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I februari sa vi i styrelsen: ”Det senaste året har varit väldigt händelserikt”. Vi hade klarat av en
komplicerad arrendeförhandling med kommunen och kommit ut hyggligt helskinnade. Vi hade
lyckats finansiera en nödvändig omläggning av T1:an och en ansiktslyftning av T2:an. Och vi var på
god väg att lyckas lösa finansieringen av det efterlängtade padelbygget. Det digitala
bokningssystemet funkade perfekt, kodlåsen höll måttet och vi hade öppnat spännande samtal med
skolor och PRO Öregrund.
På det hela taget såg allt väldigt positivt ut.
Vi skulle precis intensifiera sponsorraggningen inför jubileumsupplagan av Tennisveckan. En
festkommitté hade redan utsetts och Societetshuset skulle bli så fint. Ett häftigt band med
landslagsstjärnan Albin Ekdahls pappa Lennart, en av Sveriges främsta journalister, som
kapellmästare var kontrakterat till vänskapspris. Lite extra god mat och överraskningar skulle sätta
guldkant på tillställningen.
På det hela taget såg allt väldigt positivt ut.
Vi hade just lyckats värva några av Sveriges bästa tennistränare till sommarträningen, en rejäl fjäder i
hatten för Öregrunds Tennissällskap. Tre ytterligt meriterade killar med en väldigt proffsig attityd och
med ett upplägg som passar alla åldersgrupper.
På det hela taget såg allt väldigt positivt ut.
Då kom de första larmrapporterna om att covid-19-viruset fått fäste i Italien och Tyrolen. Föga
anade vi vilka konsekvenser detta skulle få - och härvidlag var vi ju i rätt gott sällskap…
Pandemin har omkullkastat många planer. Först ställde vi in Junior Cup och tennisfesten. Det fanns
liksom inga alternativ. Men hur skulle vi göra med Tennisveckan? In i det längsta vände och vred vi på
argument för och emot. Mejlboxarna glödde och mobilöronen svullnade. Vi ville vänta in i det längsta
innan vi satte ner den berömda foten, väl medvetna om att vad vi än beslutade skulle det föda
frustration.
Ni vet var vi landade. För oss i styrelsen känns det skönt att vi nu tagit det säkra före det osäkra, att vi
följt rekommendationer och inte chansat med de begränsade resurser som en liten förening har att
axla det ansvar för smittspridning som myndigheter och förbund kräver. ”Var det verkligen
nödvändigt?” Ja, i vår värld var det nödvändigt. Vi förstår fuller väl besvikelsen som många känner,
men det skulle också kännas konstigt och osolidariskt att vi som enda arrangör i Öregrund skulle
genomföra vårt event när alla andra ställt in.
Ett annat tungt vägande skäl var att reserekommendationen kan förändras över natt och ett det
finns oroande tecken på att så kan bli fallet. Och mer än hälften av Tennisveckan deltagare kommer
från andra kommuner och regioner.
I stället erbjuder vi nu nästan alla medlemmar i ÖTS en substitutturnering som vi kallar
"Öregrundsspelen - en turnering som förhoppningsvis aldrig kommer att spelas igen”. Från om med
torsdag kan man anmäla sig via denna länk. Detta gäller även medlemmar i vår systerförening

Östhammars SK. Vi hoppas att många anmäler sig så att vi får se spännande bataljer mellan lokala
stjärnor - och med social distansering.
Och så till några verkligt roliga bulletiner:
• I helgen kommer vi, om vädrets makter tillåter, att öppna Öregrund Bygg AB Padel Court, som vår
padelbana heter. Tyvärr blir det ingen pampig invigning på grund av rådande pandemi, men vi känner
stor glädje att kunna erbjuda Öregrundsbor och besökare denna möjlighet att utöva den nya
innesporten - ute. Banan bokas via bokatennis.nu. Vi jobbar på att få fram hyresracketar och bollar
till den som ännu inte investerat i egen utrustning.
• Vecka 26 kickar sommarträningen igång med vår tre topptränare Sven-Filip Låftman, Filip Tensing
och Jan Koupil. Det börjar bli fullt så anmäl dig snabbt via denna länk.
Glöm inte heller att anmäla dig till ÖTS årsmöte den 28 juni 16.00 i Tallparkens undersköna paviljong.
Mejla din anmälan här senast den 25 juni.
Ha en skön sommar - trots allt
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