MEDLEMSBREV JANUAR 2021

Hei alle medlemmer,
2020 ble et amputert år. Vi startet året med masse folk på Åpen dag i Vågenhallen og planer
om mange hyggelige tiltak og arrangement. Forhåpentligvis kan vi iverksette planene i 2021
når vi kan fokusere på idrett og sosial fritid igjen!
Til tross for et på mange måter bratt år ellers i samfunnet, har klubben opplevd vekst og er
inne i en spennende utvikling. Klubben er nå vokst til 130 medlemmer, og de aller fleste av
disse deltar i en ukentlig treningsgruppe. Vi ser fram til å starte opp igjen. Det kommer
oppdateringer så snart vi får klarsignal. Vi kan ikke gjøre noe med tapt fortid, men vi skal fylle
framtiden med desto mer tennis og aktivitet!

Sommeren 2020 fikk vi etablert tre
minitennisbaner i Sandnes idrettspark. Vi
håper både medlemmer og andre benytter
disse banene mye framover.

Til våren satser vi på å starte en uhøytidelig doubleliga for voksne medlemmer. Fram til det vil
vi arrangere noen temasamlinger med serve, grunnleggende taktikk og doublespill noen
lørdager.
«Sosialtennis» og «Familietennis» er andre tilbud som medlemmer blir invitert til utover i
2021. Vi ser også for oss flere andre tiltak utover sesongen.
«Dametennis» blir en satsning framover. Det er kommet mange nye kvinnelige medlemmer
de siste 15 måneder. 90 % av dagens voksne kursdeltagere er kvinner, og vi håper vi kan
igangsette aktiviteter medlemmene vil være med på.
Herrelaget ble etablert i 2020 og fikk sin debut i NM-kval i Stavanger i høst. Til våren blir det
seriekamper mot Randaberg, Bryne 3, Egersund 2, Flekkefjord, Farsund og Stavanger 5.

Herrelaget tester ut kamptøyet på en
trening i mars 2020.

Barn og ungdom
Vi har kommet opp i 11 treningsgrupper for barn og ungdom. I løpet av 2020 har noen av
disse deltatt på Red tour og Orange tour. Vi håper at enda flere vil komme i gang og spille
kamper i 2021. Klubben skal være arrangør for både Red tour, Orange tour og Green tour i
vår, og før det vil det være mulig å delta på Bryne og i Stavanger.
Vi har så vidt begynt med samlinger og klubbaktiviteter for barn og ungdom. Dette vil det
komme mer av i fortsettelsen. Det vil være aktuelt med samling både på og utenfor
tennisbanen.
For barn og ungdom på oransj og grønt nivå, planlegger vi tur til Randaberg TK og Bryne TK.

Noen av barna som deltok på Red
tour i Stavanger september 2020.

Sandnes Tennisklubb er et ungt idrettslag i en oppbyggingsfase. Det er et idrettslag tuftet på
frivillig innsats. Jeg vil benytte anledningen til å takke styret for innsatsen det siste året. Mye
arbeid hviler på få skuldre, og det gjøres på toppen av travle hverdager. Takk for deres
uegennyttige innsats!

Med håp om et godt tennisår!
Med hilsen
Hovedtrener
Henning Frøystein

