fordi dagens regler har vært vanskelig å praktisere. 

Strukturen i reglementet er også foreslått endret. Regler om formater og gjennomføring av de 
ulike typene turneringer er foreslått flyttet til 10 vedlegg til reglementet. 

Forslaget har vært forelagt NTFs turneringsutvalg, lovutvalgets leder Arve Henriksen og Barbro 
Raabe som har gitt verdifulle kommentarer og innspill. 

Forslaget til revidert turneringsreglement er nå ute på høring hos regioner, klubber og andre 
interesserte. Dokumentene ligger ute på tennis.no.

Vi oppfordrer alle interesserte til å ta en kikk på forslaget og sende inn kommentarer innen 
høringsfristen 15. november. 

Etter at høringsfristen er gått ut vil høringsinnspillene bli gjennomgått. Forslag til endelig 
reglement vil bli forelagt lovutvalget og behandlet av styret forhåpentligvis i desember. Nytt 
reglement kan da tre i kraft fra 1. januar 2018.
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- §1 Padel
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Sak 11
● Andre innkomne forslag
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1. Forslag fra Oslostudentenes IF (OSI) og NTNUI  v/Kjetil Taksdal
og Thea Koren

Forslag 1a.): Innføre egen NTF-avgift for studenter
 
OSI-tennis (Oslo) og NTNUI tennis (Trondheim) er de to største student-tennisklubbene i landet, og etter 
vårt kjennskap er vi også de enste student-klubbene som er medlem av NTF. Vi jobber for å gi 
tennisspillere et billig og bra tennis-tilbud gjennom studietiden i et inspirerende og ungt studentmiljø. Vi 
ser på student-tennisen som en unik og viktig (men dessverre under-etablert) institusjon for Norsk tennis. 
Vi er her for å plukke opp tennisglade unge når junior-karrierene tar slutt, og på den måten jobber vi for 
at sporten følger flere inn i voksen alder – uansett om det er snakk om spillere på høyt nasjonalt nivå, 
mosjonister eller nybegynnere. Et stort pengesluk har vært den årlige NTF-avgiften som ligger på 215 kr. 
pr. medlem som har vært innom klubben i løpet av året. I tillegg til at vi er studentklubber med generelt 
moderate økonomiske midler og lav inntekt fra medlemmene, kan det også påpekes at det er relativt stor 
utskifting av medlemmer gjennom et år i en studentklubb. På grunn av den naturlige ustabile 
livssituasjonen i studenttilværelsen, står mange kun som medlem i ett semester av gangen. Dette fører til 
at vi i praksis betaler en årlig NTF-avgift for mange medlemmer som bare har tilhørt klubben i et halvt år.

Sammen foreslår vi å innføre en egen NTF-avgift for studentklubber, hvor vi betaler 95 kr. pr. spiller 
(samme som U12) som er innom klubben igjennom året. Dette ville vært et umiddelbart løft for oss, og vi 
kunne fått frigjort økonomiske midler som kan brukes på klubbutvikling og videre etablering av 
studenttennisen slik at mer av pengene går tilbake til medlemmene våre. Vi håper også et eventuelt 
gjennomslag kan motivere andre student-tennisgrupper rundt om i landet til å bli offisielle tennisklubber 
tilknyttet NTF, som igjen kan motivere studenter til å ta større del i konkurranser og andre tennisrelaterte 
aktiviteter nasjonalt.

STYRETS INNSTILLING:
1a.) Styret i NTF utredet til Tinget i 2015 differensierte medlemsavgifter. Konklusjonen fra styret 
var dengang: “Styret har etter å ha analysert de alternative modellene kommet til at det ikke vil 
tilrå en endring i strukturen for medlemsavgiften”. For detaljer henvises til Tingdokumentet 2015 
s. 98. Det nåværende styret støtter dette.

En ytterligere kommentar fra styret i 2017 er at NTF-medlemsavgiften bør spesifiseres som eget 
punkt i klubbers årskontingent, og dermed faktureres direkte til medlemmet.
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1. Forslag fra Oslostudentenes IF (OSI) og NTNUI forts.

Forslag 1b.)  Jeg fremmer forslag om at det skal bli mulig å søke NTF om støtte til å arrangere 
turneringer.

Jeg synes noen av NTF sine midler som deles ut burde gå til dette, med hensikt å kunne presse 
påmeldingsavgiften på nasjonale turneringer ned. Mange klubber bruker turneringer som en stor 
inntektskilde (og tar dermed skyhøye påmeldingsavgifter), men jeg synes også klubber burde få 
muligheten til å organisere ”non-profit” orienterte turneringer, hvor NTF-støtte kan søkes for å presse 
påmeldingsavgiften så mye som mulig ned.

Mange spiller blir naturlig ekskludert fra å konkurrere i Norsk tennis pga. svimlende påmeldingsavgifter. 
Kanskje betaler man f.eks. 500 kr. for påmelding i én klasse hvor man taper i første runde, og får kun én 
kamp ut av det hele. Jeg vet det ikke bare er oss studenter (OSI) som synes påmeldingsavgiftene ofte er 
altfor høye til at man kan ta oss råd til å konkurrere. En slik mulighet ville generelt gjøre 
konkurranse-tennis mer allment tilgjengelig og folkelig hvis klubber begynner å benytte seg av den. Vi 
(OSI som en studentklubb) er selvfølgelig veldig motivert til å kunne arrangere sånne turneringer, da vi 
selv besitter mange ivrige og svært gode (men fattige) spillere!

STYRETS INNSTILLING:
1b.) Styret mener de veiledende prisene for turneringer er på et fornuftig nivå.  Satsene er  
differensiert ut fra aldersklasse, om turneringen er ute eller inne og ut fra turneringens format 
(tablå eller puljespill). Styret finner det derfor ikke riktig å prioritere en subsidiering av turneringer 
. Forslaget støttes ikke.
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2. Forslag fra Kristiansand TK v/Øistein Wirak

Forslag: strukturendring av NM Lag med virkning f.o.m. sesongen 2018.
 
Bakgrunn:
Vi i Kristiansand Tennisklubb opplever at mange kamper, særlig i regionsserien, avgjøres på Walk Over, 
endres dato eller passer dårlig for de ulike klubbene, slik at de stiller med sterkt reduserte mannskap.
NM Lag i lavere divisjoner arrangeres over flere helger på for- og ettersommeren, og ofte havner dette 
tett på klubbmesterskap, regionsmesterskap, NM jr/sr/veteran, og således ender NM Lag ofte opp med å 
bli nedpriorotert av klubbene/spillerne. Særlig oppleves det som en stor utfordring å få til lagkamper hvor 
reiseavstanden er stor.
Elitedivisjonen spilles i dag over en lang uke (to helger etter hverandre), og spørsmålet er om ikke det 
ville være heniktsmessig å komprimere NM Lag i alle øvrige divisjoner også. Flere klubber disponerer i 
dag flotte tennisanlegg med innebaner og utebaner, og ved å ta i bruk de større klubbene som vertskap 
for samlingene kunne man over en helg fra fredag til søndag klart å arrangere mange lagkamper innenfor 
en og samme helg. Ved å ta i bruk HELE anlegget , inneendørs og utendørs (forutsetter at regelverket 
åpner opp for dette), kan man avvikle mange lagkamper innenfor en helg hos en og samme 
vertskapsklubb.
 
Hensikt:
Ved å samle NM Lag for alle divisjoner under elitedivisjonen til å avvikles en helg før sommeren og en 
helg etter sommeren med tre lagkamper per lag per helg vil man kunne skape en mer forutsigbar, jevn 
og oppbyggende turnering. Klubbene kunne da i større grad fokusert på å samle de beste spillerne til få 
utvalgte helger, og derved sørget for bedre konkurranse og en generell heving av NM Lag. Det vil også 
kunne utvikle seg til å bli en god arena for å utveksle erfaringer og inspirasjon klubbene imellom. Ved å 
få til lag-samlinger vil man sikre seg mot Walk Over, og skulle noen likevel gi Walk Over, så vil man 
uansett få spille kamper den aktuelle helgen.
 
Forslag:
Det legges opp til to (2) hovedrunder per divisjon med en samling i mai/juni og en samling i 
august/september hvor det spilles tre lagkamper per lag per helg. I de divisjoner hvor det er åtte (8) lag 
og skal spilles syv (7) kamper legges "lokaloppgjør" til et tidspunkt utenom disse samlingene. Klubbene 
innenfor hver divisjon alternerer på å være vertskap, og dette fastsettes av NTF.
F.eks. (med utgangspunkt i region sør) kunne det sett slik ut:
2018: Sandefjord (mai/juni) og Kristiansand (august/sept.)
2019: Tønsberg/Slagen og Arendal
2020: Porsgrunn og Kristiansand
2021: Svelvik og Arendal
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2. Forslag fra Kristiansand TK forts.

Ta i bruk både inne og utebaner for å sikre gjennomføring uansett vær og sørge for tilstrekkelig kapasitet 
til å spille såpass mange kamper på en helg. Ved dårlig vær sikre seg dobbel dekning med bruk av 
innebaner hos klubb i nærheten.
 
Lagkampene begynner fom fredag midt på dagen og avsluttes søndag ettermiddag/kveld. Dermed 
avvikles runde 1,2 og 3 første helgen, runde 4 (som fortinnsvis er lokaloppgjør) spilles FØR siste helgen 
som inkluderer runde 5,6 og 7 (og avslutter sesongen)

STYRETS INNSTILLING:
Styret synes forslaget er spennende og vil be turneringsutvalget utrede og komme med en 
innstilling. Dagens status er at det er for mange utsatte og avlyste kamper i norsk 
divisjonstennis. Det viktigste med en ny ordning er i større grad å sikre god gjennomføringsgrad.
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3. Forslag fra Bergen Tennisklubb v/Terje Sørensen

Forslag: NTF oppretter en felles portal (nettside) etter modell fra DNT
 
Begrunnelse:
NTF må fremover jobbe for å få samlet tennisnorge til ETT RIKE!
Ellers kommer sporten aldri til å komme seg ut av ”død-vannet” i forhold til andre idrettsgrener som det er 
naturlig å sammenligne seg med! (ikke minst anleggsmessig!) NFF har ”haugevis” av fotball-baner med 
kunstgress og haller over hele landet, vedlikeholdt av landets kommuner!
 
Klubbene må få noe tilbake for innbetalte års-avgifter til NTF!
 
Forslag: NTF oppretter en felles portal (nettside) etter modell fra DNT. Portalen skal ha”forgreninger” 
til samtlige lokal-lag og klubber tilknyttet NTF, gjerne sortert pr. fylke, og med link til hver enkelt klubb.( 
klubbene skal selv adm. sitt eget område).
Aktiv og oppdatert informasjon er viktig for tennis-sportens utbredelse, og klubbene har ikke kapasitet 
eller bemanning til å opprettholde slike egne nettsider.
 
Det forutsettes at opplæring i bruk av slikt verktøy blir gitt til klubbene når portalen er opprettet.

STYRETS INNSTILLING:
NTFs arbeid med kompetanse- og kunnskapsdeling har vært fokusert rundt KLUBBDRIVe. Det å 
samle hele tennis Norge i en webløsning er nok ikke praktisk gjennomførbart og det henvises 
samtidig til at webløsninger idag er lett tilgjengelige til en relativt lav pris. Flere idrettslag og 
klubber bruker også Facebook. Et mangfold av forskjellige banebooking-løsninger kompliserer 
bildet ytterligere. NTF vil dog se nærmere på hvordan klubbene tilknyttet NTF kan markedsføre 
oftere og bedre via NTFs digital kanaler.
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4. Forslag fra Tønsberg Tennisklubb v/Knut Gran

Forslag: redegjøring

I forbindelse med tingforhandlingene søndag 29.10 ønskes det i
gjennomgangen av årsregnskapet for 2016, at det redegjøres nærmere for
følgende punkter:

1. Administrasjonens reisevirksomhet. Det ønskes spesifisert hva slags
reiser (hensikten med reisene), tidsrom og kostnad. Dette gjelder spesielt
for generalsekretær og sportssjef.

2. Lønnsutgifter. I regnskapet for 2015 er det utbetalt bonus til
generalsekretrær i tillegg til lønn. Er dette utbetalt også i 2016? Hvis ja,
hvor mye beløper dette seg til, og hva er kriteriene for å få bonus
utbetalt? Er det andre i NTF som har bonusordninger?

3. Kontorkostnader - hva inngar i denne posten?

STYRETS INNSTILLING:
Disse punktene (1-3 over) legges frem og gjennomgås under økonomi. Punkt 1 ble for øvrig lagt 
frem for journalist i VG og kontrollkomitéen i 2016 i forbindelse med NIFs åpenhetsdebatt rundt 
reiseregninger. Se vedlegg på de 3 neste sidene.
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Vedlegg punkt 4,1: Reiser NTF 2015 - 2016
Det henvises til innkommet forslag fra Tønsberg TK om gjennomgang av reiser for generalsekretær og idrettssjef i 
2016.

NTFs reiseregninger for 2015 og 2016 har blitt fremlagt med bilag til VG og kontrollkomiteen i NTF i 2016 i 
forbindelse med NIFs åpenhetsdebatt. NTF ønsket fra første stund å være fullstendig transparent med og gav VG 
innsyn i alle bilag umiddelbart. VG og kontrollkomiteen hadde ingen ytterligere kommentarer eller 
oppfølgingsspørsmål.
Med virkning fra mai 2016 benytter NTF Statens satser for kost og losji for alle tjenestereiser i inn- og utland. 

Gisle Jentoft - president

2016
21. - 24. juni ITF Årsmøte Zagreb 2016 - NOK 5.905

Alexander Kjær - generalsekretær

2016
24.-28.juni Wimbledon - ITF møter - NOK 15.595
21. - 24. juni Zagreb ITF Årsmøte - NOK 5.905
19. - 20.oktober Stockholm Svenske Tennisforbundet - NOK 6.132

Øivind Sørvald - idrettssjef
 
2016
11. – 12. januar Samling Rogaland - NOK 1.154
14. – 23. februar Trenerseminar PTR USA - NOK 6.206
7. - 8. mars Klubbmøte Stavanger TK - NOK 1.671
26. mai - 2. juni French Open, analyse norske spillere og Tennis Europe møte - NOK 19.117
20. - 21. juni klubbmøte Paradis TK - NOK 3.511
25. - 28. juni Wimbledon, norske spillere Tennis Europe møte - NOK 5.815
11. - 12. juli klubbmøte Tromsø Tennisklubb - NOK 2.982
25. - 29. august US Open, analyse norske spillere - NOK 16.193
22. - 25. sept Trener 1 kurs Bergen - NOK 8.258
24. - 25.nov Nice, Mouratoglou Academy samarbeid - NOK 2.048
27. - 30. nov Alicante, analyse Casper Ruud  - NOK 5.446
5. - 7. des Geneve Tennis Europe møte - NOK 7.538

Det understrekes at NTF, med relativt liten organisasjon, har begrenset egen innovasjonskraft. Av den grunn er 
bl.a. deltagelse i internasjonale fora avgjørende for å innhente ny kunnskap og læring om beste praksis 
internasjonalt. Arbeidet som nå er gjort bl.a. med lansering av NTF Technique App og Spillerens Langsiktige 
Utviklingsplan (SLU) er direkte resultater av deltagelse i møter med ressurpersoner og organisasjoner i 
internasjonal tennis.
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Vedlegg 4,2: Bonusordninger i NTF
Det henvises til innkommet forslag fra Tønsberg TK om gjennomgang av bonusordninger i NTF.

NTFs generalsekretær og markedssjef har en bonusordning og disse redegjøres for nedenfor.

Generalsekretær Alexander Kjær
I tråd med arbeidsavtalen inngått ved ansettelse har generalsekretæren en bonusordning begrenset oppad til inntil 
tre - 3 - månedslønner per år. 
 
Følgende kriterier legges til grunn ved styrets årlige vurdering av bonusoppnåelse:

50% av bonus er knyttet til faktisk oppnådd økonomisk resultat mot budsjett. Dette vurderes basert på revidert 
regnskap for hvert regnskapsår.

50% knyttet til arbeid med gjennomføring og leveranser knyttet opp til strategi- og handlingsplanen. 
Dette fordeles på 5 punkter (MBOs) hvor styret gir en score på 1 til 5 per punkt (hvor hvert tall teller 20% - styret 
vurderer både helheten, kvalitet og kvantitative mål per punkt):
-Trenerutdanning
-Tennisskolen
-Anlegg
-Turneringsformer
-Sportslig Langsiktig Utviklingsplan
 
Generalsekretærens fastlønn er per 01.01.2017 NOK 978.500

Markedssjef Håkon Bjercke
I tråd med arbeidsavtalen inngått ved ansettelse har markedssjefen en bonusordning begrenset oppad til inntil NOK 
100.000 per år. 
 
Generalsekretær vurderer dette på følgende grunnlag:
 
Overordnet er bonus avhengig av at NTF først oppnår driftsoverskudd fastsatt av gjeldende Tennisting.
 
50% av bonus er knyttet til sponsorsalg. Sponsorinntekter inntil NOK 2 millioner gir 2,5% bonusavregning. Dette 
vurderes basert på revidert regnskap for hvert regnskapsår.

20% av bonus er knyttet til salg av tv-sendinger og NTFs teknologiske produkter.
 
30% av bonus er knyttet til kvalitative mål hovedsakelig knyttet opp til hovedområdene i strategi- og 
handlingsplanen. Dette fordeles på 4 punkter (MBOs) hvor GS gir en score på 1 til 5 per punkt (hvor hvert tall teller 
25% - GS vurderer både helheten, kvalitet og kvantitative mål per punkt)

Bonuser for 2016
Totalt er det utbetalt NOK 310.233 i bonus for 2016 iht. noter i årsregnskap 2016.

Fordelingen var som følger:
Generalsekretær  NOK 212.962
Markedssjef (ansatt 7 måneder i 2016) NOK   27.271
Idrettssjef ekstraordinær bonus NOK   70.000
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Vedlegg 4,3: Kontordrift NTF 2016
Det henvises til innkommet forslag fra Tønsberg TK om gjennomgang av regnskapspunktet Kontordrift.

NTF valgte  i 2016 å kostnadsføre alle utgifter ved kontordrift. Hadde NTF valgt å avskrive enkelte av anskaffelsene 
i 2016 kunne beløpet vært redusert med 200.000 kr. Begrunnelsen for kostnadsføringen er knyttet til det 
ekstraordinært gode resultatet i regnskapsåret.

Kontordrift omfatter i 2016 to hovedkategorier - løpende kontordrift og ekstraordinære poster som følge av en 
oppussing av kontoret. En del interiør fra 2008 ble byttet ut i 2016, bl.a. kontorstoler og møteromsstoler. Vinduer, 
bord og lister ble malt og elektrisk anlegg ble oppgradert.

Løpende kostnader omfatter 10 personer - ca. 3300 kr per mnd per ansatt - totalt ca. 400.000 kr:
PCer
Telefoner
Telefonabonnement
Avisabonnement
Bredbånd
Lunsjordning
Møtemat
Rengjøring
Strøm
Leasing kopimaskin
Leasing frankeringsmaskin

Ekstraordinære kontordriftskostnader - 250.000 kr fordelt på følgende poster:
Opppussing - fjerning av møteromsvegger
Elektrisk oppgradering
Maling
Foliering av 3 vegger og vinduer
10 Kontorstoler
6 møteromsstoler
2 TV-skjermer
Kjøleskap
Sofa og bord
Turnerings-PC
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5. Forslag fra Blommenholm og Sandvika TK v/Sissel Haukeland

Forslag: endring i poenggivning rundt supertiebreak

Blommenholm og Sandvika Tennisklubb foreslår endring av regelen i § 56  om at det spilles avgjørende 
supertiebreak hvis det står 3-3 i lagkampen etter å ha spilt 2 doubler og 4 singler.  Vi foreslår at regelen 
om avgjørende supertiebreak fjernes.
 
Vi foreslår at lagene får ett poeng hver når lagkampene ender med 3-3 som resultat. I kamper som ender 
6-0, 5-1 eller 4-2 får det vinnende lag to poeng og det tapende laget laget får null poeng, og at § 62 
endres i samsvar med dette.
 
Begrunnelse:
Lagkamper tar lang tid, selv uten spill av et avgjørende supertiebreak. Vår erfaring er at med pause etter 
singlene, oppvarming og spill av supertiebreaket, forlenges lagkampen med en halv time. På hverdager, 
spesielt i kampene på høsten, er det problemer å få spilt ferdig i dagslys. Det er dessuten et tankekors at 
når bare to av hvert lags spillere skal delta i en avgjørende kamp, favoriserer regelen om et avgjørende 
supertiebreak lag med to sterke spillere, fremfor et lag som er jevnere besatt.

Vi ser at det i visse sammenhenger er en fordel å kunne skille lag som spiller 3-3, men det kan man gjøre 
ved å telle sett og games. Vi synes det er en bedre måte å skille lagene på, for da vet alle spillerne at 
hvert eneste game kan telle og vil bli ekstra motivert i sine enkeltkamper.

STYRETS INNSTILLING:
Styret ser positivt på forslaget. I og med at forslaget er knyttet direkte til den pågående prosessen 
rundt oppdatering av Turneringsreglementet og den pågående høringen som er lagt ut på 
tennis.no foreslår styret at forslaget behandles som en del av dette. Redegjørelse for prosessen 
vil bli presentert på Tennistinget. 
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6. Forslag fra Heming v/Karin Hjelle Dalbak

Forslag 1: Vi ønsker å endre ordlyden i § 10, avsnitt c), Opprinnelig ordlyd er:
c) En spiller kan ikke delta i turneringer på forskjellige arrangørsteder som har overlappende datoer. 
Dersom påmelding til flere turneringer er foretatt, men oppdages før turneringene starter, trekkes 
spilleren fra den turnering hun/han meldte seg sist på i. Dersom denne feil i påmeldingen ikke oppdages, 
og spilleren deltar i flere turneringer, vil hun/han ikke motta ranking poeng fra noen av turneringene.

Forslag til ny ordlyd:
En spiller kan ikke delta i nasjonale turneringer (på NTFs terminliste) på forskjellige arrangørsteder med 
overlappende datoer. Dersom påmelding til flere turneringer er foretatt, men oppdages før turneringene 
starter, trekkes spilleren fra den turnering hun/han meldte seg sist på i. Dersom denne feil i påmeldingen 
ikke oppdages, og spilleren deltar i flere turneringer, vil hun/han ikke motta rankingpoeng fra noen av 
turneringene.
Dersom en spiller er påmeldt i en internasjonal turnering og en nasjonal turnering (på NTFs terminliste) 
med overlappende termin, er spiller selv ansvarlig for å gjennomføre begge turneringene. Dersom det blir 
kollisjon med kamper i de to turneringene, og spiller må trekke seg fra den nasjonale turneringen, vil 
spilleren ikke opptjene poeng i den norske turneringen.

 
Forslag 2: Vi ønsker å foreslå følgende endringer i turneringsveilederen:
Turneringer i aldersklassen u10 år deles inn i to kategorier: Race u10 med grønne baller på full bane, 
Challenge u10 med oransje baller på midibane. (I dag spilles alle u10 turneringer med oransje baller på 
midibane).

U12 opprettholder sine to kategorier Race og Challenge, men det spilles med gule baller i Race 
turneringene (inkl. Landsturneringer og Regionsturneringer) og med grønne baller i 
Challengeturneringene. ( I dag spilles alle u12 turneringer med grønne baller).

STYRETS INNSTILLING:
Forslag 1
Styret viser til den pågående høringen av forslag til revidert turneringsreglement. Den aktuelle 
bestemmelsen er der foreslått endret til:
 
”En spiller kan ikke delta i flere turneringer på samme tid dersom dette fører til at spilleren må 
trekke seg fra eller ikke kan gjennomføre en turnering etter dette reglementet.
 
En spiller kan delta i to klasser i samme periode dersom klassene spilles på samme sted. Dette 
gjelder likevel ikke for norgesmesterskap junior, norgescuper eller dersom turneringsledelsen i 
andre turneringer finner å måtte nekte det av hensyn til gjennomføring av turneringen.
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Dersom spilleren trekker seg fra en av klassene etter at turneringen har startet, vil spilleren også 
trekkes fra videre spill i den andre klassen hun eller han er påmeldt i.
 
Ved overtredelse av denne bestemmelsen kan NTF be Disiplinærutvalget om å vurdere reaksjoner 
etter reglene i § 64.”
 
Styrets forslag til vedtak
Styret ber om tingets fullmakt til å fastsette endelig utforming av bestemmelsen med 
utgangspunkt i forslaget slik det er sendt på høring og med eventuelle justeringer som styret 
finner nødvendig på grunn av innspill i høringen.

Forslag 2:
STYRETS INNSTILLING:
NTF var involvert i Play+ Stay kampanjen fra 2007 og var representert i «Task force» gruppen 
sammen med 10 andre land for å se på hvordan man skulle introdusere og implementere rødt, 
oransje og grønt nivå i verden. Tidlig i denne kampanjen var det klart at barn ute i verden, 
begynte å spille tennis allerede i 4-5 årsalderen mens en undersøkelse her i landet viste at de 
fleste i Norge startet i 6-7 årsalderen.
Derfor bestemte NTF at den grønne ballen også skulle brukes under 12 år i Norge, slik at barn 
kunne bruke 5-6 år på disse tre nivåene.
 
I en periode på et par år (2010-2012) forsøkte vi i Norge å arrangere 50% av turneringene under 12 
år med gule baller. Dette skapte mange utfordringer i klubbene -  hvem skulle få spille med gul 
ball og hvem skulle spille med grønn ball? – og gav i sum ingen god erfaring.
 
NTF mener at en langsommere ball gir mer mestring og er best for utviklingen av spillere i norsk 
tennis:

● Ballen er langsommere – gir bedre tid i en teknisk krevende idrett, mer taktisk orientert, 
lengre poeng er mer fysisk krevende og psykisk utfordrende, og gir jevnere kamper

● Ballene spretter lavere – proporsjonsmessig riktig, flere treff i ideal treffhøyde, lærer å 
spille med «riktigere» grep, koordinasjonskjeden aktiveres o.l.

● Sannsynlighet for skader med bruk av gul ball er større
 
NTF mener også at et av målene med barneidrettsbestemmelsene er å sikre barna som individ og 
som aktiv idrettsutøverer og å sette barna i sentrum gjennom gode opplevelser – slik at de kan få 
utvikle engasjement og lidenskap til idretten over lang tid, som igjen kan bidra til et langt fysisk 
liv. For tidlig «spesialisering» er en viktig årsak til frafall.
 
NTF har forståelse for at noen spillere kan mestre gul ball tidligere, og det kan de da gjøre når de 
trener i klubb og spiller internasjonale turneringer (på Nordkalotten).
  
Styrets forslag til vedtak

● NTFs ønsker å ivareta grønn ball i alle turneringer under 12 år.
● NTF bør i kommende periode evaluere og søke å finne andre løsninger for den gruppen 

som trenger større utfordringer i turneringsplanene sine.
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7. Forslag til NTFs Ting 2017 fra Holmenkollen tennisklubb, v/Styret:
 
 
Forslag 1: Vi ønsker å endre ordlyden i § 10, avsnitt c), Opprinnelig ordlyd er:
c) En spiller kan ikke delta i turneringer på forskjellige arrangørsteder som har overlappende datoer. 
Dersom påmelding til flere turneringer er foretatt, men oppdages før turneringene starter, trekkes 
spilleren fra den turnering hun/han meldte seg sist på i. Dersom denne feil i påmeldingen ikke oppdages, 
og spilleren deltar i flere turneringer, vil hun/han ikke motta ranking poeng fra noen av turneringene.

Forslag til ny ordlyd:
En spiller kan ikke delta i nasjonale turneringer (på NTFs terminliste) på forskjellige arrangørsteder med 
overlappende datoer. Dersom påmelding til flere turneringer er foretatt, men oppdages før turneringene 
starter, trekkes spilleren fra den turnering hun/han meldte seg sist på i. Dersom denne feil i påmeldingen 
ikke oppdages, og spilleren deltar i flere turneringer, vil hun/han ikke motta ranking poeng fra noen av 
turneringene.
Dersom en spiller er påmeldt i en internasjonal turnering og en nasjonal turnering (på NTFs terminliste) 
med overlappende termin, er spiller selv ansvarlig for å gjennomføre begge turneringene. Dersom det blir 
kollisjon med kamper i de to turneringene, og spiller må trekke seg fra den nasjonale turneringen, vil 
spilleren ikke opptjene poeng i den norske turneringen.
 

STYRETS INNSTILLING:
Forslag 1
Styret viser til den pågående høringen av forslag til revidert turneringsreglement. Den aktuelle 
bestemmelsen er der foreslått endret til:
 
”En spiller kan ikke delta i flere turneringer på samme tid dersom dette fører til at spilleren må 
trekke seg fra eller ikke kan gjennomføre en turnering etter dette reglementet.
 
En spiller kan delta i to klasser i samme periode dersom klassene spilles på samme sted. Dette 
gjelder likevel ikke for norgesmesterskap junior, norgescuper eller dersom turneringsledelsen i 
andre turneringer finner å måtte nekte det av hensyn til gjennomføring av turneringen.
 
Dersom spilleren trekker seg fra en av klassene etter at turneringen har startet, vil spilleren også 
trekkes fra videre spill i den andre klassen hun eller han er påmeldt i.
 
Ved overtredelse av denne bestemmelsen kan NTF be Disiplinærutvalget om å vurdere reaksjoner 
etter reglene i § 64.”
 
Styrets forslag til vedtak
Styret ber om tingets fullmakt til å fastsette endelig utforming av bestemmelsen med 
utgangspunkt i forslaget slik det er sendt på høring og med eventuelle justeringer som styret 
finner nødvendig på grunn av innspill i høringen.



164

7. Forslag til NTFs Ting 2017 fra Holmenkollen tennisklubb forts.

Forslag  2: Vi ønsker å foreslå følgende endringer i turneringsveilederen:
Turneringer i aldersklassen u10 år deles inn i to kategorier: Race u10 med grønne baller på full bane, 
Challenge u10 med oransje baller på midibane. (I dag spilles alle u10 turneringer med oransje baller på 
midibane).
U12 opprettholder sine to kategorier Race og Challenge, men det spilles med gule baller i Race 
turneringene (inkl. Landsturneringer og Regionsturneringer) og med grønne baller i 
Challengeturneringene. ( I dag spilles alle u12 turneringer med grønne baller).

STYRETS INNSTILLING:
NTF var involvert i Play+ Stay kampanjen fra 2007 og var representert i «Task force» gruppen 
sammen med 10 andre land for å se på hvordan man skulle introdusere og implementere rødt, 
oransje og grønt nivå i verden. Tidlig i denne kampanjen var det klart at barn ute i verden, 
begynte å spille tennis allerede i 4-5 årsalderen mens en undersøkelse her i landet viste at de 
fleste i Norge startet i 6-7 årsalderen.
Derfor bestemte NTF at den grønne ballen også skulle brukes under 12 år i Norge, slik at barn 
kunne bruke 5-6 år på disse tre nivåene.
 
I en periode på et par år (2010-2012) forsøkte vi i Norge å arrangere 50% av turneringene under 12 
år med gule baller. Dette skapte mange utfordringer i klubbene -  hvem skulle få spille med gul 
ball og hvem skulle spille med grønn ball? – og gav i sum ingen god erfaring.
 
NTF mener at en langsommere ball gir mer mestring og er best for utviklingen av spillere i norsk 
tennis:

● Ballen er langsommere – gir bedre tid i en teknisk krevende idrett, mer taktisk orientert, 
lengre poeng er mer fysisk krevende og psykisk utfordrende, og gir jevnere kamper

● Ballene spretter lavere – proporsjonsmessig riktig, flere treff i ideal treffhøyde, lærer å 
spille med «riktigere» grep, koordinasjonskjeden aktiveres o.l.

● Sannsynlighet for skader med bruk av gul ball er større
 
NTF mener også at et av målene med barneidrettsbestemmelsene er å sikre barna som individ og 
som aktiv idrettsutøverer og å sette barna i sentrum gjennom gode opplevelser – slik at de kan få 
utvikle engasjement og lidenskap til idretten over lang tid, som igjen kan bidra til et langt fysisk 
liv. For tidlig «spesialisering» er en viktig årsak til frafall.
 
NTF har forståelse for at noen spillere kan mestre gul ball tidligere, og det kan de da gjøre når de 
trener i klubb og spiller internasjonale turneringer (på Nordkalotten).
  
Styrets forslag til vedtak
NTFs ønsker å ivareta grønn ball i alle turneringer under 12 år. NTF bør i kommende periode 
evaluere og søke å finne andre løsninger for den gruppen som trenger større utfordringer i 
turneringsplanene sine.
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7. Forslag til NTFs Ting 2017 fra Holmenkollen tennisklubb forts.

Forslag 3: Vi ønsker endring i § 19 Seeding og plassering av seedede spillere i tablå og puljer, se 
skrift i kursiv.
 
 
For å hindre at de høyest rangerte spillerne i en turnering møtes i de innledende runder, skal spillere 
seedes etter reglene i denne bestemmelsen og vedlegg nr. 1-9.
Seeding av spillere i individuelle norgesmesterskap gjøres av Norges Tennisforbund. Norske 
Tennisveteraner, NTV, seeder spillere i NM for veteraner.
Ved seeding til NM skal det ved behov* benyttes skjønnsseeding. Dersom seedingen avviker fra siste 
offisielle rankingliste, skal avviket begrunnes.
Seeding i turneringer i kategori 2, 3 og 4 skal følge siste offisielle rankingliste. NTF kan likevel seede 
spillere uten norske ranking poeng på grunnlag av internasjonal ranking.
Ved seeding til RM skal det ved behov* benyttes skjønnsseeding som foretas av arrangerende region. 
Dersom seedingen avviker fra siste offisielle rankingliste, skal avviket begrunnes.
I aldersklassene U10 skal det ikke seedes. I aldersklassen U12 skal det bare seedes i Landsturneringen. 
Seedingen i Landsturneringen gjøres av NTF.
I seniorturneringer skal kombinert singleranking benyttes ved seeding i doubleklasser.

Det blir eksempelvis uforståelig at NTF tar ut spillere til EM – uten å benytte åpningen for å skjønnsseede 
de samme spillerne i NM. 
De reelt sett beste spillerne bør representere Norge i EM, og de reelt sett beste spillerne bør være 
seedet i NM.

STYRETS INNSTILLING:
Styret ønsker å unngå at Tinget stemmer over en bestemt formulering av § 19. Dersom det skal 
stemmes over denne saken, bør det stemmes over om Tinget skal pålegge NTF å benytte seg av 
muligheten som ligger etter dagens regelverk til å skjønnsseede ved behov. 

Styrets forslag til vedtak
Turneringsreglementet skal fortsatt åpne for at NTF ved behov kan fravike fra siste offisielle 
rankingliste ved seeding av spillere til NM (skjønnsseede). Tinget ber NTF om å bruke denne 
muligheten dersom det er behov for det. 



166

8. Forslag fra Tennisregion Hedmark og Oppland v/Per Granlund

Forslag: om Norsk Tennis helsetilstand
 
Beskrivelse av nå situasjonen:
• Medlemsutvikling 
• Anleggsutvikling
• Leder- og trenerutvikling
• Spillerutvikling
• Utbredelse i Regionene
• Organisasjonsutvikling- funksjonalitet
• Økonomi

STYRETS INNSTILLING:
Styret henviser til redegjørelser i styrets årsberetning og regnskap som gir svar på de nevnte 
områder. 
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9. Forslag fra Tennisregion Østland Øst v/Rune Rødsten
 
A. UTR – Universal tennis Rating TØØ ønsker at Universal Tennis Rating implementeres i Norsk 
Tennis i løpet av kort tid og helst innen juni 2018. NTF bør åpne for at alle klubber i Norge kan arrangere 
UTR-turneringer i Norge og i UTR-godkjente formater. NTF introduserte UTR for potensielle 
collegespillere og deres foreldre under college foredraget i 2016 på Litteraturhuset. Gjennom samtaler 
mellom Gisle Jentoft, Alexander Kjær og Øyvind Sørvald har TØØ fått forståelsen av at NTF er positive til 
UTR rating-systemet og ser på implementering av UTR i et eksisterende ranking system, samt 
Tournament Software. UTR-rating i tennis vil etter hvert bli sidestilt med golfens handicap system. UTR 
har spillere representert fra mer enn 200 land i verden. Fremtidige college-spillere i tennis vil ha stor 
fordel av å ha opparbeidet seg UTR-poeng og det er et viktig redskap for å få flere av spillerne til å spille 
flere turneringer i ungdomsårene. Innføring av UTR vil være med på å hindre det store frafallet av 
ungdom i tennisen. Universal Tennis kan bistå særforbund med implementering av UTR i nasjonale 
systemer og har allerede hjulpet USA, Storbritannia, Australia og Italia. Hva er UTR; 
https://blog.universaltennis.com/2017/06/26/universal-tennis-rating-utr-what-is-it/

STYRETS INNSTILLING:
Styret og administrasjonen i NTF jobber med en utredning av UTR, som del av en større prosess 
med nye turneringsformer og ranking.

B. Flere turneringsformer som favner breddespillere i ungdomsårene. TØØ fremmer en overordnet 
anbefaling til NTF om å åpne for dispensasjoner i reglementet hva gjelder turneringsformer U16-U19. 
TØØ ønsker at NTF viser skjønn og fleksibilitet i turneringsformer, som ønsker å favne breddespillere i 
ungdomsårene. Eksempelvis turneringsformer som er mer forutsigbare mht tidsaspektet på både 
turnering og i kamper. NTF oppfordres til å utarbeide eksempler på slike turneringsformer til inspirasjon 
for klubbene.

STYRETS INNSTILLING:
Styret og administrasjonen i NTF jobber med en utredning av nye turneringsformer og 
ranking/rating. I 2017 er Yellow Tour innført, som en første del av turneringsformer som favner 
breddespillere i ungdomsårene.

C. Turneringsavgifter NTF bør jobbe for å holde turneringsavgiftene lave. Reglementet i dag har en 
veiledende pris på turneringer. Veiledende priser bør gjøres om til makspriser. Tross makspris, bør det 
oppfordres til lavere avgifter der dette er mulig. TØØ synes det er uheldig at NTF velger å bruke 
turneringsavgifter langt over egne, veiledende priser, ref. NM ute 2017. Støtteordninger til turneringer fra 
henholdsvis NTF og tilhørende region må tydelig kommuniseres ut til klubbene.

STYRETS INNSTILLING:
På generelt grunnlag er styret enige i at vi må jobbe for å få ned “prislappen” på å spille tennis. 
Samtidig er styret glad for at klubber er villig til å ta på seg jobben med å arrangere turneringer. 
Dette er viktig for at vi fortsatt skal kunne ha et bredt tilbud av norske turneringer.  
 
Etter styrets vurdering er det rimelig at klubbene kan sitte igjen med et økonomisk overskudd fra 
turneringene. Det er mye arbeid for klubber å arrangere en turnering både ute og inne. Samtidig 
påvirker en turnering klubbens andre medlemmers tilgang til spill.

https://blog.universaltennis.com/2017/06/26/universal-tennis-rating-utr-what-is-it/
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Det er utarbeidet veiledende satser for startkontingenten. Satsene er fastsatt blant annet på 
grunnlag av de kostnader en klubb har ved å arrangere turneringer og med tanke på å unngå for 
høye startkontingenter. Satsene er differensiert ut fra aldersklasse, om turneringen er ute eller 
inne og ut fra turneringens format (tablå eller puljespill).
 
Styret støtter forslaget, og foreslår at det lages makspriser.
 
D. Evaluering av ballreglene for turneringsformatene i U10 og U12. TØØ erfarer stort engasjement 
rundt ballreglene. En ny utredning av NTF ønskes. NTF bør fremlegge en vurdering av eksisterende 
praksis samt evnt legge frem forslag til forbedring og valgmuligheter.
TØØ ser at det er sterke argumenter både for og imot dagens system.

STYRETS INNSTILLING:
NTF var involvert i Play+Stay kampanjen fra 2007 og var representert i «Task force» gruppen 
sammen med 10 andre land for å se på hvordan man skulle introdusere og implementere rødt, 
oransje og grønt nivå i verden. Tidlig i denne kampanjen var det klart at barn ute i verden, 
begynte å spille tennis allerede i 4-5 årsalderen mens en undersøkelse her i landet viste at de 
fleste i Norge startet i 6-7 årsalderen.
Derfor bestemte NTF at den grønne ballen også skulle brukes under 12 år i Norge, slik at barn 
kunne bruke 5-6 år på disse tre nivåene.
 
I en periode på et par år (2010-2012) forsøkte vi i Norge å arrangere 50% av turneringene under 12 
år med gule baller. Dette skapte mange utfordringer i klubbene -  hvem skulle få spille med gul 
ball og hvem skulle spille med grønn ball? – og gav i sum ingen god erfaring.
 
NTF mener at en langsommere ball gir mer mestring og er best for utviklingen av spillere i norsk 
tennis:

● Ballen er langsommere – gir bedre tid i en teknisk krevende idrett, mer taktisk orientert, 
lengre poeng er mer fysisk krevende og psykisk utfordrende, og gir jevnere kamper

● Ballene spretter lavere – proporsjonsmessig riktig, flere treff i ideal treffhøyde, lærer å 
spille med «riktigere» grep, koordinasjonskjeden aktiveres o.l.

● Sannsynlighet for skader med bruk av gul ball er større
 
NTF mener også at et av målene med barneidrettsbestemmelsene er å sikre barna som individ og 
som aktiv idrettsutøverer og å sette barna i sentrum gjennom gode opplevelser – slik at de kan få 
utvikle engasjement og lidenskap til idretten over lang tid, som igjen kan bidra til et langt fysisk 
liv. For tidlig «spesialisering» er en viktig årsak til frafall.
 
NTF har forståelse for at noen spillere kan mestre gul ball tidligere, og det kan de da gjøre når de 
trener i klubb og spiller internasjonale turneringer (på Nordkalotten).
  
Styrets forslag til vedtak
NTFs ønsker å ivareta grønn ball i alle turneringer under 12 år. NTF bør i kommende periode 
evaluere og søke å finne andre løsninger for den gruppen som trenger større utfordringer i 
turneringsplanene sine.
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E. Tydeliggjøring av NTFs satsning på landslag
NTF bør legge frem en evaluering av hva de har lovet både landslag og brutto-tropper de siste årene. 
Hva er i realiteten utført? NTF bør lage faste årsplaner for landslagene i de ulike aldersgruppene, der det 
skal være et fast antall samlinger og turneringer fordelt gjennom året for landslagsspillerne. Det skal 
avsettes egne midler til dette i budsjettet til NTF, som kun skal gå til gjennomføring av denne planen og 
ikke kan allokeres videre til enkeltspillere eller andre formål, slik at man er sikret økonomisk 
gjennomføring av årsplanen. Det er viktig med forutsigbarhet for både landslags-spillere og klubbene 
disse tilhører, slik at man kan sette opp en treningsplan tilpasset landslagsdeltagelsen og vet hvilket 
ekstra-tilbud disse spillerne vil få fra NTF.

STYRETS INNSTILLING:
Styret henviser til detaljer om planer for Landslag og Bruttotropp under fane Landslag på 
tennis.no og redegjørelse for dette i styrets foreløpige årsberetning for 2017.

F. Uttak til landslag og bruttotropp 
Uttak til landslagene bør gjøres etter faste kriterier, som skal ligge offentlig tilgjengelig på tennis.no. 
Uttaket skal gjøres til faste datoer. Alle landslagspillere representerer norsk tennis, og god oppførsel på 
banen og FairPlay skal derfor vektlegges ved uttak. Samling (landslag ) bruttotropp bør være 
forutsigbare og være 1 gang hvert kvartal. Systemer som settes i verk må følges opp og kunne forvente 
å ha en viss kontinuitet. Pt følger spillere og trenere opp, NTF følger sporadisk opp.

STYRETS INNSTILLING:
Styret henviser til detaljer om uttak under fane Landslag på tennis.no. Uttaksregler og kriterier er 
transparente og følges.

G. Toppsatsning NTF
TØØ ønsker at NTF satser landslag og ikke alene på enkeltspillere. Forutsigbarhet om satsning, tilbud og 
omfang er å forvente. Det er viktig at man bygger bredde i toppen, for at norsk tennis skal få frem flere 
gode spillere. NTF bør derfor satse på utvikling av landslagsspillerne som helhet og jobbe langsiktig for å 
få frem gode lag, som hevder seg i internasjonale turneringer.

STYRETS INNSTILLING:
Styret er helt enig i dette og det etterleves i dag bl.a. gjennom Bruttotropper som omfatter de 8 
høyest rankede i hver klasse. Når det gjelder konkrete landslagsoppdrag er dette ofte begrenset 
til 2-4 spillere, basert på formatet det inviteres til. 

H. Budsjett breddesatsning vs toppsatsning
TØØ ønsker redegjørelse for hvorfor toppsatsningen i NTF går med solid «underskudd» på ca NOK 2mill 
og dekkes opp med et solid «overskudd» å ca NOK 2 mill på breddesatsningen over flere år. Ref. side 58 
i Tingdokumenter 2015.

STYRETS INNSTILLING:
Styret henviser til Tingets gjennomgang av økonomi og viser til at det jobbes mot en 80/20-deling 
i NTF på bredde vs. topp.
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9. Forslag fra Tennisregion Østland Øst forts.

I. Ledige stillinger i NTF bør lyses ut offentlig.

STYRETS INNSTILLING:
Styret er enig og dette etterleves.

J. Forslag til ny § 82 i turneringsreglementet:
«Forbundstyret kan vedta endringer i dette reglementet.
Alle forslag til lovendringer skal forelegges Lovkomiteen og sendes ut på høring til klubber og regioner pr. 
1 april og 1. september hvert år, med 1 måneds høringsfrist (datoene og hyppighet kan diskuteres). Alle 
innkomne forslag til endringer må komme inn fra 1 – en - region eller minimum 3 – tre – klubber. Disse 
skal behandles av styret, forelegges Lovkomiteen og deretter sendes ut på høring til alle klubbene i NTF. 
Deretter skal NTFs styre vedta eller forkaste forslagene. Forkastede forslag skal begrunnes». 
Begrunnelse/historikk:
Tidligere måtte alle endringer i Turneringsrglementet behandles av Lovkomite og deretter forelegges 
Tinget. Så ble forslagene vedtatt eller forkastet av Tinget
For ca. 6-8 år siden (?) gav Tinget styret fullmakt til gjøre endringer og kun orientere om disse 
endringene på neste formannsmøte eller Ting. Dette har ikke fungert slik det burde.
Blant annet har det stort sett blitt slutt på behandling i Lovkomiteen (?) og vært mangelfulle 
høringsprosesser samtidig som innspill nedenifra knapt har blitt besvart eller begrunnet avslått.
 
I NTFs lover står det følgende i paragraf 22:
· 22 Komiteer og utvalg
1. Forbundet skal ha følgende faste komiteer:
1. Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-12. Kontrollkomiteens plikter er nærmere 
beskrevet i disse bestemmelser.
2. Valgkomiteen velges på forbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem 
innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget. Medlem av valgkomité som 
selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.
3. Lovutvalg som behandler innkomne forslag til endring av forbundets lov, og avgir innstilling herom til 
tinget gjennom forbundsstyret. Lovutvalget påser at forbundets spilleregler alltid er i overensstemmelse 
med ITFs regler og norsk idrettslovverk.

4. Disiplinær og Sanksjonsutvalg
Region Østland Øst fremmer lovforslag om at Lovutvalget også skal ha ansvar for å påse at NTFs 
turneringsreglement er i samsvar med NIFs lover.
TØØ sitt forslag til tillegg til ny tekst (i fet font) i paragraf 22. punkt 3: 
...forts. fra forrige side

Lovutvalg som behandler innkomne forslag til endring av forbundets lov, og avgir innstilling 
herom til tinget gjennom forbundsstyret. Lovutvalget påser at forbundets spilleregler alltid er i 
overensstemmelse med ITFs regler og norsk idrettslovverk.
Lovutvalget påser at forbundets turneringsregler alltid er i overensstemmelse med norsk 
idrettslovverk.
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9. Forslag fra Tennisregion Østland Øst forts.

STYRETS INNSTILLING:
Styret er enig i at forslag til endringer i turneringsreglementet bør sendes ut på høring til klubber 
og regioner og eventuelt andre berørte. Fristen for å uttale seg til forslaget bør være minst 1 
måned. Styret har i arbeidet med nytt turneringsreglement gjennomgått hele denne prosessen og 
innarbeidet dette i forslag til ny bestemmelse om endringer i reglementet.
 
Styret er også enig i at endringer i turneringsreglementet ikke bør settes i kraft oftere enn to 
ganger i året.
 
Styret finner det imidlertid ikke hensiktsmessig med særskilte regler for hvordan forslag til 
endringer i turneringsreglementet kan fremmes overfor styret. Det er heller ikke hensiktsmessig å 
pålegge styret å sende på høring forslag til endringer som styret ikke selv støtter. Klubber eller 
regioner som ønsker endringer i turneringsreglementet står fritt til å be styret vurdere endringer. 
Dersom styret ikke støtter forslagene, bør dette begrunnes overfor forslagsstiller.
 
Styrets forslag til vedtak
Styret ber om tingets fullmakt til å fastsette endelig utforming av bestemmelsen om endringer i 
turneringsreglementet med utgangspunkt i forslaget slik det er sendt på høring og med 
eventuelle justeringer som styret finner nødvendig på grunn av innspill i høringen.

K. Etiske retningslinjer NTF TØØ anmoder NTF om generell åpenhet om avtaler, gaver fra 
samarbeidspartnere/sponsorer til ledelsen og ansatte i NTF, kontrakter og ansettelser.
 
NTF bør utarbeide egne etiske retningslinjer for en slik åpenhet.

STYRETS INNSTILLING:
NTF er underlagt NIFs etiske retningslinjer og disse følges.

L. Satsing på regionene
NTF bør lage en egen plan for hvordan NTF kan legge til rette for og bidra, for å få mer aktivitet i alle 
landets regioner. For å styrke breddetilbudet i norsk tennis, er det viktig at flere av regionene blir aktive 
og har aktiviteter for spillerne sine.

Dette bør også gjøres ved å tilpasse terminlisten slik at det er rom for regionsaktiviteter. Det bør settes 
av egne helger i terminlisten for gjennomføring av regionssamlinger og turneringer.
Regionsmesterskap, som inkluderer U16 kan ikke legges til første helg i september, da dette kræsjer 
med konfirmasjon for dette årskullet. RM kan heller ikke legges til helger der det lagt opp til lagserie-spill, 
da dette fører til konflikt for spillerne.
Dersom forbundets breddesatsing går med overskudd, bør dette overskuddet fordeles til regionene, slik 
at regionene får midler til å gjennomføre flere aktiviteter for sine spillere.
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9. Forslag fra Tennisregion Østland Øst forts.

STYRETS INNSTILLING:
Regionen fastsetter terminen for Regionsmesterskap. Arbeidet med terminlisten jobbes med 
kontinuerlig og klubber og regioner anmodes om å søke om ønskede datoer for turneringer og 
samlinger. Det er et mål i seg selv at det arrangeres flere turneringer i regionene, spesielt utenfor 
Østlandsområdet som allerede har et betydelig antall turneringer. Når det gjelder spørsmålet om 
fordeling av overskudd fra NTFs breddesatsning henviser vi til at NTFs økonomi er basert på de 
samlede ressursene vi har og fokus er at vi samlet skal levere et lite positivt resultat. Hvordan  
støtten fra NIF fordeles påvirker også bildet av hvilke avdelinger som går med ”overskudd” og 
ikke. Det henvises også til at NM utendørs (et arrangement som går med overskudd) er ført under 
Bredde, Region og Klubb – noe det kan argumenteres for at burde vært ført under Toppidrett. 
NTFs økonomiske posisjon i dag har ikke rom for støtte slik det bes om her.



Sak 12
● Fastsettelse av kontingenter og avgifter, ref. 

evt. forslag

Styrets innstilling:
Styret i Norges Tennisforbund foreslår ikke å 
øke kontingenter og avgifter.
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Sak 13
● Tildeling av NM, ref. innkomne forslag
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Sak 14
● Strategi og Handlingsplan 2017-2019
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1. Innledning

Formålet med strategiplanen
Formålet med strategiplanen er å beskrive mål og retning som danner grunnlaget for en detaljert 
Handlingsplan med aksjonspunkter for norsk tennis for perioden fra 2017-2019. Planen som sådan er 
utarbeidet av Styret i samarbeid med Generalsekretær og den øvrige administrasjonen og 
oppdateres i intervaller på 2 år. Dokumentet er spisset ift å vise konkrete måltall for målsettinger og 
kortet ned i sin helhet.  

Tennistinget i 2015 gav det nye styret i oppgave å tydeliggjøre og spesifikt tallfeste de ulike 
målsetningene som Strategiplanen omhandler. Styret har valgt å gjøre dette med utgangspunkt i 
2015 for så å vise målsettinger og resultat for inneværende tingperiode, neste tingperiode, og for 5 år 
og 10 år.

Hovedprioriteringene fra 2015 er videreført og inkluderer Trenerutdanning, Tennisskole, Anlegg og 
Turneringsformer. Disse områdene ble stemt frem i et møte med trenere/klubbledere under NM 2015 
samt i en online spørreundersøkelse til norske klubber gjennomført høsten 2015. Gjennom 
høringsrunder i 2016 ble de ytterligere forankret og er grunnlaget for dagens Handlingsplan. 

Spillerens Langsiktige Utviklingsplan (SLU) er utarbeidet av NTF i 2017. SLU er en systematisk plan 
adoptert av NTF for å maksimere spilleres potensial og glede ved tennis. SLU baserer seg på 
internasjonal forskning og Tennis Canada har stått i spissen for det meste av det NTF baserer sin 
SLU på. SLU er nettopp ferdig skrevet og skal nå implementeres. De neste 5-10 årene vil SLU være 
en grunnpilar som gjennomsyrer alle de 4 strategiske områdene og klubbutviklingen i norsk tennis. 
Detaljene omtales senere i denne strategiplanen.

2. Vår visjon

Vår visjon er at flere skal spille mer tennis og de skal spille hele livet.

Tennis skal være en helårs folkeidrett i Norge, uavhengig av alder, kjønn, geografi, nivå og 
funksjonalitet – både for individer og lag. En sport som er attraktiv og som konkurrerer med andre 
attraktive aktiviteter og idretter. Tennis er en ideell idrett som kjennetegnes av livslang læring og 
passer for barn og voksne i alle aldre. Tennis som idrett har også en svært positiv innvirkning på 
spillernes helse, med dokumentert livsforlengende effekt.

Vi ønsker at flere skal spille mer tennis livet ut, men samtidig er vi også opptatt av norske tennis 
prestasjoner i internasjonal sammenheng. Vi vil bidra til større aktivitet og profesjonell drift i klubbene, 
medvirke til at flere begynner å spille mer tennis, sikre bedre skolering gjennom NTFs opplegg for 
Tennisskolen av spillere i de viktige barne- og ungdomsårene og et høyest mulig nivå på 
trenerstanden gjennom et gjennomarbeidet  og ITF sertifisert
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utdanningsopplegg. Det vil også bli lagt stor vekt på å videreutvikle våre turneringsformer på en 
måte som er mer inkluderende, gir flere kamper per turnering og er egnet til å skape både glede og 
lyst i forhold til å velge tennis som hovedidrett – livet ut. 

Det vil samtidig være et hovedmål for norsk tennis at flere av våre spillere kommer opp på et 
internasjonalt nivå både på dame- og herresiden. Målsettingen er i første omgang at norske spillere 
skal inn blant de 104 beste på hhv WTA og ATP rankingene. Dette nivået er valgt med 
utgangspunkt i at spillerne blir direkte kvalifisert til de store Grand Slam turneringene og er således 
et direkte bevis på at vi har fått til reell framgang for norsk tennis. Målet er ambisiøst og det tar lang 
tid  å få frem spillere på dette nivået og oppnåelsen av dette strekker seg lenger frem enn den 
kommende perioden til 2019. 

3. Status 

Situasjonen i norsk tennis 2017
Vi har de siste årene fått fram flere spennende spillere på juniorsiden. Spillere som har gode 
ferdigheter og som vet hva som kreves for å slå gjennom internasjonalt. Spillere som har gode 
internasjonale resultater og ranking å vise til. Også på seniorsiden opplever vi gode resultater med 
høyere rangerte spillere enn på flere år. Vi har nå flere trenere med et høyere kompetansenivå og 
som vil noe for og med sine spillere. Dette er trenere som jobber sammen med NTF og følger vår 
treningsfilosofi. 

Samtidig opplever vi at flere ønsker å delta i norsk tennis og dette dokumenteres gjennom økende 
medlemstall. I forhold til utviklingen i norsk idrett generelt viser tennis en større økning. I de siste 10 
år har norsk idrett totalt en økning i medlemsmassen på 0,7% (fra 2.072.198 til 2.087.680), tennis 
har 24,0% (fra 21.445 til 26.598). Siste år - altså fra 2015 til 2016 - mistet norsk idrett -6,8%, tennis 
har økt med 2,0%.

Tennis i Norge er fortsatt for en stor del konsentrert rundt områdene Oslo, Stavanger og Bergen 
samt enkelte byer på begge sider av Oslofjorden. Noen nye haller er kommet på plass de siste 
årene og flere nye haller er under planlegging og oppføring. Av våre 26.598 medlemmer er:

● omtrent 2/3 tilhørende klubber i region Østland Øst eller region Østland Vest. I disse 
regionene bor 1/3 av Norges befolkning. 

● Antall medlemmer pr bane er omtrent 2 ganger så høy i region Østland Øst eller Østland 
Vest sammenlignet med resten av landet. 

Det er opplagt at både anleggsutvikling og klubbutvikling blir viktig framover.

Noen fakta om norsk tennis:
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4. Strategi og hovedmålsettinger 

Dette kapittelet omhandler de viktigste fokusområdene for NTF i de neste årene. Det første punktet 
omhandler den totale veksten i medlemsmasse som vi ønsker å arbeide mot. De følgende fire 
hovedsatsingsområdene Trenerutdanning, Tennisskole, Anlegg og Turneringsformer er alle 
essensielle faktorer for å nå denne veksten, og konkrete måltall er gitt for hvert enkelt område.

Mål om vekst i medlemsmassen
Bakgrunn
Antall medlemmer i norske tennisklubber har de siste årene vært stabilt litt økende, med i overkant av 
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 2025 år.

Veksten skjer i klubbene og god klubbdrift er alfa omega og NTF styrker nå sin kapasitet for 
klubbutvikling. 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 klubbutvikling med dedikert støtte fra forbundet
• Søke nye konsepter for markedsføring og tennis som aktivitet og produkt

Målsettinger frem til 2025:
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Trenerutdanning
Bakgrunn
Trenerutvikling og videreutdanning er sentralt i Norges Tennisforbund og for 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 (bosatt i Norge) trenere i 

heltidsjobber
● Sikre tilstrekkelig tilgjengelighet av utdannede trenere som understøtter målsettingen om vekst i 

antall klubbmedlemmer i norsk tennis

Målsettinger frem til 2025:

Tennisskolen
Bakgrunn
NTF vil fortsette og forsterke arbeidet med Team Tennisskolen, Tennisskolekonseptet 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
 
Målsettinger frem til 2025:
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Anlegg
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
● Være i forkant av anleggsarbeid og å kunne påvirke reguleringsplaner og politiske diskusjoner som 

omhandler areal og anlegg for tennis. Regioner og klubber, med mer nærhet til beslutninger, kan 
spille en aktiv rolle i dette arbeidet

Målsettinger frem til 2025:
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Turneringsformer - Arrangementsformer
Bakgrunn
Norsk tennis (i lag med mange andre idretter) har et betydelig frafall av spillere fra 14-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. NTF tror 
suksess formatene fra tennisskolen kan og bør brukes langt inn i tenårene. For å få til dette må 
klubbene sammen med NTF ønske å tilby og arrangere slike konsepter og turneringer.

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).



Målsettinger frem til 2025:
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Andre områder
NTF vil framover også fokusere på andre områder enn disse fire. Vår idrett er sammensatt med 
mange utfordringer og muligheter og NTF vil bidra der det er naturlig og der vi har kapasitet. Et 
par andre eksempler er gitt under.

Padel
På Tennistinget  2015 ble det vedtatt at Norges Tennisforbund skulle ta opp Padel som idrett. 
Dette ble søkt til NIF og IPF (det internasjonale padelforbundet). NIF har godkjent NTF som 
Padel-ansvarlig i Norge. Styret i IPF har i september 2017 anbefalt at NTF blir medlem av IPF 
fra deres årsmøte i oktober 2017.

P.t. er det én klubb som er medlem, Smaalenene Padel-klubb i Askim. De har fått tildelt 
NM-arrangement som blir spilt i november.  Det er nå baner på Snarøya, Smaalenene og i 
Tromsø og det er flere klubber som ønsker å bygge padel baner. 

NTF vil i neste periode jobbe videre med å integrere Padeltennis som en del av forbundet og 
tilrettelegge for anleggs- og medlemsvekst og også for turneringsaktivitet.

Rullestoltennis
Vi har i dag tilbud til rullestoltennisspillere i Arendal, Bergen, Sandefjord og Oslo. Vi har også et 
samarbeid med Catosenteret og Sunnaas rehabiliteringssenter som driver demonstrasjon av 
rullestoltennis for klienter som er inne på opphold. 
NTF vil fremover fortsette arbeidet med rekruttering av nye spillere i tillegg til å gi dagens 
spillere muligheter for samlinger og turneringer flere steder i Norge. 

Klubbutvikling
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 26.598 registrerte tennisspillere i Norge er medlemmer av de 134 klubbene som er 
tilsluttet NTF. I disse klubbene er det styret, ledelsen, trenerne (for tiden 83 heltids- og 374 
deltidsansatte) og klubbens mange frivillige som har ansvaret for de enkelte klubbenes drift, 
inkludert spillerutvikling, treningstilbud, og sosiale aktiviteter.  

Vekst i norsk tennis må skje i våre ulike klubber og NTF ønsker å legge tilrette for bedre og 
lettere klubbdrift. Fra 1. januar 2017 ble NTFs satsning mot klubbene forsterket ved 



opprettelse og ansettelse av en heltidsstilling rettet mot klubbutvikling. Samtidig med ansettelsen ble 
KLUBBDRIVe introdusert og etablert. KLUBBDRIVe er NTFs initiativ for å synliggjøre 
aktiviteter/verktøy/ressurser som skal være nyttig for klubbene både i den daglige driften og i 
utviklingsprosesser. KD består av 5 initiativ: 

1. Ressursbibliotek (google disk)
2. Video, kommunikasjon og teknologi
3. Kurs, kompetanse
4. NTF Technique App
5. Spillerens Langsiktige Utviklingsplan (SLU)

En klar målsetning for NTF’s klubbutvikling er at våre mange klubber opplever en forenkling som 
letter arbeidet og gjør at hver enkelt klubb kan fokusere ressursbruken på aktivitetsskapende arbeid. 
Vi ønsker med dette også å oppnå mer kontinuitet, mer «institusjonell hukommelse» og at frivillige 
står lengre i sine verv enn dagens gjennomsnitt på under 2 år. NTF vil vurdere å styrke satsingen på 
klubbutvikling ytterligere, innenfor fornuftige økonomiske rammer.

5. Gjennomføring

Dette kapittelet illustrerer hvordan NTF arbeider i dag og hvordan ulike arbeidsoppgaver må 
prioriteres for å kunne oppnå visjon og målsetninger. Tennis som idrett utøves på mange ulike nivå, 
både i alder og ferdighet. Spillerens Langsiktige Utviklingsplan vil være en rettesnor i hvordan vi 
tenker og hvordan vi implementerer nye metoder og måter å organisere vår idrett på.
 

Kvalitet og innovasjon
Norge er en liten tennisnasjon med begrensede ressurser og relativt få internasjonale senior 
resultater å vise til. For å få fram ekstremt gode norske spillere som hevder seg internasjonalt på 
senior nivå er det derfor helt avgjørende at vi velger en arbeidsmodell som tar høyde for at vi har 
langt færre spillere enn de største tennisnasjonene. Vi må derfor være meget dyktige på å prioritere 
ressursene våre, velge bort aktiviteter som gir liten «avkastning» i forhold til målbildet, og ikke minst 
jobbe med særdeles høy kvalitet i alt vi gjør. Som en liten tennisnasjon er det også særdeles viktig at 
vi fortsetter med å tilegne oss beste og neste praksis fra det store utlandet.

NTF jobber med en arbeidsmodell hvor:
● Alle i norsk tennis (klubber, trenere, spillere og foreldre) har en klar oppfatning om strategi og 

retning og hva som skal til for å bli best mulig.
● Et stort antall klubber driver mer profesjonelt og leverer et bedre tilbud til medlemmene sine enn i 

dag. Våre trenere følger ITFs utdanningsmodell og går i takt når det gjelder innlæringsmetodikk 
og ferdighetsutvikling.

● Vi utvikler våre spillere til et høyest mulig ferdighetsnivå gjennom systematisk innlæring og 
utvikling i de viktige barne- og ungdomsårene. I dette arbeidet er Tennisskole
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● konseptet avgjørende for å lykkes. Det er viktig å skape gode sosiale arenaer som motiverer alle 
og gir ønske om å holde fram med å spille tennis lengre. 

● Vi driver med systematisk spillerkartlegging og utvikling for å få fram kandidater til «high 
performance» grupper. Vi har etablert et system for treningsplanlegging, tester, 
turneringsplanlegging og oppfølging for trenere og spillere. Vi støtter opp om skoler som 
tilrettelegger for kombinasjon av skole og toppidrett såfremt skolene jobber strukturert og 
planmessig med elevene sine.

● Vi har dreiet turneringsformatet fra eliminering til betydelig mer lagtennis,  puljespill og forkortede 
kamper og bidrar dermed til mer moro for flere spillere. Vi utforsker ranking-/ratingsmodeller og 
turneringskonsepter som åpner muligheter for spill utover aldersbestemming og der kvalitet på 
kamper blir viktig.

Klubb, region og forbund
Norsk tennis er organisert gjennom aksen forbund – region - klubb. Denne modellen har fungert bra 
for et fåtall av de største regionene og mindre bra for de mindre regionene. De mindre regionene har 
kun basert seg på frivillighet, har få ressurser og ikke maktet å markere seg i noen særlig grad. De to 
største regionene har hatt faste medarbeidere, vesentlig mer ressurser og har tatt tak i oppgaver som 
regionmesterskap og treningssamlinger. Slik NTF nå ser det vil den primære aksen framover være 
forbund og klubb selv om regioninndelingen fortsatt består. I de tilfeller hvor regionen organiserer seg 
og selv ønsker å bidra aktivt og gjennomføre egne aktiviteter vil NTF se positivt på dette.

I Norge har vi i dag et mangfold av klubber hvorav rundt halvparten er helårsklubber, det vil si klubber 

som tilbyr sine medlemmer aktiviteter året rundt. Så godt som alle disse klubbene har et styre eller en 

daglig leder som ivaretar driften, har ansatt profesjonelle trenere og tilbyr tennisskole for barn, 

organisert trening for konkurransespillere og tilpassede aktiviteter for voksne mosjonister. NTF vil av 

praktiske grunner prioritere mye av innsatsen sin mot disse helårsklubbene. Dog vil også NTF jobbe 

aktivt for at flere norske klubber blir helårsklubber med egne innendørsfasiliteter.

NTF har en relativ liten administrasjon med totalt 8.6 årsverk og er avhengig av å fokusere innsatsen 
inn på noen utvalgte områder. I skissen under er arbeidsoppgavene vist der arbeid for og ut mot 
klubbene tar rettmessig stor plass. I tillegg kommer landslag og toppidrett og arbeid mot å sikre gode 
rammebetingelser for tennis. I bunnen av vårt arbeid ligger nå Spillerens Langsiktige utviklingsplan 
som er et grunnlag for å oppnå visjonen om at flere skal spille tennis – lengre. Utviklingsplanen har 
fokus både på bredde (tennis livet ut) og toppidrett (prestasjon). 
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Skjematisk oppsett av NTF sine arbeidsoppgaver:
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Spillerens Langsiktige Utviklingsplan (SLU)
Hva er SLU?
SLU er en systematisk plan adoptert av NTF for å maksimere spilleres potensial og glede 
ved tennis. SLU baserer seg på internasjonal forskning og Tennis Canada har stått i spissen 
for det meste av det NTF baserer sin SLU på. Det er et rammeverk med en stegvis 
tilnærming for å utvikle motorikk, fysiske ferdigheter og konkurranseevne. NTFs SLU gir en 
optimal utviklingsplan basert på vekst, utvikling og modenhet for alle deltakere. 
SLU-modellen fremhever motoriske ferdigheter som grunnlaget for å:

● være aktiv, sunn og fysisk aktiv hele livet og/eller
● oppnå sitt høyeste prestasjonsnivå

Konkurranseaspektet ved tennis medfører at bare noen utøvere vil avansere til “trene for å 
vinne”-nivået. Men SLU er ikke bare en elitemodell men for alle nivåer av tennis; den gir en 
beskrivelse for de som ønsker å ta konkurranse- og toppidrettselementet helt ut, men også 
alternativer for de som ønsker å “spille tennis hele livet” for glede, helse og rekreasjon. 
Spillerne som ønsker å maksimere sitt potensial innen tennis, vil få anbefalinger for optimal 
trening, konkurranse og restitusjon i hvert nivå av deres atletiske utvikling. SLU inkluderer en 
holistisk utvikling av spilleren gjennom identifisering av viktige tekniske, fysiske, taktiske, 
mentale og følelsesmessige aspekter. Disse aspektene bør inkluderes gjennomgående i 
spillerutviklingen, ved å anerkjenne at modellen er satt sammen av viktige faser som alle er 
byggesteiner for en helhetlig utøver. Senere i SLU vil det være en fase-for-fase beskrivelse 
som er relevant for utviklingen av en fullkommen utøver.

NTFs ressurser brukes også til ledelse, organisasjon, økonomi og større arrangementer som 

tennisforum, ledermøtet, tennistinget og NM utendørs.
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Hvorfor trenger NTF en SLU?
Norges tennishistorie inneholder mange flotte opplevelser, historier og en del gode resultater. Den 
internasjonale tennisarenaen utvikler seg raskt. Det å konkurrere på topp internasjonalt nivå i 
tennis er en av verdens tøffeste idrettsutfordringer. Norsk tennis bør bruke SLU-prosessen som en 
mulighet til systematisk å identifisere og utvikle neste generasjon med suksessfulle norske 
tennisspillere.
Norsk tennis kan også bidra til å motvirke nasjonsutfordringen som ligger i økt inaktivitet blant 
barn, unge og voksne. Tennis har vist seg å være blant verdens fremste idrettsformer for å 
forlenge forventet levetid. Tennis er en morsom og sosial måte å forbli involvert i et spill og forbli 
aktiv livet ut.

NTFs SLU-modell fremmer motoriske evner og vil gi et fundament som er nødvendig for å glede 
seg med idrett, fysisk aktivitet og tennis hele livet. En nøye gjennomgang av norsk tennis 
spillerutvikling har blitt gjennomført av NTF ved å bruke nøkkelprinsipper som guidende faktorer. 
Resultatet er at nåværende styrker og svakheter er identifisert. Nøkkelfaktorene har gitt NTF 
mulighet til å revidere alle aspektene ved vår idrett, inkludert spillerutviklingen. Ved å utvikle og 
implementere SLU-modellen i de kommende år, vil NTF i sterkere grad kunne oppnå vår visjon om 
at  “Flere skal spille mer tennis og de skal spille hele livet”.

Hvordan implementere SLU-planen i norsk tennis?
SLU er nettopp ferdigskrevet og skal nå implementeres de neste to årene i norske klubber. De 
neste 5-10 årene vil SLU være en grunnpilar som gjennomsyrer alle de 4 strategiske områdene og 
klubbutviklingen i norsk tennis.
Første implementeringsfase er i gang med gjennomgang av innhold fra den suksessfulle 
kanadiske modellen, tilpasning av innholdet til norske forhold og avstemming med 
klubbrepresentanter, fageksperter og trenere. Planen vil deretter bli presentert på Tinget i 2017. 
En gruppe eksperter fra forskjellige grupper fra norsk tennis og norsk idrett vil frem mot sommeren 
2018 jobbe seg frem til det endelige innholdet og rammene i planen. Planen vil bli tilgjengelig 
digitalt, hvor spillere, trenere, klubbledelse og foreldre kan navigere seg frem til den relevante 
informasjonen nettopp de søker.

Målsettinger frem til 2025:

Kommunikasjon
Tennis er fortsatt en relativt liten idrett i Norge og har historisk ikke fått spesielt mye 
medieeksponering. Gjennom flere spillere som satser internasjonalt, og leverer gode resultater, 
opplever vi at interessen og medieomtalen er økende. Vi ønsker å bygge videre på dette for å 
bygge mer kjennskap og et bedre omdømme for tennis. Mer kjennskap og et bedre 
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omdømme vil hjelpe norsk tennis på flere områder, herunder medlemsvekst, finansiering, 
anleggsutvikling, m.v. 

I løpet av 2016 og videre inn i 2017 har NTF vært igjennom en digital fornyelsesprosess. Som 
tidligere har NTF vært aktive i bruken av sosiale medier som Facebook og Instagram, samtidig 
som det er tatt i bruk nye digitale flater. Også tennis.no er blitt oppgradert og er nå bygget på 
responsivt og moderne design (for desktop, nettbrett og mobil), samt mulighet for utsendelse av 
nyhetsbrev, visning av video m.m. 

Også på TV har de siste årene vist økt sendetid for norsk tennis og NM i Frognerparken har de to 
siste årene blitt vist direkte på TV (Eurosport Norge/Discovery og nå sist på NRK). I 2017 var det 
så mange som 42 000 seere og en markedsandel på 14,3 prosent på NRK. Målet er å få til en ny 
avtale om direktesending fra Frognerparken også i 2018.

NTF vil framover kontinuerlig jobbe for å forbedre våre ulike kommunikasjonskanaler, både interne 
og eksterne. En viktig del blir samhandling med klubbene og inkluderer f.eks. mer bruk av 
programmer for kunderelasjonshåndtering (CRM), video og videomøter, og skybasert lagring 
tilgjengelig for alle klubber.

Sponsor og samarbeidspartnere
Sponsorarbeid
NTF jobber fokusert og målrettet mot sponsormarkedet med tydelige produktpakker og 
innfallsvinkler for å oppnå kommersiell hjelp. Vi har mange gode flater for eksponering der NM i 
Frognerparken, Landslag, Tennisskolen med ROGY-turnering, og Tech-banen på OTA er blant de 
beste. Det er stor konkurranse om sponsormidler til idretten og bred og intensiv innsats kreves for 
å lykkes. I 2016 økte vi kapasiteten for dette arbeidet ved å ansette en markedssjef.

NM i Frognerparken har i dag en hovedsponsoravtale som løper frem til 2019 men ytterligere 
delsponsorer må på plass. En ny utstyrs- og klesavtale for landslagene våre er på plass og 
Tech-banen på OTA er også sikret god støtte framover. Konkret jobber vi nå med fornyelse for 
Ballpool-avtalen for 2018-2020. Det jobbes også kontinuerlig med å skaffe kommersiell hjelp rundt 
landslaget i tennis og Team Tennisskolen med tilhørende ROGY-turneringskonsepter. NTF har 
som målsetting å oppnå 1 mln kr hver for de tre hovedpilarene NM, Landslag og Tennisskole 
ROGY-turnering. Så langt har vi kommet i mål med NM (0.85 mln kr). Det er et krevende marked 
men mulighetene finnes og fokus og vilje for å lykkes er tilstede.

Andre samarbeidspartnere
Andre samarbeidspartnere for faglig kompetanse er ITF (internasjonale tennisforbundet), PTR 
(profesjonell trenerorganisasjon), Olympiatoppen, FFT (det franske tennisforbundet) og LTA (det 
engelske tennisforbundet). Samarbeidet med disse organisasjonene gir oss verdifull kunnskap og 
erfaringsoverføring på områder som utvikling av både bredde- og toppspillere, 
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trenerutdanning, metodikker for innlæring og ikke minst hva som skal til for å bli bedre som 
tennisnasjon.

ITF er vår fremste partner på trenerutdanning og vi har tilpasset oss deres utdanningsmodell. 
Framover vil ITF være en viktig partner for å kvalitetssikre vår etterlevelse av denne modellen. 
Olympiatoppen tilbyr verdifull kompetanse og nettverk og vil sammen med ITF være med på å 
kvalitetssikre vår ferdigstillelse og bruk av Spillerens Langsiktige Utviklingsplan. PTR er viktig 
for videreutdanningen av norske tennistrenere, både gjennom de kurs og konferanser som PTR 
arrangerer i USA og spesifikt for Norge.

NIF – Norges Idrettsforbund – er av stor betydning for NTFs rammebetingelser og finansiering 
av virksomheten NTF driver. Vi vil fortsette å utvikle vårt gode samarbeide med NIF i den 
kommende perioden.

6. Avslutningsvis
En plan som dette bør og må være omfattende for å fylle sin intensjon. Det betyr ikke at alle 
punkter kan gjennomføres samtidig, og så raskt mange ønsker seg, fordi ressursene er 
begrenset. Derfor vil det være nødvendig med prioriteringer ut fra de behov og ressurser NTF 
disponerer til enhver tid. Vi har nå spisset planen med 4 strategiske områder der vi er konkrete 
ift måltall og ambisjoner. Administrasjonen spesifiserer sin Handlingsplan ned til konkrete 
arbeidsoppgaver med tydelige tidslinjer og krav til måloppnåelse med utgangspunkt i 
Strategiplanen. Sammen danner disse grunnlaget for styrets oppfølging og samhandling med 
administrasjonen. 

Norsk tennis er i godt driv. Interessen er større enn vi har sett på svært lenge. Klubbene tar 

initiativ og stadig flere anlegg moderniseres. Tennisskolen og konseptet bidrar til god 

rekruttering til sporten. Nye innlæringsprinsipper implementeres i stadig større grad med gode 

resultater. Kompetansen i topptennis er styrket og ressursene er i toppklasse i Europa. Det 

vises tennis på TV hver dag og andre medier følger oss nøye.

Men vi vil videre! Det skal denne planen hjelpe oss med. 



Sak 15
● Budsjetter 2018-2019
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Sak 16
● Tilsette revisor og fastsette honorar

Styrets forslag

Styret forslag til revisor i Tingperioden 2018-2019 er at 
samarbeidet med revisjonsselskapet Nitschke AS ved 
statsautorisert revisor Rune Bergseng videreføres.
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Sak 17
● Fastsette tid og sted for Tennistinget 2019

Styrets forslag
Styret ber Tinget om fullmakt til å fastsette 
tid og sted for Tennistinget 2019.
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https://docs.google.com/document/d/1IstFL2KZsM-E3TsfIobnEhwpwNbAnc_Jr5ylEGRexi0/edit#heading=h.hhw0zowdf6s3


Sak 18
● Valg
- 18A: President, Visepresident, resten av 

Styret, Varamedlemmer, Lovkomité, 
Kontrollkomité og Disiplinær- og 
Sanksjonsutvalg (DSU)

- 18B: Hederstegnkomité
- 18C: Valgkomité
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Sak 18A

Valgkomiteen innstiller på følgende styre for perioden 2017-2019 – til fremleggelse for Tennistinget 
29. oktober 2017:

Styre
 
President                   Gisle Jentoft, Heming Tennis

Visepresident             Lars Gjerdåker, Stavanger TK
 
Styremedlem             Annette Aksdal, Ullern TK                                      Ny
Styremedlem             Carl Henrik Eriksen, Golia TK                                 Ny (fra vara)
Styremedlem             Monica Mo, Paradis TK                                         Ny
Styremedlem             Jon Ståle Ritland, Ålesund TK                                           Ny
Styremedlem             Magnus Wrahme, Nesøya TK
 
Varamedlem             Helle Gimming Stene, Asker TK                                        Ny
Varamedlem             Patrick Valeur, Grefsen TK                                     Ny
 
 
Lovkomité

Leder                         Arve Henriksen, Ullern TK
Medlem                     Irene Jensen, Golia TK
Medlem                     Erik Melander, Ullern TK
Varamedlem             Liv Jagge, Holmenkollen TK
Varamedlem             Kristen Fari, Holmenkollen TK

Kontrollkomité 

Leder                         Erik Alver, Lillehammer LTK
Medlem                     Hans Nordstaa, Asker TK
Medlem                     Janniche Fusdahl, Nordstrand TK                          Ny
Varamedlem             Jan Qvigstad, Ullern TK
Varamedlem             Katrine Hansen, Holmenkollen TK

 
Disiplinær- og sanksjonsutvalg

Leder                         Trym Landa, Stavanger TK
Medlem                     Jon-Erik Ross, Snarøya TK
Medlem                     Caroline Rohde-Moe, Blommenholm & Sandvika TK        Ny
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Sak 18B

Hederstegnkomité
Leder                         Jarl Bibow, Ullern TK
Medlem                     Liv Jagge, Holmenkollen TK
Varamedlem             Ivar Bergfjord, Bodø TK
 
 

 
Bergen/Oslo – 1. oktober 2017

 
 

Henning Simonsen, Bergens TK, leder (sign)        Erik Solberg, Njård Tennis, medlem (sign)
 
 

Astrid Sunde, Heming Tennis, medlem (sign) Morten Bjerke, Holmenkollen TK, varamedlem (sign)
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Sak 18C

Styrets forslag til Valgkomité:

• Henning Simonsen, Leder
• Marianne Sælen, Medlem
• Morten Bjerke, Medlem
• Astrid Sunde, Varamedlem
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