
 

 

 

 

NYHETSBREV JANUAR/FEBRUAR 2022 
 

Hei alle medlemmer,   
 
Treningene og aktivitetene er kommet godt i gang igjen etter restriksjoner før og etter jul. Vi 
får håpe at 2022 blir et så aktivt år som vi har tanker om at det skal bli.  
   
Årsmøte onsdag 23. februar 
Årsmøtet er medlemmenes sjanse til å påvirke hvordan Sandnes Tennisklubb skal være. Man 
kan sende inn skriftlige forslag som skal behandles på Årsmøtet. Alle medlemmer over 15 år 
som stiller på Årsmøtet har stemmerett. Noen av de faste sakene som behandles på Årsmøtet, 
er valg av styremedlemmer, budsjett og medlemskontingent. Årsmøtet er den øverste 
myndigheten i Sandnes Tennisklubb.  
 
Frist for å rette forslag til Årsmøtet er 9. februar, og frist for å registrere deltagelse på møtet 
er 20. februar. Møtet blir avholdt digitalt p.g.a. gjeldende restriksjoner da styret sendte ut 
innkallingen.  
 
Ledige verv 
Noen av styrets medlemmer, går ved Årsmøtet ut av klubbens styre. Da trenger vi nye 
styremedlemmer. Ta gjerne kontakt med valgkomitéen ved André Løkken og Morten Goa 
Aadnøy for å melde interesse, evt. tipse om noen du kjenner. Vi har også en hallkomité og 
dametennis-komité det er mulig å melde interesse for.  
  
Gjennomførte arrangement i det siste 
*10. desember var det juleavslutning for ungdom med minitennis og pizza. Juleavslutningen 
for barn ble dessverre avlyst 17. desember p.g.a. Covid-restriksjoner. Vi håper å ta det igjen 
med en tilsvarende tilstelning i mars.   
 

 

 
 



 

 

 

 
 
*11. desember var det junior-lagkamp mellom Randaberg og Sandnes på Toppform Sola. Max, 
Sebastian og Johan sørget for at det ble Sandnes-seier.  

 
*8. januar var 16 damer og tre trenere samlet i tennishallen til Bryne Tennisklubb til en tre 
timers tennisøkt.  
*30. januar var 25 voksne samlet til tennissamling på Toppform Sola.  
*Neste samling for voksne blir 19./20. februar. Samme helg blir det også arrangert introkurs 
for voksne nybegynnere. Tips gjerne hvis dere kjenner noen som vil starte.  
 
Kids tour 
Red, Orange & Green tour på Bryne ble dessverre avlyst/utsatt p.g.a. Covid-restriksjoner. 
Neste Kids tour er i Stavanger 12.-13. mars.  
 
Faglig oppdatering for trenerne 
Trenerne var samlet i Kleivanehallen 7. januar for faglig påfyll. 13. februar blir det et nytt 
trenerseminar for ytterligere oppdateringer innen barnetennis.   
 

Sommertennisskole for barn  
Det blir et organisert tennistilbud for barn i uke 26 og 27. Invitasjon med detaljer kommer om 
kort tid.  
 

Dugnadsplan 2022 
Vi har laget en dugnadsoversikt for 2022, slik at alle medlemmer har oversikt over hva som 
kommer av dugnader i løpet av 2022. Oversikten blir snart sendt ut.  
 
Sandnes Open 17.-19. juni 
Dette er en dagsturnering for ungdommer og voksne. Klassene deles inn fra A til F, hvor 
singleklasse A, B og C spilles lørdag, og singleklasse D, E og F spilles søndag. Double ABC og 
double DEF spilles fredag. Det er åtte plasser i hver klasse.   
 
Klubbmesterskapet 27.-29. august 
Turneringen arrangeres en uke seinere enn opprinnelig for å forhindre kollisjon med 
herrelagets seriekamper i 5. divisjon.  
 
 

 

 


