
 

 

 

 

MEDLEMSBREV AUGUST 2021 
 

Hei alle medlemmer,   
 
Vi har hatt mange fine spilledager på Trones så langt i år, og det er tydelig at det er mange 
som benytter byens utebaner. Det er heldigvis mange spilledager igjen av sesongen. Etter en 
sommerferiepause i juli starter den organiserte aktiviteten opp igjen fra uke 32.  
 
Fra september er vi over på høstsemesteret, og da starter vi med innetreninger. Det er noen 
få ledige plasser igjen på høstkursene, så dersom du har glemt å melde deg på, ta kontakt 
snarest!  
 
Tennishall i Sandnes 
Det siste halvåret har vi tatt mange steg i riktig retning av realisering av tennishall. Som vi 
skrev om i forrige brev, har våren vært en intens periode for hallkomitéen. Vi har laget en 
prosjektbeskrivelse som vi har presentert for Sandnes Idrettsråd, Sandnes kommune og den 
politiske ledelsen i Sandnes. Ordfører og varaordfører kjenner nå til vårt prosjekt og har gitt 
positive signaler. Fortsatt er tomtespørsmålet uavklart, men vi nærmer oss. Vi har naturlig nok 
en stor jobb foran oss på mange plan, ikke minst det økonomiske. Vi har lagt listen på tre 
innendørsbaner, klubbhus og tre utendørsbaner – målet er å få alt samlet på samme tomt.  
 
 

  
(Skisse laget av Nils Kramper) 

 
To be continued… 
 
 
 
 



 

 

 

 
Endelig turneringer igjen 

 
 
Sandnes Open  

 
 
Juniorlagkamp mot Stavanger 

 
 
Klubbmesterskap 20.-22. august 
For første gang på mange år inviterer vi til klubbmesterskap. I tillegg til å kåre klubbmester i 
junior, senior, veteran, single, double og mixed, inviterer vi også til de mindre uhøytidelige 
"nybegynnerklasser":  "Herrer grønt nivå", "Damer grønt nivå". "Double grønt nivå". 
 
Juvesen cup i Stavanger 10.-12. september 
For konkurranseglade ungdommer og voksne er Juvesen cup i Stavanger en ypperlig turnering 
å prøve seg på. Turneringen deles inn etter ferdighetsnivå. Klasse A og B er for erfarne 
turneringsspillere, C og D for hobbyspillere og E og F for mer eller mindre nybegynnere.  
 
  
Med hilsen  
Hovedtrener & administrativ leder 
Henning Frøystein 

Dusan Miklas og Cato Svindland vant 
doubleklassen i A da vi arrangerte 
turnering andre helg i juni. Totalt 
deltok 45 spillere I klassene A, B, C, D 
og E.  

Hedda, Meda og Sarah spilte 
lagkamp mot tre jenter fra 
Stavanger. Det ble en jevn kamp som 
Sandnes klarte å vinne. Vi satser på 
flere slike lagkamper utover høsten 
og vinteren.  
 
 

Vi arrangerte Orange tour og 
Green tour for barn tredje helg i 
juni. P.g.a. regn ble turneringen 
flyttet inn til tennishallen i 
Stavanger. 12 lag deltok i Orange 
tour og 8 lag deltok i Green tour. 
Sandnes TK stilte med ett lag i hver 
turnering. 


