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Tävlingar och träning
Allmänt
ÖTS tävlingar och träningar är själva ryggraden i verksamheten. Vi arrangerar i
dag flera populära turneringar och också träningar för medlemmar året runt, ute
och inne.
Ny succé för Tennisveckan
ÖTS kronjuvel Tennisveckan blev även 2019 en stor framgång. En delvis ny
organisation uträttade storverk och trots en del regnutmaningar avlöpte veckan
utan komplikationer.
Tennisfesten hölls traditionsenligt i Socitetshuset med god uppslutning och
fantastisk mat från Skärgårdscatering. För musiken stod DJ Gugge - Öregrunds
egen David Guetta.
Det regionala näringslivet hade ett gott öga även till 2019 års upplaga och
sponsorintäkterna gladde liksom det faktum att Östhammars kommun gick in
med ett generöst evenemangsbidrag.

Här är en sammanfattning:

Alla resultat finns redovisade på Svenska Tennisförbundets hemsida. Klass för
klass, spelare för spelare, dag för dag.
I den medlems- och deltagarundersökning som ÖTS även 2019 lät göra gavs
höga betyg åt evenemanget. Särskilt uppskattades nymodigheten med att få
tidig information om bana och tid. Här är ett utdrag:

Bra deltagande i ÖTS Junior Cup
Även årets ÖTS Junior Cup blev en framgång med 24 deltagande morgondagare.
Denna tävling arrangerades för åttonde gången under ledning av Lars Jönsson.
För ÖTS känns det betydelsefullt att på detta sätt bidra till att trygga återväxten
inom svensk tennis. Det behövs.

Upp och ner för H35-laget
ÖTS herrlag H35 bestod under 2019 av den starka trion Fredrik Gustafsson,
Martin Jansson och Glenn Söderquist. Säsongen bjöd på minst sagt blandad
konfekt. I uteserien division 3 gick allt som en dans med tre matcher och tre
segrar. Detta gav avancemang till division 2 säsongen 2020. Kolla den fina
matchstatistiken här.
Tuffare blev det under inneserien, där ÖTS redan spelade i division 2. Att det
skiljer mycket mellan två divisioner visar ÖTS matchfacit: nio matcher, nio
förluster. Den som ändå vill kolla närmare kan klicka här.
Dramatisk Stadskamp mellan Östhammars SK och ÖTS
Det blev inte fem raka viktorior för ÖTS. I år lade ÖSK Tennis beslag på den
åtråvärda titeln efter en sällsynt jämn batalj som faktiskt avgjordes på en enda
boll. Slutresultat: ÖSK-ÖTS 6-5 i matcher. Vilken dramatik!
Tuffa bud i Skinkblixten
2019 års upplaga av Skinkblixten blev också den en spännande tillställning.
Segrande ur mellandagsbataljerna gick Glenn Söderqvist och Cecilia
Klippmark som i finalen besegrade Andreas Pragsten och Mats
Ingemarsson. Under turneringen blev det som traditionen bjuder kaffe, julmust
- och skinkmackor. Förstås.

Fr v Glenn Söderqvist, Cecilia Klippmark, Mats Ingemarsson och Andreas Pragsten.

Uppskattade träningar - ute och inne
Under ledning av omtyckte tränaren Per Norrman kunde ÖTS även 2019
erbjuda sina juniora och mer seniora medlemmar träning i Tennishallen. Även
Onsdagsdubbeln, som ersatt Öregrunds Tennathlon, blev en framgång och
kommer att fortsätta framgent.
2019 års sommarträning blev som vanligt ett populärt sätt att förbättra sin
tennis. Årets upplaga arrangerades i egen regi av Nicklas Falk från UTK.

Övrig verksamhet
Allmänt
2019 blev ett händelserikt år för Öregrunds Tennissällskap. Nya
bevattningsanläggningar, nytt bokningssystem, nya kodlåsta dörrar, nytt förhöjt
kommunalt arrende, ny organisation för Tennisveckan - och klartecken för
omläggning av T1:an i Tallparken och inledande diskussioner om bygget av
padelbana invid T2:an.
Projekt bevattning
Våren 2019 nådde grundvattennivåerna i Östhammars kommun kritiska nivåer
vilket tvingade Östhammars kommuns vattenbolag Gästrike Vatten att utfärda
ett generellt bevattningsförbud. Efter många och långa överläggningar med
kommunen kunde ett samarbetsavtal nås, där kommunens tekniska förvaltning
åtog sig entreprenörskapet för att installera pumpanläggningar för fuktbindande
havsvatten i Tallparken och på Kyrkbanan.
Som med alla oprövade lösningar uppstod en del inkörningsproblem, men ÖTS
nyttjande av kommunalt vatten minskade väsentligt under sommaren 2019.
Därtill fick vi också hjälp av tennisintresserade vädergudar som försåg banorna
med välkomna skänkar från ovan.
ÖTS styrelse noterade med balanserad lättnad att det generella
bevattningsförbudet hävdes 3 oktober 2019 sedan sommarens
vattenbesparande åtgärder i Östhammars kommun givit resultat. Gästrike
Vatten har minskat produktionen med 32 miljoner liter vatten i Östhammars
kommun jämfört med perioden juni till augusti 2018.
Med havsvattenanläggningen har nu ÖTS både hängslen och livrem vad gäller
den nödvändiga bevattningen av grusbanorna.
Säkrare inpassering
Inför sommarsäsongen installerade ÖTS nya kodlås till sina banor, som tidigare
stått helt olåsta vilket lett till en del tjuvspel och skadegörelse. Det nya
systemet har fallit ut väl med endast få tekniska problem som snabbt kunnat
avhjälpas.
Modernt bokningssystem
Till slut valde även ÖTS att gå på nät och införde under våren ett modernt
bokningssystem - Bokatennis.nu. Det har fungerat alldeles utmärkt och
responsen från medlemmar och besökare har varit mycket positiv.
Förhöjt arrende
I likhet med många andra kommuner införde Östhammars kommun mer
marknadsmässiga hyror för bland annat idrottsanläggningar under 2019. Detta
för att skapa en mer transparent kommunal ekonomi, där skattebetalarna lättare
ska kunna se till vad deras pengar används. Alla förtäckta föreningsbidrag togs

bort och arrenden höjdes dramatiskt. För ÖTS del med 1.450 procent - från
5.000 till 62.000 kronor per år för Tallparken och Kyrkbanan.
Samtidigt har kommunen lovat att ÖTS ska beviljas förenings- och
anläggningsbidrag som ska kompensera hyreshöjningen. ÖTS styrelse ställer sig
positivt till ett mer öppet system - givet att inte bidrag skärs ner med bibehållna
arrendenivåer. Detta skulle innebära ett dråpslag mot all föreningsverksamhet,
inte bara i Östhammars kommun.
Bättre akustik i Tennishallen
Tack vare ett frikostigt bidrag från Göran Hultqvist kunde
ÖTS under hösten montera ljudabsorbenter i Tennishallen,
vilket avsevärt förbättrade den auditiva miljön. Nu hör alla
vad ställningen är - på gott och ont…
Omläggning av T1:an
Under hösten fortsatte diskussionerna och planeringen av den nödvändiga
omläggningen av T1:an. Offerter togs in och finansieringen säkrades via RFSISU Uppland och Östhammars kommun sedan kommunen gått med på ett
tioårigt arrendeavtal för Tallparksbanorna.
Uppdraget att renovera T1:an gick till Kavarö Gräv & Schakt, som utför
markarbetet, och till företaget Lawnit som anlägger själva banan med nya
nätstolpar, nät och linjer.

Medlemmar
ÖTS hade under året 310 medlemmar. Vår målsättning är att öka antalet under
kommande år och med nya fina banor i Tallparken, en eventuell padelbana och
en ökad inflyttning till Öregrund har vi goda förhoppningar om att lyckas med
detta. Så här det ut:

Möten och kommunikation
Styrelsen har under året haft tio protokollförda möten. Samtliga
styrelsemedlemmar önskar delta i omval för året 2020 utom Måns Virding och
Lars Jönsson. Måns bor under stora delar av året i Frankrike och Lars flyttar
från Öregrund till Värmdö.
ÖTS har mejlat ut flera medlemsbrev, lagt ut nyheter på Facebooksidan och på
ÖTS sajt samt genomfört en medlemsenkät med en klart godkänd svarsfrekvens
på 33 procent (se utdrag ovan).
ÖTS har också under året uppmärksammats i lokala medier vid flera tillfällen under Tennisveckan med reportage i UNT och direktsändning i P4 Uppland. Men
medialt genomslag fick också havsvattenanläggningen och de nu realiserade
planerna på att bygga en padelbana i Tallparken.
Öregrunds Tennissällskap är en bevakad idrottsklubb och det är bra - även om
man kan tycka att ordföranden lite väl ofta är med på bild.
Att det mediala intresset för vår verksamhet ökar för varje år visar hur viktig
tennisen är för Öregrunds varumärke och för den lokala besöksnäringen.
Här är några klipp från UNT och Sveriges Radio:

Från Öregrundarbloggen:

...och Visit Roslagen (årets version):

Till sist…
...ett stort tack till alla som gör vår verksamhet möjlig. Till våra trogna
sponsorer, Östhammars kommun för stöd och gott samarbete, alla funktionärer
och deltagare i våra tävlingar och till alla som valt att supporta ÖTS med sitt
värdefulla medlemskap.
Öregrund 25 mars och 8 juni nådens år 2020
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