Verksamhetsplan ÖTS 2016
Följande utgör en plan för 2016 års verksamhet för Öregrunds tennissällskap.

Tävlingar
ÖTS planerar att genomföra två stycken officiella tävlingar, den tradionella Tennis veckan
som genomförs under vecka 29. Samt en junior/ungdoms under vecka 26. Tävlingsledare för
Juniortävlingen är Lars Jönsson.

Interna tävlingar
Inom klubben kommer också ett antal interna tävlingar att genomföras, stadskampen mellan
Öregrund och Östhammar att genomförs i Öregrund, samt skinkblixten under mellandagarna!
Den populära Tennathlon tävlingen fortsätter under vår och höst.

Anläggningar
Inomhus Hallen
Inomhus Hallen uppvisar mögelangrepp längs betongsockeln på insidan, för att få bukt med
detta måste en förbättrad ventilation installeras.
Kostnad för en förbättrad ventilationsanläggning läggs in i budgeten för 2016.

Tallparken samt kyrkbanan
Diskussion med kommunen har skett vid ett flertal tillfällen, gällande uppgradering av ny
WC-anläggning, fortsatt diskussion med ambition att ha en ny WC anläggning våren 2016.
Läktardelen har uppnått sin tekniska livslängd och måste förnyas, överenskommelse med
Öregrunds Bygg har skett och de kommer att färdigställa den under våren.
Nytt webbaserat bokningssystem, inventering under året bör ske för att utvärdera ett lämpligt
system.
I samband med det nya bokningssystemet bör även låssystemet för grindarna till utebanorna
installeras.

Träningar
Sommarträning
Den sedvanliga sommarträningen kommer att genomföras under sommaren. Vi såg en
vikande trend sommaren 2013, denna vände något upp till sommaren 2014, och fortsatt
ökande intresse 2015. Fortsatt marknadsföring samt inhämta nya idéer från andra
klubbar/föreningar bör ske. Utse en sommarträningsansvarig.
Inomhusträning
Träningen inomhus har under höstsäsongen vänt till en lite mer stigande trend. Fortsatt arbete
med marknadsföring mot främst de yngre måste fortsätta och ökas.

Ekonomi
Under 2013 såg vi en ekonomisk nedgång, en viss återtagning har skett under 2014 och 2015,
men vi måste jobba vidare med de identifierade områden är främst företagssponsring som
blivit lägre.
- Företagssponsring
 Företagssponsring riktade mot tävlingar samt reklamskyltar på utebanorna och i
tennishallen.
-

Sommarens Tennisskola
 Marknadsföring för verksamheten samt att få skolan mer attraktiv

-

10 – års plan (Underhåll och investeringar)
 Enligt bilaga

Administration
Medlemmar
Medlemsregister samt administration runt denna, behöver säkras och stabiliseras.
Utskick av ett nyhetsbrev avseende information samt vad som är på gång inom klubben bör
identifieras och realiseras under året.
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