
 

 

 

 

NYHETSBREV JANUAR/FEBRUAR 2023 
 

Hei alle medlemmer,   
 
Det er mye som skjer både på og utenfor banen for tiden. Vi har 36 treningsgrupper på 
ukentlig basis, og dessuten to dager med ligaspill. I tillegg seks av åtte helger med diverse 
tennisaktiviteter i årets to første måneder. Det er også stor bevegelse i hallprosjektet. Mer om 
dette på side 2 av nyhetsbrevet.  
   
Julebord for voksne 
*21 voksne medlemmer deltok på klubbens første julebord i nyere tid. Veldig trivelig 
avslutning på et aktivt tennisår. Vi håper at dette kan bli en årlig tradisjon. Stor takk til 
initiativtakere og bidragsytere. Ekstra stor takk til Jane Gjestland for å ha tatt særlig ansvar i 
organiseringen av julebordet!   

 
 
Bowlingkveld for ungdommene 
Klubbens ungdommer ble invitert på burger og bowling som årets juleavslutning.  
 
Temasamlinger for voksne 

 
 
Samlinger for barn og ungdom 
Vi arrangerte ungdomssamling på Bryne 21. januar. Neste samling blir 11. mars. Barn på rødt 
og oransj nivå inviteres til samling 11. februar.  
 

Vi startet 2023 med en skumball-samling for 10 voksne 
i Kleivanehallen 7. januar. Vi trente på top spin, volley, 
serve og gikk gjennom taktiske momenter. 21. januar 
var tema kampspill for 17 voksne på Bryne.  Det blir 
også to temasamlinger I februar. 12/2 er tema 
nettspill. Helgen etter kjører vi to dager med backhand 
og serve.   



 

 

 

 
Stor interesse for familietennis 
Det har vært stor interesse for familietennis. Det har så langt vært to søndager med 
Familietennis – vi fortsetter å tilby dette utover vinteren og våren.  
 
Åpen familiedag 12. februar kl. 12 i Vågen idrettshall 
Kjenner dere noen barnefamilier som gjerne vil teste ut tennis? Vi står klare til å ta dem imot 
etter det ordinære familietennis-arrangementet. Familietennis for medlemmer blir arrangert 
kl. 10. Åpen familiedag arrangeres kl. 12.   
 
Medlemskontingent og treningsavgift 
Treningsavgift ble sendt ut i uke 1. I løpet av uke 5 sendes den årlige medlemskontingenten.  
 
Sommercamp for barn 2012-2017  
Vi planlegger i uke 27. Invitasjon vil komme når vi har landet detaljene.  
 
Klubbtur til Egersund for barn 10-14 år 
15.-16. april tilbyr vi overnatting i Egersund Racketklubb for barn oransj og grønt nivå.  
 
Klubbtur til Kroatia for voksne 9.-14. september 
Invitasjon er like om hjørnet!  
 
Kids tour 
30 barn fra Sandnes TK deltok på Kids tour på Bryne siste helg i januar. Neste turnering blir i 
Stavanger 11.-12. mars. Sandnes TK skal arrangere Kids tour 23. april, 17. juni og 18. juni. Vi 
kommer til å trenge arrangørhjelp fra både foreldre og medlemmer.   
 
Herrelaget i gang med oppkjøring 
Søndag 8. januar var det kick off for klubbens 4. divisjonslag. Framover går det slag i slag med 
treninger, turneringer og treningslagkamper. 19/3 skal vi teste oss mot fjorårets nest beste lag 
i 4. divisjon, Stavanger 4. 14/4 skal vi opp mot Randaberg 1, som vant serien suverent i fjor. I 
starten av mai blir det treningsleir på Mallorca. Sesongstart andre halvdel av mai.  

 
Tennishall – en drøm som rykker nærmere 
Vi er inne i en meget spennende prosess med å skaffe kommunal tomt. Vi har i flere år hatt en 
god dialog med kommunen. Det er vilje til å legge til rette for oss, og vi øyner nå en større 
realisme i drømmen om tennishall i Sandnes. Kommuneadministrasjonens planer skal 
gjennom det politiske systemet fram mot sommeren. Vi gleder oss til å informere 
medlemmene om status så fort vi har fått landet tomten. Vi vil da innkalle medlemmene til 
informasjonsmøte. 


