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Verksamhetsplan Öregrunds Tennissällskap 2022 

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 2022. 

🎾 Renovera befintliga anläggningar 

• Tennishallen ska få ett mindre kök på läktarplanet och ett draperi mellan entrén
och tennisbanan. Nya offerter för LED-belysning ska tas in. Liksom för renovering av
omklädningsrum och duschutrymme. Eventuellt ska fräschare möbler köpas in till
läktaren. Frågan om tränarrum i hallen ligger alltjämt på is, då ingen av ÖTS
nuvarande tränare har något behov av ett sådant rum.

• Kyrkbanan ska få nya nätstolpar och sin lagade mur målad i en diskret grön färg.
Stängslet ska också rätas upp.

• Padelbanans närområde ska snyggas till. Det kommer förmodligen att ske i egen regi,
då kommunen flaggat för att resurser saknas. Diskussioner förs om kompensation kan utgå
i form av sänkt markarrende

• Klubbstugan i Tallparken ska renoveras och målas – givet att denna
verksamhetsplan och lagd budget godkänns av årsmötet. Helst vara klart före
Tennisveckan 2022.

• T1:ans och T2:ans närområde ska också snyggas till, enligt samma tänkta upplägg
med kommunen som för padelbanan. Redskapsboden ska få en ansiktslyftning, liksom
den saboterade statyn - givet att denna verksamhetsplan och lagd budget godkänns av
årsmötet. Tanken på en L-läktare som förbinder padelbanan med tennisbanorna finns
kvar, men har svalnat något sedan bygglovet för en andra padelbana upphävdes.



🎾 Utreda möjligheterna att bygga en padelhall i Öregrund 
ÖTS styrelse håller frågan fortsatt öppen om att uppföra en padelhall i anslutning till 
Tennishallen. Ännu har dock ingen vettig finansieringslösning hittats.  

🎾 Fortsatt översyn av nya bevattningssystemet 
Havsvattensystemet fungerade rätt hyggligt under 2021, men är i behov av ytterligare 
funktionskontroller. 

🎾 Äntligen nypremiär för Tennisveckan och tennisfesten 
General blir även i år Claes Håkansson Giertz med  Johnny Söderquist som ansvarig 
tävlingsledare och med Johan Ridderbjelke som chef för funktionärsstaben. En 
festkommitté ska utses för tennisfesten.  

🎾 Junior Cup ersätts av JSM 
Junior Cup läggs ner och i stället får juniorklasserna under Tennisveckan JSM-status. 
Ett lyft för ÖTS och hela turneringen.  

🎾 ÖTS axlar värdskapet för Stadsmatchen 
I år är det ÖTS tur att arrangera den traditionella Stadsmatchen mellan Öregrunds 
Tennissällskap och Östhammars SK Tennis. Ambitioner finns som vanligt också att 
göra denna fina tradition lite mer festlig igen. 

🎾 Äntligen nypremiär för Skinkblixten i mellandagarna 
ÖTS utgår från att det åter kan bli möjligt att ge breddturneringen Skinkblixten en 
efterlängtad omstart efter två år i pandemisk träda.  

🎾 Stegspel via Klubbstegen 
För att få fart på tennis- och padelspelandet mellan turneringar och semestertoppar 
planerar ÖTS att introducera ett stegspel, digitalt arrangerat av företaget 
Sportconnexions. Via appen Klubbstegen blir administrationen enkel.  

      Padel for dummies - och halvproffs 
ÖTS planerar att i samarbete med extern partner kunna erbjuda padelträning för 
spelare nybörjare och medelgoda spelare. 

   Padelveckan i Öregrund 
ÖTS planerar att i samarbete företaget EveryPadel att arrangera en padelturnering i 
Öregrund sommaren 2022. 
 



🎾 Veteranturnering på Kyrkbanan 
ÖTS ska arrangera en turnering för 70-plussare på Kyrkbanan vecka 26. 
Tävlingsledare blir Göran Hultqvist och Lars Engström. 

🎾 Träningsverksamheten fortsätter 
Att kunna erbjuda givande träning under professionell ledning är en av hörnstenarna i 
ÖTS verksamhet. Här är planen för 2022: 
• Sommarträningen för unga och mindre unga kommer även i år att arrangeras på
Tallparkens bägge banor under veckorna 26, 27, 28 samt 30. Huvudtränare blir Filip
Tensing och Carl Gustafsson. Verksamheten bedrivs som ett samarbete mellan ÖTS
och företaget Gameset HB.
• Inomhusträning blir det under vår- och hösttermin i Tennishallen för juniorer och
vuxna    under ledning av ÖTS tränare Magnus Rindeby. ÖTS avser också att fortsätta
arbetet med att marknadsföra tennisaktiviteterna för de yngre, ett initiativ som börjar
bära frukt.
• Onsdagsdubbeln blev mycket uppskattad och fortsätter under våren och hösten.

🎾 Underhåll och drift 
ÖTS underhållschef Fredrik Gustafsson  kommer även att sätta  samman frivilliga 
team för skötseln av våra tre banor i Tallparken. Vid behov kan visst underhåll komma 
att läggas ut på entreprenad. För Kyrkbanan får Göran Hultqvist fortsatt ansvar att 
tillsammans med sin grupp hålla banan i lika gott trim som tidigare.  

🎾 Samarbete med skolor, organisationer och klubbar 
ÖTS ska fortsätta att utveckla samarbetet med Öregrunds skola vad gäller aktiviteter för  
de yngre förmågorna. De lyckade samarbetet med PRO Öregrund ska fortsätta vad 
gäller padelverksamheten - en sport som lämpar sig även för personer med 
funktionsnedsättningar. Vid sidan av dessa lokala samarbeten ska ÖTS 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 hemsidan, ett arbete 
som inletts under ledning av Andreas Pragsten. 

🎾 Fortsatt arbete med att säkra ekonomin 
ÖTS ekonomi är fortsatt stabil, men vi måste ändå hela tiden försöka hitta nya 
intäktsströmmar.  

🎾 Webbshopen öppnar 
Under 2022 ska ÖTS öppna den webbshop som finns på hemsidan. Arbete pågår med 
att hitta rätt leverantör av kläder och eventuella kringprodukter.  
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