MEDLEMSBREV MAI 2021

Hei alle medlemmer,
Utesesongen er godt i gang. Noen var på banen allerede i påsken, mens de organiserte
treningene startet 13. april. Håper å se flere av dere på banen i fortsettelsen – les mer om den
sportslige aktiviteten nedenfor. Det er mye spennende på gang både på og utenfor banen:
Tennishall i Sandnes
Den nye hallkomitéen har lagt ned mye arbeid de siste ukene for å komme nærmere
drømmen om tennishall i Sandnes. Anleggsprosjekt er marathoner i komplisert og ulendt
terreng. Vi kan melde om at vi er inne i en spennende fase hvor optimismen er stor. Vi har
positive signaler fra Sandnes kommune og har også kontinuerlig dialog med Sandnes
idrettsråd og Norges Tennisforbund. Vi jobber på spreng i mai og juni for å kunne presentere
prosjektet for politikerne. Vi håper på å bli prioritert i neste økonomiplan, som vedtas i høst.
I fortsettelsen kommer vi til å trenge flere bidragsytere. Er det noen som kan være med og
bistå hallkomitéen framover, send melding til marenorn@gmail.com
Treninger og kurs
Nå er vinduet åpent for å melde seg på sommertreninger. Ta kontakt snarest hvis du er
interessert i å bli med på organiserte treninger fram til St. Hans + i siste del av august. Vi har
ledige plasser både tirsdag og onsdag.

Fra en dametrening midt i april.

I tillegg til de faste treningene, har vi også hatt to introkurs for voksne. Neste planlagte
introkurs for voksne er 5.-6. juni. Vi setter gjerne opp flere utover sommeren så lenge det er
etterspørsel. Samme helg er det også satt opp intensivkurs for viderekomne. Vi har ledige
plasser på begge kurs.
Høstsemester starter 6. september. Påmelding er åpnet i Spond. Det blir begrenset antall
plasser. Ta kontakt hvis du trenger hjelp

Sommercamp for barn uke 26 og 27
Vi har invitert til to uker med sommertennis for barn – uke 26 og 27. Har man barn som
ønsker å delta, er det fortsatt mulig å melde på.
Sosialtennis
I juni tilbyr vi gratis «sosialtennis» på utebanene tirsdager kl. 18-19. Dette er et inkluderende
tiltak for voksne medlemmer. Undertegnede er til stede og igangsetter aktivitetene og sørger
for å dele inn etter nivå slik at man får spilt med noen som er noen lunde på samme nivå.
Dameligaen
Hele 17 damer deltar i første sesong av dameligaen – det lover godt. Første runde spilles 27.
mai og siste runde 24. juni. Ligaen spilles torsdager 18:30-21:00.
Turneringer
Så langt har 14 medlemmer meldt seg på Åpen turnering for ungdom og voksne andre helg i
juni. Dette er en ferdighetsbasert dagsturnering. Dvs. den passer for alle som kan reglene og
liker å spille poeng. Nivå A, B og C spiller lørdag, mens D, E og F spiller søndag. Påmeldingsfrist
31. mai. Vi håper på flere Sandnes-medlemmer, og så regner vi med det blir en del
konkurransesultne spillere fra våre naboklubber også.
For barna er det turnering helgen etter; 19.-20. juni. Vi har foreløpig ett lag med i Orange tour
og ett lag i Green tour. Vi håper på noen lag til i hver turnering.
Lagkamper
I samarbeid med Randaberg, Stavanger og Bryne har vi denne våren og sommeren satt opp
noen regionale lagkamper for gutter og jenter. Første kamp ble spilt på Randaberg mellom
Randaberg og Sandnes. Guttene skal de neste ukene spille mot Stavanger og Bryne. I neste
uke skal også et jentelag fra Sandnes i aksjon mot et Stavanger-lag.
Junzhe, Sebastian, Max og Johan spilte
lagkamp mot Randabergs guttelag U11. Fire
singlekamper og fire doublekamper ble spilt.
Det ble fine kamper, men guttene var
samstemte like etterpå:
-Vi må øve mer på serve, sa guttene.

Herrenes serie er dessverre foreløpig utsatt på grunn av regjeringens Covid-19-restriksjoner.
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