Följande motioner har inkommit till Öregrunds Tennissällskaps årsmöte. Samtliga är författade
av motionärerna Göran Hultqvist och Bertil Rudström.
40-års firande
ÖTS bildades år 1980 i sin nuvarande form och registrerades i Tennisförbundet år 1981. Detta
innebär att ÖTS blir 40 år nästa år – år 2020. ÖTS, i sin nuvarande form, har sin förankring i
medlemar som permanent bor eller har en stark förankring i Öregrund via deltidsboende i
Öregrund. Tidigare tennisklubbar som bedrivit tennisverksamhet i Öregrund före 1980 har
varit starkt kopplade till Uppsala och dess tennisklubbar och mindre till boende i Öregrund. Vi
anser att detta bör uppmärksammas och firas. Dessa 40 år har varit mycket framgångsrika
avseende bl.a
• Tennisveckans utveckling till en av landets största och populäraste tennistävlingar
• 11 år med Sommartour tävlingar med spel are som blivit svenska mästare
• Utveckling av flera juniorer som tillhört sverige eliten och ännu fler som tillhört
Upplandseliten
• Årliga sommarträningar som håller hög nationell standard
• Byggande av en tennishall och boulehall som håller hög klass.
Vi ser framför oss att firandet kan ske på senhösten år 2020 där man kan kombinera lite
tennisspel med festliga aktiviteter. Exempelvis kan man spela ett KM med finaler eller någon
annan klubbtävling. Klubb overall / tröjor kan tas fram på samma sätt som gjordes inför 60
årsfirandet av Tennisveckan år 1995. Man kan bjuda in personer som på olika sätt medverkat i
denna framgångsrika utveckling - tränare, spelare, ledare från klubben och från Östhammar och
från Uppsala. En fest kan lämpligen ske i Socitetshuset.

Vi föreslår att ett principbeslut tas om en 40-årsfest och att en kommitté ges till uppgift att
planera/organisera för detta firande.
ÖTS styrelse föreslår stämman att avslå motionen, men vill att detta jubileum ska firas
samtidigt med Tennisveckans 85-årsjublieum 2020 i samband med Tennisfesten. Med all respekt
för jubileer tror inte styrelsen att varken klubbens organisation eller intresset räcker till för två
olika festarrangemang - samma halvår.
Tallparken och padel
Vi anser att Tallparken är en väsentlig plats för tennisen i Öregrund. Vi anser att klubben skall
fortsätta att ha Tallparken som centrum för sommartennisen i Öregrund. Vi anser att klubben bör
ha långsiktliga planer för tennsibanorna i Tallparken men också för miljön och trivsel
utanför tennisbanorna i Tallparken. Med miljön menar vi renhållning, toaletter, omklädningsrum,
tränings och motionsmöjligheter, läktare, kiosk. ÖTS bör ha en tydlig strategi för hur utveckligen
och skötseln av Tallparken bäst gynnar tennisen i Öregrund. ÖTS bör aktivt medverka i
föreningen ”Tallparkens vänner” för att där aktivt påverka utveckling och skötsel av Tallparken
i syfte att främja och säkra att Tallparken förblir centrum för tennis i Öregrund under sommaren.

Vi föreslår alltså att styrelsen utser någon som aktivt deltar i arbetet inom ”Tallparkens
vänner” för att trygga att tennisens behov omhändertas på bästa sätt.
Vi anser också att ÖTS bör aktivt arbeta för att en paddelbana byggs i Tallparken som ett
komplement till tennisbanorna. Kontakterna med kommun bör ske via ”Tallparkens vänner” i
syfte att framföra gemensamma synpunkter/värderingar till kommunen. Vi anser också att

uppförande av en paddelbana i Tallparken i ÖTS regi skulle ge flera fördelar för ÖTS och för
trivseln i Tallparken. Med en paddelbana i Tallparken skapas ett centrum för bollspel i
Tallparken. Detta medför ökad krav på omklädningsrum och duschar på området. Dessutom ökas
trivsel med fler spelare och nya spelare som kommer att finnas kring banorna i Tallparken. Det
är vår uppfattning att uthyrning av paddelbanor kommer att väl täcka kostnaderna för en sådan
investering och ge en vinst till klubben. En paddelbana kommer också att skapa ett ökat intresse
för tennisverksamheten.
Våra kontakter med Tallparkens vänner ger vid handen att de stödjer byggandet av en
paddelbana i Tallparken i Öts regi.
Bifogade skiss är ett förslag på hur en paddelbana kan anläggas i Tallparken.
ÖTS styrelse föreslår stämman att avslå motionen. ÖTS har just nu varken ekonomiska eller
organisatoriska möjligheter att starta en padelverksamhet i egen regi. ÖTS har
inte personella resurser att driva denna verksamhet. ÖTS styrelse utesluter dock inte framtida
samarbeten med eventuella intressenter. ÖTS välkomnar också ett djupare samarbete med
Tallparkens Vänner vad gäller ett bättre utnyttjande av området kring Tallparksbanorna – i
nödvändigt samråd med markägaren kommunen.
Dubbel-träning
I ÖTS spelas vi mycket dubbel/mixed. Det finns många som erfterfrågar träning inriktad mot
dubbelspel. Vi förslår att det under hösten/våren arrangeras intensiv kurs(-er ) med fokus på
dubbelspel vid 2 eller 3 tillfällen. Halvdagar eller heldagar kan ägnas åt sådan träning
kombinerat med lite teori och mat/fika. Någon kan utses som ansvarig. Tränare med hög kvalitet
hyrs in från klubbar i Uppsala eller någon annan klubb. Kostnad för detta kan primärt läggas på
de som deltar, kanske med något stöd från ÖTS.
Vi föreslår att årsmötet påpekar behovet av att initiera denna typ av träning och att
styrelsen får i uppdrag att utse lämplig person i att genomföra detta.
ÖTS styrelse föreslår stämman att bifalla motionen och har utsett styrelseledamoten Lars
Jönsson att ansvara för denna träning.
Arbetsdagar/ölkvällar
Vi anser att det finns en rad åtgärder som behöver genomföras årligen för att hålla igång ÖTS
anläggningar och hålla en god miljö i och kring dessa. Årligen bör ÖTS arrangera en eller två
arbetsdagar. Aktiviteter som kan genomföras under sådana arbetsdagar är t.ex.
• Städning runt Tallparksbanorna, runt tennishallen, runt kyrkbanan
• Städning i tennishall och ev. reparationer.
• Större åtgärder på utebanor
Arbetsdagar kan avslutas med att samvaro på någon pub.
På arbetsdagar finns möjligheter till en ökad dialog mellan medlemar och styrelsen om vad som
fungerar bra och vilka behov som finns för utveckling. Eventuellt kan arbetsdagar kombineras
med medlemsmöten.
Vi föreslår att styrelsen initierar arbetsdagar för att genomföra åtgärder enligt ovan och
för att skapa en ökad gemenskap inom klubben/sällskapet.
ÖTS styrelse föreslår stämman att avslå motionen eftersom erfarenheter visar att uppslutningen
varit väldigt dålig vid tidigare liknande initiativ. Men styrelsen avser att tillsätta en intern
arbetsgrupp för att lösa frågan om framtida underhåll av banorna.

Stadsmatchsfest
Då stadsmatcherna inleddes och under många år på 1990-talet och 2000-talet avslutades
stadsmatcherna mot Östhammar med en fest dit spelare och andra medlemmar i ÖTS och ÖSK
träffades för samkväm och ”after tennis” snack ibland också med musik och dans. Detta är ett
utmärkt sätt att upprätthålla goda kontakter med ÖSK men också att stimulera dialoger mellan
medlemmar inom ÖTS.
Vi föreslår att ÖTS för kommande Stadsmatcher åter börjar bjuda in till Stadsmatchfester.

ÖTS styrelse föreslår stämman att avslå motionen, men ställer sig positiv till att föra
en konstruktiv dialog med ÖSK om möjligheterna att utveckla detta koncept.

