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Innledning 
 
Målet med håndboken et at det skal være et redskap for Nesodden TK og 
informasjon til klubbens medlemmer vedrørende retningslinjer og lignende for 
sportslige områder. 
 
Nesodden TK sin klubbhåndbok ønsker å vise hva vi er opptatt av på trening, i 
konkurranse og ikke minst hvordan vi oppfører oss mot hverandre for å skape 
et hyggelig miljø der alle er velkomne. Det er også viktig med tydeliggjøring 
og retningslinjer på en rekke sportslige områder. 
 
Det er helt naturlig at en slik håndbok vil utvikle seg over tid. Dette er versjon 2. 
Kvalitet, utvikling og langsiktighet er nøkkelord for en bra sportslig virksomhet, 
og vi ser frem til ytterligere forbedringer og kontinuerlig arbeid med klubbens 
sportslige håndbok. 
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Sportslig filosofi 
 
Klubben skal legge forholdene til rette slik at alle som vil spille tennis skal kunne 
drive idretten med størst mulig utbytte og ha en mulighet for å oppnå et 
prestasjonsnivå i samsvar med egne ambisjoner. Dette gjøres ved å tilby alle 
tennisinteresserte på Nesodden et helhetlig aktivitetstilbud og idrettsfaglig 
miljø som tilgodeser interesser og utviklingsbehov. Å få flest mulig til å spille 
lengst mulig, med mest mulig utbytte er viktig for klubben. Tennis – en sport for 
livet. 
 
Tennis er en individuell progresjonsidrett hvor spillere deles inn etter alder og 
ferdighetsnivåer i kursvirksomheten og i turneringer. Dette er til det beste for 
utøverne. Det skal også være lov å bli så god man kan bli og Nesodden TK 
skal legge forholdene til rette for de som vil trene og konkurrere mye. Samtidig 
er det viktig for oss å alltid minne oss selv på at klubben skal vektlegge og ha 
stort fokus på inkludering, vennskap og trivsel.  
Nesodden TK sine verdier er: Læring, mestring og trivsel 
 
Nesodden TK ønsker å utvikle selvstendige utøvere som er opptatt av 
mestring og som bidrar til et godt miljø. Det er til syvende og sist utøveren selv 
som er ansvarlig for egen utvikling, noe som krever selvstendighet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Sportslig	  klubbhåndbok,	  versjon	  2.	  Nesodden	  TK,	  februar	  2020	   3	  

 
 

Retningslinjer – Gruppesammensetninger  
 
Ved påmelding til organisert trening (kurs) i Nesodden TK aksepteres det at 
klubbens trenerteam setter sammen treningsgrupper etter alder og 
ferdighetsnivå. Det er klubbens hovedtrener som er ansvarlig for 
gruppesammensetninger. 
 
Kursdeltakere må akseptere at det er noe variasjon i ferdighetsnivåer i 
gruppene. For en spiller som trener flere ganger i uken så prøver trenerteamet 
å se til at spilleren både trener opp og ned i forhold til sitt ferdighetsnivå. 
 
Man kan melde inn ønsker om treningspartner etc., og klubben prøver å ta 
hensyn til dette, men kan ikke garantere at slike ønsker blir imøtekommet. 
 
Nesodden TK forbeholder seg også retten at gjøre endringer i 
sammensettingen av gruppene i løpet av et semester hvis det er behov for 
det. 
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Spillerguide 
 
 

•   Vi oppfører oss hyggelig mot hverandre og viser respekt overfor 
treneren og treningskameratene – og andre medlemmer.  

 
•   Vi skal gjøre hverandre gode og vi gir oppmuntring til alle. 

 
•   Vi er positive til å prøve noe nytt og til å strekke oss lengre.  

 
•   Vi går inn for å mestre det vi trener på.  

 
•   Vi skal ha det gøy sammen. 

 
•   Vi respekterer regler og hjelper hverandre med å rydde etter oss. 

Sammen tar vi godt vare på klubbens flotte tennisanlegg. 
 

•   Vi møter presis til hver trening og har utstyret i orden. 
 

•   Vi tar opp konflikter med den det gjelder og baksnakker ikke. 
 

•   Vi står sammen mot mobbing, trakassering og diskriminering. Dette 
tolerer vi ikke i klubben.  

 
•   Vi har fokus på inkludering og vennskap. 

 
•   Vi vektlegger fair play. 
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Retningslinjer - Konkurransegruppen 
 
Det er ingen aldersgrense for deltakelse i konkurransegruppen, men 
Nesodden TK skal være varsom med å ta inn barn i for ung alder i 
konkurransegruppemiljøet. 
 
Det skjer ikke noen faste uttak til denne gruppen. Foreldre til barn kan når som 
helst kontakte hovedtrener for å melde sin interesse. Hovedtrener kan også 
kontakte foresatte til barn for å høre om deltakelse i konkurransegruppen er 
av interesse. 
 
Det er ingen faste kriterier for uttak til konkurransegruppen. Det er hovedtrener 
sammen med trenerteamet for øvrig som avgjør slik deltakelse. Det vil 
vektlegges følgende: ferdighetsnivå, lyst til å konkurrere, innsats, modenhet. 
 
Konkurransegruppens verdier: 

•   På trening: Vi gir 100% og vi gir ikke opp, vi er fokuserte, vi lytter til 
trenerne, vi har det gøy, vi tar ansvar for oppgaver og egen utvikling. 

•   I kamp: Vi vektlegger fair play, vi gjør så godt vi kan, vi har kampvilje, vi 
er positive, vi er fokuserte og vi har en plan. 

•   Etter kamp: Vær ærlig med deg selv om årsakene til hvorfor du vant 
eller tapte. Analyser kampen. Forsøk også å lære av din motstander. 

 
Deltakere i konkurransegruppen forplikter seg til følgende: 

•   Være en god representant for klubbens spillerguide. 
•   Følge konkurransegruppens verdier. 
•   Delta aktivt i turneringsspill. 
•   Delta minimum 4 timer i organisert tennistrening. 
•   Trene på egen hånd. 

 
Trenerteamet forplikter seg til følgende vedrørende konkurransegruppen: 

•   Ha fokus på utvikling mer enn resultater. 
•   Gi individuell oppfølging men også stort fokus på gruppen som helhet. 
•   Utvikle selvstendige utøvere med fokus på å ta eget ansvar og utvikle 

ferdigheter som er viktige på og utenfor banen. 
 
Kan en spiller bli tatt ut fra konkurransegruppen? Ja, hvis det over tid er brudd 
på forpliktelsene eller en veldig lav ferdighetsprogresjon. Trenerteamet vil i en 
tidlig fase gå i dialog med foresatte for se på alternative løsninger. 
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Foreldreguide 
 
Det er ønskelig med engasjerte foreldre, som er interesserte i barnas aktiviteter 
og som ofte er med barna på trening og i konkurranser. Ved å hjelpe og 
oppmuntre hverandres barn er du med å skape et positivt miljø.  
 

•   Legg vekt på idrettsglede og utvikling av vennskap.  
 

•   Det er viktig at du som forelder vet at barn på samme alder kan være 
svært ulike med hensyn til modning. 

 
•   Gi ros når barn viser god innsats og ferdighetsutvikling. Husk at barn 

deltar i idrett for å lære og for å mestre ferdigheter. Unngå ensidig fokus 
på resultater i konkurranser. 

 
•   Gi oppmuntring både i med- og motgang. Det gir trygghet, trivsel og 

motivasjon. 
 

•   Vis god sportsånd, respekter regler, dommeravgjørelser og arrangørens 
beslutninger i arrangementer der barn er med. Dette er viktig selv om 
du har andre oppfatninger eller er uenig. 

 
•   Vi har alle ansvar for kampmiljøet. Vær generøs med applaus for alle 

spillere i en kamp, og gi ros for gode prestasjoner og Fair Play. Bidra til å 
skape gode relasjoner til de andre foreldrene. Vis respekt og vær høflig, 
selv når følelser er involvert. 

 
•   Respekter og støtt treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn 

ham/henne overfor barna dine. 
 

•   Ved uenigheter eller kritikk så tar man opp det med den det gjelder. I 
slike situasjoner snakker vi til hverandre, ikke om hverandre. 
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Etiske retningslinjer for trenere 
 

•   Respekter alle uavhengig av kjønn, alder, etnisk bakgrunn, seksuell 
orientering, politisk tilhørighet eller religion. 

 
•   Fremstå positiv i enhver trenersituasjon. Fremstå aldri med sinne eller 

aggresjon overfor kursdeltagerne. 
 

•   Sørg for å gi kursdeltagerne en best mulig treningsopplevelse med 
motiverende og oppnåelige mål. Respekter individuelle forskjeller og 
unngå treningsformer som er skadelige. 

 
•   Arbeid aktivt mot alkohol til ungdom, doping, narkotika og andre 

ulovlige stoffer. 
 

•   Unngå enhver situasjon som er, eller kan bli oppfattet som støtende.  
 

•   Sørg for å etablere et godt forhold mellom kursdeltagerne, der de 
støtter og motiverer hverandre. 

 
•   Involver kursdeltagerne i beslutninger, men ivareta din integritet som 

trener og som ansvarlig for treningen. 
 

•   Oppmuntre til ærlighet, god sportsånd og fair play.  
 

•   Vær presis og overhold avtaler. Planlegg alle aktiviteter i forkant. 
 

•   Som trener representer man klubbens verdier og renommé - også 
utenfor klubbens anlegg. 
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Retningslinjer - Divisjonstennis/Lagtennis 
 
Nesodden TK skal prioritere divisjonstennis/lagtennis. Klubbens hovedtrener 
har det overordnede ansvaret for klubbens divisjonstennis/lagtennis. 
Divisjonstennis/ lagspill er gratis for spillerne, avgiften dekkes av klubben. 
 
Klubbens hovedtrener skal: 

•   påse at det er utnevnt lagkapteiner på alle klubbens lag 
•   påse at klubbens lag får tilbud om trening 

 
Lagkaptein skal: 

•   være lagets kontaktpunkt 
•   ha fokus på gruppen fremfor enkeltindivid 
•   være ansvarlig for planlegging av reiser til/fra kamper 
•   levere kvitteringer for reiser til sportslig leder/styremedlem. Utgifter til 

reise dekkes av klubben, forutsett at billigste alternativ er valgt og 
kvitteringer er sendt inn innen fristen til sportslig leder/ styremedlem. 

•   være kontaktpunkt for motstanderlagenes kapteiner 
•   gjøre laguttak og rangere laget (hovedtrener kan bistå med dette 

hvis kaptein ønsker det) 
•   ved starten av sesongen orientere alle om sesongens kamper. 
Deltakerne på laget forplikter seg til å gi tilbakemelding om hvilke 
kamper de kan spille slik at kapteinen kan sette opp en tentativ plan 
for sesongen. 

•   registrere kampresultater i TS 
•   ved hjemmekamper se til at følgende er på plass: 

o   Baller til lagkampen og at baner er booket 
o   Være en god vert for gjestene. Minimum servering er 
mineralvann og frukt (kjøpes inn av klubben). Hvis man ønsker 
servering utover dette så står laget for det selv. 

 
Dersom utekamper må flyttes inn pga. værforhold har ordinær kursvirskomet 
1. prioritet til å gjennomføre treningene sine. 
 
For lag der juniorer kan delta skal det prioriteres at klubbens yngre spillere blir 
tatt med i lagmiljøene tidlig. 
 
Der det er aktuelt med juniorer på lagene så skal det prioriteres at disse får 
delta i lagkamper. 
 
Uttak til lagtreninger gjøres i samråd mellom hovedtrener og lagets kaptein. 
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Retningslinjer - Turneringer 
 
Sportslig leder i styret er ansvarlig for turneringer arrangert av Nesodden TK. 
For turneringer i konseptet TennisKids (Red, Orange, Green og Yellow Tour) er 
ansvaret delegert til hovedtrener / sportslig ansvarlig. 
 
 
Sportslig leder skal lede en turneringskomite. Sportslig leder har ansvaret for 
søknad om turneringer til Norges Tennisforbund. 
 
 
Ved hver turnering har turneringsleder ansvar for å:  
 

•   Legge ut turneringen i TS og åpne opp for påmeldinger 
•   Gjøre trekning og spilleoppsett 
•   Booke baner 
•   Sjekke at det er baller i klubben til turneringen 
•   Ordne premier 
•   Ordne vaktliste for turneringsvakter 
•   Se til at det er åpen kiosk ved arrangementet og sørge for personell 
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Retningslinjer - Publisering av omtale og bilder 
 

Vedrørende omtale og bilder av medlemmer (både voksne og barn) på våre 
websider, sosiale medieplattformer, i lokalaviser eller lignende så gjelder 
følgende: 
 

•   Det skal fremstilles positivt. 
•   Det skal fokuseres på deltakelse, innsats og glede. 
•   Det skal være lov å rose medlemmer for gode prestasjoner og 

resultater. 
•   Det skal aldri omtales resultater for barn under 10 år. 
•   Det skal vises varsomhet ved omtale av resultater for barn over 11 år 
•   Det skal ikke vises til resultater for deltagelse i TennisKids sine turneringer 

Red-, Orange-, Green- og Yellow Tour. 
 


