
 

 

 

 

NYHETSBREV SEPTEMBER 2022 
 

Hei alle medlemmer,   
 
Det har skjedd mye så langt i 2022, og det ligger mye kjekt foran oss også.  

  
 
Kroatia-camp 
Det ble en veldig hyggelig tur til Kroatia for 13 voksne medlemmer. To tennisøkter de fleste dager i 
varme omgivelser, med badestrand i umiddelbar nærhet. Det ble allerede før hjemreise konkludert 
med at det må bli ny Kroatia-tur neste høst.  

 
Herrelaget vant 5. divisjon – suverent opprykk 
Kaptein Kjartan Stokka har ledet troppen til en imponerende seiersrekke. Snuoperasjonen er dermed 
total. Midtveis i 2021 lå laget på bunn etter tre kamper. Ved sesongslutt i 2022 står Sandnes med seks 
seirer på seks kamper. Suveren seier i 5. divisjon. I tur og orden har herrene slått Farsund, Stavanger 5, 
Stord, Randaberg 2, Bryne 2 og Flekkefjord. Dermed blir det 4. divisjon neste år. Motstandere blir da 
Stavanger 4, Paradis 4, Nesttun, Fana, Bergen 2 og Haugesund.  

  
 

Sindre Kjøll Kristensen (til venstre), 
Husiar Johnsen, Asle Hamre, Kjartan 
Stokka og Michal Beranek (ikke på 
bildet) har utgjort laget i 2022. I 
tillegg har Torgrim Bruun-Jansen og 
Christoffer Rein Salvesen bidratt til 
suksessen. Vi har tro på at dette laget 
kan gjøre det sterkt også i 4. divisjon.   



 

 

 

 
Klubbmesterskapet i august 
Michal Beranek ble årets klubbmester blant herrene, han slo Husiar Johnsen i finalen. Blant damene 
ble Arezo Kanani klubbmester, med Hild Elen Dobbe som nummer to. I juniorklassen vant Sebastian 
Mortensen ungdomsklassen.  

 
Skumball-mesterskap i november 
Lørdag 5. november er det duket for Sandnes-mesterskap i skumball-tennis. Alle voksne på nivå A-C er 

invitert til å delta, i tillegg til ungdommer på gult nivå. Turneringen spilles i Vågen idrettshall.  
 
Skumball-turnering for barn  
Lørdag 5. november blir det skumball-turnering for rødt nivå, mens barn og ungdom på oransj og grønt 
nivå spiller søndag 6. november.  

  
Skumball-tennis for nivå D-F  
Vi arrangerer også skumball-tennis for voksne på nivå D, E og F. Dette blir i Kleivanehallen lørdag 7. 
januar.  

 
Pink Potato cup på Bryne i oktober 
Bryne Tennisklubb inviterer kvinner over 18 år til Pink Potato cup på Bryne 29. oktober. Tennis på 
dagen og fest på kvelden i den nye fine tennishallen til Bryne. Invitasjon er lagt ut på Spond og 
Facebook.  

   
Dugnad 
Startskuddet for høstens dugnad er nettopp gått. Informasjon er nettopp lagt ut på Spond. Det er 
viktig at alle medlemmer bidrar på dugnadene slik at vi får penger til å lage til medlemsaktiviteter og 
dessuten overføre penger til hallprosjektet. Se avsnittet under. Ta kontakt med dugnadsansvarlig 
Benedicte Klausen benedicteyklausen@gmail.com / 48221849 

 
Tennishall i Sandnes 
Vi har i flere år jobbet med ulike lokasjoner for en framtidig tennishall. Før sommeren tok saken en 
lovende vending. Kommunen jobber med å kunne tilby en tomt på Austrått. Dette skal behandles 
politisk i vinter. Vi håper på en avklaring innen neste sommer, og krysser fingrene for at 
reguleringsprosessen kan komme i gang i 2023. Reguleringsprosess tar normalt et år og gir 
forutsetninger for å kunne ta prosjektet inn i neste fase.   

  
Assistent-trenerkurs 
Lørdag 1. oktober arrangerer Norges Tennisforbund TSAK-kurs, dvs. Tennisskoleassistent-kurs. Vi 
sender deltagere til dette kurset.  

  
Familietennis 
Søndag 16. oktober (Kleivanehallen) og søndag 6. november (Vågen idrettshall) tilbyr vi Familietennis.  

 
Kurs og treninger høsten 2022 
Vi har rekordmange med på organiserte treninger. Sesongens trenerteam er Kjartan Stokka, Christina 
Andersen, Dusan Miklas, Nils Kramper og Henning Frøystein. Mathilde Reiersen er assistenttrener. Vi 
har delt ut 161 plasser denne høsten. Vi har også et tosifret antall på venteliste.  
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