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ÖTS övergripande mål med verksamheten är att främja tennisen 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 – i egen och andras regi. 

 

Här är klubbens plan för 2019 med vattenförsörjningsprojektet som 

den avgjort viktigaste aktiviteten. 

 

Bevattningen av banorna 
På grund av snöfattiga vintrar och torra sommar har 

grundvattennivån i kommunen de senaste åren sjunkit till allvarligt 

låga nivåer. Förra sommarens extrema torka gjorde också att 

kommunens vattenverk fick problem att leverera tillräcklig mängd 

vatten ut i ledningsnäten. Mot denna bakgrund tvingades 

Östhammars kommuns VA-bolag Gästrike Vatten ifjol att införa 

bevattningsförbud under perioden 1 juni-1 oktober, ett förbud som 

också gällde bevattningen av tennisbanorna i Öregrund och som 

innebar ett hot mot all sommartennis i Öregrund. 

 

Som alla vet behöver en grustennisbana kontinuerlig bevattning för 

att inte torka ut med irreparabel sprickbildning som följd. Inför 

detta hot har Skadeservice i Östhammar räddat situationen under de 

mest kritiska veckorna 2017 och 2018, men detta är ju ingen hållbar 

lösning på sikt. Tillsammans med Östhammars kommun har ÖTS 

styrelse nu hittat en möjlig och permanent bevattningslösning, där 

slangar grävs ner från banorna till havet. Havsvatten är dessutom 

bättre än kommunalt dricksvatten eftersom salt binder fukt och det 

mår banorna bra av. 

  



ÖTS styrelse hyser gott hopp om att allt ska vara grävt, draget och 

installerat till utepremiären i maj. Diskussionerna med kommunen 

har förts i konstruktiv och positiv anda och det som återstår nu är att 

komma överens om finansieringen av projektet. 

 

Flera olika turneringar 
Eftersom vattenfrågan av allt att döma går mot sin lösning planerar 

ÖTS att även 2019 genomföra två officiella tävlingar, den 

traditionella Tennisveckan under vecka 29 samt en junior- och 

ungdomsturnering under vecka 26. Tävlingsledare för Tennisveckan 

blir Claes Giertz och för juniortävlingen Lars Jönsson. 

 

ÖTS gör inför årets Tennisvecka att rejäl satsning på att skapa en 

organisation, där många frivilliga krafter får ett viktigt men 

begränsat ansvarsområde. På så sätt tror ÖTS styrelse att 

rekryteringen av funktionärer som underlättas i framtiden och att 

kvalitén på turneringen kan höjas ytterligare ett snäpp. Från en 

redan hög nivå, ska tilläggas. 

 

Vid sidan av de öppna turneringarna kommer klubben också 

arrangera ett antal interna tävlingar: 

• Stadsmatchen mellan Öregrund och Östhammar. Den ska i år 

spelas i Öregrund. 

• Skinkblixten spelas som traditionen bjuder under 

julmellandagarna. 

• Tennathlon-tävlingen fortsätter under vår och höst. 

• KM kommer enligt planerna att spelas under hösten. 

 

  



Anläggningarna och deras status 
 

Hallen 

Hallen är i dag i gott skick och inga större investeringar beräknas 

ske under året. På ovanvåningen fortsätter arbetet med ett arkiv tack 

vare ett stort och idogt arbete av Göran Hultqvist. 

 

Styrelsen undersöker också möjligheterna att byta ut befintlig 

belysning och ersätta denna med mer miljövänlig LED-armatur. För 

detta kan ett betydande ekonomiskt stöd utgå. 

 

En förbättring av akustiken i hallen är också under utredning liksom 

finansieringen av ljudabsorbenterna och uppsättningen av 

desamma. 

 

Ett nytt bannät ska sättas upp vid entréns kortsida i stället för det 

befintliga som är trasigt. 

 

Tallparken T1 och T2 

En omläggning av T1:an är planerad, men projektet har gått i stå på 

grund av segslitna förhandlingar med kommunen om finansiering 

och markavtal. Ett markavtal kräver, enligt ÖTS, en permanent 

bevattningslösning och stöd från Upplands Idrottsförbund kräver ett 

10-årigt markavtal.  ÖTS styrelse fortsätter förhandlingarna med 

kommunen, men i dagsläget råder osäkerhet om hur en omläggning 

ska finansieras och när arbetet kan påbörjas. 

 

Styrelsen kommer också att ta in offerter för ett eventuellt inköp av 

en motordriven vält till i första hand Tallparkens bägge banor. 

 

  



Kyrkbanan 

Givet att vattenfrågan får en positiv lösning är banan i bra skick och 

inga mer omfattande arbeten är planerade inför 2019 års säsong mer 

än sedvanligt underhåll. 

 

Kodlås och nytt bokningssystem 

Givet att vattenfrågan får en lösning planerar ÖTS under 2019 

planerar att införa ett digitalt bokningssystem samt förse Tallparken 

och Kyrkbanan med kodlås. Detta för att underlätta bokningar och 

skydda banorna och de nya pumpanläggningarna från skadegörelse. 

 

Träningarna rullar på 
 

Sommarträning 

Den uppskattade ”tennisskolan” kommer att genomföras även 

kommande sommar. Ansvarig för verksamheten är Nicklas Falk 

som driver den uppskattade verksamheten i egen regi. 

 

Inomhusträning 

Under våren kommer träningen inomhus att hållas på lördagar med 

avslutning i maj månad. Förutsatt att ÖTS tränare Per Norrman får 

söndagarna fria igen flyttas höstens 14 träningar till söndagar, vilket 

gör att fler kan delta.  ÖTS avser också att fortsätta arbetet med att 

marknadsföra tennisaktiviteterna för de yngre. 

 

God ekonomi behöver bli bättre 
Som framgår av den ekonomiska berättelsen är klubbens ekonomi 

god. Men betydande investeringar står för dörren och om inte 

bidragsutfallet blir det önskade i dessa strama tider krävs ytterligare 

initiativ från styrelsen att stärka klubbkassan. Styrelsen har listat 

flera olika tänkbara och framtida intäktskällor. Ett arbete pågår att 

utreda dessa.  



Mer medlemsinformation 
ÖTS har god kontakt med sina medlemmar, men den kan bli än 

bättre. Under 2019 planerar styrelsen en uppgradering av hemsidan 

och fler trafikdrivande hänvisningar från främst Facebook. 

Styrelsen avser också att skicka ut ett eller två medlemsbrev via 

mejl per termin för att nå även dem som inte har Facebook eller är 

regelbundna besökare på ÖTS sajt. Sett i ljuset av uppslutningen på 

de senaste årens årsmöten gör styrelsen i dag bedömningen att det 

inte finns underlag eller tillräckligt stort intresse av ytterligare 

fysiska medlemsmöten. Men om årsmötena framgent blir mer 

välbesökta kan styrelsen mycket väl komma att ändra sin 

ståndpunkt. 

 

Fler samarbeten 
Ett gott samarbete med Östhammars kommun är en grundbult för 

ÖTS och styrelsen avser att fortsätta sitt relationsskapande arbete. 

Inte minst gäller detta kommunens engagemang i Tennisveckan. 

ÖTS kommer också under 2019 att söka fler och djupare 

samarbeten med exempelvis Östhammars SK Tennis, men även 

med andra klubbar i regionen. 


