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Sak 1
Godkjenne innkallingen

Fra tennistinget i 2019, Meet Ullevål, Panorama
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Sak 2
Forslag fullmaktskomite:
Carl Henrik Eriksen
Erik Alver

Dagsorden og fullmakter

1. Fullmaktskomite med oppgave å gå gjennom delegatenes
lovlighet
2. Lovutvalgets innstilling til regioners stemmerett - jmf.
utsettelse av årsmøter og konsekvens §2, ledd 5
Regioner som ønsker stemmerett på tennistinget 2021 må:
1. Sende inn årsberetning behandlet av regionsting til
NTF innen påmeldingsfristen (15. oktober).
2. Tennistinget behandler om regioner som har innfridd
pkt. 1 får stemmerett på tennistinget 2021.

Deretter:
• Opprop av og protokollføre stemmeberettigede
• Foreslå at oppmøtte observatører får talerett
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NTF styret
Lars Gjerdåker
Anja Elisabeth Hansen
Helle Gimming Stene
Carl Henrik Eriksen
Egil Andre Berglund
Håkon Bjercke
Caroline Rohde Moe
Jon Ståle Ritland

Klubber
Fullmakt
Fullmakt
Fullmakt
Fullmakt
Fullmakt
Fullmakt
Fullmakt
Fullmakt

Klubber

Lars Erik Heibek
Morten Bjerke

Klubber
Fullmakt
Fullmakt

Signe Blekastad

Fullmakt

Hans Neskvern
Erik Rognskaug

Fullmakt
Fullmakt

Jarle Kvalsund
Hans Tømmerbakk
Marthe S. Bergmann

Fullmakt
Fullmakt
Fullmakt

Annette Aksdal
Gry Braathen
Svein Erik Nordang

Fullmakt
Fullmakt
Fullmakt

Hans Petter Bøe Rebo
Marike Holthe Møll
Kenneth Thon Olsen

Fullmakt
Fullmakt
Fullmakt

Regioner

Svetlana Sannem Heian Fullmakt

Connie Kormeseth

Fullmakt

Tomas Kristensen

Fullmakt

Sissel Haukland

Fullmakt

Mina Pedersen

Fullmakt

Helge Røsjø
Eivind Sandnes

Fullmakt
Fullmakt

Dagfin Bakken
Marte Hjorteland

Fullmakt
Fullmakt

Bjørg Juriks

Fullmakt

Daniel Sonesson

Fullmakt

Ketil Stave
Maria Sollohub
Christer Olsen
Fredrik Vabog
Bård Gundersen
Boel Christensen-Scheel
John Baxter
Camilla Mæland
Paula Frid
Audun Thorshaug

Fullmakt
Fullmakt
Fullmakt
Fullmakt
Fullmakt
Fullmakt
Fullmakt
Fullmakt
Fullmakt
Fullmakt

Daniel Stoltenberg-Nordell
Vibecke Bu Mørland

Fullmakt
Fullmakt

Gunnar Birkevold

Fullmakt

Arve Sjølstad

Fullmakt

Erik Sandsdalen

Fullmakt

Catharina Backer
Simen Gudbrandson

Fullmakt
Fullmakt

Per Knut Christensen

Fullmakt

Jan Huus

Fullmakt

Sebastien Blanc
Caroline Borch-Nielsen
Frederik Møller

Fullmakt

Karin Dalbak

Fullmakt
Fullmakt
Fullmakt

Inga Bjørge Norman

Fullmakt

Antall stemmeberettigede
57
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Sak 3
Valg av dirigent og møtesekretær

Forslag fra NTF styret:
Dirigent:
Møtesekretær:

Jan Hagen
Torger Bjørnstad
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Sak 4
Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

Forslag fra NTF styret:
Erik Sandsdalen (Eiksmarka)
Maria Sollohub (Paradis)
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Sak 5
Valg av 3 medlemmer til reisefordelingsfond

Forslag fra NTF styret:
a. NTF administrer reisefordelingsfondet
b. Dekker alle reisekostnader over 1000 kr
(idrettsreise – økonomibillett)
c. Faktura med underlag sendes til post@tennis.no

12

6

04.11.2021

Sak 1:
Sak 2:
Sak 3:
Sak 4:
Sak 5:
Sak 6:
Sak 7:
Sak 8:
Sak 9:
Sak 10:
Sak 11:
Sak 12:
Sak 13:
Sak 14:
Sak 15:
Sak 16:
Sak 17:
Sak 18:

Innkalling
Dagsorden og fullmakter
Valg av dirigenter og møtesekretær
Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
Valg av 3 medlemmer til reisefordelingskomite
Godkjenning av protokoll fra 2019 (84. ordinære ting)
Godkjenning av protokoll fra EOF 2020
Godkjenne årsberetning 2019, 2020
Foreløpige årsberetning for 2021
Godkjenne regnskapet for 2019, 2020
Foreløpig regnskap m/prognose for 2021
Orienteringssaker fra NTF (reglement + EOF rapport)
Lovendringer
Innkommende forslag (ny termin NM, medlemskontingent
Fastsettelse av medlemskontingent/lisenser
Tildeling av NM, landsturneringen for 2023 og 2024
Strategiplan 2022-2023
Budsjettforslag 2022-2023
Engasjere revisor og fastsette honorar
Fastsette tid/sted for tennistinget 2023
Valg

13

Sak 6
•
•

Godkjenning av protokoll fra 2019 (84. ordinære
ting)
Godkjenning av protokoll fra det ekstraordinære
forbundstinget (EOF) i 2020

Protokoll 2019
EOF 2020

s. 6-33
s. 242-277
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Sak 7
Godkjenning styrets årsberetninger
- 2019
- 2020
Styrets foreløpige årsberetning 2021

Årsberetning 2019
Årsberetning 2020
Foreløpig årsberetning 2021

s. 35-77
s. 78-123
s. 124-164
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2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ungdomsansvarlig/landslagsansvarlig
MVA kompensasjon – redusert EK
28.002 medlemmer (vekst i alle segmenter)
Utdanning: svært gode resultat
Tennisskole: Tenniskids - 40 medlemsklubber
Anlegg: VBTK, Trondheim
Turneringer: UTR, dagsturneringer og flere lagturneringer
Kommunikasjon: TennisUng, Tennis.no
Padel: 3 klubber og 230 medlemmer
Topptennis: Casper #54, Ulrikke #226/#118,
Herman #101 (ITF), Lilly #143
Landslagsmodellen
2 nye pillarer lagt til
NM lag: Paradis/Furuset
NM: Malene Helgø (Furuset)/Andreja Petrovic (Hønefoss)
Veteran: Amy Jønsson (sølv i VM)
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2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pandemi, mediastorm, EOF, Ny Gen Sek
Økonomi: styrket EK
Medlemsutvikling: 146 klubber, 29.264
Redusert aktivitet på covid
Anlegg: Hønefoss, Mysen
Padel: 494 medlemmer
Topptennis: Norges første ATP tittel
Etablering av DC/BJKC trening på OTA
DC: Seier mot Barbados
Kommunikasjon: medlemsskriv, norsktennis.no
En av de få idrettene som gjennomførte NM utendørs
NM lag: Paradis, Furuset
Norgesmestere:
Simen Sunde Bratholm (Heming)
Melanie Stokke (Nordstrand)
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Sak 8
Godkjenning av regnskap for
- 2019
- 2020
Foreløpig regnskap med prognose for 2021

Årsregnskap 2019
Avdelingsregnskap 2019

s. 166-172
s. 69-72

Årsregnskap 2020
Avdelingsregnskap 2020

s. 173-182
s. 116-117

Foreløpig regnskap m/prognose 2021

s. 159-160
s. 183-186
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Sak 8 – årsregnskap 2019

Driftsresultat: -831.715
Årsresultat: -741.360
Egenkapital: 2.676.709
Negativt resultat og redusert EK skyldes i sin helhet bortfall av MVA kompensasjon
Klage ble avvist av klagenemden 8 mai 2021. NTF sammen med andre klagere (eller
individuelt) må vurdere videre skritt. (Sivilt søksmål/Stille NIF ansvarlig/Politisk/Akseptere)
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Sak 8 – årsregnskap 2020
Budsjett: 145.000
Driftsresultat: 1.891.957 kr
Finanskostnader: -236.156
(OTA - eksamensservice)
Årsresultat: 1.655.801
Resultatet skyldes i all
hovedsak redusert aktivitet
pga. covid.
NTF fikk 688.000 kr i
covidstøtte i 2020
Egenkapital: 4.332.510
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Avd.regnskap m/prognose 2021

Prognose resultat: nesten 2 million bedre enn budsjettert over 3 års perioden
(2019-2021)
Covid restriksjoner de første 9 månedene av 2021 har preget aktivitetsnivået
for hele norsk tennis
Eventuell Covid støtte (stimuleringsordning) ikke tatt med i prognose
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Avdeling 1
•
•
•

•

Inntekter omtrent som
budsjettert.
Økte kostnader for DC
pga. pålagte covid tiltak
Sterkt redusert
turneringsaktivitet
(80810)
Prognose resultat:
Ca. 700.000 kr bedre
enn budsjettert

Uforutsett risiko:
• DC arrangement 26+27
november
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Avdeling 2
•
•

•

•
•
•
•

Nedgang på lisensinntekter,
men bedre enn forventet
Prognose på totale
inntekter, ca. 1.073.000
lavere enn budsjett
Prognose på totale
kostnader, 986.000 lavere
enn budsjett
Høyere aktivitet for
anleggskonsulent
Nedgang treneraktivitet
Noe økning lønn
NM noe dyrere pga.
ekstraordinære covid tiltak

26
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Avdeling 3
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Prognose inntekt: nesten en
million bedre enn budsjett
Prognose kostnader: ca.
400.000 lavere enn budsjett
Prognose resultat: ca.
1.340.000 bedre enn
budsjett
Redusert møtevirksomhet
Lavere kontordrift
Lavere lønnskostnader enn
budsjett
Økning kontorleie (nytt
areal og indeks)
Redusert lønnskostnad
Redusert kostnad Enalyzer
Økt medlemskontingent
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Samlet resultat for årene 2019-2021
Bakgrunn:
• Tap av MVA kompensasjon (2019) reduserte EK i forhold til krav
• Store deler av 2020 og 2021 var preget av Covid/redusert aktivitet
• Prognose per 30.09.21 viser at EK mest sannsynlig vil ligge på
5,25 million ved årsslutt. 1,75 million mer enn kravet

Gitt nåværende
prognose (ca.)

Tiltak:
NTF styret ønsker å overføre deler av overskudd fra 2020-2021
spesifikt til 2022-2023 til to målrettede tiltak knyttet opp mot
strategiplanen:
• Kraftsenter – 2 år (kr 800.000)
• Anleggskonsulent – prosjektstilling 2 år (kr 800.000)
I tillegg: Et årsresultat som overgår overnevnte investeringer styrker
EK. Dette vil eventuelt skape likviditet til regnfulle dager/være rustet
for fremtidige tiltak som skal gagne norsk tennis og padel
For 2021:
• Sterkt subsidiert coaches conference
• Gratis middag (tennisforum)

Ekstraordinær aktivitet/kostnader i 2021
Enalyzer investering.

240.000 (avd. 3)

Arrangementsstøtte

300.000 (avd. 1/2)

Avsetninger trenersaml.

50.000 (avd. 1/2)

Org.utv. tiltak

150.000 (avd. 1/2)

Utv. klubber/sentre

100.000 (avd. 1/2)

Totalt
840.000
--------------------------------------------------------------
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Sak 9
Orienteringssaker fra NTF:
- Reglement
- EOF rapport

Reglement
EOF rapport

s. 212-241
eget vedlegg

30
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Rapport frå Arbeidsgruppa – etter EOF 2021

Vedtak frå Ekstraordinært Forbundsting
Tinget anser at det viktigste av underliggende kritikk om NTF
baserer seg på prioriteringer, retningsvalg og evt. rutiner. Dette er
ikke elementer som egner seg for ekstern gransking. Ved bedre
prosesser og mer dybdeanalyse på utvalgte områder, vil det bli
bedre styringssignaler fra tinget til styre og administrasjon. Slikt
løses ikke på tinget.
Derfor foreslås at en representativ arbeidsgruppe på 7-10
klubbrepresentanter har møter med styret og administrasjonen i
annet halvår for å gå dypere inn på pengebruk og prioritering.
Rapport lages og offentliggjøres. Så behandles rapporten i styret, og
legges deretter frem for tinget til drøfting.
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Rapport frå Arbeidsgruppa – etter EOF 2021

Samansetjing av arbeidsgruppa:
§
§
§
§
§

Ketil Stave, Oslo TK
John Erik Rustad, Holmestrand TK
Karin Dalbak, Heming TK
Helge Røsjø, Nordstrand TK
Ole Conrad Reier, Moss TK

§
§
§
§
§

Kathrine Flaaten, Stabekk TK
Arve Sjølstad, Hamar IL, tennisgruppen
Fredrik Vabog, Paradis TK
Morten Bjerke, Holmenkollen TK
Per Knut Christiansen, Fredrikstad TK

§ Det er styret si vurdering at arbeidsgruppa har lagt ned eit stort og
omfattande arbeid. Rapporten påpeiker at NTF har gjort og gjer mykje bra,
men at det og er område der NTF kan verta betre og kan utvikla seg vidare
§ Arbeidsgruppa har gjort ei god konkretisering av moglege tiltak og lista dette
i 45 anbefalingar
§ Rapporten dannar eit godt grunnlagsdokument i vidare arbeid til forbundet,
og særskilt opp mot utvikling av ny strategi- og handlingsplan

Rapport
publisert
tennis.no 26
mars 2021

§ Styret ynskjer med dette å takka for den innsatsen arbeidsgruppa har utført
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Rapport frå Arbeidsgruppa – etter EOF 2021

§ Rapporten oppsummerer observasjonar og tiltak med til saman 45
anbefalingar
§ Dette
§
§
§
§
§
§

innanfor områda:
Sport
Strategi og administrasjon
Økonomi
Kommunikasjon
Kultur
Klubb og ansvarsfordeling

§ For kvart tiltak er det gjort ei vurdering av alvorlegheitsgrad og kost/nytte
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45 anbefalingar frå arbeidsgruppa - systematisert
Høy
Middels
Lav

Anbefalinger fra Ekstraordinær Arbeidsgruppe - mars 2021
#

Område
1
2

Turneringer
Turneringer

3

Turneringer

4
5
6

Turneringer
Turneringer
Turneringer

7
8
9

Turneringer
Spillerutvikling
Spillerutvikling

10 Spillerutvikling
11 Spillerutvikling
12 Spillerutvikling
13 Topptennis
14 Topptennis
15 Topptennis
16 Topptennis
17 Topptennis
18 Topptennis
19 Topptennis
20 Topptennis
21 Topptennis
22 Topptennis
23 Strategi og
administrasjon
24 Strategi
og
administrasjon
25 Strategi
og
26 administrasjon
Strategi og
administrasjon
27 Strategi
og
administrasjon
28 Økonomi
29 Økonomi
30 Økonomi
31 Økonomi

32 Økonomi
33 Kommunikasjon
34 Kommunikasjon
35 Kommunikasjon
36 Kommunikasjon
37 Kommunikasjon
38 Kommunikasjon
39 Kultur
40 Klubb og
ansvarsfordelin
41 Klubb
og
ansvarsfordelin
42 Klubb
og
43 ansvarsfordelin
Klubb og
ansvarsfordelin
44 Klubb
og
ansvarsfordelin
45 Klubb
og
ansvarsfordelin

Alvor
25
17
3
45

Kost/nytte
24
20
1
45

Beskrivelse

Observasjon

Tiltak

Alvor

Kost/ nytte

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
1
2
3
4

Lav turneringsdeltakelse i distriktene
For få konkurransedyktige («competitive») kamper
For dårlig turneringstilbud til toppspillere
For få turneringsarrangører
Få lisensierte spillere i forhold til vekst i tennisskolen
Toppjuniorer deltar ikke i NM
Juniorspillere i seniorturneringer
Organisering, regionalisering og arbeidsfordeling
Trenerutdanning og Spillerguide
Holdninger og treningskultur i norsk tennis
Samlinger og fellestrening
Felles turneringsreiser
Dialogen med spillere og evt. klubb virker tilfeldig.
Klubbene har ikke nok ressurser
Kulturen i topptennismiljøet
Økonomi er en begrensning
Oppfølging av collegespillere
Invitere med tidligere toppspillere
Trenertilhørighet for spillere
Informasjon fra NTF
Kompetansen til NTF
Oppfølging av valgt strategi
Aktiv bruk av sjekkliste / handlingsplan for oppfølging av
mål
Dokumentasjonen
ansettelsesprosesser
Opprettelse av stilling og ansettelse
Krav om habilitet
Prosessen rundt fokusområder
80% til bredde og 20% til topp
NTFs fullmaktsmatrise
Personalkostnader og timeregistrering
Skriftlig fordeling av arbeidsoppgavene imellom NTF og
IRK.

Turneringsdeltakelsen er lav blant spillere i alle aldre i
Et for høyt antall kamper i Norge er ikke konkurransedyktige
(«competitive»), dvs.
de er ujevne
og gir
lite utbytte
for ibegge
Turneringstilbudet
til at
toppspillere,
ihht.
definisjon
senere
rapporten,
erturneringsarrangører
ikke tilstrekkelig for åtilskape
et topptennismiljø
NTF
mangler
regionale
og nasjonale på
turneringer
over hele
landet. Dette
gjelder
spesielt
turneringer
Antall
lisensierte
juniorspillere
(13-18
år) har
ikke økt
i takt med
økning
i antall
i tennisskolen
og eldre,
antall spesielt
barn som
De
antatt
bestebarn
spillerne
fra 15 år og
pådeltar
jentesiden,
deltar ikke i NM/Masters,
noepåvirkes
som er en
negativ
Tilbud
om breddeturneringer
for voksne
negativt
av at
yngre
juniorer
"overtar"
lavere
nivå.
De
fleste
sier seg
fornøydseniorturneringer
med NTFs innsatspå
rundt
rekruttering
og
opplæring gjennom får
TennisKids
og Aktivitetsutviklere,
Trenerutdanningen
god karakter
av de aller fleste. mens
Én
leder/trener
at deterertydelige
viktig åpå
kunne
tilby trenerFlere
treneremener
(og ledere)
at norske
spillere generelt
har for dårlige
holdninger
og altforflere
lett slipper
unna
med dårlig
Mange
trenere/klubber
etterlyser
og gjerne
smalere
samlinger
- ogetterlyser
en regionalisering
av flest
muligturneringsreiser
samlinger.
Flere
klubber
organisering
av felles
utenlands.
mener at aldersansvarligordningen
Spillere
får Noen
ikke nødvendig
informasjon til å planleggeburde
for sine
målsetninger.
Vagenok
kriterier
for å(banekapasitet,
starte en planleggingssamtale.
Klubbene
har ikke
ressurser
spillerkvalitet
for sparring/trening,
støttefunksjoner)
for å kunne
støtte spillere
Kulturen
i topptennismiljøet
er ikke forenlig
med målsetning
om
å nå internasjonale
resultater
seniornivå.
Treningsarbeidet
Økonomi
er en begrensning
forpåspillere
til å kunne
gjennomføre
ønsket satsning.
Toppspillere som
i dagvelger
tar som
utgangspunkt
at de
Oppfølging
av collegespillere
utdannelse
sammen
med en tenniskarriere
opplever
å hagod
bare
sporadisk kontakt
Invitere
tidligere toppspillere
(med
treningskultur
og med
innsatsvilje), som for
ikkespillere
lenger som
ønsker
satsning,
å
Trenertilhørighet
gårinternasjonal
over i seniorklassen
blirtilmer
fragmentert,fra
da NTF
mange
satser enten
ellerer
i
Informasjon
vedrørende
hva med
som collegetennis,
gjelder for de som
aktuelle for et til
topptennismiljø
i Norge til
er sitt
lite fulle
tilgjengelig
Kompetansen
NTF blir ikke utnyttet
potensial
innad i topptennismiljøet.
opplevesmellom
til å ikke
ta imot
Oppfølging
av valgt strategiSpillere
for topptennis
NTFs
styre og
administrasjon
ikkeogenadministrasjon
fast form. Det har
børaktiv
værebruk
sterkere
Vi
finner ikke athar
styret
av
sjekkliste / handlingsplan
for oppfølging
av mål. Det medfører
Dokumentasjonen
i forbindelse
med ansettelsesprosesser
i en
NTF virker
begrenset.
Generalsekretær
Krav
om habilitet
kan
er nedtegnet
opprette stilling
i NTF sine
og ansette
lover, men
person
vi kan
så ikke
lenge
det
er
innenfor
budsjett
og
plan
for
virksomhet
se at NTF i praksis har hatt fokus på habilitet. Det virker ikke å ha
Prosessen rundt opprettelsen av to nye fokusområder i 2019
oppfattes
av
EOF
Arbeidsgruppe
som
suboptimal
da
prosess
Det er usikkerhet knyttet til forankringen av fordelingen 80%og
til
bredde
og 20%svakheter
til topp. ved NTFs fullmaktsmatrise:
Det er enkelte
-Personalkostnader
Ikke spesifisert ombelastes
beløpsgrense
gjelder
per gang,
perfakturert
år eller i
prosjektet
dersom
den er
forbindelse
med
aktiviteten,
men prosjekt
Det foreligger
ingen
skriftlig fordeling
av er som hovedregel
arbeidsoppgavene innenfor økonomi og regnskap, verken internt
i NTF eller mellom NTF og IRK.

NTF kan etablere «kraftklubber» i hver region som har ansvar
Arrangere flere turneringer med UTR-inndeling som gir
flere konkurransedyktige
(«competitive»)
kamper,
Tilskuddet
til Grand Prix-arrangører
bør økes,
og detdvs. maks 1bør etableres
hovedsponsor
for «GP-touren»
for å gjøre den
Det
bør jobbesenaktivt
med å rekruttere
turneringsarrangører.
Større
medflere
innendørshaller
bør pålegges
å arrangere
Det
børklubber
arrangeres
lokale turneringer
for 10 år
og eldre
for åbør
unngå
atkrav
overgangen
blir for stor
TennisKids
NTF
stille
til juniorspillere
somfra
skal
representere Norge
i EM/Nordisk
at deetspiller
jobbes
kontinuerlig
NTF
bør opprette
fjerdeNM.
nivåDet
for bør
seniorer
(etter
Gold, for å
Silver,
Bronze) med
aldersgrense
18 år. Det bør settes 15 års
Ny
organisering
av norsk
spillerutvikling
EOF arbeidsgruppe
mener at NTF bør styrke
Kunnskapsbasert
spillerutvikling
God trenerutdanning
og trenerfunksjon
ernorsk
en grunnleggende
Styrking
av norske spilleres
holdninger og
treningskultur
Å bygge en bedre
norsk treningskultur vil være krevende og vil
Organisering
av kvalitetssamlinger
EOF arbeidsgruppe
anbefaler
at flere
samlinger og
Felles
turneringsreiser,
uttakskrav
og aldersansvarlige
trenere
EOF arbeidsgruppe
anbefaler at
med til å inkludere
Oppdatere
stillingsbeskrivelse
forordningen
landslagstrener
faste
halvårlige
medansvar
topp 10-spillere,
én for
Vi
mener
at NTFsamtaler
må ta større
for å etablere
et
topptennismiljø
i Norge
vedkreves
å benytte
eksisterende
1.
Rette fokus mot
hva som
allerede
i lavere
aldersklasser,
dvs.et
under
16for
år. åDette
arbeidet
foregår i
NTF
bør ta på seg
ansvar
koordinere
reisevirksomhet
til
aktuelle
turneringermå
i utlandet
dersom
man
dele
og
Et
topptennismiljø
favne alle
erkan
gode
nokpåtiltrenerå kunne
bidra trening
til at kulturen
blant
de beste spillere
utviklerfra
seg.
Vi mener
Tilby
for ferdig
utdannede
college,
eller
spillere
som ikke
lenger ønsker
å satse
For
en bedre
oppfølging
av spillere
sominternasjonalt.
er knyttet til etDisse
sentralt
topptennismiljø
må trenerkompetanse
NTF
regi være
mer
Opprette
en kommunikasjonskanal
somi til
enhver
tid følges
opp medmer
informasjon
fra NTFi med
hva
som gjelder
Frigjøre
tid for ressurser
NTF til
å fokusere
på av treninger,
topptennismiljøet
av spillere
for å sette
en standard og
Styret
bør etablere(senior)
rutiner for
å kvalitetssikre
gjennomføring
av
pilaren
for topptennis.
Omog
nødvendig
bør et forum
for et
Vi
anbefaler
at NTFs styre
generalsekretær
etablerer
system
fordet
sjekkliste
/ handlingsplan
bl.a. angir hvem
som
Vi
mener
er behov
for økt grad avsom
dokumentasjon
rundt
ansettelser.
Vi anbefaler
at det til hverog
ansettelse
av
NTF
bør revidere
sin fullmaktsmatrise
ta inn regulering
av
ansettelse.
EOF arbeidsgruppe
mener
det burde
være i og
NTF
bør kartlegge
prosesser relatert
tilat
habilitet
og bierverv,
det bør
utarbeides sentrale,
rutiner
for
EOF
arbeidsgruppe
mener atenhetlige
NTF må ha
fokusog
påregler
prosess,
skriftliggjøring
fremover.
Det er et behovog
forvirksomhetsstyring
å tydeliggjøre hvordan
denne
fordelingen
80%
til
bredde
og
20%
til
topp
skal
forstås
og hva
De observerte svakhetene bør utbedres.
Det bør vurderes om det kan være hensiktsmessig å benytte
timeregistreringsverktøy
for å fordele
alle fordeling
personalkostnader
på
Vi anbefaler at NTF utarbeider
en skriftlig
av
arbeidsoppgaver, både internt i NTF og mellom NTF og IRK. I
tillegg bør den faktiske arbeidsfordelingen evalueres.

Høy
Høy
Høy
Middels
Middels
Middels
Lav
Høy
Middels
Høy
Høy
Middels
Høy
Høy
Høy
Middels
Høy
Middels
Middels
Høy
Høy
Høy
Middels
Middels
Middels
Høy
Høy
Høy
Høy
Middels
Middels

Middels
Høy
Middels
Høy
Høy
Høy
Høy
Middels
Høy
Høy
Middels
Middels
Høy
Middels
Middels
Middels
Høy
Høy
Middels
Høy
Middels
Høy
Høy
Høy
Middels
Høy
Høy
Lav
Høy
Middels
Høy

5
1
2
3
4
5
6
1
1
2
3
4
5
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Frie budsjett midler.
Klubbinformasjon og sosiale medier & hjemmeside
Engasjement i forkant av Ting
Dialog med og mellom trenere
Klubbkontakt - personlig dialog
Hva gjør NTF?
Rollefordeling - tydlighet
NTF verdier
Kategorisering av klubber - differensiert oppfølging
Kvalitetssikring - informasjon og involvering
Tidlig informasjon - Årshjul
Sikre riktig kontaktpunkt og involvering i klubb
Kontinuitet i klubbstyrer
Klubb-besøk

Det virker å være kun ca. 3 % av NTF sitt budsjett som kan anses
som frie midler. i sosiale medier fungerer godt. Benyttelse av all
Kommunikasjon
informasjon
og verktøy på
dårlig,gjør
og at
fordette
lite ikke
Dagens
kommunikasjon
ogTennis.no
deltagelseerpåfor
Tinget
blir et forum hvor
man påvirker
ogVurdere
utviklingen
for
Trenermøter
etterspurt
og viktigretningen
for trenere.
frekvens
på trenerkonferansen
(«Coaches
innhold
Lite
utadrettet og personlig
dialogConference»)
mellom NTF og hvilket
klubb. Man
savner mer
personligerkontakt
ønsker men
bedredet
dialog.
Hyppig
informasjon
positivtog
mottatt,
er for lite
kunnskap om
hva NTF gjør
og hvasom
de arena
bidrar for
med.
Uformelle
møteplasser
fungerer
meningsutvekslinger,
oger
med
bedre
kunnskap
om
hva
Verdigrunnlaget
Tennisklubbene
itilNorge
NTF
varierer
svært
lite
i stor
kjent
gradblant
i forhold
klubbene.
tilNTF gjør

NTF bør gjennomføre en vurdering på hvordan frie midler kan
benyttesklubber
best mulig,
at midlene
kan favne
mulig i
Besøke
og haslik
egne
Teams-møter
hvor bredest
dette settes
søkelys på.
klubber kan gjerne
inviteres
og
Etablere
et Flere
fora, representert
av norsk
tennis,samlet,
som i forkant
diskuterer og foreslår
retning
og pilarer.
Gjenopprette
møtearenaer
forinnenfor
trenere ulike
for å områder
kunne diskutere
forskjellige
tema,
åpneTeams-møter
opp for mer og
bedre dialog
Besøke
klubber
ogsamt
ha egne
hvor
dette fokuseres
på. Flere samt
klubber
kanplan
gjerne
inviteres samlet, og
Videreføre
månedsbrev,
legge
for generell
informasjon som
beskriver oppgaver
sommedia
utføresogavgenerell
NTF.
Tydeliggjøre
rollefordeling,
prioritet mot
informasjon
ompå
arbeidsoppgaver.
Utvikle
en plan
hvordan eksisterende verdier kan
videreutvikles
opp i ogavforenkles)
de
NTF
bør foreta(ryddes
en kartlegging
klubbeneog
oghvordan
holde den
profesjonalitet og har helt ulike behov. Oppgavefordelingen
kontinuerlig
oppdatert,
f.eks.
vedog
å ta
i bruk
Mange klubber har en opplevelse av at NTF ikke lytter, ikke tar
Involvere
klubber
gjennom
faste
kontinuerlige
møter med
hensyn klubber
til innspill
i klubbene.
gitt agenda
i forkant,
underveis ogDatoer
i
Mange
harogenmeninger
opplevelse
av at NTF ikke sender ut
Det
er viktigog
at god
NTFoppfølging,
jobber langsiktig
og gjentagende.
for
informasjon
omhar
aktiviteter
i god nok
tid.NTF ikke tar kontakt med Iarrangement
må settes
i god tid,er
informasjon
Mange
klubber
en opplevelse
av at
kommunikasjon
mot klubbene
det viktig atmå
1) sendes
alle de ut i
personen
medirett
myndighet
(omgår for
klubber
som
berøres av informasjonen
samme informasjon
Stor
utskifting
klubbstyrer
kani klubben
skape utfordringer
For
å sikre
informasjonsflyt
til skiftendefår
klubbstyrer,
kan NTF
i samarbeidet
mellom NTF ogog
klubbene.
f.eks.
tydeliggjøre
gjensidige
informere
Ikontinuiteten
vår gjennomgang
av spørreundersøkelsen
i intervjuer med
Vi
anser
det som svært
viktigforventninger,
at NTF får på plass
en godom
og hvilke
nøkkelpersoner i NTF, er det klart at det p.t. ikke foreligger en
strategisk plan for å besøke klubber, samt være til stede for
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Høy
Høy
Høy
Middels
Middels
Høy
Middels
Middels
Middels
Høy
Middels

Id nr.

34

17

04.11.2021

Oppsummering frå rapporten

35

Oppsummering frå rapporten

36

18

04.11.2021

Oppsummering frå rapporten

37

Oppsummering frå rapporten

38

19

04.11.2021

Fyrste vurdering frå styret – i april
Høy
Middels
Lav

Anbefalinger fra Ekstraordinær Arbeidsgruppe - mars 2021
#

Område
1
2

Turneringer
Turneringer

3

Turneringer

4

Turneringer

5
6

Turneringer
Turneringer

7
8

Turneringer
Spillerutvikling
Spillerutvikling

12 Spillerutvikling
13 Topptennis
14 Topptennis

17 Topptennis
18 Topptennis
19 Topptennis
20 Topptennis
21 Topptennis
22 Topptennis

Observasjon

Tiltak

Alvor

Kost/ nytte

Turneringsdeltakelsen er lav blant spillere i alle aldre i
Et for høyt antall kamper i Norge er ikke konkurransedyktige
(«competitive»), dvs.
de er ujevne
og gir
lite utbytte
for ibegge
Turneringstilbudet
til at
toppspillere,
ihht.
definisjon
senere
rapporten,
erturneringsarrangører
ikke tilstrekkelig for åtilskape
et topptennismiljø
NTF
mangler
regionale
og nasjonale på
turneringer
over hele
landet. Dette
gjelder
spesielt
turneringer
Antall
lisensierte
juniorspillere
(13-18
år) har
ikke økt
i takt med
økning
i antall
i tennisskolen
og eldre,
antall spesielt
barn som
De
antatt
bestebarn
spillerne
fra 15 år og
pådeltar
jentesiden,
deltar ikke i NM/Masters,
noepåvirkes
som er en
negativ
Tilbud
om breddeturneringer
for voksne
negativt
av at
yngre
juniorer
"overtar"
lavere
nivå.
De
fleste
sier seg
fornøydseniorturneringer
med NTFs innsatspå
rundt
rekruttering
og
opplæring gjennom får
TennisKids
og Aktivitetsutviklere,
Trenerutdanningen
god karakter
av de aller fleste. mens
Én
leder/trener
at deterertydelige
viktig åpå
kunne
tilby trenerFlere
treneremener
(og ledere)
at norske
spillere generelt
har for dårlige
holdninger
og altforflere
lett slipper
unna
med dårlig
Mange
trenere/klubber
etterlyser
og gjerne
smalere
samlinger
- ogetterlyser
en regionalisering
av flest
muligturneringsreiser
samlinger.
Flere
klubber
organisering
av felles
utenlands.
mener at aldersansvarligordningen
Spillere
får Noen
ikke nødvendig
informasjon til å planleggeburde
for sine
målsetninger.
Vagenok
kriterier
for å(banekapasitet,
starte en planleggingssamtale.
Klubbene
har ikke
ressurser
spillerkvalitet
for
sparring/trening,
støttefunksjoner)
for å kunne
støtte spillere
Kulturen
i topptennismiljøet
er ikke forenlig
med målsetning
om
å nå internasjonale
resultater
seniornivå.
Treningsarbeidet
Økonomi
er en begrensning
forpåspillere
til å kunne
gjennomføre
ønsket satsning.
Toppspillere som
i dagvelger
tar som
utgangspunkt
at de
Oppfølging
av collegespillere
utdannelse
sammen
med en tenniskarriere
opplever
å hagod
bare
sporadisk kontakt
Invitere
tidligere toppspillere
(med
treningskultur
og med
innsatsvilje), som for
ikkespillere
lenger som
ønsker
satsning,
å
Trenertilhørighet
gårinternasjonal
over i seniorklassen
blirtilmer
fragmentert,fra
da NTF
mange
satser enten
ellerer
i
Informasjon
vedrørende
hva med
som collegetennis,
gjelder for de som
aktuelle for et til
topptennismiljø
i Norge til
er sitt
lite fulle
tilgjengelig
Kompetansen
NTF blir ikke utnyttet
potensial
innad i topptennismiljøet.
opplevesmellom
til å ikke
ta imot
Oppfølging
av valgt strategiSpillere
for topptennis
NTFs
styre og
administrasjon
ikkeogenadministrasjon
fast form. Det har
børaktiv
værebruk
sterkere
Vi
finner ikke athar
styret
av
sjekkliste / handlingsplan
for oppfølging
av mål. Det medfører
Dokumentasjonen
i forbindelse
med ansettelsesprosesser
i en
NTF virker
begrenset.
Generalsekretær
Krav
om habilitet
kan
er nedtegnet
opprette stilling
i NTF sine
og ansette
lover, men
person
vi kan
så ikke
lenge
detaterNTF
innenfor
budsjett
ogfokus
plan for
virksomhet
se
i praksis
har hatt
på habilitet.
Det virker ikke å ha
Prosessen rundt opprettelsen av to nye fokusområder i 2019
oppfattes
av EOF Arbeidsgruppe
som suboptimal
da prosess
Det
er usikkerhet
knyttet til forankringen
av fordelingen
80%og
til
bredde
og 20%svakheter
til topp. ved NTFs fullmaktsmatrise:
Det
er enkelte
- Ikke spesifisert ombelastes
beløpsgrense
gjelder
per gang,
perfakturert
år eller i
Personalkostnader
prosjektet
dersom
den er
forbindelse
med
aktiviteten,
men prosjekt
Det foreligger
ingen
skriftlig fordeling
av er som hovedregel
arbeidsoppgavene innenfor økonomi og regnskap, verken internt
i NTF eller mellom NTF og IRK.

NTF kan etablere «kraftklubber» i hver region som har ansvar
Arrangere flere turneringer med UTR-inndeling som gir
flere konkurransedyktige
(«competitive»)
kamper,
Tilskuddet
til Grand Prix-arrangører
bør økes,
og detdvs. maks 1bør etableres
hovedsponsor
for «GP-touren»
for å gjøre den
Det
bør jobbesenaktivt
med å rekruttere
turneringsarrangører.
Større
medflere
innendørshaller
bør pålegges
å arrangere
Det
børklubber
arrangeres
lokale turneringer
for 10 år
og eldre
for åbør
unngå
atkrav
overgangen
blir for stor
TennisKids
NTF
stille
til juniorspillere
somfra
skal
representere Norge
i EM/Nordisk
at deetspiller
jobbes
kontinuerlig
NTF
bør opprette
fjerdeNM.
nivåDet
for bør
seniorer
(etter
Gold, for å
Silver,
Bronze) med
aldersgrense
18 år. Det bør settes 15 års
Ny
organisering
av norsk
spillerutvikling
EOF arbeidsgruppe
mener at NTF bør styrke
Kunnskapsbasert
spillerutvikling
God trenerutdanning
og trenerfunksjon
ernorsk
en grunnleggende
Styrking
av norske spilleres
holdninger og
treningskultur
Å bygge en bedre
norsk treningskultur vil være krevende og vil
Organisering
av kvalitetssamlinger
EOF arbeidsgruppe
anbefaler
at flere
samlinger og
Felles
turneringsreiser,
uttakskrav
og aldersansvarlige
trenere
EOF arbeidsgruppe
anbefaler at
med til å inkludere
Oppdatere
stillingsbeskrivelse
forordningen
landslagstrener
faste
halvårlige
medansvar
topp 10-spillere,
én for
Vi
mener
at NTFsamtaler
må ta større
for å etablere
et
topptennismiljø
i Norge
vedkreves
å benytte
eksisterende
1. Rette fokus mot
hva som
allerede
i lavere
aldersklasser,
dvs.et
under
16for
år. åDette
arbeidet
foregår i
NTF
bør ta på seg
ansvar
koordinere
reisevirksomhet
til
aktuelle
turneringermå
i utlandet
dersom
man
dele
og
Et
topptennismiljø
favne alle
erkan
gode
nokpåtiltrenerå kunne
bidra trening
til at kulturen
blant
de beste spillere
utviklerfra
seg.
Vi mener
Tilby
for ferdig
utdannede
college,
eller
spillere
som ikke
lenger ønsker
å satse
For
en bedre
oppfølging
av spillere
sominternasjonalt.
er knyttet til etDisse
sentralt
topptennismiljø
må trenerkompetanse
NTF
regi være
mer
Opprette
en kommunikasjonskanal
somi til
enhver
tid følges
opp medmer
informasjon
fra NTFi med
hva
som gjelder
Frigjøre
tid for ressurser
NTF til
å fokusere
på av treninger,
topptennismiljøet
av spillere
for å sette
en standard og
Styret
bør etablere(senior)
rutiner for
å kvalitetssikre
gjennomføring
av
pilaren
for topptennis.
Omog
nødvendig
bør et forum
for et
Vi
anbefaler
at NTFs styre
generalsekretær
etablerer
system
fordet
sjekkliste
/ handlingsplan
bl.a. angir hvem
som
Vi
mener
er behov
for økt grad avsom
dokumentasjon
rundt
ansettelser.
Vi anbefaler
at det til hverog
ansettelse
av
NTF
bør revidere
sin fullmaktsmatrise
ta inn regulering
av
ansettelse.
EOF arbeidsgruppe
mener
det burde
være i og
NTF
bør kartlegge
prosesser relatert
tilat
habilitet
og bierverv,
det bør
utarbeides sentrale,
rutiner
for
EOF
arbeidsgruppe
mener atenhetlige
NTF må ha
fokusog
påregler
prosess,
skriftliggjøring
fremover.
Det
er et behovog
forvirksomhetsstyring
å tydeliggjøre hvordan
denne
fordelingen
80%
til breddebør
og 20%
til topp skal forstås og hva
De
observerte
svakhetene
utbedres.
Det bør vurderes om det kan være hensiktsmessig å benytte
timeregistreringsverktøy
for
å
fordele
alle
personalkostnader
på
Vi anbefaler at NTF utarbeider en skriftlig fordeling av
arbeidsoppgaver, både internt i NTF og mellom NTF og IRK. I
tillegg bør den faktiske arbeidsfordelingen evalueres.

Høy
Høy
Høy
Middels
Middels
Middels
Lav
Høy
Middels
Høy
Høy
Middels
Høy
Høy
Høy
Middels
Høy
Middels
Middels
Høy
Høy
Høy
Middels
Middels
Middels
Høy
Høy
Høy
Høy
Middels
Middels

Middels
Høy
Middels
Høy
Høy
Høy
Høy
Middels
Høy
Høy
Middels
Middels
Høy
Middels
Middels
Middels
Høy
Høy
Middels
Høy
Middels
Høy
Høy
Høy
Middels
Høy
Høy
Lav
Høy
Middels
Høy

Mulig, men vil ta tid
Heve nivå,
Det er stor interesse allerede, både Villige arrangører,
blantinteresse
klubber og
og ta i bruk
Stor
forspillere
å styrke GP, både banekapasitet
Ompriorteringer/øke
hos Borg,
og utvalgtelokale
klubber
avsetninger/arrangørklubbe
Der
det erNTF
interesse/nok
Kompetanseutvikling
spillere.men
Færre
klubber
tournament
planner og
Mulig,
vil ta
tid i distriktet, Villige
klubber,

5
1
2
3
4
5
6
1
1
2
3
4
5
6

Frie budsjett midler.
Klubbinformasjon og sosiale medier & hjemmeside
Engasjement i forkant av Ting
Dialog med og mellom trenere
Klubbkontakt - personlig dialog
Hva gjør NTF?
Rollefordeling - tydlighet
NTF verdier
Kategorisering av klubber - differensiert oppfølging
Kvalitetssikring - informasjon og involvering
Tidlig informasjon - Årshjul
Sikre riktig kontaktpunkt og involvering i klubb
Kontinuitet i klubbstyrer
Klubb-besøk

Det virker å være kun ca. 3 % av NTF sitt budsjett som kan anses
som frie midler. i sosiale medier fungerer godt. Benyttelse av all
Kommunikasjon
informasjon
og verktøy på
dårlig,gjør
og at
fordette
lite ikke
Dagens kommunikasjon
ogTennis.no
deltagelseerpåfor
Tinget
blir et forum hvor
man påvirker
ogVurdere
utviklingen
for
Trenermøter
etterspurt
og viktigretningen
for trenere.
frekvens
på trenerkonferansen
(«Coaches
innhold
Lite
utadrettet og personlig
dialogConference»)
mellom NTF og hvilket
klubb. Man
savner mer
personligerkontakt
ønsker men
bedredet
dialog.
Hyppig
informasjon
positivtog
mottatt,
er for lite
kunnskap om
hva NTF gjør
og hvasom
de arena
bidrar for
med.
Uformelle
møteplasser
fungerer
meningsutvekslinger,
oger
med
bedre
kunnskap
om
hva
Verdigrunnlaget
Tennisklubbene
itilNorge
NTF
varierer
svært
lite
i stor
kjent
gradblant
i forhold
klubbene.
tilNTF gjør

NTF bør gjennomføre en vurdering på hvordan frie midler kan
benyttesklubber
best mulig,
at midlene
kan favne
mulig i
Besøke
og haslik
egne
Teams-møter
hvor bredest
dette settes
søkelys
klubber kan gjerne
inviteres
og
Etablerepå.
et Flere
fora, representert
av norsk
tennis,samlet,
som i forkant
diskuterer og foreslår
retning
og pilarer.
Gjenopprette
møtearenaer
forinnenfor
trenere ulike
for å områder
kunne diskutere
forskjellige
tema,
åpneTeams-møter
opp for mer og
bedre dialog
Besøke
klubber
ogsamt
ha egne
hvor
dette fokuseres
på. Flere samt
klubber
kanplan
gjerne
inviteres samlet, og
Videreføre
månedsbrev,
legge
for generell
informasjon som
beskriver oppgaver
sommedia
utføresogavgenerell
NTF.
Tydeliggjøre
rollefordeling,
prioritet mot
informasjon
ompå
arbeidsoppgaver.
Utvikle
en plan
hvordan eksisterende verdier kan
videreutvikles
opp i ogavforenkles)
de
NTF
bør foreta(ryddes
en kartlegging
klubbeneog
oghvordan
holde den
profesjonalitet og har helt ulike behov. Oppgavefordelingen
kontinuerlig
oppdatert,
f.eks.
vedog
å ta
i bruk
Mange klubber har en opplevelse av at NTF ikke lytter, ikke tar
Involvere
klubber
gjennom
faste
kontinuerlige
møter med
hensyn klubber
til innspill
i klubbene.
gitt agenda
i forkant,
underveis ogDatoer
i
Mange
harogenmeninger
opplevelse
av at NTF ikke sender ut
Det
er viktigog
at god
NTFoppfølging,
jobber langsiktig
og gjentagende.
for
informasjon
omhar
aktiviteter
i god nok
tid.NTF ikke tar kontakt med Iarrangement
må settes
i god tid,er
informasjon
Mange
klubber
en opplevelse
av at
kommunikasjon
mot klubbene
det viktig atmå
1) sendes
alle de ut i
personen
medirett
myndighet
(omgår for
klubber
som
berøres av informasjonen
samme informasjon
Stor
utskifting
klubbstyrer
kani klubben
skape utfordringer
For
å sikre
informasjonsflyt
til skiftendefår
klubbstyrer,
kan NTF
i samarbeidet
mellom NTF ogog
klubbene.
f.eks.
tydeliggjøre
gjensidige
informere
Ikontinuiteten
vår gjennomgang
av spørreundersøkelsen
i intervjuer med
Vi
anser
det som svært
viktigforventninger,
at NTF får på plass
en godom
og hvilke
nøkkelpersoner i NTF, er det klart at det p.t. ikke foreligger en
strategisk plan for å besøke klubber, samt være til stede for

Middels
Lav
Høy
Middels
Høy
Høy
Høy
Middels
Lav
Høy
Høy
Høy
Middels
Høy

Middels
Høy
Middels
Høy
Høy
Høy
Middels
Middels
Høy
Middels
Middels
Middels
Høy
Middels

Ønsker vi større frihet mht frie
midler?
Stor
Tilsynelatende stor interesse for
dette
Delvis interesse for dette

§ Vidare vurderte styret ei tidsmessig prioritering av anbefalingane
23 Strategi og
administrasjon
24 Strategi
og
administrasjon
25 Strategi
og
26 administrasjon
Strategi og
administrasjon
27 Strategi
og
administrasjon
28 Økonomi

§ Styret var ikkje einig i to av anbefalingane (neste slide)
29 Økonomi
30 Økonomi
31 Økonomi

32 Økonomi
33 Kommunikasjon
34 Kommunikasjon
35 Kommunikasjon
36 Kommunikasjon
37 Kommunikasjon
38 Kommunikasjon
39 Kultur
40 Klubb og
ansvarsfordelin
41 Klubb
og
ansvarsfordelin
42 Klubb
og
43 ansvarsfordelin
Klubb og
ansvarsfordelin
44 Klubb
og
ansvarsfordelin
45 Klubb
og
ansvarsfordelin

Realisme

1
2
3
4
5

Beskrivelse

§ Kva krevst – kva tiltak/prioriteringar/budsjett må til
15 Topptennis
16 Topptennis

NTF vurdering:

Lav turneringsdeltakelse i distriktene
For få konkurransedyktige («competitive») kamper
For dårlig turneringstilbud til toppspillere
For få turneringsarrangører
Få lisensierte spillere i forhold til vekst i tennisskolen
Toppjuniorer deltar ikke i NM
Juniorspillere i seniorturneringer
Organisering, regionalisering og arbeidsfordeling
Trenerutdanning og Spillerguide
Holdninger og treningskultur i norsk tennis
Samlinger og fellestrening
Felles turneringsreiser
Dialogen med spillere og evt. klubb virker tilfeldig.
Klubbene har ikke nok ressurser
Kulturen i topptennismiljøet
Økonomi er en begrensning
Oppfølging av collegespillere
Invitere med tidligere toppspillere
Trenertilhørighet for spillere
Informasjon fra NTF
Kompetansen til NTF
Oppfølging av valgt strategi
Aktiv bruk av sjekkliste / handlingsplan for oppfølging av
mål
Dokumentasjonen
ansettelsesprosesser
Opprettelse av stilling og ansettelse
Krav om habilitet
Prosessen rundt fokusområder
80% til bredde og 20% til topp
NTFs fullmaktsmatrise
Personalkostnader og timeregistrering
Skriftlig fordeling av arbeidsoppgavene imellom NTF og
IRK.

§ Realisme – kor lett eller sannsynleg er det at anbefalinga kan
gjennomførast
9

Kost/nytte
24
20
1
45

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
1
2
3
4

Id nr.

Styret gjorde ei eiga vurdering av
10 Spillerutvikling
11 Spillerutvikling

Alvor
25
17
3
45

Stemmer dette? For senior (har
skjedd)tar kort tid
Mulig,
Fornuftig og mulig
Kan gjennomføres
Kan lett implementeres
Stor interesse blant de få sterke
Mulig, tar kort tid
Kan vurderes

Hva kreves

Implementert allerede
Før sommeren
Til Tinget
Neste periode
Ikke enig - aldri

Prioritering

banekapasitet,
øktMen
Dette
gjøre i dag.
formalisering
medmed
Etablere
nytt nivå
deltakerbegresning.
Har
Klubber
eller regioner
som
ønsker å være
lokomotivet.
Økonomi
og prioritering
Nasjonal
spillerutviklingsmodell,
men
Ansvarfordeling
og
samarbeid
mellom klubb,
En
klar modell,

4
1
2
3
4
2
3
3
4
4
4
4
4

Sammensatt mulighet

ansvarsfordeling,
Tydeliggjøre
ansvarsfordeling
Region/Kraftklubber og

Sammensatt mulighet
Covid har skapt en realitet og
mulighet
Lav

delaktighet fra klubber
Ansvarfordeling
og
samarbeid
mellompåklubb,
Fast
treningsbase
OTA +
ressurser
NTF kan kun holde kontakt

4
1

Lav, tidligere spillere er sjeldent
interessert
nok i eksisterende
Mulig
og tilstede

med
som åerbenytte
aktuell
Er
detspillere
ikke bedre
NTF ressurser
beste
Faste
treningerpåpådeOTA

4
4

Implementert allerede
Før sommeren
Til Tinget
Neste periode
Ikke enig

4

12
5
13
13
2

2

og/eller
i regionssenter
Tilstede
NTF og klubbtrenere
må
finne felles
møtearener
Tilstede. Men ikke lett så frem til at Felles
kulturbygging
og
det er og
personlige
fremsnakking
Mulig
realistiskrelasjoner som
Enighet rundt av
en norsk
modell/organisering
og og
Finnes og etterleves
Tracking
av overordnede
individuelle
Tilstede
Fornyede
rutiner i

2
3
4

Interesse har vært der og er tilstede administrasjonen
God kommunikasjonsflyt og
involvering
mellom
GS og
Finnes i lovverk.
Gitt
behov så
kan lovkomite
utarbeide
"nye"
rutiner
Stor blant de som engasjerer seg
Mer
formelle
prosesser
med
fremlegging
til høring
Må diskuteres i styret og ses i
En
vurdering
iht valgte
sammenheng
med
ny
S&H
satningsområder
Må diskuteres i styret
Gjennomgang og og
vurderirng
om
nåværende
Lite hensiktsmessig
Arbeidsprosent allerede

1
1
3

fordelt iht av
Overføring
økonomioppgaver fra
seniorkonsulent til GS. I
tillegg vises det til igangsatt
dialog med IRK og NTF
Vurdering av kostnader og
mulighet
for omdisponering
NTF har igangsatt
en rekke
tiltak som
har truffet
godt.
Tertiale
møter
med styret

3

(orientering
NTF
leverer iog
et innspill).
normalår28
etterutdanningskurs
samt
Digitalt
møte mandager,
fadderklubbordning.
NTF er på vei til å utarbeide

1
1

en brosjyre.
Om
ja: arbeidsavtale
Ireforhandlet
brosjyren som er på vei
synliggjøres av klubber
Kategorisering
iht aktiv klubb
konsept.
Formelle
prosesser
og
kommunikasjon
Medlemsskriv og

1
3
3

nyhetsbrevmøter fører til
Uformelle
formell oppsummering
Utsending
av S&H, hvemog
gjør hva, hvem
Tydeliggjøre
og skal
være tidlig

1
3
4

Skal gjennomføres

Stor
Tilstede
Er dette myntet på ØS eksterne
engasjement?
Tja
og ja.
Har vært vurdert og er interessant
Tja og ja. Mye bra har vært gjort,
men
krever også
engasjement
fra
Ja.
Ønskelig
fra NTFs
side.
Ja. Ønskelig fra NTFs side.
Ja. Ønskelig fra NTFs side.
Forventningsavklaring og forståelse
for nettverksmøtenes hensikt

1
1

3
2
5

5
1
3

1

3
3

ute med invitasjon (og

39

Fyrste vurdering frå styret – 2 tiltak ein ikkje støtta
Høy
Middels
Lav

Anbefalinger fra Ekstraordinær Arbeidsgruppe - mars 2021
#

Område
1
2

Turneringer
Turneringer

3

Turneringer

4
5

Turneringer
Turneringer

6

Turneringer

7
8
9

Turneringer
Spillerutvikling
Spillerutvikling

10 Spillerutvikling
11 Spillerutvikling
12 Spillerutvikling
13 Topptennis
14 Topptennis
15 Topptennis
16 Topptennis
17 Topptennis

# Område
30 Økonomi

18 Topptennis
19 Topptennis

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
1
2
3
4

Beskrivelse

Observasjon

Tiltak

Lav turneringsdeltakelse i distriktene
For få konkurransedyktige («competitive») kamper
For dårlig turneringstilbud til toppspillere
For få turneringsarrangører
Få lisensierte spillere i forhold til vekst i tennisskolen
Toppjuniorer deltar ikke i NM
Juniorspillere i seniorturneringer
Organisering, regionalisering og arbeidsfordeling
Trenerutdanning og Spillerguide
Holdninger og treningskultur i norsk tennis
Samlinger og fellestrening
Felles turneringsreiser
Dialogen med spillere og evt. klubb virker tilfeldig.
Klubbene har ikke nok ressurser
Kulturen i topptennismiljøet
Økonomi er en begrensning
Oppfølging av collegespillere
Invitere med tidligere toppspillere
Trenertilhørighet for spillere
Informasjon fra NTF
Kompetansen til NTF
Oppfølging av valgt strategi
Aktiv bruk av sjekkliste / handlingsplan for oppfølging av
mål
Dokumentasjonen
ansettelsesprosesser
Opprettelse av stilling og ansettelse
Krav om habilitet
Prosessen rundt fokusområder
80% til bredde og 20% til topp
NTFs fullmaktsmatrise
Personalkostnader og timeregistrering
Skriftlig fordeling av arbeidsoppgavene imellom NTF og
IRK.

Turneringsdeltakelsen er lav blant spillere i alle aldre i
Et for høyt antall kamper i Norge er ikke konkurransedyktige
(«competitive»), dvs.
de er ujevne
og gir
lite utbytte
for ibegge
Turneringstilbudet
til at
toppspillere,
ihht.
definisjon
senere
rapporten,
erturneringsarrangører
ikke tilstrekkelig for åtilskape
et topptennismiljø
NTF
mangler
regionale
og nasjonale på
turneringer
over hele
landet. Dette
gjelder
spesielt
turneringer
Antall
lisensierte
juniorspillere
(13-18
år) har
ikke økt
i takt med
økning
i antall
i tennisskolen
og eldre,
antall spesielt
barn som
De
antatt
bestebarn
spillerne
fra 15 år og
pådeltar
jentesiden,
deltar ikke i NM/Masters,
noepåvirkes
som er en
negativ
Tilbud
om breddeturneringer
for voksne
negativt
av at
yngre
juniorer
"overtar"
lavere
nivå.
De
fleste
sier seg
fornøydseniorturneringer
med NTFs innsatspå
rundt
rekruttering
og
opplæring gjennom får
TennisKids
og Aktivitetsutviklere,
Trenerutdanningen
god karakter
av de aller fleste. mens
Én
leder/trener
at deterertydelige
viktig åpå
kunne
tilby trenerFlere
treneremener
(og ledere)
at norske
spillere generelt
har for dårlige
holdninger
og altforflere
lett slipper
unna
med dårlig
Mange
trenere/klubber
etterlyser
og gjerne
smalere
samlinger
- ogetterlyser
en regionalisering
av flest
muligturneringsreiser
samlinger.
Flere
klubber
organisering
av felles
utenlands.
mener at aldersansvarligordningen
Spillere
får Noen
ikke nødvendig
informasjon til å planleggeburde
for sine
målsetninger.
Vagenok
kriterier
for å(banekapasitet,
starte en planleggingssamtale.
Klubbene
har ikke
ressurser
spillerkvalitet
for
sparring/trening,
støttefunksjoner)
for å kunne
støtte spillere
Kulturen
i topptennismiljøet
er ikke forenlig
med målsetning
om
å nå internasjonale
resultater
seniornivå.
Treningsarbeidet
Økonomi
er en begrensning
forpåspillere
til å kunne
gjennomføre
ønsket satsning.
Toppspillere som
i dagvelger
tar som
utgangspunkt
at de
Oppfølging
av collegespillere
utdannelse
sammen
med en tenniskarriere
opplever
å hagod
bare
sporadisk kontakt
Invitere
tidligere toppspillere
(med
treningskultur
og med
innsatsvilje), som for
ikkespillere
lenger som
ønsker
satsning,
å
Trenertilhørighet
gårinternasjonal
over i seniorklassen
blirtilmer
fragmentert,fra
da NTF
mange
satser enten
ellerer
i
Informasjon
vedrørende
hva med
som collegetennis,
gjelder for de som
aktuelle for et til
topptennismiljø
i Norge til
er sitt
lite fulle
tilgjengelig
Kompetansen
NTF blir ikke utnyttet
potensial
innad i topptennismiljøet.
opplevesmellom
til å ikke
ta imot
Oppfølging
av valgt strategiSpillere
for topptennis
NTFs
styre og
administrasjon
ikkeogenadministrasjon
fast form. Det har
børaktiv
værebruk
sterkere
Vi
finner ikke athar
styret
av
sjekkliste / handlingsplan
for oppfølging
av mål. Det medfører
Dokumentasjonen
i forbindelse
med ansettelsesprosesser
i en
NTF virker
begrenset.
Generalsekretær
Krav
om habilitet
kan
er nedtegnet
opprette stilling
i NTF sine
og ansette
lover, men
person
vi kan
så ikke
lenge
detaterNTF
innenfor
budsjett
ogfokus
plan for
virksomhet
se
i praksis
har hatt
på habilitet.
Det virker ikke å ha
Prosessen rundt opprettelsen av to nye fokusområder i 2019
oppfattes
av EOF Arbeidsgruppe
som suboptimal
da prosess
Det
er usikkerhet
knyttet til forankringen
av fordelingen
80%og
til
bredde
og 20%svakheter
til topp. ved NTFs fullmaktsmatrise:
Det
er enkelte
- Ikke spesifisert ombelastes
beløpsgrense
gjelder
per gang,
perfakturert
år eller i
Personalkostnader
prosjektet
dersom
den er
forbindelse
med
aktiviteten,
men prosjekt
Det foreligger
ingen
skriftlig fordeling
av er som hovedregel
arbeidsoppgavene innenfor økonomi og regnskap, verken internt
i NTF eller mellom NTF og IRK.

NTF kan etablere «kraftklubber» i hver region som har ansvar
Arrangere flere turneringer med UTR-inndeling som gir
flere konkurransedyktige
(«competitive»)
kamper,
Tilskuddet
til Grand Prix-arrangører
bør økes,
og detdvs. maks 1bør etableres
hovedsponsor
for «GP-touren»
for å gjøre den
Det
bør jobbesenaktivt
med å rekruttere
turneringsarrangører.
Større
medflere
innendørshaller
bør pålegges
å arrangere
Det
børklubber
arrangeres
lokale turneringer
for 10 år
og eldre
for åbør
unngå
atkrav
overgangen
blir for stor
TennisKids
NTF
stille
til juniorspillere
somfra
skal
representere Norge
i EM/Nordisk
at deetspiller
jobbes
kontinuerlig
NTF
bør opprette
fjerdeNM.
nivåDet
for bør
seniorer
(etter
Gold, for å
Silver,
Bronze) med
aldersgrense
18 år. Det bør settes 15 års
Ny
organisering
av norsk
spillerutvikling
EOF arbeidsgruppe
mener at NTF bør styrke
Kunnskapsbasert
spillerutvikling
God trenerutdanning
og trenerfunksjon
ernorsk
en grunnleggende
Styrking
av norske spilleres
holdninger og
treningskultur
Å bygge en bedre
norsk treningskultur vil være krevende og vil
Organisering
av kvalitetssamlinger
EOF arbeidsgruppe
anbefaler
at flere
samlinger og
Felles
turneringsreiser,
uttakskrav
og aldersansvarlige
trenere
EOF arbeidsgruppe
anbefaler at
med til å inkludere
Oppdatere
stillingsbeskrivelse
forordningen
landslagstrener
faste
halvårlige
medansvar
topp 10-spillere,
én for
Vi
mener
at NTFsamtaler
må ta større
for å etablere
et
topptennismiljø
i Norge
vedkreves
å benytte
eksisterende
1. Rette fokus mot
hva som
allerede
i lavere
aldersklasser,
dvs.et
under
16for
år. åDette
arbeidet
foregår i
NTF
bør ta på seg
ansvar
koordinere
reisevirksomhet
til
aktuelle
turneringermå
i utlandet
dersom
man
dele
og
Et
topptennismiljø
favne alle
erkan
gode
nokpåtiltrenerå kunne
bidra trening
til at kulturen
blant
de beste spillere
utviklerfra
seg.
Vi mener
Tilby
for ferdig
utdannede
college,
eller
spillere
som ikke
lenger ønsker
å satse
For
en bedre
oppfølging
av spillere
sominternasjonalt.
er knyttet til etDisse
sentralt
topptennismiljø
må trenerkompetanse
NTF
regi være
mer
Opprette
en kommunikasjonskanal
somi til
enhver
tid følges
opp medmer
informasjon
fra NTFi med
hva
som gjelder
Frigjøre
tid for ressurser
NTF til
å fokusere
på av treninger,
topptennismiljøet
av spillere
for å sette
en standard og
Styret
bør etablere(senior)
rutiner for
å kvalitetssikre
gjennomføring
av
pilaren
for topptennis.
Omog
nødvendig
bør et forum
for et
Vi
anbefaler
at NTFs styre
generalsekretær
etablerer
system
fordet
sjekkliste
/ handlingsplan
bl.a. angir hvem
som
Vi
mener
er behov
for økt grad avsom
dokumentasjon
rundt
ansettelser.
Vi anbefaler
at det til hverog
ansettelse
av
NTF
bør revidere
sin fullmaktsmatrise
ta inn regulering
av
ansettelse.
EOF arbeidsgruppe
mener
det burde
være i og
NTF
bør kartlegge
prosesser relatert
tilat
habilitet
og bierverv,
det bør
utarbeides sentrale,
rutiner
for
EOF
arbeidsgruppe
mener atenhetlige
NTF må ha
fokusog
påregler
prosess,
skriftliggjøring
fremover.
Det
er et behovog
forvirksomhetsstyring
å tydeliggjøre hvordan
denne
fordelingen
80%
til breddebør
og 20%
til topp skal forstås og hva
De
observerte
svakhetene
utbedres.
Det bør vurderes om det kan være hensiktsmessig å benytte
timeregistreringsverktøy
for
å
fordele
alle
personalkostnader
på
Vi anbefaler at NTF utarbeider en skriftlig fordeling av
arbeidsoppgaver, både internt i NTF og mellom NTF og IRK. I
tillegg bør den faktiske arbeidsfordelingen evalueres.

Id nr. Beskrivelse 20 Topptennis
21 Topptennis
3 Personalkostnader
og timeregistrering
22 Topptennis
23 Strategi og
administrasjon
24 Strategi
og
administrasjon
25 Strategi
og
administrasjon
26 Strategi
og
administrasjon
27 Strategi
og
administrasjon
28 Økonomi

32 Økonomi

Id nr.

5

29 Økonomi
30 Økonomi

Frie budsjett midler.
31 Økonomi

32 Økonomi
33 Kommunikasjon
34 Kommunikasjon
35 Kommunikasjon
36 Kommunikasjon
37 Kommunikasjon
38 Kommunikasjon
39 Kultur
40 Klubb og
ansvarsfordelin
41 Klubb
og
ansvarsfordelin
42 Klubb
og
ansvarsfordelin
43 Klubb
og
ansvarsfordelin
44 Klubb
og
ansvarsfordelin
45 Klubb
og
ansvarsfordelin

5
1
2
3
4
5
6
1
1
2
3
4
5
6

Observasjon
Personalkostnader belastes prosjektet dersom
den er fakturert i forbindelse med aktiviteten,
men prosjekt er som hovedregel ikke belastet
med lønn for faste ansatte i NTF.

Realisme
Lite hensiktsmessig

Det virker å være kun ca. 3 % av NTF sitt budsjett
som kan anses som frie midler.

Ønsker vi større frihet
mht frie midler?

Frie budsjett midler.
Klubbinformasjon og sosiale medier & hjemmeside
Engasjement i forkant av Ting
Dialog med og mellom trenere
Klubbkontakt - personlig dialog
Hva gjør NTF?
Rollefordeling - tydlighet
NTF verdier
Kategorisering av klubber - differensiert oppfølging
Kvalitetssikring - informasjon og involvering
Tidlig informasjon - Årshjul
Sikre riktig kontaktpunkt og involvering i klubb
Kontinuitet i klubbstyrer
Klubb-besøk

Det virker å være kun ca. 3 % av NTF sitt budsjett som kan anses
som frie midler. i sosiale medier fungerer godt. Benyttelse av all
Kommunikasjon
informasjon
og verktøy på
dårlig,gjør
og at
fordette
lite ikke
Dagens kommunikasjon
ogTennis.no
deltagelseerpåfor
Tinget
blir et forum hvor
man påvirker
ogVurdere
utviklingen
for
Trenermøter
etterspurt
og viktigretningen
for trenere.
frekvens
på trenerkonferansen
(«Coaches
innhold
Lite
utadrettet og personlig
dialogConference»)
mellom NTF og hvilket
klubb. Man
savner mer
personligerkontakt
ønsker men
bedredet
dialog.
Hyppig
informasjon
positivtog
mottatt,
er for lite
kunnskap om
hva NTF gjør
og hvasom
de arena
bidrar for
med.
Uformelle
møteplasser
fungerer
meningsutvekslinger,
oger
med
bedre
kunnskap
om
hva
Verdigrunnlaget
Tennisklubbene
itilNorge
NTF
varierer
svært
lite
i stor
kjent
gradblant
i forhold
klubbene.
tilNTF gjør

NTF bør gjennomføre en vurdering på hvordan frie midler kan
benyttesklubber
best mulig,
at midlene
kan favne
mulig i
Besøke
og haslik
egne
Teams-møter
hvor bredest
dette settes
søkelys
klubber kan gjerne
inviteres
og
Etablerepå.
et Flere
fora, representert
av norsk
tennis,samlet,
som i forkant
diskuterer og foreslår
retning
og pilarer.
Gjenopprette
møtearenaer
forinnenfor
trenere ulike
for å områder
kunne diskutere
forskjellige
tema,
åpneTeams-møter
opp for mer og
bedre dialog
Besøke
klubber
ogsamt
ha egne
hvor
dette fokuseres
på. Flere samt
klubber
kanplan
gjerne
inviteres samlet, og
Videreføre
månedsbrev,
legge
for generell
informasjon som
beskriver oppgaver
sommedia
utføresogavgenerell
NTF.
Tydeliggjøre
rollefordeling,
prioritet mot
informasjon
ompå
arbeidsoppgaver.
Utvikle
en plan
hvordan eksisterende verdier kan
videreutvikles
opp i ogavforenkles)
de
NTF
bør foreta(ryddes
en kartlegging
klubbeneog
oghvordan
holde den
profesjonalitet og har helt ulike behov. Oppgavefordelingen
kontinuerlig
oppdatert,
f.eks.
vedog
å ta
i bruk
Mange klubber har en opplevelse av at NTF ikke lytter, ikke tar
Involvere
klubber
gjennom
faste
kontinuerlige
møter med
hensyn klubber
til innspill
i klubbene.
gitt agenda
i forkant,
underveis ogDatoer
i
Mange
harogenmeninger
opplevelse
av at NTF ikke sender ut
Det
er viktigog
at god
NTFoppfølging,
jobber langsiktig
og gjentagende.
for
informasjon
omhar
aktiviteter
i god nok
tid.NTF ikke tar kontakt med Iarrangement
må settes
i god tid,er
informasjon
Mange
klubber
en opplevelse
av at
kommunikasjon
mot klubbene
det viktig atmå
1) sendes
alle de ut i
personen
medirett
myndighet
(omgår for
klubber
som
berøres av informasjonen
samme informasjon
Stor
utskifting
klubbstyrer
kani klubben
skape utfordringer
For
å sikre
informasjonsflyt
til skiftendefår
klubbstyrer,
kan NTF
i samarbeidet
mellom NTF ogog
klubbene.
f.eks.
tydeliggjøre
gjensidige
informere
Ikontinuiteten
vår gjennomgang
av spørreundersøkelsen
i intervjuer med
Vi
anser
det som svært
viktigforventninger,
at NTF får på plass
en godom
og hvilke
nøkkelpersoner i NTF, er det klart at det p.t. ikke foreligger en
strategisk plan for å besøke klubber, samt være til stede for

Alvor
25
17
3
45

Kost/nytte
24
20
1
45

Alvor

Kost/ nytte

Høy
Høy
Høy
Middels
Middels
Middels
Lav
Høy
Middels
Høy
Høy
Middels
Høy
Høy
Høy
Middels
Høy
Middels
Middels
Høy
Høy
Høy
Middels
Middels
Middels
Høy
Høy
Høy
Høy
Middels
Middels

Middels
Høy
Middels
Høy
Høy
Høy
Høy
Middels
Høy
Høy
Middels
Middels
Høy
Middels
Middels
Middels
Høy
Høy
Middels
Høy
Middels
Høy
Høy
Høy
Middels
Høy
Høy
Lav
Høy
Middels
Høy

NTF vurdering:

Realisme

1
2
3
4
5

Hva kreves

Mulig, men vil ta tid
Heve nivå,
Det er stor interesse allerede, både Villige arrangører,
blantinteresse
klubber og
og ta i bruk
Stor
forspillere
å styrke GP, både banekapasitet
Ompriorteringer/øke
hos Borg,
og utvalgtelokale
klubber
avsetninger/arrangørklubbe
Der
det erNTF
interesse/nok
Kompetanseutvikling
spillere.men
Færre
klubber
tournament
planner og
Mulig,
vil ta
tid i distriktet, Villige
klubber,

Middels
Høy
Middels
Høy
Høy
Høy
Middels
Middels
Høy
Middels
Middels
Middels
Høy
Middels

Prioritering
4
1
2
3
4

banekapasitet,
øktMen
Dette
gjøre i dag.
formalisering
medmed
Etablere
nytt nivå
deltakerbegresning.
Har
Klubber
eller regioner
som
ønsker å være
lokomotivet.
Økonomi
og prioritering

2

4
4

Mulig, tar kort tid

Nasjonal
spillerutviklingsmodell,
men
Ansvarfordeling
og
samarbeid
mellom klubb,
En
klar modell,

Kan vurderes
Sammensatt mulighet

ansvarsfordeling,
Tydeliggjøre
ansvarsfordeling
Region/Kraftklubber og

4
4

Sammensatt mulighet
Covid har skapt en realitet og
mulighet
Lav

delaktighet fra klubber
Ansvarfordeling
og
samarbeid
mellompåklubb,
Fast
treningsbase
OTA +
ressurser
NTF
kan kun holde kontakt
med
som åerbenytte
aktuell
Er
detspillere
ikke bedre
NTF ressurser
beste
Faste
treningerpåpådeOTA

4
1
2

Stemmer dette? For senior (har
skjedd)tar kort tid
Mulig,
Fornuftig og mulig
Kan gjennomføres
Kan lett implementeres
Stor interesse blant de få sterke

Lav, tidligere spillere er sjeldent
interessert
nok i eksisterende
Mulig
og tilstede

Hva kreves
Arbeidsprosent allerede fordelt iht
avdelingsregnskap. Gitt timeregistrering
Interesse har vært der og er tilstede God
kommunikasjonsflyt og
iht pilarer så kreves
det tettereadministrasjonen
oppfølging
involvering
mellom
GS og
Finnes i lovverk.
Gitt
behov så
kan lovkomite
utarbeide
"nye"
rutiner
Stor blant de som engasjerer seg
Mer
formelle
og systemer for
registrering. Må
ses
iprosesser
med
fremlegging
til høring
Må diskuteres i styret og ses i
En
vurdering
iht valgte
sammenheng
med
ny
S&H
satningsområder
diskuteres i styret
Gjennomgang og og
sammenhengMå
med
linje
23
vurderirng
om
nåværende
Lite hensiktsmessig
Arbeidsprosent allerede
fordelt iht av
Skal gjennomføres
Overføring
Vurdering av kostnader
og mulighet
for
økonomioppgaver fra
seniorkonsulent til GS. I
omdisponering
tillegg vises det til igangsatt

Middels
Lav
Høy
Middels
Høy
Høy
Høy
Middels
Lav
Høy
Høy
Høy
Middels
Høy

Implementert allerede
Før sommeren
Til Tinget
Neste periode
Ikke enig - aldri

og/eller
i regionssenter
NTF og klubbtrenere
må
finne felles
møtearener
Tilstede. Men ikke lett så frem til at Felles
kulturbygging
og
det er og
personlige
fremsnakking
Mulig
realistiskrelasjoner som
Enighet rundt av
en norsk
modell/organisering
og og
Finnes og etterleves
Tracking
av overordnede
individuelle
Tilstede
Fornyede
rutiner i
Tilstede

3
3
4

4

4

4
Prioritering
2
3
5
4
1
1
1
1
3
3
2
5
3

Ønsker vi større frihet mht frie
midler?
Stor

dialog med IRK og NTF
Vurdering av kostnader og
mulighet
for omdisponering
NTF har igangsatt
en rekke

Tilsynelatende stor interesse for
dette interesse for dette
Delvis

tiltak som
har truffet
godt.
Tertiale
møter
med styret
(orientering
NTF
leverer iog
et innspill).
normalår28

3

Stor

etterutdanningskurs
samt
Digitalt
møte mandager,
fadderklubbordning.
NTF
er på vei til å utarbeide

1

en brosjyre.
Om
ja: arbeidsavtale
Ireforhandlet
brosjyren som er på vei
synliggjøres
Kategorisering av klubber

1
3

iht aktiv klubb
konsept.
Formelle
prosesser
og
kommunikasjon
Medlemsskriv
og
nyhetsbrev
Uformelle møter fører til

3
3

Tilstede
Er dette myntet på ØS eksterne
engasjement?
Tja
og ja.
Har vært vurdert og er interessant
Tja og ja. Mye bra har vært gjort,
men
krever også
engasjement
fra
Ja.
Ønskelig
fra NTFs
side.
Ja. Ønskelig fra NTFs side.

formell oppsummering
Ja. Ønskelig fra NTFs side.
Utsending
av S&H, hvemog
gjør hva, hvem
Forventningsavklaring og forståelse Tydeliggjøre
og skal
være tidlig
for nettverksmøtenes hensikt
ute med invitasjon (og

5

5
1
1
1

3

1
3
4

40

20
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Rapport frå Arbeidsgruppa – utdrag frå styrets evaluering
#

Område
2

Id nr.

Beskrivelse

Realisme

Hva kreves

Prioritering

Turneringer

2

For få konkurransedyktige («competitive») kamper

Det er stor interesse allerede, både blant
klubber og spillere

Villige arrangører, banekapasitet og ta i bruk eksisterende produkter

1

16 Topptennis

4

Økonomi er en begrensning

Covid har skapt en realitet og mulighet

Fast treningsbase på OTA + ressurser

1

23 Strategi og
administrasjon

1

Aktiv bruk av sjekkliste / handlingsplan for oppfølging av
mål

Finnes og etterleves

Tracking av overordnede og individuelle handlingsplaner legges frem
som pre read til alle styremøter

1

Fornyede rutiner i administrasjonen

1

24 Strategi og
administrasjon
25 Strategi og
administrasjon

2

Dokumentasjonen ansettelsesprosesser

Tilstede

3

Opprettelse av stilling og ansettelse

Interesse har vært der og er tilstede

God kommunikasjonsflyt og involvering mellom GS og president/styret

1

26 Strategi og
administrasjon

4

Krav om habilitet

Finnes i lovverk.

Gitt behov så kan lovkomite utarbeide "nye" rutiner som
kontrollkomiteen kan ettergå

1

33 Kommunikasjon

1

Klubbinformasjon og sosiale medier & hjemmeside

Stor

NTF har igangsatt en rekke tiltak som har truffet godt. Kostnader knyttet
til Tennismagasinet kan omdisponeres til et nyhetsbrev (krever
abonnement)

1

35 Kommunikasjon

3

Dialog med og mellom trenere

Delvis interesse for dette

NTF leverer i et normalår 8 etterutdanningskurs samt CC. CC samler 100
trenere per år

1

36 Kommunikasjon

4

Klubbkontakt - personlig dialog

Stor

Digitalt møte mandager, fadderklubbordning. Klubbansvarlig på plass fra
1. august

1

37 Kommunikasjon

5

Hva gjør NTF?

Tilstede

NTF er på vei til å utarbeide en brosjyre. Norsktennis.no, nyhetsbrev skal
styrke forståelsen av NTFs oppgaver. Viktig også å gjøre en
forventningsavklaring på hva som er regions- og klubbansvar

1

38 Kommunikasjon

6

Rollefordeling - tydlighet

Eksterne engasjement

Arbeidsavtale reforhandlet

1

43 Klubb og
ansvarsfordeling

4

Sikre riktig kontaktpunkt og involvering i klubb

Ja. Ønskelig fra NTFs side.

Uformelle møter fører til formell oppsummering og involvering. Vil ta tid,
men kan skape engasjement og mulighet til påvirkning

1

Anbefalingar som styret meiner var implementert allereide

41

Rapport frå Arbeidsgruppa – utdrag frå styrets evaluering
#

Område

Id nr.

Beskrivelse

Realisme

Hva kreves

Prioritering

4

Turneringer

4

For få turneringsarrangører

Der det er interesse/nok lokale spillere. Færre
klubber i distriktet, men NTF hjelper de gjerne i
gang

Kompetanseutvikling tournament planner og turneringslederkurs

3

7

Turneringer

7

Juniorspillere i seniorturneringer

Mulig, tar kort tid

Etablere nytt nivå med deltakerbegresning. Har vært forsøkt før (lav
deltakelse)

3

8

Spillerutvikling

1

Organisering, regionalisering og arbeidsfordeling

Fornuftig og mulig

Klubber eller regioner som ønsker å være lokomotivet. NTF tilbyr
kompetanse

3

21 Topptennis

9

Kompetansen til NTF

Felles kulturbygging og fremsnakking av norsk tennis

3

27 Strategi og
administrasjon

5

Prosessen rundt fokusområder

Tilstede. Men ikke lett så frem til at det er
personlige relasjoner som avgjør om
kompetanse skal benyttes
Stor blant de som engasjerer seg

Mer formelle prosesser med fremlegging til høring og innspillsmuligheter

3

28 Økonomi

1

80% til bredde og 20% til topp

Må diskuteres i styret og ses i sammenheng
med ny S&H

En vurdering iht valgte satningsområder og tingavgjørelse

3

31 Økonomi

4

Skriftlig fordeling av arbeidsoppgavene imellom NTF og
IRK.

Skal gjennomføres

Overføring av økonomioppgaver fra seniorkonsulent til GS. I tillegg vises
det til igangsatt dialog med IRK og NTF

3

34 Kommunikasjon

2

Engasjement i forkant av Ting

Tilsynelatende stor interesse for dette

Tertiale møter med styret (orientering og innspill). 2 faste møtearenaer
(et digitalt og et fysisk) per år

3

39 Kultur

1

NTF verdier

Tja og ja.

1

Kategorisering av klubber - differensiert oppfølging

Har vært vurdert og er interessant

I brosjyren som er på vei synliggjøres verdigrunnlaget som NTF har nå.
Bør vurderes om NTF skal ha "egne" som norsk tennis har større
eierskap til.
Kategorisering av klubber iht aktiv klubb konsept. Oppfølging fra NTF iht
kategori

3

40 Klubb og
ansvarsfordeling
41 Klubb og
ansvarsfordeling

2

Kvalitetssikring - informasjon og involvering

Tja og ja. Mye bra har vært gjort, men krever
også engasjement fra klubbene

Formelle prosesser og kommunikasjon

3

42 Klubb og
ansvarsfordeling

3

Tidlig informasjon - Årshjul

Ja. Ønskelig fra NTFs side.

Medlemsskriv og nyhetsbrev

3

44 Klubb og
ansvarsfordeling

5

Kontinuitet i klubbstyrer

Ja. Ønskelig fra NTFs side.

Utsending av S&H, hvem gjør hva, hvem skal kontaktes og
nettverksmøter i april/mai

3

3

Anbefalingar med horisont til Tinget

42

21
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Rapport frå Arbeidsgruppa – utdrag frå styrets evaluering
#

Område

Id nr.

Beskrivelse

Realisme

1

Turneringer

1

Lav turneringsdeltakelse i distriktene

Mulig, men vil ta tid

5

Turneringer

5

Få lisensierte spillere i forhold til vekst i tennisskolen

Mulig, men vil ta tid

9

Hva kreves

Prioritering

Heve nivå, kompetanseutvikling gjennom etablering av regionssenter
(utvidet ansvar)
Villige klubber, banekapasitet, økt frivillighet, flere UTR arrangement,
engangslisens?

4
4

Spillerutvikling

2

Trenerutdanning og Spillerguide

Kan gjennomføres

Økonomi og prioritering

4

10 Spillerutvikling

3

Holdninger og treningskultur i norsk tennis

Kan lett implementeres

Nasjonal spillerutviklingsmodell, men lokomotovet og pådriveren på
OTA (topptennissenter og regionale avdelinger)

4

11 Spillerutvikling

4

Samlinger og fellestrening

Stor interesse blant de få sterke

Ansvarfordeling og samarbeid mellom klubb, regionssenter og private
trenere

4

12 Spillerutvikling

5

Felles turneringsreiser

Mulig, tar kort tid

En klar modell, ansvarsfordeling, prioriteringer og økonomi

4

13 Topptennis

1

Dialogen med spillere og evt. klubb virker tilfeldig.

Kan vurderes

Tydeliggjøre ansvarsfordeling

4

14 Topptennis

2

Klubbene har ikke nok ressurser

Sammensatt mulighet

Region/Kraftklubber og delaktighet fra klubber

4

15 Topptennis

3

Kulturen i topptennismiljøet

Sammensatt mulighet

Ansvarfordeling og samarbeid mellom klubb, regionssenter og private
trenere

4

18 Topptennis

6

Invitere med tidligere toppspillere

Lav, tidligere spillere er sjeldent interessert nok i Er det ikke bedre å benytte NTF ressurser på de beste som kan påvirke
eksisterende spillere (uten å ta helhetlig ansvar) nedover?

4

19 Topptennis

7

Trenertilhørighet for spillere

Mulig og tilstede

Faste treninger på OTA og/eller i regionssenter

4

22 Topptennis

10

Oppfølging av valgt strategi

Mulig og realistisk

Enighet rundt en modell/organisering og datafangst

4

45 Klubb og
ansvarsfordeling

6

Klubb-besøk

Forventningsavklaring og forståelse for
nettverksmøtenes hensikt

Tydeliggjøre og være tidlig ute med invitasjon (og purringer) om
nettverksmøter.

4

Anbefalingar med horisont til etter Tinget
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Rapport frå Arbeidsgruppa – etter EOF 2021
Rapporten frå arbeidsgruppa danna eit viktig grunnlag inn mot utforminga
av nytt 1 pager som utkast til strategiplan i prosess frå mai

Døme frå styremøter juni og september
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Hva har skjedd i NTF etter EOF 2020?
Kommunikasjon
Fadderklubb
Medlemsskriv
Norsktennis.no
Digitale møter hver mandag
Webinarer
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Hva har skjedd i NTF
etter EOF 2020?

Mål

Ansvar/Frist

Kommentar/tiltak

Status 16.02.2021

Status 29.04.2021

Organisasjon
Reforhandlet arbeidsavtaler (sept/okt 2020)
Padelkomite etablert (november 2020)
Arbeidsgruppe Padel (feb 2021)
Fra google til Teams (jan 2021)
3 stillingsutlysninger (mars/april/mai)
Handlingsplan - tracker (jan 2021)
Power BI
Deltaker i arbeidsgruppe NIF
Forslag lovendring NIF
Strategiprosess med medlemsklubber

46

23

04.11.2021

Hva har skjedd i NTF etter EOF 2020?
Klubbansvarlig komite:
Aasa, Øivind, Aslak
Ansettelse innen 1.mai

Turnering/Padel komite:
Jon Ståle, Aslak
Ansettelse innen 1. juni

Tenniskidsansvarlig komite:
Lars, Aslak
Ansettelse innen 1. august

Ansettelser:
Christian Grind, Franck Fog,
Espen Lilleaas
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Utvikling

Hva har skjedd i
NTF etter EOF
2020?

Aktiv klubb
Brosjyre
Trygg på trening
Padel (lag+terminliste)
Medlemsundersøkelse

Nivå 1: Grunnleggende
Nivå 2: Viderekommende
Nivå 3: Fremtredende
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Hva har skjedd i NTF etter EOF 2020?

Styrearbeid
Status fra styremedlemmer:
«hva har skjedd siden forrige
styremøte (aksjoner/arbeid)
Digital signering
Interne notater/Protokoll
Kontrollutvalg – nye rutiner
Protokoller på tennis.no
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Identifisert utviklingspotensial

Fra EOF 2020
Dette vil NTF
jobbe med fra
i morgen og i
tiden fremover

1.

Spesifisere stillingsbeskrivelser i NTF ytterligere
○ Konkretisere og gjøre tilgjengelig
○

2.

3.

Eksterne oppdrag/Samarbeidspartnere

Tydeligere forventningsavklaringer fra NTFs administrasjon
○ Drift - hva gjør NTF/hva NTF ikke skal gjøre
○ Utvikling - forankring (bedre tid) - implementere (bedre tid)
Ytterligere transparent - kommunikasjon
○ Knyttet til de 2 foregående punktene

8. NTFs misjon: aktive klubber (styrer) som involverer og engasjerer
medlemmer
○
○
○

Aktiv klubb
Retningslinjer og ressurser (forenkle/tidsbesparelse)
Medlemsundersøkelsesverktøy

9. Topptennis - utvikle enda bedre samarbeid, forventningsavklaringer,
ansvarsfordeling, sentral og regional spillerutvikling (nasjonal modell)
10. Fremme og feire suksesser i norsk tennis
○ Har vi for dårlig selvtillit?
○ Når er vi fornøyd/Hva gjør oss fornøyd?

4.

Mer og bedre informasjon ut - direkte - etablere relasjoner
○ Klubb/region

5.

Ansvarliggjøring - tydeliggjøre hvem, hva og hvordan
(NTF, klubber, trenere, spillere)

11. Fremme viktigheten av åpenhet, diskusjoner og “høyde under taket”.
Ærlighet, engasjement, respekt og integritet
○ Mangfold og åpenhet kan bære frukter

6.

Engasjere klubber ytterligere
○ øke deltakelse på ledermøter/ting
○ Styrke klubbenes eierskap til NTF

12. Utvikle/styrke tennissportens omdømme
○ Hvordan ønsker vi å bli omtalt
○ Har tennis blitt en instruksjonsidrett?

Tydeliggjøre beslutningsprosesser/idrettens organisasjonsmodell.

13. Forsterke faktainformasjon/orientering

7.

○

Løfte frem vedtekter og formål oftere (både i klubb og NTF)

Fremlegge
utvikling på
tennistinget
31. okt. 2021
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Sak 1:
Sak 2:
Sak 3:
Sak 4:
Sak 5:
Sak 6:
Sak 7:
Sak 8:
Sak 9:
Sak 10:
Sak 11:
Sak 12:
Sak 13:
Sak 14:
Sak 15:
Sak 16:
Sak 17:
Sak 18:

Innkalling
Dagsorden og fullmakter
Valg av dirigenter og møtesekretær
Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
Valg av 3 medlemmer til reisefordelingskomite
Godkjenning av protokoll fra 2019 (84. ordinære ting)
Godkjenning av protokoll fra EOF 2020
Godkjenne årsberetning 2019, 2020
Foreløpige årsberetning for 2021
Godkjenne regnskapet for 2019, 2020
Foreløpig regnskap m/prognose for 2021
Orienteringssaker fra NTF (reglement + EOF rapport)
Lovendringer
Innkommende forslag (ny termin NM, medlemskontingent
Fastsettelse av medlemskontingent/lisenser
Tildeling av NM, landsturneringen for 2023 og 2024
Strategiplan 2022-2023
Budsjettforslag 2022-2023
Engasjere revisor og fastsette honorar
Fastsette tid/sted for tennistinget 2023
Valg
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Sak 10
Lovendringer

Ingen innsendte forslag til
lovendringer.
NTF styret foreslår et tillegg til §17,
etter siste setning:
Styret består i tillegg av en ansattes
representant (med varamedlem) som
velges av de ansatte i NTF.
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Sak 1:
Sak 2:
Sak 3:
Sak 4:
Sak 5:
Sak 6:
Sak 7:
Sak 8:
Sak 9:
Sak 10:
Sak 11:
Sak 12:
Sak 13:
Sak 14:
Sak 15:
Sak 16:
Sak 17:
Sak 18:

Innkalling
Dagsorden og fullmakter
Valg av dirigenter og møtesekretær
Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
Valg av 3 medlemmer til reisefordelingskomite
Godkjenning av protokoll fra 2019 (84. ordinære ting)
Godkjenning av protokoll fra EOF 2020
Godkjenne årsberetning 2019, 2020
Foreløpige årsberetning for 2021
Godkjenne regnskapet for 2019, 2020
Foreløpig regnskap m/prognose for 2021
Orienteringssaker fra NTF (reglement + EOF rapport)
Lovendringer
Innkommende forslag (ny termin NM, medlemskontingent)
Fastsettelse av medlemskontingent/lisenser
Tildeling av NM, landsturneringen for 2023 og 2024
Strategiplan 2022-2023
Budsjettforslag 2022-2023
Engasjere revisor og fastsette honorar
Fastsette tid/sted for tennistinget 2023
Valg
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Sak 11
Innkommende forslag:
a.

Ny termin for NM i Frognerparken/Landsturneringen
(Stavanger)

b.

Medlemskontingent
Steinkjer- og Ås Tennisklubb

Underlag sak a
Underlag sak b

s. 195-196
s. 188-194

Forslag: Sak 11b foreslås behandles i sin helhet under sak 12.
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Sak 11a
Innkommende forslag:
a. Ny termin for NM i Frognerparken/Landsturneringen
(Stavanger)

Stavanger

NTFs innstilling
(oppsummert):
• Beholde vanlig termin i
2022 (tildelt på denne
premissen)
• Utrede juni termin for
2023/24
• Avsjekk med TV/
Sponsorer
• Avsjekk med BYM/OTA
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Sak 1:
Sak 2:
Sak 3:
Sak 4:
Sak 5:
Sak 6:
Sak 7:
Sak 8:
Sak 9:
Sak 10:
Sak 11:
Sak 12:
Sak 13:
Sak 14:
Sak 15:
Sak 16:
Sak 17:
Sak 18:

Innkalling
Dagsorden og fullmakter
Valg av dirigenter og møtesekretær
Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
Valg av 3 medlemmer til reisefordelingskomite
Godkjenning av protokoll fra 2019 (84. ordinære ting)
Godkjenning av protokoll fra EOF 2020
Godkjenne årsberetning 2019, 2020
Foreløpige årsberetning for 2021
Godkjenne regnskapet for 2019, 2020
Foreløpig regnskap m/prognose for 2021
Orienteringssaker fra NTF (reglement + EOF rapport)
Lovendringer
Innkommende forslag (ny termin NM, medlemskontingent
Fastsettelse av medlemskontingent/lisenser
Tildeling av NM, landsturneringen for 2023 og 2024
Strategiplan 2022-2023
Budsjettforslag 2022-2023
Engasjere revisor og fastsette honorar
Fastsette tid/sted for tennistinget 2023
Valg
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Sak 11b
Fastsettelse av medlemskontingent

Innkommende forslag (sak 11):
a.

Medlemskontingent
Steinkjer- og Ås Tennisklubb
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Sak 12

Oppsummert og spesifisert:

NTF styrets innstilling til Ås og Steinkjers forslag og
medlemskontingent for 2022-2023

Se side
189-194
Medlemstall basert på medlemsvekst skissert i
strategiplan: 35.000/37.000

•
•
•
•

U12 = til og med 12 år
O12 = Fra og med det året de fyller 13
Indeksregulert medlemskontingent fra 2022 (+/- 5,6%)
U12 – særs verdifulle («lønnsomme») medlemmer (LAM)

Forslag til vedtak for ny kontingent (2022 og 2023):
1.
Medlemskontingenter for medlemmer over 12 år økes fra kr. 240 til kr.
260. For medlemmer 12 år og yngre økes kontingenten fra kr. 105 til
kr. 110
2.
Medlemskontingenten i pkt.1 gjelder for klubber med helårsdrift, dvs. at
de har fast hall, daglig leder, og flere ansatte eller helårsdrift uten fast
hall, men leier andre steder og/eller har en eller flere ansatte.
3.
For sommerklubber med utendørs fasiliteter og halvårlig aktivitet
reduseres medlemskontingenten til kr. 130 for medlemmer over 12 år.
For medlemmer 12 år og yngre er kontingenten kr. 110.
Kontingentsatsen beholdes for U12 på kr. 110 som følge av gode
tilskuddsordninger for aldersgruppen (LAM)
4.
Padel defineres som sommerklubb med kontingent kr. 130 for
medlemmer over 12 år og kr. 110 for medlemmer 12 år eller yngre.
5.
Modellen for medlemskontingent, pkt. 1-4, testet ut i perioden 20222023 og revideres på tennistinget 2023
6.
For nyetablerte tennisklubber gis 3 års kontingentfritak for de 3 første
rapporteringsårene.
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Sak 12
Oppsummert og spesifisert:
• U12 = til og med 12 år
• O12 = Fra og med det året de fyller 13
• Indeksregulert medlemskontingent fra 2022 (+/- 5,6%)
• U12 – særs verdifulle («lønnsomme») medlemmer (LAM)
Forslag til vedtak for ny kontingent (2022 og 2023):
1. Medlemskontingenter for medlemmer over 12 år økes fra kr. 240 til kr. 260. For medlemmer 12 år og yngre økes
kontingenten fra kr. 105 til kr. 110
2. Medlemskontingenten i pkt.1 gjelder for klubber med helårsdrift, dvs. at de har fast hall, daglig leder, og flere ansatte
eller helårsdrift uten fast hall, men leier andre steder og/eller har en eller flere ansatte.
3. For sommerklubber med utendørs fasiliteter og halvårlig aktivitet reduseres medlemskontingenten til kr. 130 for
medlemmer over 12 år. For medlemmer 12 år og yngre er kontingenten kr. 110. Kontingentsatsen beholdes for U12 på
kr. 110 som følge av gode tilskuddsordninger for aldersgruppen (LAM)
4. Padel defineres som sommerklubb med kontingent kr. 130 for medlemmer over 12 år og kr. 110 for medlemmer 12 år
eller yngre.
5. Modellen for medlemskontingent, pkt. 1-4, testet ut i perioden 2022-2023 og revideres på tennistinget 2023
6. For nyetablerte tennisklubber gis 3 års kontingentfritak for de 3 første rapporteringsårene.
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Sak 12
Fastsettelse av lisenser
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Sak 1:
Sak 2:
Sak 3:
Sak 4:
Sak 5:
Sak 6:
Sak 7:
Sak 8:
Sak 9:
Sak 10:
Sak 11:
Sak 12:
Sak 13:
Sak 14:
Sak 15:
Sak 16:
Sak 17:
Sak 18:

Innkalling
Dagsorden og fullmakter
Valg av dirigenter og møtesekretær
Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
Valg av 3 medlemmer til reisefordelingskomite
Godkjenning av protokoll fra 2019 (84. ordinære ting)
Godkjenning av protokoll fra EOF 2020
Godkjenne årsberetning 2019, 2020
Foreløpige årsberetning for 2021
Godkjenne regnskapet for 2019, 2020
Foreløpig regnskap m/prognose for 2021
Orienteringssaker fra NTF (reglement + EOF rapport)
Lovendringer
Innkommende forslag (ny termin NM, medlemskontingent
Fastsettelse av medlemskontingent/lisenser
Tildeling av NM og Landsturneringen for 2023 og 2024
Strategiplan 2022-2023
Budsjettforslag 2022-2023
Engasjere revisor og fastsette honorar
Fastsette tid/sted for tennistinget 2023
Valg
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Sak 13
Tildeling av NM/Landsturnering for 2023-2024

Stavanger Tennisklubb og Heming Tennis har etter frist
meldt at de ønsker å søke tildeling av landsturnering
(U12) og NM14 innendørs. Stavanger ønsker for både
2023 og 2024. Heming kun for 2023.
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Sak 13
Medarrangør til NM i Frognerparken
NM i Frognerparken ble startet som «en jubileumsturnering»
når NTF fylte 100 år i 2009.
NM i Frognerparken har for mange blitt et av årets
høydepunkt og er et svært godt utstillingsvindu for norsk
tennis.
NM utendørs har historisk også vært arrangert utenfor Oslo
(Synliggjøring av tennis utenfor Oslo)
NTF har ingen naturlig frivillighet utover styremedlemmer,
utvalg og komiteer. Mangel på frivillighet fordyrer
arrangementet
Det er en forholdsvis stor belastning for NTF administrasjon
«å stenge ned» kontoret i 2-3 uker
NTF ønsker en medarrangør (klubb) hvor vi i fellesskap finner
oppgaver og blir enig om vederlag for dette arbeidet.
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Sak 1:
Sak 2:
Sak 3:
Sak 4:
Sak 5:
Sak 6:
Sak 7:
Sak 8:
Sak 9:
Sak 10:
Sak 11:
Sak 12:
Sak 13:
Sak 14:
Sak 15:
Sak 16:
Sak 17:
Sak 18:

Innkalling
Dagsorden og fullmakter
Valg av dirigenter og møtesekretær
Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
Valg av 3 medlemmer til reisefordelingskomite
Godkjenning av protokoll fra 2019 (84. ordinære ting)
Godkjenning av protokoll fra EOF 2020
Godkjenne årsberetning 2019, 2020
Foreløpige årsberetning for 2021
Godkjenne regnskapet for 2019, 2020
Foreløpig regnskap m/prognose for 2021
Orienteringssaker fra NTF (reglement + EOF rapport)
Lovendringer
Innkommende forslag (ny termin NM, medlemskontingent
Fastsettelse av medlemskontingent/lisenser
Tildeling av NM, landsturneringen for 2023 og 2024
Strategiplan 2022-2023
Budsjettforslag 2022-2023
Engasjere revisor og fastsette honorar
Fastsette tid/sted for tennistinget 2023
Valg
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Sak 14
Strategiplan 2022-2023

65

Sak 14
Prosess/ansvar - Strategiplan 2022-2023
April
Styret beslutter å videreføre
de 6 satsningsområdene

Mai
Utarbeidelse
1- pager

31. mai
Utsendelse av utkast med
brukerundersøkelse

11. juni
Påmeldingsskjema
til klubbmøter sendt ut

16. juni
Styremøte. Diskusjon
innkommende svar

22. juni
Digitalt diskusjons/dialogmøte
med klubbene

Uke 31
Siste frist for å svare på
brukerundersøkelse

14. august?
Fysisk diskusjons/dialogmøte
med klubbene

9+10 november:
Administrasjon produserer
handlingsplan
1. september
Styremøte. Sammenfatning av
innspill, konklusjon.

20.09:
Pillareiere (styret/adm.)
President
Generalsekretær
Klubbansvarlig
Tina
Håkon

Satsningsområder
innledning + visjon + hovedmål
Status padel/tennis 2021/gjennomføring
Klubbutvikling/Aktiv klubb
Kommunikasjon
Sponsor/Samarbeidspartnere

25.09

Utkast sendes på sirkulasjon til styret

01.10

Rethink: Design, layout – utkast

31. oktober
Tennistinget.
Endelig plan godkjennes

September
Administrasjonen/presidenten
utarbeider endelig plan

6. oktober
Styremøte.
Beslutning/feedback for finpuss

08.10

Finpuss ferdig. Sendes til trykk

17.10

Tingpapirer sendes ut
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Sak 14
Hovedtrekk:
•

Videreføring av de 6 pilarene og visjon

•

Fra NTF vil til Norsk tennis og padel vil

•

Konkretisering av ansvar
(klubb, kraftsenter, idrettskole og NTF)

•

Horisont 2030
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73

Samarbeidsmodell for
spiller- og kompetanseutvikling
Beskrivelse av:
Nasjonalt, lokalt/regionalt kraftsenter

74
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Beskrivelse av nasjonalt-, lokalt/regionalt kraftsenter
Et kraftsenter skal være en samlende sportslig enhet for
bydeler, regioner eller landsdeler. De skal rapportere til NTF
og blir delvis finansiert av fellesskapets midler. Målet er
samarbeid på tvers av klubber, mer lokal/regional
kompetanseutvikling, sikre turneringsarrangører, og være
samlende for fellesaktiviteter som Tenniskids Tour og
spillerutvikling.
Det nasjonale kraftsenteret (NTF) skal veilede, utvikle og
jobbe sammen med de lokale/regionale kraftsentrene.
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Beskrivelse av nasjonalt kraftsenter

Sammen må vi definere kraftsenter

Nasjonalt kraftsenter (NK) skal være et kompetanse og treningssenter for norsk tennis. NK
skal tilby, utvikle og gjennomføre, trenings og utviklingsarbeid for landslagsutøvere,
kraftsenter og prestasjonsklubber.

Dette nye “organisasjonsleddet” skal være en samlende sportslig enhet for
bydeler, regioner eller landsdeler. Målet er samarbeid på tvers av klubber,
lokal/regional kompetanseutvikling, sikre turneringsarrangører, og være samlende for
fellesaktiviteter som Tenniskids Tour og spillerutvikling. Det nasjonale kraftsenteret (NTF)
skal veilede, utvikle og jobbe sammen med de lokale/regionale kraftsentrene.

NK skal ha som mål å drive treningsarbeid på lik linje med de beste i verden. Dette vil
resultere i stor bredde og utøvere som er kvalifisert til grand slam deltakelse i junior og
senior.
NK er ansvarlig for
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Filosofi/veiledning/kulturbygging mot kraftsenter/kraftklubb og idrettsskoler
Trenerutvikling - trener 2, 3, CC, EU og lederutdanning
Faglig kontakt mot NIF/NIH/OLT/TE/ITF/prestasjonsmiljøer
Etablere følgende utviklingsbehov: fysisk og mental trening, testing/screening,
teknisk/taktisk analyse, kostholdsveiledning, oppfølging av fysioterapeut og
coaching/veiledning av trenere/klubber/kraftsenter
Individuell oppfølging (representasjonsspillere m/trener)
Testing av representasjonsspillere og legge frem resultater
Veiledning av klubber (spillerguide) med representasjonsspillere U16.
Daglige økter med BJKC og DC spillere (mandag-fredag)
Gjennomføre representasjonsoppgaver
Halvårlig kraftsenter-seminar sammen med idrettsskolene og prestasjonsklubber
Utadrettet aktivitet for å lykkes med kompetanseoverføring og spillerutvikling mot
kraftsenter
Motta og dokumentere utvikling av aktivitet i kraftklubber

For å lykkes trenger NTF i ansette en landslag-, spillerutviklings- og kraftsenterkoordinator

Kraftsenter (KS) skal delvis finansieres av NTF (fellesskapets midler), KS og gjennom
egenandeler. Avtalens størrelse avhenger av totalt aktivitetstilbud.
Aktivitet og finansiering:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trener. Ukentlige treninger (120 timer per år), 4 dagsamlinger (32),
fellesmøter/samlinger (100 timer) – Ca. 100.000 kr fra NTF
Baneleie samlinger – 5000 kr. per samling
Avholdelse av nasjonale arrangementer (NM, GP) – fra 5.000 per arrangement
Avholdelse av internasjonale arrangement (TE, ITF, ITF WT) – fra 20.000 kr per
arrangement
50% av Tenniskids kontingenten – 5.000 kr per klubb
100% av trener 1 inntekt – 8.000 kr per deltaker
(fordrer trenerutvikler kurs + ITFs rammeverk)
100% av tennisskoleassistentkurs (TSAK) – 500 kr. per deltaker
Kompetanseutvikling (OLT + felles aktiviteter)
Individuell kraftsenter oppfølging annen hver uke.

Andre potensielle kraftsenter inntekter:
•
•

Egenandeler samlinger
Egenandeler på treninger

?
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Utvikle modell , innhold og struktur i kraftsenter sammen
(Med endelig forankring i klubb- og forbundsstyrer)
Skape interesse, engasjement og eierskap til et felles spiller- og utviklingsprosjekt!
August/september

13. oktober
30./31. oktober

1. Definere/synliggjøre målbilde for kraftsenter og nasjonalt kraftsenter.
2. Gjennomført dialog med OLT – «Trener- og samarbeidsløftet»
3. Tennistinget
Deretter

November

Oppstart 2022
Under kurset
Mai/juni
Mai
August/sept.

4. Sende invitasjon til alle klubber (og idrettsskoler) med prestasjonsutøvere og regionale klubber
for deltakelse på trener- og samarbeidsløftet. Deltakende klubber (trenere) vil være
potensielle kraftsenter
5. Gjennomføre trener- og samarbeidsløft i prosjekt med OLT
6. Sammen - utarbeide plan for samarbeid, samhandling og gjennomføring
7. Fellestur til en internasjonal turnering
8. Endelig forankring i kraftklubber/senter (styrene). Basert på pkt. 6
9. Oppstart kraftklubb

77

Landslag- spillerutviklings og kraftsenterkoordinator
Landslag-, spillerutviklings- og kraftsenterkoordinator
1. En viktig suksessfaktor for å lykkes med utvikling, implementering,
kommunikasjon og samarbeidet med idrettsskoler, kraftklubber og
nasjonalt kraftsenter
2. Fast stilling
- 50% administrator/koordinator
- 50% trener
3. Koordinator oppgaver:
Skriftlighet/dokumentasjon/struktur – planverk og oppfølging,
kommunikasjon, nettsider/SoMe, landslagsbekledning, flyreiser,
terminlister, datafanger og illustratør mm - for juniorlandslag,
seniorlandslag, nasjonalt kraftsenter og kontaktpunkt/oppfølger
kraftklubb/senter.
Treneroppgaver:
Avlaster/ekstrahjelp dagtid og ettermiddag, medansvarlig
juniorlandslag, reise coach, samlinger, deltakende på
kraftsentersamlinger ved behov.
4. Dyrke frem et produkt som er mer attraktiv for sponsorer og som
skaper forutsigbarhet, kontinuitet og transparens for klubber,
spillere, trenere, foreldre og forbund.
Øivind og Fredrik skal rendyrke sine spisskompetanser.
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Innkalling
Dagsorden og fullmakter
Valg av dirigenter og møtesekretær
Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
Valg av 3 medlemmer til reisefordelingskomite
Godkjenning av protokoll fra 2019 (84. ordinære ting)
Godkjenning av protokoll fra EOF 2020
Godkjenne årsberetning 2019, 2020
Foreløpige årsberetning for 2021
Godkjenne regnskapet for 2019, 2020
Foreløpig regnskap m/prognose for 2021
Orienteringssaker fra NTF (reglement + EOF rapport)
Lovendringer
Innkommende forslag (ny termin NM, medlemskontingent
Fastsettelse av medlemskontingent/lisenser
Tildeling av NM, landsturneringen for 2023 og 2024
Strategiplan 2022-2023
Budsjettforslag 2022-2023
Engasjere revisor og fastsette honorar
Fastsette tid/sted for tennistinget 2023
Valg
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Sak 15
Budsjettforslag 2022-2023
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Budsjett 2022/2023

Budsjettet reflekterer «normalår».
Kostnader: Avd. 1: 28%, Avd. 2: 44%, Avd. 3: 28%
Stipulert 3% økning i postmidler fra KUD/NIF og 4,5% økte medl.inntekter (2022)
Økte kostnader pga. økt bemanning (nasjonalt kraftsenter + anlegg).
Inkluderes avsetninger fra 2021 til årene 2022 & 2023 budsjetteres det med
200.000 kr i overskudd pr år (= -600’ + 800’)

Lønnskostnader 2022:
9.950.000 (38%), inkl. AGA
FTE: 11,65
Konsulenter 2022:
2.060.000 (8%)
FTE: 2,45
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Budsjett 2022/2023 – avdeling 1
Prosjekter knyttet til pillarer
merket med store bokstaver.
Prosjekt merket med gult er
sammenslåing av prosjekter
Økte inntekter
- Tilskudd NIF/KUD
- BJKC
Økte kostnader
- Lønnskostnader (Ny ansatt)
- BJKC
- Wang/NTG (flyttet fra avd. 2)
Usikkerhet/Potensial
- Hjemmekamp DC
- Sponsorer
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Budsjett 2022/2023
Prosjekter knyttet til pilarer
merket med store bokstaver.
Prosjekt merket med gult er
sammenslåing av prosjekter
Økte inntekter
- lisens
- Post midler
- Grentilskudd padel?
Kostnader
- Økt ressurs til anlegg
- Økt satsning padel
- Økt lønn (nedgang 88201)
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Budsjett 2022/2023

Økte inntekter
- Økte medlemsinntekter
- Økt tilskudd (KUD/NIF/MVA)
Kostnader
- Økte kontorkostander – økt areal
- Nedgang lønnskostnader
- Økt pensjon/forsikring
- Økte IT kostnader (NIF)
- Økt prioritering ting/ledermøter
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Vi trenger å styrke gjennomføringskraften
Anlegg (langsiktig gevinst) – prosjektstilling på opptil 50%

Landslag-, spillerutviklings- og kraftsenterkoordinator

1. Jobber langsiktig i samarbeid med klubber og regioner/kraftsentre
for å få flere offentlig finansierte tennis-/padelanlegg inn på
kommunale planer
2. Identifiserer utviklingsmuligheter i et overordnet og langsiktig
perspektiv basert befolkningsutvikling og arealplaner.
3. Utarbeider konsept med tankegods til bruk i møte med kommuner
og folkevalgte. Dette inkluderer informasjon om utforming av
anlegg, arealkrav, kostnader, innsalgspunkter mv.
4. Samarbeider med andre særforbund for å utforske mulighet for
kombinasjon og/eller sambruk med andre idretter
5. Er aktiv politisk mot NIF, idrettskretser og idrettsråd
6. Er pådriver mot kommuner for at tennis får spilletid i eksisterende
kommunale anlegg.
7. Er aktiv mot de politiske partier og kommunestyrer
8. Er aktiv i mediebilde for å synliggjøre anleggssituasjonen i norsk
tennis og padel.

1. En viktig suksessfaktor for å lykkes med utvikling, implementering,
kommunikasjon og samarbeidet med idrettsskoler, kraftklubber og
nasjonalt kraftsenter
2. Fast stilling
- 50% administrator/koordinator
- 50% trener
3. Koordinator oppgaver:
Skriftlighet/dokumentasjon/struktur – planverk og oppfølging,
kommunikasjon, nettsider/SoMe, landslagsbekledning, flyreiser,
terminlister, datafanger og illustratør mm - for juniorlandslag,
seniorlandslag, nasjonalt kraftsenter og kontaktpunkt/oppfølger
kraftklubb/senter.
Treneroppgaver:
Avlaster/ekstrahjelp dagtid og ettermiddag, medansvarlig
juniorlandslag, reise coach, samlinger, deltakende på
kraftsentersamlinger ved behov.
4. Dyrke frem et produkt som er mer attraktiv for sponsorer

Helen Sterud rendyrker oppfølging av "private" initiativer og viderefører
sin prosjektkapasitet mot de klubbene som ønsker dette (kortsiktig
gevinst).

Øivind og Fredrik skal rendyrke sine spisskompetanser.
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Sak 16
Engasjere revisor og fastsette honorar

Forslag:
Styret i NTF foreslår en videreføring av samarbeidet
med revisjonsselskapet Nitschke AS ved
statsautorisert revisor Rune Bergseng for 2022-2023.
Styret får fullmakt til å fastsette revisors honorar.
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Sak 17
Fastsette tid og sted for tennistinget 2023

Forslag:
Styret og administrasjonen i NTF får tingets
fullmakt til å terminsette og finne egnet sted for
Tennistinget i 2023.
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Sak 18
Valg

NTF styre
Lovutvalg
Kontrollutvalg
Disiplinær- og sanksjonsutvalg
Hederstegnutvalg
Valgkomite
President og visepresident velges enkeltvis. Øvrige
styremedlemmer velges samlet. Deretter velges
varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres
rekkefølge i forhold til stemmetall. Der det velges flere
varamedlemmer skal det velges 1.varamedlem, 2.
varamedlem osv. Styret skal ha minst ett styremedlem
som på valgtidspunktet var under 26 år.

91

Sak 17
Valgkomiteens innstillinger til tennistinget 2021
NTF styret:
President:
Vise-president:

Lars Gjerdåker, Stavanger TK
Karin Hjelle Dalbak, Heming IL, Tennis

NY

Medlem:
Medlem:
Medlem:

Egil André Berglund, Stabekk
Monica Andersen Mo, Paradis Tennisklubb
Fredrik Vabog, Sandefjord/Paradis Tennisklubb*

NY

Medlem/Ungdomsrep.:

Mina Adelin Sælen Pedersen, Moss Tennisklubb

NY

Medlem/Padel rep.:

Eivind Sandnes, Oslo Padelklubb

NY

Varamedlem:
Varamedlem:

Caroline Tidemand, Nordberg Tennisklubb
Arve Sjølstad, HIL Tennisgruppe, Hamar

NY
NY

*Har flyttet til Østlandet
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Sak 17
Valgkomiteens innstillinger til tennistinget 2021
Lovutvalget
Leder: Carl Henrik Eriksen, Golia TK

NY

Medlem: Annette Aksdal, Ullern
Medlem: Ola Lunde, Holmenkollen TK

NY

Vara: Ingvild Kragset, Ålesund TK
Vara: Signe Helliesen, Stavanger TK

NY
NY
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Sak 17
Valgkomiteens innstillinger til tennistinget 2021
Kontrollutvalg
Leder: Erik Alver, Lillehammer TK
Medlem: Janniche Fusdahl, Nordstrand TK
Medlem: Hans Nordstaa, Asker TK
Vara: Katrine Hansen, Holmenkollen TK
Vara: Knut Sunde, Heming Tennis
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Sak 17
Valgkomiteens innstillinger til tennistinget 2021
Disiplinær- og Sanksjonsutvalg
Leder: Marianne Sælen, Moss TK

NY

Medlem: Aimeé Leistad, Trondheim TK
Medlem: Jon Ståle Ritland, Ålesund TK

NY
NY
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Sak 17
Valgkomiteens innstillinger til tennistinget 2021
Hederstegnutvalg
Leder: Morten Bjerke, Holmenkollen TK

NY

Medlem: Astrid Sunde, Heming Tennis

NY

Vara: Trym Landa, Stavanger TK

NY
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Sak 17
Innstilling fra styret i NTF – tennistinget 31. oktober 2021
Valgkomité 2022-2023:
Leder: Peder Strand (Njård)

NY

Medlem: Line Hoff Nilsen (Stavanger)
Medlem: Henning Simonsen (Bergen)
Vara: Caroline Borch-Nielsen (Heming)

NY
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