
TENNIS KIDS

Sandnes Tennisklubb følger det offisielle 
barnetennisprogrammet til Norges Tennisforbund. De yngste 
barna starter på blått nivå, og så er det en rød tråd gjennom 
rødt, oransj, grønt og gult nivå. 

De ulike nivåene blir gjennomgått på foreldremøtet i starten 
av semesteret slik at også foreldre kjenner til hvordan 
systemet fungerer og kan forstå hva de ulike fargene betyr. 

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). 
*Unntak er de som trener i Sandneshallen. De trener t.o.m. uke 23 
*Utesemester starter i uke 18 og avsluttes i uke 35. Utetreningene 
arrangeres i Sandnes idrettspark. Pause fra uke 26 til uke 32.

FORELDREMØTER

*Vi arrangerer foreldremøte i uke 36. Tema for møtet er 
praktisk oppstartsinformasjon, Tennis Kids-programmet inkl. 
Kids tour og arrangement, progresjonstrinn, m.m.  

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 Sandens 
Tennisklubb mottar 7 % av overskuddet enn at andre 
idrettslag får pengene. 

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

KIDS TOUR

Som en del av Tennis Kids-konseptet arrangeres det røde, 
oransje og grønne turneringer. Arrangementene går på 
rundgang mellom Randaberg, Stavanger, Bryne, Egersund og 
Sandnes. Dette er lavterskel-turneringer som barn fra Rød 1-
nivå kan delta på. Alle Kids tour-deltagere får klubb-t-skjorte 
beregnet til å ha på seg under turneringene. 

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 og egnede sko. Ta med vannflaske. 
*Mobiltelefon skal ikke være synlig under trening. 
*Racket kan lånes de første ukene. Ikke kjøp racket før man vet 
hvilken størrelse trener har anbefalt. 

mailto:post@sandnestennisklubb.no
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PRISER GJELDENDE

FRA AUGUST 2022

Blått nivå

(4-8 år)

Rødt nivå

(6-12 år)

Oransj nivå

(8-19 år)

Grønt nivå

(10-19 år)

Gult nivå

(12-19 år)

Voksne

Totalbeløp

2022/2023

2900  3800 4700 4700 4700 5200

Faktura 1

September-desember

1450 1450 1900 1900 1900 2100

Faktura 2

Januar-april

1450 1450 1900 1900 1900 2100

Faktura 3

Mai-august

N/A 900 900 900 900 1000


