
Sandnes Tennisklubb
Velkomstinformasjon

OPPSTART OG AVSLUTNING

*Høstsemester starter i uke 36 (5/9) og avsluttes i uke 50 (16/12). 
*Nyttårssemester starter i uke 2 (9/1) og avsluttes i uke 17 (28/4). 
*Utesemester starter i uke 18 og avsluttes i uke 35. Utetreningene 
arrangeres i Sandnes idrettspark. Pause fra uke 26 til uke 32.

DUGNAD

*Deltagelse i idrettslag innebærer også dugnadsinnsats. Vi 
forventer at alle stiller opp på minst én salgsdugnad og én 
arrangementsdugnad per sesong. 
*Salgsdugnad i september og mars. 
*Arrangementsdugnad i juni og desember. 

BETALINGSINFORMASJON

Faktura for treningsavgift sendes ut tre ganger årlig. Faktura 1 
sendes ut i uke 35 og gjelder for september-desember. Faktura 2 
gjelder for januar-april og blir sendt ut i uke 1. Faktura 3 gjelder 
utesesongen mai-august og sendes ut i uke 18. 

Fakturaene blir sendt til registrert e-post-adresse. Husk å benytte 
KID-nummer ved betaling. 

Familier med lav betalingsevne (én inntekt) kan søke styret om 
redusert avgift gjennom vårt Zuccarello-fond. Benytt 
søknadsskjema som er tilgjengelig her: 
sandnestennisklubb.no/zuccarello-stiftelsen/

Det kan også søkes om refusjon for søskenrabatt. 25 % rabatt fra 
barn nummer to. Send forespørsel til 
post@sandnestennisklubb.no. 

GRASROTANDELEN

Vi oppfordrer alle som i blant benytter seg av Norsk Tipping 
til å legge inn Sandnes Tennisklubb som mottaker av 
Grasrotandelen. Vi håper du synes det er bedre at en klubb 
du er medlem i mottar 7 % av overskuddet enn andre 
tilfeldige foreninger. 

Det er enkelt å registrere klubben som mottaker:
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

UTMELDING

Medlemskap løper til det blir sagt opp. Utmelding gjelder fra den 
dato vi mottar utmelding. 

Utmelding gjøres her: 
http://sandnestennisklubb.no/utmelding/

Utmelding gjennom Spond, facebook eller andre kanaler blir ikke 
registrert. Heller ikke muntlig utmelding. 

INFORMASJON

*All kurs- og treningsinformasjon går gjennom Spond. Vi 
forutsetter derfor at alle deltagere bruker Spond. 
*Vi sender ut fem nyhetsbrev i året. Disse kommer ut i januar, 
mars, mai, september og november. Vi oppsummerer hva som har 
skjedd og hva som er viktige hendelser framover. 
*Nyhetsbrevene legges ut på hjemmeside og Spond og annonseres 
via e-post/KlubbenOnline. 

KLUBBTØY

*Bestill klubbtøy gjennom Proffsport.no
Butikken holder til på Hillevåg i Stavanger, like ved Coop Xtra

HVA MÅ MAN HA MED SEG?

*Still i treningstøy du er komfortabel i
*Tennisracket
*Vi anbefaler tennissko (hallsko kan også fungere)
*Ta med vannflaske

NIVÅINNDELING A-G

De voksne medlemmene deles inn i ulike nivåer, slik at det 
blir enklere å forstå hvilken klasse man skal melde seg på 
ferdighetsinndelte turneringer, og ikke minst forstå hvilke 
aktiviteter som passer å delta på og hvilke andre spillere som 
er på omtrent samme nivå. 

Bokstavene er basert på nivåinndelingene i Juvesen cup, hvor 
A er godt nasjonalt nivå og F er relativt uerfaren, og er 
laveste nivå i Juvesen cup. G er nybegynner (spilt mindre enn 
30 timer tennis).  Vi benytter oransj ball på nivå G, grønn ball 
på nivå F og gul ball på nivå A-E. 

DAMELIGA

Det spilles ukentlige kamper mandager og torsadger. Les mer 
om dameligaen: http://sandnestennisklubb.no/dameligaen/

KLUBBMESTERSKAP 2022

KM arrangeres i år 19.-21. august.  

KLUBBTUR 2022

Vi arrangerer treningsleir for voksne i Kroatia 31/8 til 4/9.  
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