NTF - Praktisk guide for turneringsspillere
Dette er en guide som inneholder oversikt over turneringstyper, informasjon om lisenser og
hvordan man melder seg på turneringer, informasjon om UTR i tillegg til regler for kamper.
Denne guiden tar seg av regionale, nasjonale og internasjonale turneringer (ikke
lagturneringer). For informasjon vedrørende interne klubbturneringer og Tennis Kids
turneringer så tar du kontakt direkte med trener eller leder i klubben din.

Regionale og nasjonale turneringer
Oversikt over turneringer og påmelding
• For å få oversikt over din klubb sine interne turneringer så kontakter du trener eller
leder i klubben for mer informasjon og påmelding.
• Hvis klubben din er en del av Tennis Kids ROG Tour med Red Tour, Orange Tour og
Green Tour så kontakter du trener eller leder i klubben for mer informasjon og
påmelding.
• Regionale og nasjonale turneringer finnes i terminlisten på NTFs hjemmeside. Lenke
til terminlisten med oversikt over regionale og nasjonale turneringer finner du her:
https://www.tennis.no/spiller/turneringer/terminliste/
• Påmelding til regionale og nasjonale turneringer gjøres i Tournament Software:
https://ntf.tournamentsoftware.com/
• Påmelding til regionale og nasjonale turneringer krever idrettsnummer/lisens.
• Turneringer man finner i terminlisten vil ikke nødvendigvis ligge ute i Tournament
Software, men blir lagt ut noen måneder i forkant.
Lisens
For å opprette lisens/idrettsnummer må du kontakte lisensansvarlig i klubben din. Det er
klubben som oppretter lisens til sine spillere. Lisens for spillere opp til 12 år er gratis.
Lisensavgift 2022
• Barnelisens (født 2010-2016): Kr 0,• Junior (født 2003-2009): Kr 330,• Junior utvidet: Kr 570,• Senior (født 1953-2002): Kr 470,• Senior utvidet: Kr 700,• Veteran (1952 og eldre): Kr 320,- (ingen forsikringsdekning)
• Veteran utvidet: Kr 700,Les mer om lisens på NTF sine hjemmesider: https://www.tennis.no/spiller/lisens/

Turneringstyper senior
• NM senior
• Grand prix – senior elite nivå
• UTR Gold – senior
• UTR Silver
o Lavere enn UTR 10 herrer og lavere enn UTR 8 for damer. Åpent for spillere
som fyller 13 år
• UTR Bronze
o Lavere enn UTR 8 herrer og lavere enn UTR 5 for damer. Åpent for spillere
som fyller 15 år
• UTR nivåbasert turnering
• Double Tour
Turneringstyper junior
• Junior NM – Del av Race to masters.
• Norges Cup – Del av Race to masters.
o Deles inn i A, B, C og D klasser basert på UTR
• Masters
o 8 beste i hver årgang (13,14,15,16) på Race to masters rankingen får delta.
o Nr. 9 er første reserve om det er skader eller sykdom
• Aldersbestemt klasse Race
• Aldersbestemt klasse Challenge
o Åpent for spillere med UTR lavere enn 6,5 gutter og 5,5 jenter
• UTR med aldersintervall
Turneringstyper barn opp til 12 år
• Norges Cup 13 – for spillere som fyller 12 år
• Race gul ball - her stiller de med høyere ferdigheter
o I perioden 1.01 – 31.06 kan kun de som fyller 12 år det året delta
o Fra og med 01.07 kan også 11 åringer delta
• Challenge grønn ball
o Åpen for alle 11 og 12 åringer
• Landsturnering U12 grønn ball – puljespill med bonus
o Åpen for alle 11 og 12 åringer
• U10 – oransje ball og oransje bane
o Porsche cup er den største U10 turneringen for spillere som fyller 10 eller 9 år
o Andre U10 turneringer er åpne for spillere også yngre enn 9 år
Turneringsreglement
I NTFs turneringsreglement kan du se full oversikt over turneringstyper, formater og regler:
https://www.tennis.no/files/filer/2021-filer/turneringsreglement-for-norges-tennisforbundoppdatert-1.juli-2021.pdf
Walkover eller retired
Alle walkover eller retired må meldes inn med ferdig utfylt skjema pr e-post til
post@tennis.no, i tillegg til et eksemplar til turneringsleder ved arrangerende klubb. Her
finner du skjema: https://www.tennis.no/spiller/turneringer/

Internasjonale turneringer
Følgende gjelder for Tennis Europe turneringer og ITF turneringer:
• Krever internasjonal lisens.
• Påmeldingsfristen er 3 uker i forkant og er ufravikelig. Turneringsleder kan ikke gjøre
noe mer etter fristen er gått ut.
• Tennis Europe: www.tenniseurope.org
• ITF Juniors: www.itfjuniors.com
Internasjonal lisens
• Her er lenke til registrering og betaling av lisens (Ipin): https://ipin.itftennis.com
• Det er umulig å melde seg på turneringer uten ipin
• Lisensen har en varighet på 12 måneder (ikke et kalenderår som den norske lisensen)
Praktisk informasjon til internasjonale turneringer
• Krever sign-in på lokasjon eller online dagen før turneringers start
• Sign-in double er alltid mellom 09.00 og 12.00 første dag av hovedturneringen
• Ta med pass for å legitimere deg på turneringen
• Det er et maks antall plasser til hver turnering. Ikke sikkert alle kommer med.
• Betaling gjøres ved sign-in eller før første kamp. Kan ikke betales på forhånd. Noen
steder tar ikke imot kort.
• Viktig å lese fact-sheet, her finnes all informasjon om turneringen og oppholdet.

Regler under kamper for alle turneringstyper
•
•
•
•
•

Gutter har en og jenter to toalett pauser. Kan kun brukes ved sett pauser med
mindre det er akutt, men motstander må informeres. Går du på do etter innslåing
gjelder dette som en pause. Fyll derfor alltid flasken på forhånd.
Innslåing er maks 5 minutter
Ved uenigheter må spiller selv kontakte turneringsleder. Du har lov til å forlate banen
for å hente hjelp. Foreldre skal på ingen tidspunkt blande seg inn.
Si stillingen høyt og si tydelig ut ved dømming. Fair Play. Flytt kulene ved sidebytte.
Man takker alltid for kampen og leverer baller og resultat til turneringsleder.

UTR
•
•
•
•
•
•
•

Er et globalt rating-system for tennisspillere i alle aldre og uavhengig av kjønn.
Skalaen går fra 1 – 16.5
Skalaen baserer seg på motstanderens styrke, antall games vunnet og siste 30
kampene siste 12 månedene.
Kamper hvor spillere er 2 eller mer i fra hverandre teller ikke. Dvs at kampen har
ingen innvirkning på ratingen til spillerne i etterkant.
Kun kamper som blir spilt med gul ball teller mot ratingen
Man finner sin egen UTR ved å opprette profil på https://www.universaltennis.com/
Den norske rankingen baserer seg på din UTR rating. Den norske rankingen blir
oppdatert månedlig mens ratingen på https://www.universaltennis.com/ oppdaterer
seg jevnlig.

