MEDLEMSBREV NOVEMBER 2021

Hei alle medlemmer,
Vi har hatt en sterk medlemsvekst de to siste årene. Nå trenger vi flere bidragsytere for å
kunne holde tritt med den økende interessen og ikke minst holde klubbhjulene i gang. Siden
oppstarten har klubben vært drevet av noen få frivillige sjeler som har dratt mye av lasset på
sine skuldre. Det blir en viktig målsetning framover at flere hender og hoder bidrar i Sandnes
Tennisklubb slik at det blir overkommelig for hver enkelt.
Det er ikke bare i styret det trengs nye koster. Minst like viktig er det at medlemmer og
foreldre kan stille opp på arrangement, og engasjerer seg for at Sandnes Tennisklubb kan
være en levende, aktiv og trivelig klubb i 2022.
Bambusa-dugnad
Stor takk til barne- og ungdomsavdelingen som i høst har skaffet 50.000 kr. til klubbkassen
gjennom salg av sokker. Overskuddet skal både komme klubben til gode og barne- og
ungdomsavdelingen, som har gjennomført dugnaden. Deler av overskuddet settes av til
aktiviteter og arrangement for barn og ungdom, mens resterende sum overføres til klubbens
nyopprettede tennishall-konto som vi ønsker å bygge opp de neste 3-5 årene.
Juleavslutning for ungdom 10. desember
Vi inviterer til juleavslutning for ungdom fredag 10. desember 17:00 i Kleivanehallen.
Juleavslutning for voksne 10. desember
Vi inviterer til skumballtennis for voksne fredag 10. desember 18:30 i Kleivanehallen.
Juleavslutning for barn 17. desember
Vi inviterer til juleavslutning for barn fredag 17. desember i Kleivanehallen. Rødt nivå møter
17:00. Oransj nivå starter 18:30.
Dametennis-dag lørdag 8. januar
Vi inviterer alle kvinnelige medlemmer til tennissamling lørdag 8. januar. Det blir teknikk,
taktikk, spill, informasjon og enkel matservering.
Juvesen cup i Stavanger
Vi håper at vi kan stille en god gjeng fra Sandnes TK når Stavanger TK inviterer til den
tradisjonsrike Juvesen cup første helg i februar. Vi setter opp tre turneringsforberedende
treningsøkter søndag 16/1, søndag 23/1 og søndag 30/1. Kl. 18-20.
Kids tour – Red, Orange & Green
10 Sandnes-spillere reiste til Egersund i november. I oktober deltok 14 Sandnes-spillere i
Stavanger. Neste Kids tour er i Bryne i slutten av januar. Vi håper at enda flere blir med på
disse breddeturneringene. Vi tar sikte på å arrangere samling dagen før turnering.

Klubbmesterskap 2021
Det ble en fin ramme rundt klubbmesterskapet med mange kamper og god innsats i strålende
sommervær. Det ble en kjekk turnering for de 12 spillerne som deltok.

Bildet over: Grethe Lillesund (i hvitt) ble
klubbmester i dameklassen. Herreklassen
ble vunnet av Henning Frøystein (til
høyre), mens Kamil Beranek (foran) vant
gutter under 12 år.
Bildet til venstre: Hele dameklassen
samlet på samme bilde. Neste år håper vi
flere damer drister seg til å delta!

Herrelaget klatret til 4. plass
Midt på tabellen - tre lag over, tre lag under. Herrelaget startet med sesongen med to tap. De
fire siste kampene endte med tre seier. Det ble seier mot Flekkefjord, Farsund og Egersund.
Kjartan Stokka, Michal Beranek, Asle Hamre, Torgrim Bruun-Jansen, Ruben Batalden, Henrik
Alexander Mæland, André Mortensen, Knut Gudmundsen og Hans Georg Jelsa har spilt
kamper for herrelaget i 2021. I oktober representerte dessuten Michal, Kjartan og Alexander
Sandnes i innendørs lag-NM på Bryne. Det ble tap i alle tre kamper.

