
VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Årsberättelse Öregrunds Tennissällskap 2020

🎾 Styrelsen

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande: Björn Hygstedt
Vice ordförande: Johnny Söderquist
Sekreterare: Karin Lindqvist
Kassör: Kristina Andersson
Ledamöter: Ronnie Krogestad, Fredrik Gustafsson, Andreas Pragsten
Revisorer: Mårten Pihlblad, Måns Virding
Valberedning: Olle Hofvander, Johan Ridderbjelke

🎾 Tävlingar och träning

Allmänt
ÖTS tävlingar och träningar är själva ryggraden i verksamheten. Vi arrangerar i dag flera
populära turneringar och också träningar för medlemmar året runt, ute och inne.

• Tennisveckan och Junior Cup inställda - Öregrundsspelen
ersatte
På grund av den envisa pandemins alla restriktioner nödgades ÖTS styrelse att ställa in
såväl Öregrund Junior Cup som Tennisveckan. Den senare för första gången sedan andra
världskriget. Tunga men nödvändiga beslut. Riksidrottsförbundets och
Folkhälsomyndighetens smittreglemente gjorde det dock möjligt för ÖTS att anordna ett
klubbmästerskap - och den chansen tog styrelsen.

Mästerskapet döptes till Öregrundsspelen med undertexten: “...en turnering som
förhoppningsvis aldrig kommer att spelas igen”. Framtiden får utvisa om denna stannar
vid just en from förhoppning. Turneringen blev under alla omständigheter en stor
framgång. Medlemmar i systerklubben i Östhammar beviljades dispens och fick delta,
men för alla andra gällde medlemskap i ÖTS.

Antalet deltagare halverades visserligen, men klubben fick samtidigt flera nya
medlemmar vilket också gav ett fullt godkänt ekonomiskt nettoresultat - trots att nästan
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all sponsring föll bort. En tacksamhetens tanke sänder ÖTS också till Upsala Färg som
erbjöd sig att gå in som välkommen partner.

En engagerad och proffsig funktionsnärsstab såg till att veckan kunde genomföras på ett
fantastiskt bra sätt. Stämningen runt och på banorna var avspänd och familjär - och en
del deltagare tyckte faktiskt att mästerskapet skulle permanentas.

Någon tennisfest blev det inte heller och ingen gemensam prisutdelning. Men
tenniskiosken kunde hålla öppet och mästersträngaren Staffan Järvdal höll allas
racketar i trim.

Alla resultat från mästerskapet finns redovisade på Svenska Tennisförbundets hemsida
under titeln “Öregrundsspelen - ett special-KM”. Klass för klass, spelare för spelare, dag
för dag.

Och så här gick det:

• H35-laget fick säsongen inställd...
För ÖTS herrlag med Fredrik Gustafsson, Martin Jansson och Glenn Söderquist
blev 2020 ett svart hål. All tävlingsverksamhet för icke-proffs förbjöds och det
drabbade alltså även ÖTS H35:or - hur proffsiga de än är.
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• ...men Stadsmatchen spelades och ordningen återställdes
Medan coronaspöket fortsatte sin sommardvala kunde den anrika Stadsmatchen mellan
ÖTS och Östhammars SK Tennis spelas. Och ÖTS lyckades återerövra det åtråvärda
vandringspriset - ett träskåp vars skönhet man i och för sig kan diskutera. Segersiffrorna
i Tallparken skrevs till 8-5 i ÖTS favör.

Alla dubbelbataljens delresultat finns på ÖTS hemsida och på Facebook. Såg här såg det
ut den där förlovade lördagen i september när ÖTS ägde. Observera att bilderna är
tagna av ÖSK:s eget Photo Team.

• Andra vågen släckte Skinkblixten
Ändå in i det sista hoppades ÖTS på att kunna
arrangera den populära socialturneringen
Skinkblixten, men en ökande spridning av covid-19
satte stopp även för detta evenemang.

• Uppskattade träningar - ute och inne
Under ledning av en ny tränare kunde ÖTS även under pandemiåret 2020 erbjuda sina
juniora och mer seniora medlemmar träning i Tennishallen. Höstträningen leddes av
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Magnus Rindeby, en av Tennisveckans profiler, som tog över efter avgående Per
Norrman. Pers insatser för klubben har varit mycket värdefulla. Styrelsen och alla Pers
adepter känner stor tacksamhet.
Även Onsdagsdubbeln, som sedan tidigare ersatt Öregrunds Tennathlon, kunde
genomföras på ett smittsäkert sätt till båtnad för alla dubbelälskare.

2020 års sommarträning blev en veritabel succé som lockade 150 deltagare under 380
svettiga lektionstimmar. Imponerande siffror för ÖTS och vår partner Tennis by Sven
under ledning av Sven-Filip Låftman, ett namn som förpliktigar i tennisvärlden. Den
yngsta deltagaren i var bara fyra år och den äldsta 66. Det kan man kalla bredd.
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🎾 Övrig verksamhet

Allmänt
2020 blev ett år som vi alltid ska komma ihåg, men som vi aldrig vill minnas. Inställda
tävlingar, rekommendationer, restriktioner och förbud. Men mitt i allt elände fanns
ljuspunkter som verkligen lyste upp vår tillvaro. Ny padelbana, nyrenoverade
tennisbanor, ny utrustning och god beläggning såväl ute som inne.

Den nya padelbanan blev inte helt oväntat en megasuccé, renoveringen av
tennisbanorna lyfte vår centercourt T1 till nationella kvalitetsnivåer och även sidobanan
T2:s ansiktslyft blev till slut riktigt lyckat. En delförklaring till detta var den motorvält
som ÖTS investerat i och som mycket underlättat skötseln av banorna. Vi installerade
också automatisk bevattning av T1:an och förberedde T2:an för att kunna kopplas in på
samma havsvattensystem.

• Padelbanan - en supersuccé
Så fick då också Öregrund sin egen padelbana, en kvalitetsanläggning från PadelTotal,
Nordens ledande padelleverantör. Och banan visade sig hålla måttet. Inga initiala
problem och inga barnsjukdomar.

Banan invigdes under smittbegränsade, men ändå lite högtidliga former den 20 juni.
Sedan den dagen var banan i princip uthyrd från tidig morgon till sen kväll under resten
av sommaren. Den milda hösten och vintern gjorde det också möjligt att spela ändå in i
december.

Premiärspelarna fr v: Kattis Strömgren. ÖTS, Johan Karlsson och Martin Jansson, Öregrund Bygg och
Aron Heimer, ÖTS.
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Projektet kunde bli verklighet tack vare ekonomiskt stöd från
Riksidrottsförbundet (RF-Sisu Uppland) och Öregrunds Bygg
AB. Padelbanan fick också det lite internationella namnet
Öregrund Bygg Padel Court. Allt schaktarbete, och det var inte
lite, utfördes med bravur av Kavarö Gräv & Schakt.

Östhammars kommun var därtill behjälplig med att fälla en
del halvdöda tallar som barrade ner banan och har också lovat
att fortsätta att snygga till närområdet.

För att underlätta banskötseln investerade ÖTS också i två så kallade gorillaborstar.

• T1:an - alla grusspelares dröm
Även T1:an i Tallparken kunde återinvigas efter en genomgripande renovering, utförd av
Kavarö Gräv & Schakt i samarbete med företaget Lawnit. RF-SISU Uppland och
Östhammars kommun hjälpte till med finansieringen sedan kommunen gått med på ett
tioårigt arrendeavtal för Tallparksbanorna. Den stundtals torra sommaren blev en
prövning för banan, men med gemensamma krafter lyckades banskötarteamet hålla
banan i god trim. Även den uppfräschade T2:an klarade säsongen bra liksom Kyrkbanan.
Vad gäller Kyrkanbanans välbehövliga ansiktslyftning har Östhammars kommun
meddelat att kommunen har ansvaret för området utanför banan medan klubben som
förhyrare måste stå för exempelvis renoveringen av den spruckna muren.

• Första fasen av Projekt Tallparken Arena klart
I samband med renoveringen av tennisbanorna och bygget av padelbanan beslutade
ÖTS att initiera en allmän uppsnyggning av vår racketarena. Under en intensiv städdag
ställde 16 klubbmedlemmar (!) upp och röjde undan allsköns bråte.
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Nedgångna trädgårdsmöbler fixades med virke skänkt av kommunen, nya planteringar
ramade in arenan och en ny läktare byggdes av Öregrund Bygg. Nu återstår området
kring padelbanan och där har Östhammars kommun lovat att hjälpa till. I planen ingår
också en nödvändig uppfräschning av ÖTS klubbstuga.

•Bra år för Öregrunds tennishall
Öregrunds tennishall blev under pandemin mycket välbesökt (se nedan).
Tennisträningen på måndagar lockade många unga talanger, vilket förstås är oerhört
glädjande. ÖTS gjorde också entrén lite mer välkomnande med fina bilder från tennisens
barndom i Öregrund och en fotoutställning över hallens tillkomst. Ett varmt tack till
Öregrunds Hembygsförening och Anders Lindström för djupdykningen i föreningens
unika fotoarkiv.
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• Mycket bokat - god nyttjandegrad
ÖTS anläggningar har varit välbesökta under 2020. Från och med juni 2019 finns digital
statistik och den visar att banorna under perioden juni-december 2020 hade 273 fler
bokade timmar än motsvarande period 2019. Flest bokade timmar 2020 hade
Tennishallen med 1.505 bokningar. Utan att att tynga berättelsen med alltför mycket
statistik kan konstateras att hallen exempelvis 2015 hade 732 timmar bokade…

Även padelbanan hade en mycket hög bokningsfrekvens, trots att den inte invigdes
förrän i midsommarhelgen. Nya T1:an var inte helt oväntat mest populär av
grusbanorna. Och även bollmaskinen börjar nu hittade sina motståndare.

Här är en sammanställning över alla årets bokningar

🎾 Utbildningar
Under året har tre medlemmar, Johan Ridderbjelke, Claes Håkansson Giertz och
Björn Hygstedt, genomgått Svenska Tennisförbundets grundläggande
tävlingsledarutbildning. Alla tre godkändes…

ÖTS ser fortfarande utmaningar med att hitta lokala tränare och ungdomar som vill
utbilda sig till ungdomsledare. Ansträngningarna kommer förstås att fortsätta och under
2020 initierades också ett samarbete med RF Sisu Uppland om framtida utbildningar.

🎾 Medlemmar

ÖTS hade under året 357 medlemmar, en ökning med 15 procent jämfört med året
innan. Det är förstås mycket glädjande. Med de nya fina tennisbanorna, den populära
padelbanan, vår uppskattade tennisskola och övriga arrangemang är vi övertygande om
att ÖTS positiva medlemsutveckling kommer att bestå.

Medlemsavgiften för familjer har också efter årsmötesbeslutet 2020 höjts till 600 kronor.
Detta för att medlemsformen för familjer med fler än fyra personer inte ska bli en ren
förlustaffär för ÖTS, då Svenska Tennisförbundet tar ut en avgift från föreningarna på 82
kronor per person.
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Öregrundsspelen kom att locka fler att bli medlemmar i klubben och ÖTS hoppas nu att
alla vill ha kvar sitt medlemskap även ett sådant inte kommer att krävas för deltagande i
Tennisveckan 2021. Givet att denna kommer att kunna spelas, vill säga. I skrivande
stund det dystert ut.

Vid sidan av våra ansträngningar försöker ju också Östhammars kommun locka folk att
flytta till kommunen och till Öregrund och det är ett positivt initiativ.

Så här såg åldersfördelningen bland våra medlemmar ut 2020:

🎾 Möten och kommunikation

Styrelsen har under året haft åtta protokollförda möten. Samtliga styrelsemedlemmar
önskar delta i omval för året 2021 utom Ronnie Krogestad, som efter 23 års
uppoffrande och framgångsrikt arbete för klubben nu valt att lämna styrelsen. Han har
upplevt sex ordföranden och när nu klubben mår väldigt bra vill Ronnie ge sig själv mer
tid med de fotbollsspelande sönerna och byggprojektet på den fagra Enholmen. Han
kommer dock att även framgent hjälpa till med skötseln av Tallparksbanorna.

ÖTS har mejlat ut flera medlemsbrev, lagt ut 106 nyheter på Facebooksidan varav flera
på ÖTS sajt. Någon medlemsenkät gjordes aldrig 2020 på grund av covid-19, som
ställde mycket av verksamheten på ända.
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Uppmärksamheten i lokala medier blev av naturliga skäl något begränsad på grund av
pandemin, men UNT, Östra Uppland, P4 Uppland och Öregrundarbloggen gjorde ändå
några nedslag.

Ny klubblogga med öregrundska färger
2020 var året när ÖTS fick en ny och mer modern
logga. Med färger lånade från Öregrunds
stolta stadsvapen som tillverkades till Öregrunds
450-årsdag år 1941. Loggan blir ÖTS nya signum
i all kommunikation och ska snart också pryda Tennishallen
och de nya klubbtröjorna.

🎾 Till sist…

...ett stort tack till alla som gör vår verksamhet möjlig. Till våra trogna sponsorer,
Östhammars kommun för stöd och gott samarbete, alla funktionärer och deltagare i våra
tävlingar och till alla som valt att supporta ÖTS med sitt värdefulla medlemskap.
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Så ett välriktat tack till till Öregrund Bygg, RF-Sisu Uppland och Östhammars
kommun för stödet till padelbanan. Och till Mattias Nyström och hans team för
hjälpen med att röja upp runt den nya banan.

Djupt tack också till Upsala Färg som gick in och stöttade Öregrundsspelen, till Johan
Ridderbjelke och Claes Håkansson Giertz för god tävlingsledning, till funktionärerna
Axel Leijongard, Lisbeth Jansson, Måns Virding, Olle Hofvander, Jonas
Nordstrand, Fredrik Hagström, Christer Ohlsson, Bengt Lundgren, Per
Klippmark, Andreas Pragsten, Erika Balsvik, Gunnar Balsvik, Marie Giertz,
Katarina Giertz och Magnus Giertz.

Tack även Moa Giertz och Knut Håkansson Giertz för insatsen i den lite
improviserade kiosken, Staffan Järvdal för strängningsservicen och Isabel Hygstedt
för kommunikativt stöd. Hatten av även för Coop Öregrund och Sendraget för de
skänkta priserna.

Också ett tack till Göran Hultqvist och Claes Håkansson Giertz för förnämliga
snickarinsatser under Projekt Tallparken, till Johnny Backtorp och Lars Jönsson för
allt ansvar och all hjälp med bevattningen av Tallparksbanorna och till Peter Öhberg,
Lars Bergwall, Måns Virding och familjen Giertz som under ledning av Göran
Hultqvist fick en hårt belastad Kyrkbana att må riktigt bra. Och tack Öregrundsgrepen
för vattnet.

ÖTS vill också framför ett tack till formgivaren Åsa Blom Thulin för all hjälp med den
nya logotypen. Och till Öregrunds Hembygdsförenings ordförande Anders Lindström
för hjälp med de fina fotografierna från tennisens spännande barndom i kurorten
Öregrund.

Öregrund 22 februari 2021

Styrelsen för Öregrunds Tennissällskap
genom
Björn Hygstedt
Ordförande ÖTS
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