En vinterhälsning från er ordförande

Sedan vintersolståndet har dagarna blivit mer än fyra timmar längre i Öregrund och i ÖTSverkstaden pågår full aktivitet. Här, bästa medlemmar, är en uppdatering av läget i klubben
just nu.
• Sommarträningen
Rekrytering av sommartränare pågår som bäst och vi planerar att i år driva tennisskolan i
egen regi under veckorna 26 och 27 samt 30 och 31. Vecka 28 reserveras för träningsspel
inför Tennisveckan vecka 29. Många vill finslipa formen denna vecka, därför lämnar vi alla
banor öppna för bokning. Inbjudan kommer senare i vår.
• Tennisveckan 2020
Vår anrika turnering fyller 85 år. Den kommer även i sommar att spelas vecka 29 med
följande klasser, varav två är nya för året: HS, DS, HD, DD, MD, PS10, FS10, PS12, FS12, PS14,
FS14, PS16, FS16, HS35+, HS45+, HD45+, DS50+, HS55+, HS60+ (NY!), HS65+, HD65+, HS70+
(NY!), HS75+, Herrar motion och så förstås Lottad dubbel. Anmälningsavgifterna blir 340
kronor för singel och 170 kronor för dubbel. Som vanligt sker anmälan via Svenska
Tennisförbundets hemsida och den öppnar den 1 maj. Sista anmälningsdag är 5 juli. Mer
information om årets tävling kommer via mejl, på ÖTS sajt och på vår Facebooksida.
• Tennisfesten 2020
Blir ju en jubileumsfest i Socitetshuset för att fira våra stolta 85 år. Vi har i år lagt festen på
tisdagskvällen den 21 juli för att få mer speltid för den lottade dubbeln och ett mindre tajt
spelschema under veckans andra hälft. Notera gärna detta byte av festdag i era kalendrar.
• Öregrund Junior Cup 2020
ÖTS kommer även i år att arrangera denna populära ungdomsturnering. Klasserna i år blir:
PS10, FS10, PS12, FS12, PS14 och FS14. Man kan anmäla sig på förbundets hemsida från den
15 mars. Sista anmälningsdag är 21 juni.

• Tävlingsverksamheten i övrigt
23 spelare deltar i Kommunmästerskapet i sammanlagt sex klasser: HD, Mixed, DD, PS14,
FS14, HS 45+ och DS. Spelarna bokar själva in sina matcher. I division 2 spelar ÖTS H35 och
i Onsdagsdubbeln, det som förut hette Tennathlon, deltar 12 dubbelälskare. Traditionsenligt
avslutades också tennisåret med den uppskattade turneringen Skinkblixten. Glenn
Söderqvist och Cecilia Klippmark besegrade i en välspelad final Andreas Pragsten och Mats
Ingemarsson.
• Höst- och vårträningen
Det har varit, och är, full fart i Tennishallen under ledning av vår uppskattade tränare Per
Norrman.
• Omläggningen av T1:an
Bland flera offerter har vi nu valt Kavarö Gräv & Schakt och Lawnit som partners att utföra
den nödvändiga omläggningen av T1:an. Det blir ett omfattande och kostsamt jobb, men
ÖTS har fått bidrag från såväl Östhammars kommun som från Upplands Idrottsförbund, eller
RF-SISU Uppland som de numera heter. Vi räknar med att banan ska vara klar för spel i
början av juni som senast. Vältad och fin med vår nya maskinvält.
• Padelprojektet
Efter det tunga avslaget från Allmänna Arvsfonden har vi mobiliserat nya krafter och i
skrivande stund ser det ljust ut med finansieringen av den efterlängtade banan. Vår plan A är
att lösa detta med banklån och bidrag. Intresset för banan är stort och ÖTS ”padelsektion”
för nu konstruktiva samtal med Östhammars kommun, SKB, Nordea, RF-SISU Uppland,
Öregrunds skola, Frösåkersskolan, Öregrund PRO och Tallparkens Vänner. Om allt går i lås
kan vi spela den första historiska padelmatchen i Öregrund redan i sommar.
• Ny klubblogga
I samarbete med en tålmodig art director håller ÖTS styrelse på att ta fram en ny, gladare
och mer modern logga. Vi är snart klara och kommer inom kort att presentera den i våra
digitala kanaler. En ambition är att också trycka upp nya klubbtröjor och kanske overaller
med den nya snygga loggan.
• Årsmötet 2020
Vi återkommer inom kort med datum och plats för detta.
Med glada tennishälsningar
Björn

