
 

 

 

 

NYHETSBREV MARS/APRIL 2022 
 

Hei alle medlemmer,   
 
Kommunen melder om at utebanene på Stadion etter planen skal åpnes i uke 13. Banene 
vaskes i uke 12. Så da er det gode muligheter for å spille mer tennis framover Når det 
gjelder organiserte utetreninger, så kommer det info snart. Overordnet plan er følgende:  
*Toppform Sola: innetrening ut april, oppstart ute på Stadion fra mai.  
*Trones skole: innetrening ut april. Tilbud om drop in på Stadion i mai og juni.  
*Sandved skole: innetrening ut april. Tilbud om drop in på Stadion i mai og juni.   
*Sandneshallen: innetrening til første uke i juni. Tilbud om drop in på Stadion i mai og juni.  
   
Tennistur til Kroatia 

 
 
Utsatt Årsmøte gjennomføres 30. mars 
Det opprinnelig Årsmøtet ble dessverre utsatt av ulike grunner. Benytt anledningen til å være 
med og bestemme klubbens retning videre når Årsmøtet gjennomføres 30. mars kl. 20.  
 
Stort behov for hjelp 11.-12. juni 
Lørdag 11. juni arrangerer vi Orange tour, og dagen etter er det Red tour og Green tour. Vi 
trenger hjelp fra mange for å kunne gjennomføre arrangementene. Særlig er behovet for hjelp 
stort søndag 12. juni.  
 

Utvidet sommertilbud  
Vi har utvidet vårt sommertilbud for barn. Vi tilbyr nå en heldags aktivitetsuke i Kleivanehallen 
i uke 26. I uke 27 tilbyr vi et 2 timers opplegg på utebanene.  
 

FibGreen-dugnaden 
Takk til alle medlemmer som i disse dager selger microfiberkluter til inntekt for klubben. Det 
er viktige bidrag for klubbens utvikling. Deler av overskuddet settes av til den framtidige 
tennishallen, og resten benyttes til aktiviteter for medlemmene i 2022.  
 
Nivåinndeling av voksne 
Vi har laget Spond-grupper inndelt etter følgende nivå: A/B/C, D, E, F og G hvor nivå A/B/C er 
spillere som har noen tusen tennistimer bak seg, mens tenniserfaringen til gruppe G er under 
30 timer. Gruppene er laget for at det skal bli enklere å forstå hvilke aktiviteter som er 
beregnet på sitt nivå.  

Så langt har 18 personer meldt 
interesse for tenniscampen i Kroatia 
31. august til 4. september. 
Invitasjon ble lagt ut på Spond 13/3. 
Det er opprettet en 
informasjonsgruppe for dem som 
har meldt interesse for turen.  

 



 

 

 

 
Dameligaen 2022 
Invitasjon til årets liga kommer om kort tid. Ligaen spilles i mai og juni.  
 
Juvesen vårcup 30. april-1. mai 

 
 
Kids tour 
19 Sandnes-spillere deltok på Red, Orange & Green tour i Stavanger andre helg i mars. 
Matilde, Mathilde, Riccie og Sarah spilte Green tour. Allerede første helg i april er det ny 
sjanse for å spille turnering. Da er det Randaberg TK som er arrangør.  

 
 
Aldersbestemte turneringer 

 
 

Arezo Kanani vant F-klassen under 
Juvesen vintercup. Nå nærmer det 
seg ny mulighet for turneringsspill i 
Stavanger. Bli med! Juvesen er en 
ferdighetsinndelt turnering hvor 
man enten spiller i klasse A, B, C, D, 
E eller F.   

Max Engebrethsen (11) vant alle 
sine fire singlekamper i 12-
årsklassen på Bryne første helg i 
februar. 6.-13. april er Stavanger TK 
arrangør av Landsturneringen for 
12-åringer og Norgesmesterskapet 
for 14-åringer, så da vil det være 
mulig å se hvor flinke de beste i 
landet er. Andre helg i mai 
arrangerer Stavanger TK nok en 
åpen 12-årsturnering.    


