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Styrelsen har under perioden genomfört 11 stycken protokollförda möten.
Utgående styrelsemedlemmar önskar delta i omval för året 2017.
Året har präglats av stabilt fortsatt tennis intresse samt med genomförda planerade aktiviteter såsom
tävlingar, tennisskola under sommaren.
Inomhushallen har fungerat enligt plan. Under våren och hösten har tennisaktiviteter såsom tennathlon
samt träning för juniorer och seniorer genomförts.

Tävlingar
Under året har följande tävlingar genomförts:
-

Öregrunds junior cup
Tennisveckan
Stadsmatchen mellan Öregrund och Östhammar
Tennathlon
Skinkblixten

Tennisveckan
Tennisveckan genomfördes för första gången i vecka 29. Årets tennisvecka hade ett fantastiskt fint
och soligt väder då vädergudarna verkligen var på vår sida. Det ekonomiska resultatet var gott.
Hela tävlingen genomfördes på ett utmärkt sätt men förbättringsmöjligheter finns.

Vi spelade totalt 232 singelmatcher och 107 dubblar. Antalet anmälda detta år var totalt 193 spelare
varav 37 juniorer.
Tennisveckan har nu genomförts under 82 år. En mycket välordnat och uppskattad tennisfest
genomfördes med musik, sång och uppskattad frågetävling. Först var det aktiviteter för de yngre. Allt
avslutande med dans och musik för både stora och små.
Samarbetet med Östhammar fungerar bra, dock kunde inte Östhammars tennisklubb ha motsvarande
bemanning som tidigare år som dock hanterades på ett bra sätt.
Alla resultat lades ut på hemsidan samma kväll vilket fungerade bra.
Familjen Virdings vandringspris Hornet 2016
Det är ett innnerligt nöje att å familjens Virdings och Öregrunds tennissällskaps vägnar överräcka 2016 års Hornet
till.....Hanna Pannula!

Tennisveckan avslutades med en traditionell prisutdelning då vi återigen fick hjälp av Mikael
Leijnegard känd från tv serien mästarnas mästare.
Funktionärsmiddagen avnjöts på Söderströms Veranda tillsammans med funktionärer med respektive,
bra mat och trevlig stämning.
Ett stort och positivt initiativ från Familjen Hygstedt (Isabelle Hygstedt) är att tennisveckan kunde
följas på facebook: https://www.facebook.com/tennisveckan
Vi vill tacka alla funktionärer som hjälper oss. Det är en förutsättning för en lyckad tävling. Ett extra
tack till Ronnie Krogestad som drar ett större lass än vi övriga.

Öregrunds junior cup
Vecka 26 genomfördes Öregrunds junior cup. Det var femte året som vi genomförde tävlingen.
Deltagarantalet ökade i år till 24 juniorer. Trots det regniga vädret genomfördes allt enlig plan.
Segrande i de olika klasserna finns på hemsidan.
Vi vill tacka Lars Jönsson som mycket bra höll ihop tävlingen.

Skinkblixten
Genomfördes i år den 26 december. Finalen blev en familjeuppgörelse där Lisbeth Jansson och Glenn
Söderquist besegrade Ida Jansson och Conny Söderquist. Trycket på att vara med i tävlingen ökar för
varje år, i år var det så många så att alla inte kunde erbjudas en startplats. I framtiden kommer nog en
nyordning att skapas för att flera skall kunna medverka.

Stadsmatchen
Stadsmatchen 2016 genomfördes i Öregrund med en bra uppställning från Öregrund. Det blev en
jämn tillställning där Öregrund till slut kunde vinna den sista och avgörande matchen, vilket gav
Öregrund segern med 6-5.

Tennathlon
Träning/tävlingsformen är mycket uppskattad. Vinnare i den avslutande lagtävlingen blev Johnny och
Conny Söderquist. På hösten startas en ny säsong.

Träningar
Under sommaren vecka 26 till och med vecka 32 (uppehåll vecka 29 pga Tennisveckan) genomfördes
tennisskola. Tennisskolan är mycket uppskattad av både juniorer som vuxna.
Tränare för året var Joel Martteleur och Nicklas Falk. De skall ha mycket beröm för nedlagt arbete,
både rent administrativt men främsta då adepterna har uppskattat skolan mycket positivt.
Under vår och höst har träningar genomförts av Joel Martteleur, en viss ökning av yngre spelare kan
konstateras. Antalet juniorer var under hösten 11 st.

Utebanor
Utebanorna har återigen fungerat mycket bra, det kräver dock ett stort engagemang från flera
intresserade, framförallt vattningen.
Den planerade upprustning från kommunen av wc anläggningen i Tallparken har nu påbörjats. Allt
skall vara klart enligt kommunen senast 10 juni 2017.

Inomhushallen
Det är den sjätte säsongen vi använder inomhushallen, fortsatt bra beläggning på kvällar och helger.
Under dagtid finns det fortfarande stora möjligheter för spel.
Styrelsen har analyserat ett utvecklingsprogram för underhållet av tennishallen. Ett flertal åtgärder är
genomförda och är på gång.
Utöver tennisen så pågår en bra verksamhet i bouledelen.

Övrigt
Vår kommunikation till medlemmerna upplever vi har blivit betydligt bättre än tidigare. Vårt epostregister har uppdaterats, vår hemsida fungerar bättre och vi använder Facebook kontinuerligt
speciellt under Tennisveckan. Vår kommunikationsansvarig Karin Lindqvist gör ett gott arbete.
Hemsidan kommer rent tekniskt att uppdateras framledes. Ett stort tack till Isabell Hygstedt för
hennes arbete med Facebook.
Hanteringen av tennisbanebokningen på Infartsmacken fungerar bra, ett stort tack till alla inblandade
på ”Infartsmacken”.
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