
 

 

 

 

NYHETSBREV MAI-JUNI 2022 
 

Hei alle medlemmer,   
 

  
 
Treningsgrupper for barn og ungdom høsten 2022 
Vi venter på svar på treningstid-søknadene våre. Normalt får vi svar fra kommunen i siste 
halvdel av juni. Mest sannsynlig får vi de treningstidene vi har hatt i år, og i så fall betyr det at 
vi fortsetter med treningsgrupper for barn på blått og rødt nivå på Trones skole tirsdager, 
Sandneshallen onsdager, Julebygdhallen torsdager og Sandved skole fredager.  
 
Barn på oransj nivå må belage seg på å trene på Toppform Sola eller i Julebygdhallen. Mulig vi 
kan få til noe i Sandneshallen. Grønt nivå, samt alle ungdommer, kommer til å trene på 
Toppform Sola.  
 
Vi forsøker å holde på de samme treningstidene for flest mulig, men justeringer kan bli 
nødvendig for å få til trenerkabal og ivareta både det sportslige og sosiale. Vi kommer til å 
sende en melding til alle dagens deltagere i slutten av juni hvor vi skisserer hva som blir 
treningstider til høsten. Følg med på Spond i slutten av juni og vær klar til å respondere raskt.   
 
Kurs for voksne høsten 2022 
Vi er kommet til en maks-kapasitet for voksenkurs. Vi kommer til å prioritere de som var med i 
vinter. De fleste vil få tilbud om samme treningstid. Vi sender ut informasjon i slutten av juni 
og vil da gi de som deltok i vinter og i vår, mulighet til å fortsette. Vi ber om at dere 
responderer på tilbud raskt. Plasser som ikke aksepteres innen den gitte fristen, vil bli tilbudt 
til de som står på venteliste.    
 
Julebygdhallen 
Vi har begynt med treninger i Julebygdhallen. Vi har så langt hatt en barnegruppe og en 
voksengruppe på torsdager.  
 
Nytt styre 
Torgrim Bruun-Jansen ble gjenvalgt som styreleder på Årsmøtet 31. mars. Benedicte Klausen, 
Grethe Lillesund og Husiar Johnsen kom inn som nye styremedlemmer. Kjartan Stokka og 
Hans Georg Jelsa ble gjenvalgt.  

Sandnes Tennisklubb stilte i Folketoget 
for første gang siden 1990-tallet. Vi ble 
lagt merke til! Takk til alle som bidro til 
å synliggjøre tennissporten i Sandnes 



 

 

 

 
   
Kids tour 
Vi har hatt en stigende trend med påmeldinger til de siste turneringene. Kommende helg 
arrangeres Kids tour på hjemmebane, og da har hele 30 barn fra klubben meldt seg på. Det er 
ny rekord. Totalt deltar 165 barn i de tre turneringene Red tour, Orange tour og Green tour. 
Det gjør også at 11.-12. juni er årets største løft for klubben arrangementsmessig. For å 
gjennomføre arrangementene trengs det over 40 funksjonærer i ulike roller gjennom helgen.   
 

Ledige plasser sommertilbud  
I uke 26 organiserer vi sommercamp i Kleivanehallen. Det blir aktiviteter fra kl. 9-15. I uke 27 
kjører vi sommertennisskole på utebanene. To timer pr. dag. Begge ukene er rettet for barn. 
Det er ingen forutsetning å ha spilt tennis før – vi deler inn i grupper etter erfaring/nivå.  
 

Overskudd dugnad 
Vi har omsider mottatt gavekortene fra Pizzabakeren og deler framover ut disse til alle de som 
solgte 10 esker eller mer. Tusen takk til alle bidragsytere – dere solgte kluter for 90.000 kr.! 
Det gir klubben et overskudd på litt i overkant av 40.000 kr. Som nevnt går deler av dette 
overskuddet til vår hallkonto, og deler av det omsettes i aktiviteter for medlemmer framover.  
 
Dameligaen 
Ligaen startet første uke i mai og går fram til St. Hans. Mandager spilles det double, torsdager 
spilles det single. Totalt 22 deltagere.  
 
Lisens 
Norges Tennisforbund (NTF) krever at turneringsspillere løser lisens. Lisensen består av en 
forsikringsavtale som NTF har forhandlet fram med sin forsikringsleverandør (for tiden AIG). 
Risiko for idrettsskader er generelt gjerne litt høyere knyttet til konkurranser, og derfor krever 
NTF at den årlige lisensen er betalt for å kunne melde seg på offisielle turneringer som står på 
terminlisten. Alle slike turneringer går gjennom turneringsportalen Tournament Software. 
  
Forsterkninger til herrelaget 
Sindre Kjøll Kristensen og Husiar Johnsen er nye forsterkninger på årets herrelag som spiller i 
5. divisjonen. Nyervervelsene har bidratt til at herrelaget har startet sesongen med to av to 
seirer, og ligger med det på topp i 5. divisjon. Vi krysser fingrene for at trenden fortsetter. 
Kjartan Stokka, Asle Hamre, Michal Beranek, Torgrim Bruun-Jansen har også bidratt til nå i år.   
 
Tusen takk til våre sponsorer i 2022

 

      


