
 
 

ROOKIES OG KONKURRANSETILBUD 2022/2023 

 

«Mer Tennis for pengene» 

I Nordstrand tennisklubb nye strategi er en av målsetningene at vi skal tilby mer tennis 

for pengene. Klubben har også som intensjon å kunne tilby mer tennis per uke, i tråd 

med anbefalt antall timer per uke fra NTF Spillerguiden.no.  

For å være Rookies og konkurransespiller må man minimum spille tre ganger i klubb og 

all organisert trening andre steder må godkjennes og koordineres av trenere i 

Nordstrand. Når man er Rookies og Konkurransespiller får man en rekke fordeler, som gratis 

sparring/lagspill, matchspill og grønt kort i hallen. Vi vil også prøve å legge til rette for drop-in i 

helgene. Grønt kort gir mulighet til å spille gratis i hallen med andre rookies/konkurranse-spillere 

med booking mindre enn to timer i forkant. Det er krav til dugnad for utøverne, samt vi viderefører 

krav til dugnad for foreldrene.  

«Kvalitetsløft i det sportslige programmet, bl. a gjennom fokus på fysisk fostring og individuell 

tilpasning»   

Etter å ha introduserte et skille mellom Toppidrett og Konkurranse i 2020/2021, fortsette vi med 

samme system. I årets sesong har sportslig leder videreutviklet tilbudet ytterligere og det blir 3 nivå 

på konkurranse over 16 år. Kravene for spillerne for å delta i Toppidrett økes, tilbudet spisses med 

færre på banen og prisene økes.  

Trenerteamets observasjon er at 

konkurransespillerne har svært ulike 

ønsker for hvor mye man legger ned i 

tennisen og hvor høy intensitet på 

treningen man ønsker. Gruppene mixes 

etter nivå og man vil ikke nødvendigvis kun spille med spillere under samme gruppe.  

For Rookies spillere er det prematurt å introdusere samme type valg, men trenerne vil individuelt 

tilpasse etter spillerens ønsker på trening.  

Spillere som ønsker å ta del i Toppidrett må ha dialog med Marin i forkant av påmeldingen.  

Les mer om opplegg for de ulike treningsgruppene i Beskrivelse av tilbud.  

 

PRISSTRUKTUR 

• Alle Rookies og konkurransespillere får tilbud om basispakke. Husk minimum 3 dager i uken og 

forhåndsklarert spille med andre. Se detaljer om basispakke i grønn boks under.  

• Man søker om mengde på trening selv i Google Forms (ettermiddager og morgninger). 

• Klubbspillere som ikke ønsker å spille tre ganger i uken kan være med på enkelttimer til 180 kr/t 

hvis de holder nivået, men man får ikke de andre spillergodene automatisk. 

• Ved påmelding/tildeling for fredagstreninger, vil klubben tilstrebe å erstatte treninger som 

bortfaller pga turneringsspill (men ikke privatreising el). Man kan bli satt opp på fredagstrening 

til tross for at det er sparring den dagen. 
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BASISPAKKEN FOR ROOKIES OG KONKURRANSE (Basis for alle utøverne, uavhengig av gruppe) 

 

 

Prise og prinsipper 

 

Pris er per time per sesong. Høstsesongen er 16 uker og vårsesongen er 23 uker (det justeres for røde 

dager i våren med å regne pris basert på 22 uker). Toppidrett 16+ betaler mer per time pga færre på 

banen. Spillere som evt deltar delvis i toppidrettsgrupper vil bli fakturert toppidrettspris på 

enkelttimer. For toppidrett 13-15 år vil det være  spill med forskjellige grupper og prisen vil bli en 

miks av toppidrettspris og vanlig pris. Tilbud om fysisk trener med ekstern innleid trener og evt andre 

tilbud som etableres i Toppidrett betales etter avtale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukentlig trening 
• Minimum 3 ettermiddager i uken  
• Ukentlig sparringstilbud (fredag kveld, lørdag morgen (elite), søndag morgen (elite)) 
• Fystrening to ganger i uken i tilknytning til treningen  

 
Goder 

• Turneringsoppfølging (LT/NM, Oslo region) 
• Subsidiert NM camp utendørs (max kr 1000/uke) 
• LT/NM helgecamp innendørs gratis 
• En gratis weekend camp (fast dato) 
• Alternativt treningsopplegg uke 34 
• Årlig fysisk testing med ekstern leverandør 
• Turneringsplan 
• Grønt kort i hallen (kun til spill med hverandre) 

 
Plikter/krav 

• Utøver 20t dugnad per sesong 
• Foreldre min. 3 dugnader per sesong 
• Deltagelse på ukentlig trening i andre klubber/akademi må godkjennes 



 
 

 

 

 

GENERELLE BETINGSELSER for deltakelse på kurs i Nordstrand Tennisklubb 

 

Før påmelding til kursene i Nordstrand Tennisklubb forplikter spillere/foresatte seg til 

å lese gjennom disse betingelsene. Ved påmelding til kurs har man automatisk 

godkjent disse betingelsene.  

 

Medlemskap  

Man må være medlem av Nordstrand Tennisklubb for å delta på kurs. Medlemsinformasjon og priser 

for medlemskap finner man på Nordstrand tennisklubb nettsider HER. Merk: Påmeldinger av 

barn/voksne til kurs/trening vil ikke bli godkjent hvis ikke riktig medlemskap er betalt ved fristens 

utløp. NB: Medlemskap faktureres IKKE og må betales via Matchi.no 

 

Påmelding/avmelding  

Deltakelse og påmelding til kurs er bindende og gjelder for hele sesongen, det vil si august 2022 – 

juni 2023. Frist for påmelding er mandag 22. august. Kursdeltakelsen fortsetter altså automatisk fra 

høstsemestret til vintersemesteret hvis man ikke gir beskjed om ønske om endringer. Det er alltid 

muligheter for å utvide eget treningstilbud når som helst i et semester. Men for å minske eget 

treningstilbud fra høstsemesteret til vintersemesteret, må man gi beskjed i god tid. Man må melde 

fra på e-post til post@nordstrandtk.no senest 5. desember. Den eneste godkjente måten å avslutte 

sitt kurs på er ved å sende e-post til post@nordstrandtk.no. 

E-post & Kommunikasjon 

Spillere forplikter seg til å oppgi gyldig og aktiv e-postadresse ved påmeldingen. Faktura sendes per 

email sammen med annen relevant treningsinformasjon. Hvis dere ikke mottar e-post fra oss, må 

dere ta kontakt med Nordstrand TK (post@nordstrandtk.no). Alle foresatte til spillere under 18 år 

forplikter seg til å registrere et mobiltelefonnummer til en av spillerens foresatte. Dette for å raskest 

mulig få kontakt med foresatte dersom det skulle oppstå en skade, akutt sykdom eller lignende.  

Fakturering og priser 

Fakturaene sendes ut 1-3 uker etter kursstart. Man må betale hele kursavgiften for ett semester selv 

om man velger å slutte kurset midt i semesteret.  

Kurstider  

Kurs og trening i NTK følger Osloskolen, dvs at det er trening på de dager det er skole. For høsten 

gjelder dette med unntak av første (andre) skoleuke som er planleggingsuke. Da er det kun 

konkurranse og Rookies spillere som har tilbud om trening på drop in-basis. For våren 2023 er det i 

tillegg trening mandag 2 januar, 19 mai, og 23 juni. 

 

 

https://www.nordstrandtk.no/medlemskap
mailto:post@nordstrandtk.no


 
 

 

Gruppesammensetninger / akseptanse av treningstilbud  

Ved påmelding aksepteres det at klubben setter sammen treningsgrupper etter alder og 

ferdighetsnivå. Merk: Har man meldt seg på og er tilgjengelig for kurs kan man ikke melde seg av 

enkeltgrupper av eget ønske. For eksempel, man melder seg på 4 ganger og får tildelt trening når det 

passer etter timeplan kan man ikke velge å trene 2 ganger i uken. Man er økonomisk forpliktet til det 

antall timer man er påmeldt. Hvis det er skjedd noen feil må man registere det på 

https://www.superinvite.no/#/invitation/d36cad380b069785900bcfd258bdecea senest torsdag 

8.sept.   

Treningsregler – holdning og oppførsel etc.  

Man møter presis til hver trening og har utstyret i orden. Sko og racket kan lånes i starten for nye 

spillere, men det er ikke slik at man låne utstyr over lenger tid, f.eks et helt skoleår. For spill på 

innebanene i tennishallen må man ha rene innesko som ikke gir merker på gulvet. For best mulig 

læringsklima på timene ønsker vi en viss grad av disiplin og orden, uten at dette skal gå ut over trivsel 

og spillegleden til spillerne. Man hører etter, er høflig ovenfor medspillere og trenere og prater 

positivt til seg selv og andre slik at det skapes et hyggelig miljø med trivsel blant spillere og trenere.  

Tapte timer og fravær  

Det gis ikke kompensasjon/refusjon ved eget fravær/sykdom fra treninger så sant det ikke er 

langvarig og man kan vise til legeerklæring. Hvis det foreligger en langvarig legeerklæring kan 

treningsavgift «fryses» til spilleren er frisk/skadefri, men merk da at kursplassen kan ha gått videre til 

andre for resten av kurset. Hvis du ikke vil risikere din plass så kan du beholde den uten å fryse 

plassen din, men kan da ikke kreve refusjon.  

 

Ved ønskemål om refusjon; Så snart en langvarig skade eller sykdom har oppstått, må du sende 

melding til post@nordstrandtk.no med et ønske om at fryse din plass - refusjonskravet ditt trer i kraft 

fra datoen vi har mottatt varselet om kommende fravær på e-post. Du kan derfor ikke komme 

eksempelvis 3 uker etter skade/sykdom med legeerklæring/refusjonskrav for hele perioden uten å ha 

gitt oss beskjed allerede fra starten av ditt fravær. Dette for at vi skal ha mulighet til å fylle plassen 

umiddelbart og redusere tapte inntekter for klubben.  

Kursdeltakelsen er personavhengig, det vil si at man ikke kan stille med erstatter hvis man er 

fraværende fra en trening. Man kan heller ikke ta igjen tapte timer som skyldes egne forhold 

(kortvarig sykdom, reise, mm.) i andre grupper.  

Ved uforutsette hendelser som tvinger klubben å stenge ned sin aktivitet refunderes ikke 

treningsavgiften, men klubben vil tilstrebe seg å erstatte tapt trening med erstatningstrening. 

Spillere/foresatte godkjenner at enkelte treningstimer kan bli gjennomført med mindre enn en 

trener per bane ved uforutsette hendelser (for eksempel sykdom hos trenerne). Det blir ingen 

tilbakebetaling av disse timene, men hvis det gjentar seg ofte på en sesong vil det gjøres forsøk på å 

finne nye tider for erstatningstimer, f.eks i helger. Det garanteres ikke at de kan gjennomføres eller 

at blir på tidspunkt som passer for alle. 

 

 

 

https://www.superinvite.no/#/invitation/d36cad380b069785900bcfd258bdecea


 
 

 

Dugnad  

Utøvere må jobbe 20t/dugnad per sesong. Dette gjelder deltagelse på ROGY camps, ROGY tours, 

pizzakvelder ol. Foreldre må jobbe minium 3 dugnadsdager per sesong i forbindelse med 

arrangement og turneringer.  

Fotografering 

Nordstrand TK ønsker å kunne bruke bilder av aktiviteter i klubben i sosiale medier, på klubbens 

hjemmeside og i lokalavisen. Ved påmelding til kurs samtykker man at kursdeltakere kan fotograferes 

under treninger og andre arrangementer i klubbens anlegg. Det er mulig å reservere seg mot dette 

ved å gi slik informasjon i feltet ”øvrige opplysninger” i påmeldingsskjemaet til kurs.  

 

 


