Det er svært lønnsomt for klubber å være medlem av NTF




















Klubbutvikling
Gratis tilgang til Klubbpakka.no - juridisk kvalitetssikrede og til enhver tid
oppdaterte dokumenter for klubbdrift
Tilgang til KLUBBDRIVe - beste praksis eksempel, maler, kontrakter, ressurser,
verktøy, utviklingstiltak og hjelp - delt inn både for trenere og styremedlemmer
Gratis forsikring (gjennom NIF) for alle medlemmer under 12 år
Hjelp til anleggsutvikling - gratis rådgivning
Tilgang til støtteordninger (se eget punkt under)
Gratis rådgivning/sparring/kunnskap fra NTFs administrasjon
Anledning til å benytte idrettens felles samarbeidsavtaler - idrett.no
Stemmerett på Tennistinget/Generalforsamlingen i NTF
Tilgang til NTF avtaler (Nordic Choice Hotels, Japan Photo, Babolat)
Støtteordninger
Statlig offentlig støtte (administrasjons, anlegg og aktivitetsstøtte (**)
Kommunal/lokal støtte (anlegg og aktivitetsstøtte) - idrettsråd eller
idrettskrets (**)
Støtteordninger til integreringstiltak for mennesker med
funksjonsnedsettelse MVA kompensasjon/refusjon
Reisestøtte divisjonstennis
Søke legat/fond som krever medlemskap i NIF (fordel)
Grasrotandelen
Få inntekter fra Bingo
Reisestøtte NC, NM, divisjonstennis
Se lenker nederst til offentlige støtteordninger





Arrangement
Gratis baller til arrangementer (NC, NM, GP, TE, ITF) ballpool
Gratis arrangements software - Tournament Planner
Gratis tilgang til Team tennisskolen - for barn under 12 år (ROG)


































En årlig terminliste med 280 koordinerte turneringer
Gjennomføring av divisjonstennis
Klubbens medlemmer kan spille NTF terminfestede turneringer
Klubbens medlemmer kan spille NM for lag/delta i divisjonstennis
Gratis tilgang til ranking, kampoppsett og resultater - Tournament Software
Tilgang til lisens (forsikring og mulighet til å delta på lisenspliktige turneringer)
Mulighet til å delta i Regionsmesterskap
Mulighet til å delta i internasjonale turneringer sanksjonert av NTF
NTFs medlemskap i International Tennis Federation og Tennis Europe gir
klubbmedlemmer mulighet til å spille internasjonale turneringer
Kompetanseutvikling/Utdanning
KLUBBDRIVe
Anledning til å delta på Tennisforum - oktober/november
Anledning til å delta på trener/lederkonferanse - april
Tilgang til NIF og Olympiatoppens ressurser
Tilgang til ITF Gold level trenerutdannelse, trenerkurs og kompetanseutviklende
tiltak
Tilgang til en proaktiv trenerforening som sikrer klubbens trener(e)
videreutvikling.
Tilgang til 5 årlige trenerutdanningskurs på 3 nivåer
Tilgang til 8 etterutdanningskurs for klubbens trenere
Tilgang til oppmann-, dommer- og turneringslederkurs
Tilgang til teknologikurs, assistent kurs og lederkurs
Tilgang til e-læring gjennom NIF
Tilgang til Technology banen på Oslo Tennis Arena
Tilgang til en norskutviklet video app med moderne innlæring av teknikk for barn
og voksne
Klubbene = norsk tennis
NTF er for klubbene og stiftet av klubbene. Som medeier er dere solidarisk med
å støtte viktige tiltak for norsk tennis. Se under:
Satsing på topptennis og landslag i alle aldersklasser.
Integreringstiltak for utøvere med funksjonsnedsettelse (parautøvere)
Politisk påvirkning av rammebetingelser og kjernesaker for tennis
Utvikling av trenerutdanningen
Utvikling av felles arrangementssystem
Synliggjøring av tennis i media
Omdømmebygging av tennis
NM i Frognerparken





Drift av felles nettside: tennis.no og andre medier
Utvikling av ressurser til klubb bistand
Utvikling/kompetansebygging av norsk tennis generelt

Lenker
**Anlegg: https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/tilskudd-tilidrett1/idrettsanlegg/id426615/
**LAM: https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/tilskudd-tilidrett1/Tilskudd-til-lokale-idrettslag-og-idrettsforeninger/id764903/
**Oversikt NIF: https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/her-erstotteordningene-ditt-idrettslag-ma-fa-med-seg-i-2017/
Lokale muligheter: Klubbene må henvende seg til idrettsrådet
og/eller idrettskretsen

