
CENTRUM TIGERS 
FAMILIEN



THE 

TIGERS
WAY

Centrum Tigers ble stiftet som 

Centrum Idrettsforening i 1987, senere 

Centrum Tigers IF i 2000.

CT sin hovedoppgave er å drive 

målrettet aktivitets-, anti vold- og 

integrerings-arbeid blant barn, unge og 

voksne i nærmiljøet og storbyen Oslo 

generelt. 

.

HVEM ER VI?
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6-12 år 13-19 år 20-25 år 26+ år

CENTRUM TIGERS har vokst med over 100 % 
på 3 år, størst vekst under 20 år



361
MEDLEMMER

21 LAG I SERIESPILL

50
NASJONER

EASY BASKET

30% KVINNER

68% UNDER 20 ÅR



Hvem ønsker vi å være?

● Mer enn en basketballklubb
● Stor familie hvor alle er velkomne og har en 

tilhørighet uavhengig av bakgrunn
● Nabolagsklubb – ha en tydelig plass i nærmiljøet
● Et sted å henge, bli kjent med andre og få 

venner, føle seg trygge
● Breddeklubb
● Elitelag
● Jobbe med barn og ungdom: leksehjelp, mat
● Alltid ha hallen åpen
● Fokus på mangfold og integrering
● Forebygge vold, kriminalitet



Storbylaget i Vulkanhallen

Vulkan Flerbrukshall bygget i 1996

Ligger ved Akerselva, midt mellom øst og vest

Hallen er “alltid åpen” og det er alltid noen der

Et sted å henge – utvide tilbud utenom trening



Alle kjenner alle

● Alle hilser på alle
● Spillere stiller opp for andre lag (trenere, 

sekretariat, dugnad)
● Ligalaget er en viktig del av klubben –

samlingspunkt, trener yngre lag
● Camper, sosiale aktiviteter, henge i hallen
● Treningsgrupper på tvers av alder og kjønn
● Godt tilbud til alle, uavhengig av nivå og 

ambisjoner
● Engasjerte ressurspersoner (trenere, dommere, 

ledere)



Veien videre

Bygge organisasjon: Jobbe med strategi, 
engasjere flere ressurspersoner, utvalg

Øke inntekter: Fortsatt lave avgifter, mange 
kan ikke betale. Stort behov for å styrke 
administrasjon og engasjere flere voksne.

Synliggjøre hvem vi er: Lokale sponsorer bidrar 
med tjenester (foto, trykk og kommunikasjon). 
Samarbeidspartnere som tror på det vi driver 
med.



MÅL

Baskettilbud til alle barn, ungdom og 
unge voksne. 

Kompetanseutvikling (trenere, 
dommere, lagkontakter, ledere)

Medlemmer skal ha sosiale tilbud og se 
klubben som et trygt og utviklende sted.




