
 

 

 

 

MEDLEMSBREV MARS/APRIL 2021 
 

Hei alle medlemmer,   
 
Sandnes Tennisklubb vokser. Vi er nå oppe i 137 medlemmer. De siste 15 måneder har vi 
mottatt 100 innmeldinger.  
 
Noe annet som vokser, er optimismen for et nytt tennisanlegg. Drømmen om et eget sted å 
være hele året rykker nærmere. En nyetablert hallkomité gyver løs med en dose pågangsmot 
og utålmodighet. Maren Ørn vil lede komitéen og får med seg Henning Frøystein, Knut 
Gudmundsen, Nils Kramper og André Løkken. Sistnevnte har siden klubbens stiftelse stått på i 
flere år, og tråkket opp løypa og lagt grunnlaget for at kommunen kjenner til behovet for 
tennisanlegg i Sandnes. Flere års dialog har bidratt til at kommunen er positive til klubbens 
initiativ. Nå gjelder det for hallkomitéen å brette opp ermene og intensivere arbeidet. Vi er i 
en spennende fase hvor vi forsøker å lande en tomt vi kan plassere anlegget på. Vårt fremste 
ønske er hall, klubbhus og utebaner samlet på samme sted.  
 
Utesesongen er like om hjørnet. Kommunen er i disse dager i gang med å sette banene i 
stand. Mye tyder på at det blir mulighet for å spille tennis i Sandnes idrettspark i påsken. Det 
er ekstra beleilig når vi dessverre må ta en pause fra voksenkurs på Sola p.g.a. Covid-19-
restriksjoner. 

  
 
I slutten av mai setter vi i gang en fem ukers dameliga. Vi håper at mange damer vil være 
med. Blir det vellykket, satser vi på en ny fem ukers liga i august/september.  
 
Herrene har trent mandagskvelder gjennom vinteren og skal på forsommeren i gang med den 
ordentlige debutsesongen i 4. divisjon. Første kamp blir hjemme mot Stavanger 5 søndag 
16/5.   
 
Vi satser ellers på mange klubbtilbud både for barn, ungdom og voksne på utebanene fra mai. 
Hvor mye vi kan invitere til av større sosiale tilstelninger, avhenger av status på gjenåpningen 
av samfunnet.  
 
Vi kommer til å arrangere introkurs for nybegynnere. Våre introkurs er på 2 x 2 timer og er 
anbefalt for å komme riktig ut av startblokka når man skal begynne med tennis, enten man er 
ung eller gammel. Vi har planlagt et introkurs for voksne 8.-9. mai, men vi regner med det 



 

 

 

kommer til å bli behov for flere kurs på våren/forsommeren. Det blir definitivt et introkurs for 
barn og ungdom også. Ta kontakt, så møter vi etterspørsel så godt det lar seg gjøre.  
 
For viderekomne som vil ha litt input for å komme seg et steg videre, vil det passe med 
intensivkurs for viderekomne voksne. Ta kontakt for informasjon om tidspunkt.  
 
I år igjen står vi som arrangør av barneturneringene Orange tour og Green tour 19.-20. juni. 
Red tour skal vi etter planen arrangere 2. mai, men denne henger nok i en tynn Covid-tråd.  
 
På terminlisten har vi satt opp turnering for ungdom og voksne 11.-13. juni og 20.-22. august.   
 
Firmatennis / teambuilding 
 
Ønsker du å ta med deg en gruppe kolleger fra jobben for å prøve tennis en dag etter 
nærmere avtale? For 4000 kroner kan vi ordne et to timers trenerstyrt opplegg for en gruppe 
ansatte på et tidspunkt som passer bedriften. Pris er inkludert leie av bane, racketer, baller og 
trener. Last ned A4-invitasjon her:  http://sandnestennisklubb.no/firmatennis/ 
 
Sjekk ut utvalg / bestill klubbtøy her:  
https://proffsport.no/collections/sandnes-tennisklubb 

 
 
Nytt styre valgt på Årsmøtet 25. februar 
Like før vinterferien ble Årsmøtet avholdt. Følgende personer utgjør klubbens styre fram til 
neste årsmøte:  
 
Leder: Torgrim Bruun-Jansen 
Nestleder: Maren Ørn 
Styremedlem: Michal Beranek 
Styremedlem: Knut Gudmundsen 
Styremedlem: Thomas Engebrethsen 
Styremedlem: Kjartan Stokka 
Varamedlemmer: Marthe Mia Klavenes, Ruben Batalden, Hans Georg Jelsa 
 
 
Med hilsen  
Hovedtrener & administrativ leder 
Henning Frøystein 

http://sandnestennisklubb.no/firmatennis/

