Til alle Tenniskids klubber
Sommeren 2018 inngikk NTF en samarbeidsavtale med Mike Barrell for å videreutvikle Team
Tennisskolen konseptet. Valg av samarbeidspartner var enkelt. Barrell er den mest anerkjente og
erfaringsrike i verden innenfor utvikling av barnetennis. I llegg har Barrell samarbeidet med norsk
tennis siden 2010.
Resultatet av samarbeidsavtalen ble Tenniskids. Tenniskids er et helhetlig program for barn og består
av 5 ulike deler:

Utvikling er nødvendig
Utviklingen av barnetennis programmer har vært vik g for norsk tennis. Det viser medlemsveksten i
6-12 års segmentet. E er innføringen av BNP Tennisskolen i 2007 har det vært en betydelig vekst. I
2008 var det registrert 4700 U12 medlemmer og i 2018 var det hele 6300. En økning på over 32%.
I 2011 utviklet NTF Team Tennisskolen (TT). TT standardiserte ROG konseptet (spille med
rød-oransje-grønne baller) og senere ROGY (yellow). I llegg ble TT Tour etablert. TT Tour har vært en
deltaker suksess med over 4000 påmeldinger de seneste årene.
Til tross for suksessen norsk tennis har ha med barnetennis, tror ikke NTF at noe varer evig uten at
man foredler og videreutvikler. Derfor ble Tenniskids skapt. Tenniskids er en videreføring og utvikling
av både BNP og Team Tennisskolen, men har også helt nye elementer i seg som dligere ikke har vært
en del av barneprogrammene. Det nye - sammen med det etablerte, tror vi vil heve ak vitet,
kvaliteten i ak viteten, ivaretakelsen av deltakerne og medlemsøkning i din klubb.
Utdanning er avgjørende
NTF tror at utdanning skaper mer ak vitet og kvalitet på tennisbanen. I llegg tror vi at trenerne blir
y erligere inspirert av å møte kollegaer og lære seg noe ny . Derfor satser vi på at klubber, trenere
og assistenter skal utdannes i Tenniskids konseptet. Det er fak sk et must for å være med.
Den obligatoriske utdanningen er lagt opp i 2 deler. Del 1 er den generelle delen av konseptet som tar
for seg Programguiden og Court Warrior. Del 2 tar for seg Fes val, Ac ve 5 og Blue.
Så langt i 2019 har det bli avholdt 2 utdanningsdager (del 1) i Tenniskids konseptet. Snart 35 klubber
har delta og alle har så å si sagt ja l å være med i satsingen de kommende årene. Det gleder oss i
utviklingsteamet. Suksessen med barnetennis i Norge, har vært samarbeidet mellom

medlemsklubbene og høy grad av delak ghet i utviklingen . Den suksessformelen skal videreføres.
Lykkes vi sammen, er sannsynligheten for at vi lykkes hver for oss større!
Del 2, og siste del av grunnutdanningen av konseptet (i 2019), holdes lørdag 16. og søndag 17.
november. Kurslærere vil være Mike Barrell og Espen Lilleaas.
Klubb kostnad
Tenniskids har vært og vil være en stor investering for NTF. Å etablere ny branding, utarbeide
innhold, utvide utdannings lbudet og kjøpe inn dedikerte og dyk ge fagpersoner, har sin pris. I llegg
tror NTF også at en kostnad forplikter mer enn noe som er gra s. Derfor vil alle medlemsklubber i
Tenniskids programmet faktureres 10.000 kroner årlig. De e gjelder allerede for 2019.
2019 er et etablerings- og oppstartsår. Noen av dere vil kanskje synes det er urimelig å betale full
årspris. Men i år får dere «hele pakka» for å være fullverdig Tenniskids klubb fra 2020.
PS! Tennisklubber som kun driver frivillig trenervirksomhet (ikke betalt), får halv pris på
medlemskapet i Tenniskids.

Hva får dere for medlemskapet i 2019?
●
●
●
●
●
●
●

Alle faglige ressurser (innlogging fra n tenniskids.no)
Pop Ups/Beachﬂagg Challenge cards, nøkkelbånd, armbånd, s ckers (utleveres i del 2)
Verdi: ca. 5.000 kroner
Tilgang l å markedsføre dere som Oﬃsiell Tenniskids klubb
Arrangere og sende deltakere l Tenniskids Tour.
Tenniskids utdanning for alle trenere/assistenter
Tilgang l lukket FB gruppe for TK medlemmer
Regionale Tenniskids hjelpere (ak vitetsutviklerne)

Hva får dere for medlemskapet i 2020 og videre?
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Oppdaterte faglige ressurser (n tenniskids.no)
Påfyll av Challenge cards, nøkkelbånd, armbånd, klistremerker
Tilgang l å markedsføre dere som Tenniskids klubb
Arrangere og sende deltakere l Tenniskids Tour.
Tenniskids utdanning for alle nye trenere/assistenter
Årlig Tenniskids dag – kun for medlemmer
Tilgang l lukket FB gruppe for TK medlemmer – dele og inspirere
Regionale Tenniskids hjelpere (ak vitetsutviklerne)
Invitasjon l obligatorisk månedlig TK møte (gjelder ikke i Nord)

Hva skjer nå?
●

●
●

●
●
●
●

Din klubb må oppre e en bruker på n tenniskids.no for å få lgang l de faglige ressursene.
Promo on kode er sendt ut l alle som har delta på del 1. Trenger dere den på ny, så send
en messenger melding l Espen Lilleaas eller Aslak J. Paulsen
For de av dere som ikke er bli medlem av den lukkede FB gruppen, gjør dere det
her:h ps://www.facebook.com/groups/727639311000162/
Har din klubb noen trenere/assistenter som har gå glipp av del 1 utdanningen? Da må de
melde seg på den aller siste dagen som er søndag 27. oktober. Påmelding via
minidre : h ps://mi.nif.no/Event#3292690-010
Se e av 16+17 november i kalenderen for del 2 av grunnutdanningen. Er du påmeldt på del
1, så trenger du ikke å gjøre annet enn å møte opp.
Under del 2 vil alt utstyret dere skal ha som Tenniskids klubber deles ut.
Programmet den 16/17 nov.: 16 november 12:00-18:00 (gjøre noe sosialt sammen på
kvelden), søndag 17. november 10:00-16:00.
Har dere noen spørsmål? Ta kontakt med Espen Lilleaas (espen.lilleaas@gmail.com) eller
Aslak J. Paulsen (aslak.paulsen@tennis.no)

NB!
Neste uke vil NTF sende ut faktura l alle Tenniskidsklubber (delta på del 1). For de av dere som ikke
ønsker å være med eller som vil vente med å være med, send mail l aslak.paulsen@tennis.no

Hilsen

NTF & Tenniskids Teamet
Espen Lilleaas | Lance Morgas | Lucie Sejrup | Morten Goa | Markus Berg | Aslak J. Paulsen

