En ny tennissommar i Öregrund
Öregrund 2017-04-22
Det är fortfarande lite kallt och ruggigt i skrivandets stund men snart är sommaren här igen,
tack och lov! Nu jobbas det för fullt på utomhusbanorna vid kyrkan och i Tallparken. Näten
saknas fortfarande men snart blir det spel igen.
Vad händer med ÖTS och tennisen i Öregrund?
1. Årsmötet, i år 2017-03-12, blev som vanligt välbesökt med 11 närvarande. Vi får
fundera vidare på hur vi kan få flera medlemmar att komma på våra årsmöten.
Klubben är ju till för dess medlemmar. Dans, bingo eller liknade är nog fel metod tror
jag.
2. Tennishallen har fått nya lysrör så nu har vi inga ursäkter om vi bommar en boll.
Ventilationen är bättre och nya mattor gör trevnaden i hallen större.
På ovanvåningen arbetar Göran Hultquist med att skapa ett arkiv för ÖTS , detta för
att vi ska kunna läsa om allt hänt i klubben sedan 1935. Göran gör ett jättearbete
vilket vi är glada över.
3. Vid Tallparken kommer kommunen att installera en fast WC-anläggning bredvid ÖTS
egen bod. Den skall bli klar senast 10 juni enligt utsago.
4. T2 vid Tallparken och Kyrkbanan öppnar när vädret så tillåter och då vi tycker att
underlaget är tillräckligt bra. Vädret bestämmer exakt datum. T1 på Tallparken
kommer att bli spelbar lite senare än planerat . Glöm inte att tennishallen alltid är
spelbar vid sämre väder.
5. Sommartennis och träning.
Vi har återigen lyckas få Nicklas Falk att ansvara för träningen under de 6 veckorna
som sommarträningen pågår. Träningen kommer att pågå under veckorna 26, 27 och
28 och efter Tennisveckan veckorna 30, 31 och 32. Inbjudan kommer inom kort ut på
hemsidan samt i mailutskick.
6. Tennisbiljetter
Finns som tidigare att köpa vid Infartsmacken. Priser på tennisbiljetterna är
detsamma som förra året.
a. 100 SEK per timme för medlemmar
b. 140 SEK för icke medlemmar

7 Tennisveckan
I år går som tidigare, tennisveckan av stapeln vecka 29 d v s 15 juli till 23 juli.
Klassindelning blir som förra året. För singel blir 35, 45, 55, 65 och 75. De övriga s k
motionsklasserna bevaras. Klassen herrar motion, för spelare utan ranking, blev en
succe förra året liksom förstås den alltid så populära lottade dubbeln.
8 Öregrund Junior Cup spelas i år 1-2 juli.
9 Gå gärna in och kika på vår hemsida för mer information
http://www.oregrundstennis.se/
10 Om banan är torr så glöm inte att vattna den först!
Vi ses i sommar vid tennisbanan.
Måns Virding
Öregrunds Tennissällskap

