
Till årsmötet i Örebro Tennisklubb 2022 
 
Motion angående utländska spelare i Örebro TK’s serielag 
 
Örebro TK har under flera år nu köpt in utländska spelare för tiotusentals kronor per termin för 
att få klubben representerad i de högsta serierna i Sverige. Det har medfört att klubbens egna 
spelare, som är fostrade och uppväxta i Backahallen, har fått stått tillbaka och inte fått 
representera klubben A-lag.  
 
Vi tycker att detta är fel väg att gå. Klubbens A-lag ska representeras av spelare som tränare 
under veckor i hallen och har en relation med övriga medlemmar. Spelarna i A-laget ska fungera 
som förebilder för klubbens juniorer och att få se dom träna dagligen i hallen ska inspirera och 
motivera alla våra spelare.  
 
Att ”dopa” vårt A-lag med spelare och på så sätt spela i en högre division än vad vi kanske 
förtjänar gynnar igen. Varje inköpt spelare petar bort en spelare i klubben. Vi har idag egna 
spelare som kan försvara vår plats i div.1, vi behöver inte köpa in spelare. På vilket sätt blir en 
”upcoming” junior motiverad när han får sitta på bänken för att 2-3 lego-spelare tar hans plats i 
A-laget? 
 
Vi har frågat om vad kostnaderna var för 2021 men har inte fått något svar från styrelsen. Från 
tidigare vet vi att arvodet är ca 5000 kr per singelmatch, mat och boende under perioden samt 
resa T/R Tjeckien.  
 
Vidare så ser vi hellre att dessa pengar används för att jobba mer med våra tävlingsjuniorer. 
Budgetera heller för tävlingsresor, läger och extra träningar än för att köpa in utländska spelare 
för att få klubben representerad i en serie division som vi inte förtjänar.  
 
Med anledning av vad som redovisats ovan så tycker vi att klubben under de nästkommande 2 
säsongerna i Svenska Tennisserien avstår från att köpa in utländska eller även svenska spelare. 
Därefter så kan detta beslut omprövas efter en utvärdering av resultatet.  
 
Vårt förslag till årsmötet är att rösta om att ÖTK, under 2022-2024, enbart ska 
representeras av spelare från klubben som har sin bas här och bedriver huvuddelen av sin 
träning Backahallen. Vår rekommendation för den bästa utvecklingen av tävlingsspelare 
är att årsmötet röstar JA till vårat förslag.  
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