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Ett extra stort tack tillägnas Johnny Söderqvist som upprätthållit ordförande posten under större delen
av hösten då ordinarie ordförande inte kunnat närvara på grund av sitt arbete.
Styrelsen har under perioden genomfört 11 stycken protokollförda möten.
Styrelsemedlemmar som inte önskar delta i omval är:
Michael Jansson
Lisbeth Jansson
P-A Norell
Peter Loboda
Emma Klippmark
Året har präglats av stabilt fortsatt tennis intresse samt med genomförda planerade aktiviteter såsom
tävlingar, tennisskola under sommaren.
Inomhushallen har fungerat enligt plan, under vår och höst har tennisaktiviteter såsom tennathlon
samt träning för juniorer och seniorer genomförts.

Tävlingar
Under året har följande tävlingar genomförts:
-

Tennisveckan
Öregrunds junior cup
Stadskampen mellan Öregrund och Östhammar
Skinkblixten
Tennathlon

Tennisveckan
Tennisveckan genomfördes tradions enligt vecka 30. Årets tennisvecka började med en blöt start och
4 timmar ”rain delay”!
Men när vi väl kom igång så rullade det på bra och vädret var riktigt skapligt hela trots lyckligtvis
felaktiga usla väder rapporter.
Vi spelade totalt 263 singelmatcher och 95 dubblar. Antalet anmälda detta år blev totalt 187 spelare.
Tennisveckan firade 80 års jubileum och ett större evenemang hade ordnats under tennisfesten med
musik och sång med en del aktiviteter för de yngre. Samt med avslutande dans och musik för de
övriga.
Samarbetet med Östhammar fungerar mycket bra, dock kunde inte Östhammars tennisklubb ha
motsvarande bemanning som tidigare år, det hanterades dock på ett bra sätt!
Alla resultat lades ut på hemsidan samma kväll, vilket fungerade bra, alla resultat finns på hemsidan!
Familjen Virdings vandringspris tilldelades 2015 Tim Fridolfsson
Motivering enligt:
”Årets mottagare har redan påbörjat sin spännande framtidsresa -något hen verkligen visat under årets
Tennisvecka. Att i ung ålder gå till final i fyra klasser är lika bragdartat som ovanligt i den hårda konkurrens
som alltid råder i denna i år så uppmärksammade jubileumstävling. Årets mottagare av Hornet har en bred
slagrepertoar, en urstark vilja och en uthållighet i Duracellklass. Men också en enastående spelbegåvning och
en utvecklingskurva som pekar rakt upp. Dessa egenskaper i kombination med ett föredömligt uppträdande på
banan gjorde valet lätt för tävlingsledningens jury. Hårda slag och ödmjuk attityd är ett vinnande koncept - i
alla lägen, i alla läger”

Tennisveckan avslutades med en extra knorr på prisutdelningen då vi i år igen fick hjälp av Michael
Leijnegard känd från tv serien mästarnas mästare, mycket bra ordnat!
Funktionärsmiddagen avnjöts på restaurang starndnära 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, detta är en förutsättning för en lyckad tävling, samt ett
extra tack till Lisbeth, Ronnie och Johnny som drar ett lite större lass än vi övriga.

Öregrunds junior cup
Vecka 26 genomfördes Öregrunds junior cup, det var tredje året som vi genomförde följande tävling.
Deltagar antalet är fortfarande något under förväntan, men det tar tid att etablera nya tävlingar.
Segrande i de olika klasserna finns på hemsidan:
Vill tacka Lasse Jönsson som mycket bra höll ihop tävlingen.

Skinkblixten
Under mellandagarna genomfördes skinkblixten, även här är deltagarantalet stabilt. Segrare i årets
skinkblixt vart Peter Loboda/Saga Klippmark.

Stadsmatchen
Stadsmatchen 2015 genomfördes i Östhammar, bra uppställning från Öregrund som drog det längsta
strået, segersiffrorna vart 8-3 till gästerna.

Tennathlon
Träning/tävlingsformen har fått stort gensvar och en ökande trend visar sig, segrade gjorde Peter
Loboda. I dubbelspelet vann Göran Hultqvist och Peter Öberg

Träningar
Under sommaren vecka 26 till och med vecka 32 (uppehåll vecka 30) genomfördes vår uppskattade
tennisskola. Tennisskolan är mycket uppskattad och både juniorer och vuxna tränar.
Vi kunde dock för året se ett visst återtagande av spelare, det finns utrymme för fler och en fortsatt
satsning skall ske även för 2016.
Tränare för året var Joel Marteleur och Nicklas Falk
Under vår och höst har träningar genomförts av Joel Marteleuer, en viss ökning av yngre spelare kan
konstateras. Träningen för de yngre genomförs numera i tennishallen, väldigt uppskattat.

Utebanor
Utebanorna har återigen fungerat mycket bra, det kräver dock ett stort engagemang från flera
intresserade, framförallt vattningen.
Viss upprustning av upphängningar har skett på Kyrkbanan.
Den planerade upprustning av dusch-wc anläggningen i Tallparken uteblev igen, brist på pengar var
återigen svaret från kommunen.

Inomhushallen
Det är den femte säsongen vi använder inomhushallen, fortsatt bra beläggning på kvällar och helger.
Under dagtid finns det fortfarande stora möjligheter för spel.
Vi har under senare tiden konstaterat visst fuktproblem, frågan är hanterad och kommer att hanteras
under året.
Utöver tennisen så pågår bra verksamhet i bouledelen.

Övrigt
Vi har under tillsatt en Web ansvarig som håller hemsidan uppdaterad och aktuell, Karin Lindqvist
heter vår web-ansvarige.
Arbetet med en kommunikations – nyhets brev har inte genomförts enligt plan. Frågan har varit uppe
på mer eller mindre alla styrelse möten dock har styrelsen inte mäktat med att realisera följande.
Frågan fortsätter kommande verksamhetsår.
Hanteringen av medlemsregistret har pågått under året och börjar närma sig slutskedet, visst arbetet
kvarstår.
Hanteringen av tennisbanebokningen på Infartsmacken fungerar mycket bra, ett stort tack till alla
inblandade på ”macken”.
Ordförande ÖTS
Michael Jansson

