Verksamhetsplan ÖTS 2018
Följande utgör en plan för 2018 års verksamhet för Öregrunds tennissällskap.

Tävlingar
ÖTS planerar att genomföra två stycken officiella tävlingar, den traditionella Tennis-veckan
som skall genomföras under vecka 29 samt en junior/ungdoms under vecka 26.
Tävlingsledare för Tennisveckan blir Per Klippmark och för Juniortävlingen Lars Jönsson.
Tennisveckan är en stor tävling av ta hand om. Med frivilliga krafter klarar vi av det och det
är viktigt att bibehålla dess kvalitetsnivå.

Interna tävlingar
Inom klubben kommer också ett antal interna tävlingar att genomföras, stadsmatchen mellan
Öregrund och Östhammar kommer att genomförs i Öregrund, samt Skinkblixten under
julmellandagarna! Den populära Tennathlon tävlingen fortsätter under vår och höst.

Anläggningar
En genomgång av investeringsbehoven av våra banor på Kyrkan, Tallparken och Tennishallen
är gjord under 2017.
Inomhus Hallen
Hallen är idag i gott skick och inga större investeringar beräknas ske under året. Det finns
synpunkter på att ytterligare sänka ljudnivån men vi upplever att det duger. På ovanvåningen
fortsätter arbetet med ett arkiv tack vare ett stort och idogt arbete av Göran Hultqvist.
Tallparken samt kyrkbanan
Efter att kommunen har gjort en uppgradering av ny WC-anläggning och att vår bod har en ny
kioskdel, är nästa steg en uppgradering av banan T1 som planeras under hösten 2018. Arbetet
med att finna finansiering är under arbete.

Träningar
Sommarträning
Den sedvanliga sommarträningen kommer att genomföras under sommaren.
Sommarträningsansvarig blir återigen Niclas Falk.

Inomhusträning
Träningen inomhus kommer under våren vara begränsad till en dag i veckan. Under
höstsäsongen skall förhoppningsvis träningen vara på sedvanlig nivå igen förutsatt att vår
tränare Per Norman kan.
Fortsatt arbete med marknadsföring mot främst de yngre måste fortsätta och förstärkas.

Ekonomi
Det ekonomiska resultaten de senaste två åren är positiva. Och mer möjligheter finns om
arbetet med sponsorer förstärks och effektiviseras. Klubben har idag ett antal aktiviteter på
gång.

Administration
Medlemmar
Medlemsregister är under god kontroll. Hemsidan kommer ev att byggas om under året.
FaceBook används kontinuerligt.
Utskick av ett nyhetsbrev avseende information samt vad som är på gång inom klubben skall
fortsättas på det sätt som gjordes under 2017.
Styrelsearbete
Styrelsen har under året 2017 haft i princip ett möte per månad. Det kommer även att gälla
2018. Vi är glada för att nästan alla styrelsemedlemmar vill fortsätta att arbetet för ÖTS under
året 2018.

Kommunen med omnejd
En fortsatt gott samarbete med kommunen är en grundbult för oss. Kommunen har indikerat
att ett nytt arendeavtal skall göras under året.
Ett gott samarbete med Östhammar Tennis är viktigt.
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