
VERKSAMHETSPLAN 

Verksamhetsplan Öregrunds Tennissällskap 2021 

 

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 2021.  

 

🎾  Lansera en ny hemsida 

Under Q1 2021 kommer ÖTS att lansera en helt ny och modern hemsida under den nya 

domänen öregrundstennis.se på webbhotellet Loopia. För design och utveckling står 

Niklas Landberg på Landberg Marketing AB och texterna på sajten har skrivits av ÖTS 

ordförande Björn Hygstedt. Den nya sajten kommer att innehålla mycket info om 

Öregrund och bli en slags portal för tennis- och padelspelande besökare samtidigt som 

den blir en samlingsplats för alla klubbens medlemmar.  

 

🎾  Renovera befintliga anläggningar 

• Tennishallens uppsnyggning ska fortsätta med röjning av läktare och viss 

ommålning. Frågan om tränarrum i hallen har tills vidare lagts på is, då ingen av ÖTS 

nuvarande tränare har något behov ett sådant rum. I planen för hallen ingår dock att 

förse läktaren med plexiglas i stället för de plywoodskivor som sitter där i dag.  

• Kyrkbanan ska få ett nytt nät. Planer finns också att putsa om och måla den rätt 

krackelerade muren. Denna ansiktslyftning är enligt kommunen ÖTS ansvar. Banan ska 

också få en bredare dörr så att den kan underhållas med motorvälten.  

• Padelbanan och T2:an ska få en gemensam L-läktare.  

• Klubbstugan i Tallparken är i mycket dåligt skick och på listan över kommande 

upprustningar står ommålning och renovering av stugan.  

 

🎾  Fortsätta Projekt Tallparken Arena - bygga ny padelbana 

ÖTS styrelse avser att söka bygglov för en andra padelbana inom det för idrottslig 

verksamhet detaljplanerade området i Tallparken. Banan ska, om bygglov och 

mark/arrendefrågan kan lösas, finansieras med banklån och eget kapital.  

 

Vid sidan av padelbaneprojektet planeras en utbyggd läkare vid padelbana 1 i ett L upp 

mot T2:an. En sådan kommer att på ett bra sätt att binda ihop ÖTS olika banor. På listan 

över kommande upprustning står också klubbstugan, som är i mycket dåligt skick. 

 



🎾  Utreda möjligheterna att bygga en padelhall i Öregrund 

ÖTS styrelse kommer att undersöka finansiering av och möjligheter att i samarbete med 

extern partner uppföra en padelhall i anslutning till till Tennishallen.  

 

🎾  Utreda möjligheterna att installera solceller och LED 

Tennishallen ska, om finansiering kan ordnas, utrustas med energibesparande 

LED-belysning och eventuellt solceller på taket. Dock har ÖTS hittills fått avslag på alla 

ansökningar om bidrag till dessa energibesparande åtgärder.  

 

🎾  Översyn av nya bevattningssystemet  

Havsvattensystemet fungerade rätt hyggligt under 2020, men är i behov av ytterligare 

funktionskontroller. 

 

🎾  Installera automatbevattning av T2:an 

Ifjol fick T1:an ett nytt automatiskt bevattningssystem. Nu är det dags att överväga att 

bygga ut det så att också T2:an kan få autovatten.  

 

🎾  Osäkert med Tennisveckan och jubileumsfesten 

Om detta blir möjligt står fortfarande skrivet i stjärnorna på den pandemiska himlen. Det 

beror på hur det svenska vaccinprogrammet fortskrider och om smittans nya mutationer 

skapar en tredje våg. Sanktionsansökan är dock inlämnad till Svenska Tennisförbundet 

och Societetshuset bokat för en eventuell jubileumsfest. Fjolårets 85-årsfirande blev ju 

inställt. Om vi tvingas ställa in Tennisveckan även i år kommer den att ersättas av en 

andra upplaga av Öregrundsspelen. General blir även i år Claes Håkansson Giertz med 

Johnny Söderquist som ansvarig tävlingsledare och med Johan Ridderbjelke som 

chef för funktionärsstaben.  

 

🎾  ...också Junior Cup i farozonen 

Pandemin hotar också i år genomförandet av Öregrund Junior Cup. ÖTS hoppas förstås 

att kunna arrangera denna populära ungdomstävling. Alternativet kan bli att integrera 

den under Öregrundsspelen som ett utbyggt KM - även i år.  

 

🎾  Östhammar värd för Stadsmatchen 

Östhammars SK Tennis axlar i år värdskapet för den anrika Stadsmatchen klubbarna 

emellan. 2020 kunde denna spelas trots covid-19 och förhoppningsvis går pandemin 

även i år i sommaride. Ambitioner finns också att göra denna fina tradition lite mer 

festlig. 

  

🎾  Skinkblixten i mellandagarna 

Till och med de dystraste smittpessimisterna är överens om att pandemin kommer att 

vara under kontroll till julen 2021 så ÖTS satsar på en snabb comeback för denna 

uppskattade socialdubbelturnering. 

 

🎾  Stegspel via Bokatennis 

För att få fart på tennis- och padelspelandet mellan turneringar och semestertoppar 

planerar ÖTS att skapa stegspel via bokatennis.nu. Enkelt: utmana, boka bana, spela, 

bokför - sen sköter bokatennis app resten.  



 

🎾  Padel for dummies - och halvproffs 

ÖTS planerar att kunna erbjuda padelträning och instruktion under försäsongen innan 

banan blir alltför fullbokad. 

 

🎾 Träningsverksamheten fortsätter 

Att kunna erbjuda givande träning under professionell ledning är en av hörnstenarna i 

ÖTS verksamhet. Här är planen för 2021: 

• 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. Huvudtränare blir 

även i år Sven-Filip Låftman från KLTK och verksamheten bedrivs som ett samarbete 

mellan ÖTS och Sven-Filips företag Tennis by Sven. 

• Inomhusträning blir det under våren och hösten i Tennishallen för juniorer och vuxna 

under ledning av ÖTS nye tränare Magnus Rindeby. ÖTS avser också att fortsätta 

arbetet med att marknadsföra tennisaktiviteterna för de yngre.  

• Onsdagsdubbeln blev mycket uppskattad och fortsätter i vår och i höst. 

 

🎾  Underhåll och drift 

ÖTS nya underhållsduo Fredrik Gustafsson och Ronnie Krogestad kommer att sätta 

samman frivilliga team för skötseln av av våra tre banor i Tallparken. För Kyrkbanan får 

Göran Hultqvist fortsatt ansvar att tillsammans med sin grupp hålla banan i lika gott 

trim som tidigare. Kyrkbanan får som nämnts en bredare dörr som möjliggör 

motorvältning.  

 

🎾  Samarbete med skolor, organisationer och klubbar 

ÖTS ska fortsätta att utveckla samarbetet med Öregrunds skola vad gäller aktiviteter för 

de yngre förmågorna. Samarbetet med PRO Öregrund ska reaktiveras vad gäller 

padelverksamheten - en sport som lämpar sig 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. ÖTS avser 

också att efter pandemin utveckla samarbete med det lokala näringslivet med 

uppdaterade sponsorerbjudande och förbättrade marknadsföringsmöjligheter på den nya 

hemsidan.  

 

🎾  Fortsatt arbete med att säkra ekonomin  

En långsiktigt stabil ekonomi är viktig för all verksamhet - det har pandemin visat. Att 

stå rustade för oförutsedda händelser och det gör ÖTS. Vår ekonomi är god, men vi 

måste ändå hela tiden försöka hitta nya intäktsströmmar. ÖTS styrelse jobbar efter en 

idélista som upptar flera tänkbara framtida intäktskällor.  

 

🎾  Ännu bättre medlemskommunikation 

ÖTS nya hemsida uppgraderas och då kan fler riktade länkningar från ÖTS Facebooksida 

göras. Hemsidan innehåller bland mycket annat en förslagslåda för feedback från ÖTS 

medlemmar. Med den nya hemsidan blir det lättare att sköta kommunikationen med alla 

- även med dem som inte har Facebook. Dock kommer Facebook även fortsättningsvis 

att vara huvudkanalen för mer akut information med kort bäst-före-datum. 

Ordförandehälsningarna kommer att fortsätta liksom mejlutskicken med inbjudningar till 

tävlingar och träningar.  



🎾  ...och bättre system för medlemsregister och avgifter 

ÖTS kommer att lägga över medlemsregistret på Bokatennis som erbjuder en smidig 

lösning, där debitering av årsavgiften kan ske per automatik från Bokatennis. Alla 

medlemsuppgifter kan enkelt och säkert exporteras direkt till Riksidrottsförbundets 

register i IdrottOnline. Systemet tillåter även familjeavgifter, där familjen själv 

registrerar sig och bildar grupp för gemensam debitering.  

 

🎾  Ny webbshop  

Nu när ÖTS fått en ny och snygg logga är nästa steg att börja sälja kläder och prylar 

med logga för att göra klubben mer synlig och attraktiv för medlemmar och sponsorer. 

ÖTS planerar att i en första fas kunna erbjuda två typer av tröjor, en matchtröja och en 

mer diskret ha-på-stan-tröja. Dessa kommer att kunna beställas via hemsidan.  

 

Öregrund 22 februari 2021 

 

ÖTS styrelse 

genom  

Björn Hygstedt 

Ordförande Öregrunds Tennissällskap 

 

 


