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🎾 Tävlingar och träningar

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 - igen

På grund av den envisa pandemins alla restriktioner nödgades ÖTS styrelse att åter 
ställa in såväl Öregrund Junior Cup som Tennisveckan. Ett nästan tyngre beslut än 
2020 eftersom vi in i det sista hade förhoppningar om att smittan skulle ge med sig. 
Liksom året innan fick vi dock klartecken från Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyn-
digheten  att anordna klubbmästerskapet Öregrundsspelen. Mästerskapets slogan “En 
turnering som förhoppningsvis aldrig kommer att spelas igen” fick därmed revideras, 
men sommaren 2022 ska denna vara ett minne blott.

Liksom 2020 blev i alla fall turneringen en stor framgång. Medlemmar i systerklubben 
i Östhammar beviljades åter dispens och fick delta, men för alla andra gällde med-
lemskap i ÖTS.



Antalet deltagare i turneringen halverades visserligen jämfört med Tennisveckan, men 
klubben fick samtidigt flera nya medlemmar vilket också gav ett fullt godkänt ekono-
miskt nettoresultat - trots att nästan all sponsring föll bort. En tacksamhetens tanke 
sänder ÖTS också till Upsala Färg som även 2021 erbjöd sig att gå in som välkommen 
partner.

Funktionsnärsstaben var även i år engagerad och proffsig och tack vare dessa idéella 
insatser kunde veckan  genomföras på ett fantastiskt bra sätt. Detta bidrog till en av-
spänd, varm och familjär stämning runt och på banorna. Andra stämningshöjare var 
den goda servicen i tenniskiosken och att mästersträngaren Staffan Järvdal kunde ge 
trötta racketar nytt liv. 

På grund av restriktionerna ställdes även tennisfesten och även den gemensamma 
prisutdelningen in.

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

Och så här gick det:



• Lovande säsongsinledning för ÖTS H35-lag...

ÖTS herrlag fick en efterlängad nystart i Svenska Tennisligans andradivision. Laget 
inledde med en kassaskåpssäker vinst över Rimbo TK för att sedan på bortaplan förlo-
ra knappt mot Lidingö TK. Denna förlust följdes av ytterligare en mot seriesuveränen 
Täby TK. Målsättningen för säsongen 2021/22 kvarstår dock: att komma två i tabel-
len. 

I laget spelar från vänster Glenn Söderquist, Martin Jansson och Fredrik 
Gustafsson.

• ...och ÖTS vann Stadsmatchen efter stor dramatik

ÖTS försvarade titeln och vann en superjämn batalj mot Östhammars SK med 7-6 i 
matcher. Avgörandet föll först i 12:e matchen när Ida Jansson och Andreas Prags-
ten besegrade Wilma och Henrik Johansson.

Del av det segrande laget. Från vänster Lisbeth Jansson, Axel Leijongard, Ida 
Jansson, Ronnie Krogestad, Andreas Pragsten, Johnny Söderquist, Anna Leijongard 
och Christer Olsson.



• Fjärde vågen stekte Skinkblixten

Under förvintern drog en ny våg av smitta över 
Sverige och ÖTS styrelse beslutade att ta det säkra före 
det osäkra och ställa in även 2021 års Skinkblixten.

Förhoppningen var förstås att detta skulle bli det sista 
inställda eventet på länge, länge. 

• Uppskattade träningar - i Tallparken 
och i Tennishallen

Pandemin till trots kunde ÖTS under säkra 
förhållanden erbjuda såväl inne- som ute-
träning under 2021. Träningen i Tennishallen 
leddes av även i år av Magnus Rindeby och 
lockade inalles 30 juniorer och mer senoria 
bollbegåvningar. 

Glädjande är att allt fler unga vill träna 
tennis. I hallen arrangerades också den 
uppskattade Onsdagsdubbeln med ett tiotal 
deltagare.

Sommarträningen drevs i samarbete med ÖTS partner Tennis by Sven under ledning 
av Sven-Filip Låftman. 
Och den blev åter stor succé med 131 deltagare under 250 lektionstimmar. Detta är 
siffror som visar hur viktigt det är för ÖTS att kunna erbjuda träning i alla åldrar. I år 
var den yngsta deltagaren bara fyra år och den äldsta 71. 

🎾 Övrig verksamhet

Allmänt

2021 blev ytterligare år som alltid ska kommas ihåg, men som ingen egentligen vill 
minnas. Inställda tävlingar igen, nya rekommendationer, restriktioner och förbud. 

Men det fanns förstås ljuspunkter: T1:an och T2:ans suveräna autobevattning invig-
des, tennishallen fick en rejäl ansiktslyftning med bland annat ett supersnyggt glas-
räcke och Kyrkbanans fula mur sina sprickor lagade. Snart ska den målas...

ÖTS tog också tillsammans med Socitetshuset, Tallparkens Vänner och Öregrunds 
Interrimistiska Utvecklingsråd ett inititiatv till bättre underhåll av stadens 
anläggningar. 



• Padeln i Tallparken - en juridisk tvålopera

ÖTS hade stolta planer att bygga en andra padelbana i Tall-
parken och bygglovet beviljades också av en enig byggnads-
nämnd. Inte helt överraskande, då området enligt gällande 
detaljplan är avsett för "idrottsliga ändamål". Dock ansåg 
närboende grannar att en andra bana skulle bli alltför störan-
de. ÖTS styrelse har förstås full respekt för denna synpunkt. 

Grannarnas överklagan avslogs dock av Länsstyrelsen som 
inte ansåg att padelspelandet var tillräckligt störande för att 
bygglovet skulle hävas. 
Grannarna gick då vidare till Mark- och miljödomstolen 

• Tallparkenbanorna - vattnar sig själva med havsvatten

Tallparkens hyllade centercourt och sidobanan T2 är nu två av få banor i Sverige som 
vattnar sig själva med uppumpat vatten från havet. En lösning som kommer att hålla 
dem i perfekt skick - även om sommaren blir torr med bevattningsförbud.   

(MMD) som inte tog ställning till klagomålen, men som hittade en nästan 50 år gam-
mal beskrivning till detaljplan, där det slagits fast att det i Tallparkens område för 
idrottsliga ändamål bara fick byggas två tennisbanor och ett eventuellt servicehus. 

Mot denna tolkning protesterade Östhammars kommun och valde därför att överklaga 
ärendet till Mark- och miljööverdomstolen eftersom det var MMD:s tolknings som stod 
mot kommunens. I samtal med MMD fick ÖTS informationen att det enda som kunde 
ändra situationen var att kommunen reviderade sin detaljplanebeskrivning - annars 
var loppet juridisk kört. Högsta instans valde sedan också att avslå kommunens över-
klagan och därmed var den andra padelbanans öde beseglat. 



• ÖTS anläggningar sämre nyttjade

Det spelades mindre tennis och padel i Öregrund under 2021 jämfört med 2020. En 
orsak kan vara de mildrade pandemirestriktionerna, vilket fick fler att resa och färre 
att jobba hemifrån på heltid. 

Samtliga anläggningar noterade en nedgång och det totala antalet bokningar sjönk 
från 4 652 till 4 043, en nedgång med 13 procent. Jämfört med tidigare år är dock 
siffrorna positiva så styrelsen hoppas att detta bara är en pandemirekyl och ett tillfäl-
ligt hack i kurvan. 

En given ambition för styrelsen är att vända denna trend. Notabelt är dock att ban-
intäkterna var högre 2021 än 2020, vilket bland annat beror på mer "prime time-spel" 
och på en lyckad sommarträning. 

Här är en sammanställning över alla årets bokningar. Värt att notera: Antalet tim-
mar i statistiken är korrekt. I totalerna för intäkterna saknas dock banhyror som 
fakturerats för abonnemang och sommarträning. Därför är totalerna i den här statisti-
ken 90.000 kronor lägre än vad som faktiskt kommit klubben tillhanda och bokförts i 
resultaträkningen. 

🎾 Utbildningar

Under året har tre medlemmar, Johan Ridderbjelke, Claes Håkansson Giertz och 
Björn Hygstedt påbörjat utbildningen till förbundstävlingsledare. Därtill har Johnny 
Söderquist deltagit i Idrottens ledarskapssymposium på Bosön, Lidingö.

ÖTS ser fortfarande utmaningar med att hitta lokala tränare och ungdomar som vill 
utbilda sig till ungdomsledare. Ansträngningarna kommer förstås att fortsätta och 
under 2022 initierades också ett samarbete med RF Sisu Uppland om framtida utbild-
ningar.



🎾  Förmåner styrelse och funktionärer

Efter beslut av årsmöte har styrelsen och funktionärer som gjort extraordinära insat-
ser tilldelats speltimmar (tennis, medlemstaxa) att utnyttja enligt följande: ordföran-
de 50 timmar, styrelseledamöter 30 timmar och funktionärer 10 timmar. 

🎾 Medlemmar

ÖTS hade under året 335 betalande medlemmar och 403 registrerande på Idrott On-
line. Detta är en minskning med 22 betalade jämfört med 2020, en utveckling som 
följer banbokningen och som torde ha samma orsaker. 

Nedgången kan anses marginell, men att locka fler medlemmar är förstås också ett 
givet mål för styrelsen.

Under 2021 höjdes familjeavgiften till 600 kronor enligt årsmötesbeslut. 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.

Så här såg åldersfördelningen bland våra medlemmar ut 2021:



🎾 Möten och kommunikation

Styrelsen har under året haft elva protokollförda möten. Samtliga styrelsemedlemmar 
önskar delta i omval för året 2021 utom Kristina Andersson, som efter många års 
uppoffrande och framgångsrikt arbete för klubben nu valt att lämna styrelsen. I skri-
vande stund finns ingen ersättare för Kristina varför styrelsen överväger att lägga ut 
klubbens bokföring på entreprenad. 

ÖTS har mejlat ut medlemsbrev, lagt ut 81 nyheter på Facebooksidan varav flera på 
ÖTS sajt. Någon medlemsenkät gjordes aldrig 2021 på grund av covid-19, som ställ-
de mycket av verksamheten på ända.



🎾 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. 

Här är ett fantastiskt exempel på hur man kan stödja en idrottsklubb - Upsala Färgs 
donation av en hjärtstartare till Tennishallen...

Så ett välriktat tack till Upsala Färg för hjärtstartaren. Till Glenn Söderquist och 
Anton Jansson Axelsson för lysande jobb med glasräcket i Tennishallen. Till Peter 
Loboda som på ett förtjänstfullt sätt tagit över ansvaret för ÖTS hemsida. Och till 
Bertil Rudström för lagningarna av Kyrkbanans murar. Djupt tack också till Johan 
Ridderbjelke och Claes Håkansson Giertz för briljant tävlingsledning under Öre-
grundsspelen, till funktionärerna Axel Leijongard, Lisbeth Jansson, Peter Lobo-
da, Olle Hofvander, Jonas Nordstrand, Jalle Strömgren, Fredrik Hagström, 
Mikael Persson, Steve Fogel, Erika Balsvik, Gunnar Balsvik, Marie Giertz, 
Katarina Giertz och Magnus Giertz.

Tack även Moa Giertz och Knut Håkansson Giertz för insatsen i den lite improvi-
serade kiosken, Staffan Järvdal för strängningsservicen och Isabel Hygstedt för 
kommunikativt stöd. Och till alla hjältar som hjälpt till att hålla våra banor i gott skick 
under säsongen. Ett särskilt tack till Göran Hultqvist, som räddade Kyrkbanan efter 
sommarens osannolika skyfall. 



Öregrund 10 mars 2022

Styrelsen för Öregrunds Tennissällskap genom

Björn Hygstedt

Ordförande ÖTS

Västerhamns asfalt antog en ny rödare nyans när Kyrkbanan flöt iväg efter ett skyfall 
i augusti 2021.


