
 

Vilkår for herrelag 1-4 og damelag 1-3:  

 Medlemskap i Stavanger Tennisklubb 

 NTF-lisens. Alle spillere må ha idrettsnummer for å spille 

norske turneringer. Dette beløp betales en gang i året til 

Norges Tennisforbund. Sørg for å få dette i orden i god tid.  

 Spille med klubbtøy og fronte klubbens logo både ute og 

hjemme 

 Være et forbilde for øvrige spillere i klubben og gjøre seg selv 

synlig og tilgjengelig 

 Spillerne skal følge det til enhver tid gjeldende 

klubbreglement. Ingen spillere er større enn klubben.  

 Stille forberedt og gjøre sitt beste til enhver tid.  

 Følge de interne lagregler som er avtalt 

 Alle spillerne plikter å stille opp på dugnad.  

 Hvert lag skal skaffe inn 4000 kr. til lagtennis-kassen hver 

sesong. Felleskassen brukes til å opprettholde godene som 

hver enket spiller får ved å være en del av dame- eller 

herrelagene. I tillegg vil det hver sesong settes av penger til 

hyggelige fellesarrangement for dame- og herrelagene. 

 Alle i bruttotroppen skal delta på minst to av klubbens årlige 

turneringer, alternativt øvrige lokale turneringer. Minst en av 

turneringene skal spilles i perioden januar-mai.  

Goder for herrelag 1-4 og damelag 1-3: 

 Alle spillere får en kampdrakt (t-skjorte) som skal benyttes i 

lagkampene.  

 Klubben dekker lagets reisekostnader til bortekampene.  

 Klubben dekker lagets startkontingent (NTF).  

 Klubben kjøper inn baller til alle hjemmekamper.  

 Klubben kjøper inn vertskap-mat til alle hjemmekamper.  

 Klubben dekker baneleie til alle hjemmekamper.  

 Klubben ordner overnatting for bortekampene.  

 En ukentlig lagtrening uten trener. Dette ordnes slik at 

kaptein får et klippekort med et gitt antall baneleietimer som 

kapteinen booker baner for under forutsetning at alle lagets 

spillere får mulighet til å delta.  

Ekstra goder for lag i 1. divisjon 

 Matpenger til bortekampene 

Ekstra goder for eliteseriespillere 

 Gratis banebooking utenfor kjernetidene 

 Klubbtøy-sett 

 Matpenger til bortekampene 

 Årlig treningsleir i april/mai (flybillett betales selv) 
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