
VERKSAMHETSPLAN 
 

Verksamhetsplan Öregrunds Tennissällskap 2020 

 

ÖTS övergripande mål med verksamheten är att främja tennisen och 

padeln i Öregrund och kunna erbjuda ortsbor och besökare fina banor 

med rimliga banhyror. Men också att arrangera tävlingar i olika format 

samt träningar under professionell ledning.  

 

Här är klubbens verksamhetsplan för 2020.  

 

          Inviga en ny padelbana 

Om allt går enligt planerna kommer ÖTS att kunna inviga en ny 

padelbana i Tallparken bredvid T2:an med premiär runt midsommar. Det 

är en perfekt lokalisering med en naturlig slänt som läktare vid sidan. 

Bollplanket flyttas några meter och får samtidigt en nödvändig 

ansiktslyftning. Byggstart oklar. Den nya anläggningen blir ett lyft för hela 

Tallparken som nu blir en mer komplett idrottsarena. 

 

          Renovera befintliga anläggningar 

Statusen på våra anläggningar är god, men under 2020 har och kommer 

en del nödvändiga förbättringar att göras: 

• T1:an har länge varit ett sorgebarn med sin dåliga dränering. Den har 

nu genomgått en genomgripande renovering som säkrar dess framtid.  

Renoveringen av T1:an har gjorts av Kavarö Gräv & Schakt, som utfört 

markarbetet, och företaget Lawnit som anlagt själva banan med nya 

nätstolpar, nät och linjer.  

• T2:an får nytt grus och nya linjer.  

• Hallen ska, om finansiering kan ordnas, utrustas med 

energibesparande LED-belysning. 

• Kyrkbanan är i gott skick och behöver endast sedvanlig omvårdnad 

samt en bredare dörr för den nya motorvälten. 

 



          Kvalitetssäkra nya bevattningssystemet  

Våren och sommaren 2019 installerades ett nytt system för bevattning av 

Tallparksbanorna och Kyrkbanan. Som med alla oprövade lösningar 

uppstod en del inkörningsproblem, men dessa ska ÖTS i samarbete med 

kommunens entreprenörer lösa innan sommarsäsongen 2020 drar igång 

på allvar i juli.  

 

Ett generellt bevattningsförbud har åter införts och vi kan hoppas att 

denna vattenbesparande åtgärd i Östhammars kommun ska ge samma 

fina resultat som ifjol. Då minskades Gästrike Vattens produktion med 

nästan 32 miljoner liter vatten i kommunen jämfört med perioden juni till 

augusti 2018. Det gjorde att grundvattenmagasinen kunde återhämta sig, 

men inte tillräckligt för att vi ska slippa nya förbud. Ett nytt infördes för 

övrigt den 18 maj i år. Vattenförsörjningssituationen i Östhammars 

kommun är fortfarande ansträngd och flera projekt pågår för att lösa 

detta allvarliga problem. 

 

Men med en havsvattenanläggning har nu ÖTS en lösning som garanterar 

tennisens framtid i Öregrund.   

 

          Installera automatbevattning av T1:an 

ÖTS styrelse har beslutat att i samband med omläggningen av T1:an 

förse banan med en anläggning för automatisk bevattning via 

havsvattensystemet. Om bevattningslösningen fungerar bra är planen att 

utrusta även T2:an med ett sådant system under våren 2021. 

 

          Arrangera uppskattade turneringar 

Liksom tidigare hade ÖTS tänkt att arrangera två officiella och av Svenska 

Tennisförbundet sanktionerade tävlingar, den traditionella Tennisveckan 

under vecka 29 samt junior- och ungdomsturneringen Öregrund Junior 

Cup under vecka 26. På grund av coronapandemin har dock Junior Cup 

redan ställts in och osäkerheten är i skrivande stund stor kring 

Tennisveckan. Den kan komma att ersättas av ett klubbmästerskap. 

General för tävlingen oavsett utformning blir även i år Claes Håkansson 

Giertz med Johnny Söderquist som ansvarig tävlingsledare och med 

Johan Ridderbjelke som chef för funktionärsstaben. 

 

Årets turnering skulle ha blivit den 85:e i ordningen, men risken är 

överhängande att detta jubileum får anstå till sommaren 2021. Men då 

om inte förr ska vi fira vår stolta turnering, som är en av Sverige största 

breddturneringar med runt 220 startande i 25 olika klasser. Nya för året 

blir HS60+ och HS70+.   



 

Vid sidan är de öppna turneringarna kommer klubben också arrangera ett 

antal interna tävlingar: 

 

• Stadsmatchen mellan Öregrund och Östhammar. Den ska i år spelas i 

Öregrund i september och i dagsläget finns inga planer på att ställa in. 

• Skinkblixten spelas som traditionen bjuder under mellandagarna. 

• KM kommer enligt planerna att spelas under hösten.  

• Padelturnering kan bli verklighet när nya banan är på plats till 

sommaren. Under övriga delar av året finns möjligheter till stegspel eller 

liknande. 

 

          Erbjuda träningar för medlemmar 

Att kunna erbjuda givande träning under professionell ledning är en av 

hörnstenarna i ÖTS verksamhet. Här är planen för 2020: 

• Sommarträningen för unga och mindre unga kommer även i år att 

arrangeras på Tallparkens bägge banor under veckorna 26 och 27 samt 

30 och 31. Ny huvudtränare blir Sven-Filip Låftman från KLTK och 

verksamheten bedrivs som ett samarbete mellan ÖTS och Sven-Filips 

företag Tennis by Sven. 

• Inomhusträning blir det under hösten i Tennishallen för juniorer och 

vuxna under ledning av ÖTS omtyckte tränare Per Norrman. ÖTS avser 

också att fortsätta arbetet med att marknadsföra tennisaktiviteterna för 

de yngre.  

• Onsdagsdubbeln blev mycket uppskattad och kommer att fortsätta i 

höst. 

• Padelträning är redan efterfrågad och en sådan kommer ÖTS att 

försöka arrangera med början redan i sommar.  

 

          Säkra underhåll och drift 

ÖTS styrelse avser att sätta samman frivilliga team för skötseln av våra 

tre banor. Kyrkbanan har länge haft ett sådant under eminent ledning av 

Göran Hultqvist. När nu Tallparkens beskyddare nummer ett, Lars 

Jönsson, lämnar Öregrund uppstår ett akut behov av en liknande 

organisation för Tallparksbanorna.  

 

Arbetet kommer att underlättas av att T1:an som nämnts förses med en 

anläggning för automatisk bevattning via havsvattensystemet samt en 

motorvält. Om bevattningslösningen fungerar bra är planen att utrusta 

även T2:an med ett sådant system under våren 2021. 

 

  



          Samarbeta med skolor, organisationer och klubbar 

ÖTS planerar att utveckla samarbetet med Öregrunds skola vad gäller 

aktiviteter under exempelvis lov och fritidsdagar. Det kan handla om 

padelturningar och träning/instruktionskurser, men också 

tennisaktiviteter. Kontakter är även tagna med Frösåkersskolan i 

Östhammar. När det gäller äldre målgrupper har samtal inletts med PRO 

Öregrund om att starta en padelverksamhet - även för personer med 

funktionsnedsättningar. 

 

Vid sidan av dessa lokala samarbeten planerar ÖTS att initiera ett bättre 

samarbete med andra tennisklubbar i regionen för erfarenhetsutbyte, 

synkronisering och marknadsföring av turneringar och gemensamma 

inköp. 

 

Ett mer utvecklat samarbete med det lokala näringslivet står också på 

2020 års agenda. ÖTS har tagit fram ett nytt prospekt för sponsring av 

verksamheten. Samarbetet med Östhammars kommun fungerar mycket 

bra och har bland annat möjliggjort omläggningen av T1:an och bygget 

av en padelbana. 

 

          Stärka ekonomin ytterligare  

Som framgår av den ekonomiska berättelsen är klubbens ekonomi god, 

men avgiftshöjningar och investeringar ställer krav på att hitta nya 

intäktsströmmar. Styrelsen har listat flera olika tänkbara och framtida 

intäktskällor. Ett arbete pågår att utreda dessa. 

 

          Fördjupa medlemskommunikationen 

ÖTS har god kontakt med sina medlemmar, men den kan bli än bättre. 

Under 2020 ska en uppgradering av hemsidan göras och då kan fler 

riktade länkningar från ÖTS Facebooksida göras. Styrelsen avser också 

att fortsätta skicka ut ordförandehälsningar via mejl för att nå även de 

som inte har Facebook eller är regelbundna besökare på ÖTS sajt. Till 

sommaren planerar ÖTS att öppna ett Instagramkonto, givet att GDPR-

frågan kan lösas smidigt.  

 

 

          Utveckla varumärket 

Med hjälp av en ny logga och försäljning av tenniskläder med klubbtryck 

och andra produkter hoppas ÖTS styrelse kunna göra klubben än mer 

synlig och attraktiv för medlemmar - sponsorer.  

 


