
 
Medlemstidning för Näsbyparks Tennisklubb, april 2010 
                   
  

 
Dags för en ny härlig säsong på Näsaäng. Läs mer i broschyren! 
 
INOMHUS-KM – VILKA VANN?  STÖD NÄSAÄNG!  
 
 
NYA KLUBBKLÄDER PÅ GÅNG! ORDFÖRANDENS KRÖNIKA!
   
 
 RIFLEX SOMMARTOURSSATSAR! JENNIE OCH TIM VANN USM!
   
 
FREDRIK WAERN FIRADE DUBBELT! MÖT LENA OCH HELENA!   
 
 
MASSVIS MED AKTIVITER PÅ NÄSAÄNG! PELLE LARSSON VAN N SILVER! 
 
  
 
 

 



ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

 
När jag skriver detta så skiner solen rakt i mitt 
ansikte och ger mig en härlig vårkänsla. Tankarna 
går till Näsaäng. Snart är det dags, utesäsongen !!!! 
Att få nytta av den där slicen som borrar sig ned i 
gruset, som har varit totalt oanvändbar inomhus.  
 
Att få se unge herr Cederwall slå sina tunga 
projektiler från baslinjen. Att få se Svenssons 
berömda stoppbollar, Att få se Pappa Turina bita på 
naglarna av nervositet när hans dotter Victoria 
spelar match, Att få ta del av Eddies härliga 
arrangemang. 
 
Ett ute KM som dukar upp för stora förväntningar. 
Ska Peter Nordlund med klubbens absolut bästa 
(snyggaste) backhand få revansch på Richard 
Solberg från inomhus KM? Vem ska vinna den 
tunga titeln Herrsingel B? En junior eller en 
veteran? Jag vågar själv utlova 4 biobiljetter till den 
junior som slår mig i tennis i herrsingel B i 
sommar!  
 
Vad har hänt i utvecklingen hos våra tennisspelare 
som är i USA och spelar, Jonas Brobeck och Sonya 
Häggström? Kommer Jennie Brobeck och Johanna 
Olsson skörda tunga titlar i sommar? Kommer 
Fredrik Waern att vinna VSM uomhus också? 
Vi har även ett antal spännande turneringar som 
väntar oss framöver på våra utomhusbanor. Kalle-
Anka Cup, NPTK Junior Trophy, Riflex Open och 
Globetrotter Veteran Cup. Detta kräver en enorm 
planering. Men eftersom jag vet att Michael 
Fabricius kommer att vara hjärnan bakom det mesta 
av planeringen så kommer alla pusselbitar falla på 
plats så att vi får välplanerade och lyckade 
tävlingar. 
 

Dessutom viskade en liten fågel (Bergbom) i mitt 
öra att Lena Olsson och Helena Wallmark 
Gabrielsson kommer att driva caféet i sommar 
Otroligt kul! 
 
Som de flesta vet så har Haas, Jacobsson och 
Wedsberg gjort ett fantastiskt jobb när det gäller 
förhandlingarna med kommunen. 
Nu sträcker vi ut händerna och ber er 
medlemmar om hjälp med allt från färg, 
virke, möbler, sponsring mm.  
 
Vill även passa på att tacka (i förväg) Börje 
Skånberg, Edward Johansson, Mikki Zander och 
Lars Björklund som jag vet kommer göra ett bra 
arbete med att sätta igång Näsaäng tillsammans 
med övriga medlemmar. 
 
Om vi skulle summera inomhussäsongen så har vi 
resultatmässigt gjort fantastiskt ifrån oss som 
vanligt. Jennie Brobeck och Tim Göransson blev 
svenska mästare i februari! Familjen Waern, 
Bröderna Åkerlund , bröderna Solberg, Jonathan 
Kidane, Isabella Karo,Johanna Olsson och många 
andra har gjort sanslöst bra resultat. Att vårt 
elitserielag hängde kvar är en makalös prestation. 
 
Internt så har vi haft ett enastående KM med en 
avslutningsfest som var väldigt lyckad.  
Vi divisionsspelare har fått pröva på en ny modell 
med färre deltagare i varje grupp och speltid på 
söndagkvällar, Succe!!!… Just nu har vi 18st på kö. 
 
Klubben kommer att ge sig ut på sin första 
gemensamma utlandstripp till Kroatien tack vare en 
superengagerad Dalibour Turina.  
 
Vi har trots en iskall vinter haft det ganska 
behagligt med fläktarna som stått på våra banor. Ett 
gediget arbete av Haas (igen) som sett till att 
kommunen levererat dessa till oss. 
 
Till hösten kommer vi att ordna en städ/pysselkväll 
tillsammans med Lena Olsson och Kajsa Lundwall, 
så att vi får ännu mer stil på vår tennishall.  
Vi drar igång internetbokning till hösten vilket 
kommer att leda till att våra banor får en ännu högre 
beläggning än tidigare.  
 
Listan är lång på vad som händer och sker i vår 
klubb. Ibland brukar jag fundera på vad vi vore utan 
alla dessa ideella krafter vi har. Svaret på den 
frågan får ni ställa er själva. Tack till alla er som 
ställer upp på ideell basis. 
 
Trevlig sommar! 
Mats Wänlund 
 
PS Den här artikeln kom att till stor del handla om 
det ideella ledarskapet. Men utan vår fantastiskt 
kunniga o engagerade personal skulle det inte vara 
lika roligt att jobba ideellt. 



KLUBBCHEFEN HAR ORDET

 
 
Efter en lååång vinter har det blivit dags för den 
bästa delen på året, av vår året - runt sport. Näsaäng 
och grus är en oslagbar kombination. Får erkänna 
att det gör ont i tennishjärtat när jag ibland hör talas 
om grusbanor som läggs om till hardcourt. 
 
Jag vet att våra landslagstränare tycker att den 
svenska grussäsongen är för kort och att det är synd 
att tennisspelandet minskat på en del håll under 
utomhussäsongen. 
 
Här är NPTK ett lysande undantag. Vi är en av 
landets absolut mest aktiva klubbar under 
utomhussäsongen och Näsaäng är en härlig mix av 
olika aktiviteter: Externa tävlingar för alla åldrar. 
Kalle Anka Cup för flickor, Stockholms enda 
sommartourstävling – Riflex Open, NPTK Junior 
Trophy och Globetrotter Veteran Cup innebär att 
alla våra tävlingsspelare får sitt lystmäte. Kul också 
att visa upp Näsaäng för deltagare från andra 
klubbar.  
 
Vårt interna tävlingsprogram som passar alla består 
av Davids Cup, Singel- och dubbelhandicapen och 
Klubbmästerskapen. 
 
Våra drop in aktiviteter har vuxit och består nu av 
lördagstennisen, damtennisen, frukosttennisen och 
torsdagstennisen. Jag tror att det ligger i tiden med 
aktiviteter där man kan komma och spela när det 
passar. Dessa aktiviteter var mycket uppskattade 
förra året. Lägger vi till våra sommarläger, 
vuxenkurser, tävlingsgruppens träning och diverse 
lagträningar så kan vi konstatera att Näsaäng 
kommer att sjuda av liv. Mer om detta kan ni läsa 
om i den bifogade broschyren. 
 
Med tanke på alla aktiviteter känns det riktigt bra 
att klubben skrivit ett 10-årigt nyttjanderättsavtal 
med Täby Kommun. Det har skett efter ett 
förtjänstfullt och ihärdigt arbete av Joachim Haas, 
Torbjörn Jakobsson och Jan Wedsberg. 
 
 
 
 
 

En nyhet i år är att Lena Olsson och Helena 
Wallmark Gabrielsson kommer att arrendera caféet 
på Näsaäng. En ytterligare krydda till verksam-
heten. Varmt välkomna Lena och Helena! 
 
Vid en tillbakablick på vårterminen väljer jag att 
plocka ut tre aktiviteter. 
 
Basverksamheten d v s träningen för 500 barn och 
130 vuxna flyter på ett på fantastiskt vis. Det är en 
njutning att se alla tränare jobba på banan. 
 
Inomhus-KM har blivit den fest vi vill att det ska 
vara. Nästan 200 starter och en KM- fest som final 
på KM-veckan!  Stort tack till Edward Johansson, 
Lena Olsson, Kajsa Lundwall och Maria Härdling! 
 
På den stora scenen spelades det äntligen en Davis 
Cup match i Kungliga Tennishallen på nytt. 
Resultatet gick inte Sveriges väg, men vilken 
stämning det var i Kungliga Tennishallen, trots att 
det inte var slutsålt! Två världsstjärnor fick vi se i 
form av Robin Söderling och mannen med de 
magiska handlederna, David Nalbandian. 
 
Sportsligt har vi all anledning att vara stolta över 
klubbens resultat. I världens största 
inomhusturnering, SALK Open gick Isabella Karo 
till final i 10-årsklassen, Jesper Åkerlund gick ett år 
ung till kvartsfinal i 14-årsklassen. Christoffer 
Solberg tvingade sverigeettan Morgan Johansson 
till tiebreake i avgörande set i den nya tappningen 
av Kungens Kanna. Till detta kan vi lägga att 
Jennie Brobeck, Tim Göransson och Fredrik Waern 
alla kan titulera sig Svenska Mästare! Mer om detta 
på annan plats i tidningen. 
 
I det sista numret av klubbtidningen innan 
sommaren vill jag passa på att tacka personal, 
tränare och alla ideella krafter för ert arbete. Det är 
tack vare er som vi kunnat utveckla verksamheten 
till den höga nivå som den håller idag.  
 
Ett stort tack också till våra samarbetspartners 
som stödjer klubben på ett suveränt vis. 
Näsbyparks TK är en klubb för alla åldrar och 
spelnivåer, självklart med 
ungdomsverksamheten som bas 
. 
 
En trevlig sommar önskar  
Kenneth  
 
 

  
 



RIFLEX AB SPONSRAR 
SOMMARTOUREN OCH NPTK! 
 
Riflex AB har stöttat Näsbyparks 
Tennisklubb på många olika sätt under de 
gångna åren. Bland annat ser ni deras 
logotype på bana två i tennishallen. Nu har 
de intensifierat samarbetat med NPTK 
genom att bli titelsponsor för vår 
sommartourstävling, Riflex Open. Michael 
Brobeck i styrelsen tog sig en pratstund 
med Martin Hagman. 

Bilden. Från vänster Jan Hagman vd och Martin 
Hagman vice vd på Riflex. 
 

- Martin vad jobbar du med idag? 
- Idag jobbar jag som vice vd på 

familjeföretaget Riflex som 
huvudsakligen bygger, äger och 
förvaltar fastigheter i Roslagen och 
Stockholm. 

- Spelar du någon tennis nu för tiden? 
- Efter ett par års uppehåll så har jag                

faktiskt börjat spela tennis 2ggr i 
veckan  igen. Mitt mål är att vara med 
och kanske kunna göra lite resultat i 
mindre tävlingar. 

- Vilken relation har du till NPTK och 
vad vill ni få ut av samarbetet med 
NPTK? 

- Tennisen blev min utbildning i livet 
där NPTK har varit ett stort stöd för 
allt vad tennislivet innebär med det 
sociala, livserfarenheten genom 
resorna mm. Så sponsringen kan man 
säga är ett av våra sätt att ge tillbaka 
lite till NPTK för allt jag fått, och som 
en liten bonus får man jobba ihop med 
Kenneth och de andra igen. 

- Vilka är dina bästa meriter inom 
tennisen, roligaste minnen? 

- Bästa meriter?! Med mitt matchminne 
så känns det som en puck jag skickar 
över till dig? Det roligaste jag varit 
med om genom min tid med tennisen 
var sista året jag spelade, när jag fick 
chansen att vara med i Elitserien. Ett 
minne som alltid kommer finas kvar 
var när jag som 14 åring vann PS14, 
16, 18 och final i Herrar A i hemma-
tävlingen Team Sportia Open, kanske 
inte det häftigaste resultatet men en av 
de häftigaste känslorna. 

- Håller du på med någon annan 
idrott? 

- I år blir det tredje året i rad som jag 
kommer att köra racingbil. Det var 
kanske inte helt oväntat eftersom det 
blev tomt efter tennisen, och jag alltid 
varit intresserad av racing. Till 
sommaren får pappa hem sin 
nybyggda rallybil, så det blir nog en 
del körning med den också. Det är tur 
att det är du Michael som intervjuar 
och inte Kenneth. Hans bilkunskaper 
är inte att leka med. Vet inte om han 
klarar av att tanka ens en gång.                                                       

-   Vad gjorde att ni valde att starta 
ett samarbete med NPTK på nytt? 

- Som jag sa så är detta ett litet sätt för 
oss att ge tillbaka allt som vi fått från 
NPTK genom åren, men självklart 
kommer vi försöka att marknadsföra 
oss så mycket som möjligt i samband 
med tävlingen. 

- Tack Martin och Riflex! Ni ska veta 
att det är otroligt uppskattat att ni 
engagerar er i NPTK! 

- Tack själv. Det är riktigt roligt att vara 
med och träna på fredagsmorgnarna 
igen! Speciellt häromveckan när jag 
fick chansen att se Stefan Åslin 
svettas!  / Michael Brobeck 

Reds.anm. Martin Hagman var bland annat med och 
vann Lag-SM guldet för P 15 åt NPTK! 
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LENA OCH HELENA NYA 
ANSIKTEN PÅ NÄSAÄNG! 
 
Snön har inte smält bort helt än men 
förberedelserna är redan i full gång nere på 
Näsa Äng. Det är Helena Gabrielsson 
Wallmark och Lena Olsson som står för en 
del av aktiviteten, nytt för i år är nämligen 
att dessa två ska driva fiket på Näsa Äng.  
 
Både Lena och Helena älskar att vara ute i 
naturen och träna, och det var under deras 
springturer tillsammans som idén växte fram.  

Lena Olsson framför NPTK:s klubbhus. 
 
 – Det har alltid varit något av en dröm för oss 
att ha ett café, säger Lena. Helena fortsätter att 
berätta om hur idén och drömmen blev 
verklighet.  
– Vi började spåna på ett upplägg och lade 
sedan fram ett förslag som vi visade för 
klubbchefen Kenneth, som gillade vår idé. 
Nere på Näsa äng kommer det i vår och 
sommar att serveras gott kaffe, nyttiga mackor, 
hembakt bröd, smoothies och lättare luncher.  
– Vi vill ha god och hälsosam mat. Bra fetter, 
så lite e-nummer som möjligt och gärna GI, 
säger Lena. Grillen kommer även att vara 
igång på helgerna.  

Helena är sjukgymnast, personlig tränare och 
träningsinstruktör.  

 
Helena Wallmark Gabrielsson har hjälpt till som fysio 
under Stockholm Ladies. Så nu har vi en 
”proffstejpare” på plats på Näsaäng! 
 
– Jag älskar att laga mat och baka, pajer är min 
specialitet, säger Helena och skrattar.  
Lenas dotter Johanna spelar i klubben så det 
var så hon kom i kontakt med NPTK och Näsa 
Äng. Lena är sjuksköterska, folkhälsovetare 
och jobbar med företagshälsovård.  
-Det ska bli otroligt kul att få ha Näsa Ängs 
Trädgårdscafé i sommar. Jag och Helena 
hoppas att caféet kommer bli en samlingsplats 
för oss tennisentusiaster men även för folk i 
omgivningarna.  
 
Näsa Ängs Trädgårscafé öppnar 1 maj och är 
öppet varje dag hela sommaren. Öppettider 
m.m. kommer att finnas på www.nptk.se. men 
även på telefonsvararen nere på Näsa Äng.  
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SNART ÄR DET DAGS!!! 
 

NU KAN DU STÖDJA UPPRUSTNINGEN 
AV NÄSAÄNG! 
 

Det är svårt att tro att utomhussäsongen snart 
är här. Men så är det. Nere på Näsaäng börjar 
vi så smått att förbereda oss på att möta våren. 
Vi har genomfört fixardagen. Eddie och Mikki 
Zander såg till att alla arbetade! Vi har många 
som hjälper oss med att ställa i ordning 
banorna och anläggningen, men framförallt har 
vi två glada tjejer och Eddie som skall se till att 
vi trivs nere på Näsaäng denna säsong. Eddie 
känner ju de flesta av oss sedan tidigare men 
Helena och Lena kanske inte alla känner. 
Helena och Lena kommer att ansvara för vår 
servering och se till så att vi kan fika, äta en 
lättlunch eller kanske en grillad hamburgare. 
Lena sitter i NPTK:s styrelse och ansvarar där 
för trivselfrågor och Helena är hennes kompis. 
NPTK är oerhört glada att vi har lyckats knyta 
dessa båda tjejer till Näsaäng.  
 

Vad händer i övrigt på Näsaäng?  Denna 
säsong fortsätter arbetet med upprustning av 
vår utomhusanläggning. Parken har rensats 
från en massa småträd. Kommunen kommer 
under april månad att ta bort en del grenar som 
hänger ut över banorna. Vi kommer att måla 
klubbstugan och även förråden. Vi hoppas 
även på att kunna byta ut domarstolar, nät med 
mera. Om ni vill läsa mer om våra planer för 
Näsaäng kan ni via klubbens hemsida finna 
ytterligare information. Har ni idéer eller 
frågor kring Näsaäng är ni hjärtligt välkomna 
att höra av er till Joachim eller Torbjörn. 

            
Joachim Haas                         Torbjörn Jakobsson             
0734 070 905                    0707 553 863               
För att kunna genomföra ytterligare insatser 
krävs ekonomiska resurser men även hjälp med 
material såsom t ex målarfärg,  
För er som vill stödja vår satsning på Näsaäng 
så har NPTK ett särskilt konto för detta.   
Bankgironumret är 621-1726, Näsbyparks TK/ 
Näsaäng. 
Joachim Haas 

TJEJKUL 
Många av de yngre tjejer som börjat tävla 
lite grann, träffades en lördagskväll under 
ledning av tidigare damlagsspelaren och 
numera NPTK-tränaren Rebecca 
Tärnström. Massor av tennis och”tuffa tag” 
stod på programmet. Skratten kom på 
köpet! Väldigt uppskattat. Bra jobbat tjejer 
och tack Rebecca! 

Fr.v. Isabella Karo,Enni Zander, Lovisa Jonassen, 
Thea Zander, mitten, Rebecca Tärnström, Elsa 
Undén, Elvira Sten, Viktoria Turina, Emma 
Sternegaard,Caroline Arvidsson, längst fram Lisa 
Regnér och Celina Zander. 
 

 
Hemliga överläggningar? 
 

Vem var det som berättade en rolig historia?  
 
 Elisabeth Lovisin 



TRÄNARTIPSET MED
 STEFAN ÅSLIN 

Höjdens och bolltempots betydelse för hur bra 
din motståndare kommer att spela.
 
Det här tipset är gångbart på de flesta nivåer av 
tävlingsspel. 
När du försöker kartlägga din motståndare 
taktiskt är förstås det mest uppenbara att hitta 
motståndarens svagaste slag och försöka 
utnyttja det så mycket som möjligt. Det gäller 
dock att vara vaksam för att din motståndare 
kanske har lärt sig att spela utifrån sina brister 
och därför inte tar några risker med sitt sämre 
slag och är mer riskbenägen med sitt bättre 
slag. Då kan det faktiskt vara mer lönsamt att 
utmana det bättre slaget lite oftare. Använd 
istället motståndarens sämre slag när du är 
under press och vill ge dig själv tid at
in i poängen igen samt när du attackerar. På så 
vis ger du inte motståndaren chansen att spela 
in sig med sitt sämre slag och han får istället 
använda det i avgörande och utsatta lägen 
vilket alltid är svårare. Om din motståndare 
inte har något uppenbart sämre slag gäller det 
att tänka ett steg till! De allra flesta spelare 
trivs med att spela när bollen kommer med en 
viss fart och i en viss höjd och att läsa in det 
hos motståndaren är viktigt. Det finns spelare 
som älskar att få slå på bollen högt 
säkert minst lika många som avskyr det. Det 
samma gäller tempot på bollen. Vissa spelar 
mycket bättre när bollen kommer med fart 
medan andra föredrar att få mycket tid på sig 
inför sina slag. Generellt gäller att ju bättre 
teknik din motståndare har desto lättare 
kommer den att kunna hantera höga slag samt 
sätta fart på en lös boll själv. Urtypen av 
spelare som brukar trivas med låga bollar och 
mycket fart är självlärda bollbegåvningar som 
är snabba i fötterna men saknar de 
tennismässiga verktygen. Om inte dessa tips 
hjälper dig får du nog erkänna att din 
motståndare är bättre än du ☺. 
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hjälper dig får du nog erkänna att din 

Anton Waern och Johanna Olsson åkte 
tillsammans till ITF-tävlingen i KRAMfors
 

PELLE LARSSON VANN 
SILVER I INDIVIDUELLA EM!
 

Pelle Larsson laddar för en tung förstas
 
Pelles kapacitet har vi ju i klubben sett prov på 
i alltifrån olika veteranlag, B
mera. Därför var vi många som tyckte att det 
skulle bli spännande att se hur det skulle gå för 
honom i Individuella EM för veteraner. Hur 
många bättre 50-åringar kunde det finnas? 
 
Pelle själv uttryckte mer farhågan att han hade 
en biljett som inte var ombokningsbar. ”Vad 
ska jag göra i Seefeld i en vecka om jag åker ut 
i första matchen?”  
 
Det var inget som Pelle behövde oroa sig för! 
Pelle gick nämligen ända till final och vann 
därmed ett Veteran EM silver i H
Pelle besegrade ett koppel namnkunniga 
spelare på vägen fram till final, bland annat 
den tidigare finländske Davis Cup spelaren 
Joakim Berner. 
 
Stort grattis Pelle! 

Anton Waern och Johanna Olsson åkte 
tävlingen i KRAMfors 

PELLE LARSSON VANN 
SILVER I INDIVIDUELLA EM!  

Pelle Larsson laddar för en tung förstaserve! 

Pelles kapacitet har vi ju i klubben sett prov på 
i alltifrån olika veteranlag, B-lag, KM med 
mera. Därför var vi många som tyckte att det 
skulle bli spännande att se hur det skulle gå för 
honom i Individuella EM för veteraner. Hur 

ringar kunde det finnas?  

Pelle själv uttryckte mer farhågan att han hade 
en biljett som inte var ombokningsbar. ”Vad 
ska jag göra i Seefeld i en vecka om jag åker ut 

Det var inget som Pelle behövde oroa sig för! 
ända till final och vann 

därmed ett Veteran EM silver i H-50 klassen. 
Pelle besegrade ett koppel namnkunniga 
spelare på vägen fram till final, bland annat 
den tidigare finländske Davis Cup spelaren 



KLUBBMÄSTERSKAPEN INNE 
 
Christoffer Solberg och Johanna Olsson kan 
titulera sig klubbmästare i singel efter KM:s två 
största finaler om vem som är bäst i klubben. 
Finalister var Anton Waern och Martina Haas. 
Båda finalerna visade hög kvalité i högt tempo. 

Christoffer Solberg bolltrollade hem finalen.                          
 

Totalt spelades 20 finaler. Däribland tränarna Björn 
Sahlin och Fredrik Rogerstens kaxiga försvar av 
dubbeltiteln mot singelfinalisterna Christoffer och 
Anton, kusinerna Enni och Celina Zanders starka 
vändning i dubbel-finalen mot Nahid Månsson och 
Katarina Hillborg  och den ovissa och långa 
revanschmatchen i generation mellan Mattssons 
och Söderbloms. Årets fair play pris tillföll 
William Bönnelyche. 

                    
Trots taktiskt rävspel räckte inte Peter Nordlund och 
Mats Wänlund ända fram! 
 

 Richard Solberg hade nöjet att sätta många seniorer 
på plats I HS B. 

 
Enni Zander t.v. tog hem årets prestation med två 
titlar och totalt tre finaler. Dessutom vann hon årets 
svettdroppe T.h. Celina Zander som vann två klasser.  
 

Anders Svensson vann H 55 klassen med bravur. 
 

A MÄSTARE FINALIST Resultat 
HS Christoffer Solberg Anton Waern 6-4;6-4 
DS Johanna Olsson Martina Haas 6-4;7-5 

HD Björn Sahlin/                        
Fredrik Rogersten 

C hristoffer Solberg/             
Anton Waern 

6-1;6-4 

DD E Zander/C  Zander Nahid Månsson/         
Katarina Hillborg 

4-6;6-2;6-2 

MD Eddie/                   
Nahid Månsson 

Viktor Månsson/          
Enni Zander 

 

GD Johan Mattsson/ 
Melcher Mattsson 

Magnus Söderblom 
Jacob Söderblom 

5-7; 6-2;7-5 

    

B MÄSTARE FINALIST Resultat 
HS Richard Solberg Michael Zetterberg walk over 
DS Katarina Hillborg Nahid Månsson 6-2;6-2 
HD Jens Skaring 

Peter Hanss. Arbro 
Jonas Kullman 
Håkan Cranning 

6-2;6-0 

    

C MÄSTARE FINALIST Resultat 
HS Bengt Klingberg Marcus Bohlin 6-2;3-6;6-4 
DS Pia Jäger Marie Bengtsson 6-0;6-0 
    

V MÄSTARE FINALIST Resultat 
H45 Michael Zetterberg Jan Wedsberg 6-1;6-2 
H55 Anders Svensson Bengt Göransson 6-3;6-0 
H65 Lars Björklund Mats Harms Ringd. ???? 
HD 
70 

Lars Lieberg 
Christer Koch 

Jan Swartling 
Bengt Löfmark 

6-2;7-6 

    

J MÄSTARE FINALIST Resultat 
P14 Rasmus Nordl.Atter. Robin Wänlund 6-1;6-2 
F14 Celina Zander Elvira Sten 4-6;7-6;6-2 
P12 Jonas Bergbom August Månsson 6-1;6-3 
F12 Enni Zander Olivia Larsson 6-2;7-6 
P10 Elias Wiorek Oscar Wollman walk over 



 
 
Lena Olsson och Kajsa Lundvall  ordnade till en 
härlig klubbfest med italiensk buffè, dans och 
musik. Vår Björn var toastmaster och höjde den 
redan höga trivselfaktorn med ett bejublat 
kortlotteri där alla hoppas på att få pris och inte sitta 
på ett av de ”totalt värdelösa” korten. 

Tyvärr fastnade inte Kajsa och Lena på bild men 
maten gjorde det i alla fall! 

Toastmaster Björn Sahlin och Merete Fabricius 

 
Jan Wedsberg hade ganska kul på KM-festen…  

 
Anna Klingberg och Torbjörn Jakobsson njöt av god 
mat och dryck! 

 
”Är det här det är fest eller?” 

Bengt Klingberg före detta basketspelare var en nöjd 
vinnare av Herrsingel C. 
 



MITT LIV SOM ”SERVARE” 
OCH "SURFARE" 
 

Tennisen kom in ganska sent i mitt liv. Jag 
hade hunnit fylla 28 år, innan jag slog de första 
trevande bollarna på Smedslättens vackert 
belägna grusbanor i Ängby. Sport har alltid 
intresserat mig och före tennisen spelade jag 
fotboll, handboll och bordtennis. Jag kom 
faktiskt som junior tvåa i dubbel i bordtennis-
DM i Stockholm 1948. Min medspelare var 
väldigt duktig och det var nog mest hans 
förtjänst att vi fick en så framskjuten placering. 
En viktig lärdom för mig var att det gäller att 
välja rätt samarbetspartner, om man vill lyckas 
både i sport och i andra sammanhang. 
 
I alla bollsporter är det naturligtvis en fördel att 
ha ett visst bollsinne. Det tyckte jag att jag 
hade eftersom jag lyckats väl i just bollsporter. 
Nu gällde det att använda bollsinnet på bästa 
sätt i min nystartade karriär som 
tävlingsspelare i tennis. Tämligen omgående 
insåg jag servens betydelse för att vinna 
matcher. Tyvärr har jag aldrig blivit någon 
storservare, men mina servereturer har vållat 
problem för många motståndare. Jag spelade 
alltså inte tennis som junior och har många 
gånger tänkt på hur kul det skulle ha varit att få 
gjort detta.  
 
Därför var det en stor glädje för mig att bägge 
våra döttrar började spela tennis i relativt tidig 
ålder. Ännu roligare blev det sedan när alla 
våra fyra barnbarn också gav sig in i 
tennisleken. Två av dem tävlar till och med på 
regional nivå. Deras teknik är naturligtvis helt 
annorlunda än min, eftersom de redan från 
början hade tillgång till kvalificerade tränare. 
Här vill jag passa på att gratulera både NPTK 
och Sollentuna TK för att de har så kunniga 
och engagerade tränare på  juniorsidan. Jag 
tycker att jag kan uttala mig med viss 
sakkunskap i denna fråga, eftersom jag 
tillbringat åtskilliga timmar i hallarna i 
Bergtorp, Sollentuna och Edsberg för att titta 
på barnbarnens träning. 
 
Nu kommer jag till det andra viktiga ordet i 
artikelrubriken, "Surfare". I Bonniers Svenska 
Ordbok från 1986 står det: 
"Surfa"; åka stående på en bräda som antingen 
bärs fram av kraftiga vågor eller dras av en 
motorbåt.  

                  
Inte kunde man väl ana då, att ordet "surfa" 20 
år senare även skulle få en annan betydelse. 
Idag tänker man väl i första hand på att "surfa 
på nätet", när man ser ordet surfa. Har man 
barn eller barnbarn som spelar på tävlingsnivå 
är det nästan nödvändigt att kunna surfa på 
nätet. Annars är det väldigt svårt att hålla reda 
på när och var de skall spela nästa tävling och 
sedan få veta hur resultatet blev. Vårt äldsta 
barnbarn tipsade mig för några år sedan om att 
jag skulle gå in på hemsidan "www.tentour.se". 
Det gjorde jag och har sedan dess varit en 
trogen gäst på den sidan. Där finns allt du 
behöver veta för att kunna följa 
tennistävlingarna i hela Sverige. 
 
Den här artikeln borde ju också handla om 
"Upplandstouren", tävlingen för de äldre 
veteranerna, som startade vårsäsongen 2010 i 
februari.Säsongen har dock startat dystert för 
vår del med två nederlag. En klar bortaförlust 
med 6-2 mot Stora Wäsby och en förarglig 
hemmaförlust med 3-5 mot Sigtuna. Jag bidrog 
själv till hemmaförlusten genom att 
tillsammans med min partner förlora ett 
avgörande supertiebreak med 8-10. Det är 
mycket roligare att referera vinstmatcher än 
"hederliga förluster", så därför sätter jag punkt 
nu. 
 
 Lars Anglered 
 

 
John-Erik Dahl är alltid på plats i hallen när det är 
dags för olika evenemang. Att han har koll på läget 
och är positiv behöver väl inte tilläggas!? 
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FREDRIK WAERN VANN 
DUBBLA VSM-GULD! 
 

Fredrik Waern t.v. lycklig VSM-guldmedaljör vid 
prisutdelningen. I finalen besegrades Ullevis Håkan 
Källmarker i raka set. 
 
Veteran SM blev återigen väldigt 
framgångsrikt för NPTK. Fredrik Waern 
vann både singeln och dubbeln i 45 
årsklassen och Ulf de Faire gick till final i 
H65. Vår tränare Björn Sahlin veteran SM 
debuterade med den äran och gick till 
semifinal efter många tuffa matcher. I H55 
gick Göran Zwahlen till kvartsfinal i singel 
och var där ytterst nära att slå den slutliga 
segraren . I dubbeln var Göran så nära man 
kan komma en SM titel, men förlorade 
finalen trots två matchbollar. 
 

                     
Stilspelaren Göran Zwahlen svarade för en stark 
VSM-insats och var snubblande nära att vinna ett 
guld. 
 
 

Även Anders Björklund gick till 
kvartsfinal i singel och till final i dubbel i 
60 årsklassen. Många andra gjorde bra 
insatser, bl.a. Björn Stenqvist som dock 
fick ”nöjet” att möta klubbkamraten 
Fredrik Waern i kvarten. 
 

SERIESPELET                                                
Vi har haft sex lag med i veteranserien 
inomhus, varav fem i högsta serien och 
drygt 30 spelare från 35 till 70 år har 
representerat klubben. Vår målsättning om 
att få minst ett lag till SM slutspel och att 
inget lag skulle bli nedflyttat lyckades vi 
tyvärr inte med:  
H35 Efter många framgångsrika år i div 1 
blev det den här gången en sista plats och 
därmed nedflyttning. Ett generationsskifte 
är på gång och vi hoppas snart kunna vara 
tillbaka i högsta serien. Följande sju 
spelade i laget. Fredrik Waern, Björn 
Sahlin, Ulf Persson, Fredrik Ahlqvist, Per 
Larsson, Jan Rydegran och Johan Orest. 
 

H45 Laget gjorde en mycket bra insats 
framför allt under våren då Fredrik Waern 
kom in som ny i klassen. Det kunde med 
lite tur ha blivit serieseger men laget 
slutade på tredje plats, två poäng från 
seriesegern. Björn Stenqvist, Jan 
Rydegran, Fredrik Waern och Per Larsson 
var ordinarie i laget men inhopp gjordes 
också av Peter Puranen, Michael 
Zetterberg, Anders Svensson, Claes Wallin 
och Jonas Wetterdahl. 
 

H45 lag 2 Vårt andra lag som spelar i div 3 
har en match kvar i skrivande stund och 
måste vinna den för att undvika 
nedflyttning. Hela tio olika spelare har 
använts, nämligen Peter Nordlund, 
JonasWetterdahl, Pär Svensson, Johan 
Ewetz, Jan Wedsberg, Håkan Wittgren, 
Claes Wallin, Torbjörn Jakobson och Ulf 
Ek. 
H55 Här blev det en mycket jämn serie. 
Några omgångar från slutet kunde 
teoretiskt samtliga lag både vinna och bli 
nedflyttade och det senare drabbade tyvärr 
oss. Tre lag hamnade på samma poäng 
varav ett skulle flyttas ned. Vi drog det 



kortaste strået och hamnade femma och 
näst sist på samma match- och setskillnad, 
men med sämre gameskillnad. Bistert men 
vi skall upp igen snarast möjligt! Anders 
Björklund, Göran Zwahlen och Anders 
Svensson spelade flest matcher men även 
Torbjörn Backvall, Ulf Ek och Torbjörn 
Jakobson var med i laget. 
 
H65 Det såg länge ut som att vi skulle 
kunna vinna och få möjlighet att försvara 
fjolårets SM guld men sjukdom och skada 
på slutet gjorde att vi fick nöja oss med en 
tredjeplats, två poäng från seriesegern. 
Laget använde endast tre spelare 
nämlingen Ulf de Faire, Börje Skånberg 
och Janne Dahlqvist. 
 
RM I regionsmästerskapen blev NPTK 
bästa klubb på herrsidan med två vinnare, 
Ulf de Faire och Börje Skånberg, en 
finalist Anders Björklund och två 
semifinalister Göran Zwahlen och Janne 
Rydegran. /Anders Svensson 

 

NPTK OPEN 2010 …                     
och ett gäng bra resultat som talar för sig 
själv! 

HS Erik Cederwall slår Anton Waern i 
semi och vinner mot Christoffer Solberg i 
finalen.                                                     
DS Jennie Brobeck vinner.                                 
FS 16 Johanna Olsson vinner.                           
PS 12 Jonathan Lagergren blir tvåa.                     

PS 14 Richard Solberg vinner.   
                                                         

                                
PS 11 Joel Åkerlund vinner över 
klubbkompisen Jonathan Lagergren i 
finalen. 
 

Tävlingsgeneralen Michael Fabricius hade 
tillsammans med tävlingskommittén 
järnkoll på arrangemanget!                                                          
 
Vi vill självklart tacka alla föräldrar och 
ungdomar som hjälpte till med att 
genomföra ett kanon arrangemang. TACK! 
 
Elisabeth Lovisin 
 
 
 



ROOKIESLUTSPELET

Vårt lag bestod av fr.v. Joel Åkerlund, Viktor o 
August Månsson, Enni Zander, Lisa Regnér och
Olivia Larsson. I bakgrunden Jesper Åkerlund och 
coach Björn Sahlin.  
 
Som jag nämnde i förra numret så har vi tagit 
oss vidare till slutspel.  
Slutspelet var vi arrangör för. Fyra lag a
klubbar runt om i Stockholm fick chansen att 
göra upp om bucklan. NPTK, Mälarhöjden, 
SALK och Gustavsberg. Vi lottades mot 
Mälarhöjden. 
Tjejerna fick verkligen slita och gjorde sitt 
bästa men MIK tjejerna var helt enkelt för bra.
Killarna hade mer att säga till om. Jesper vann 
sin match enkelt 
 

Storebror Jesper t.h. coachar lillebror Joel.
 

Lillebror Joel var som en tiger på savannen. 
Riktigt kul att se hur han krigade påhejad av 
bröderna Månsson. Tyvärr räckte det inte hela 
vägen. Att sluta trea bland alla klubbar är 
grymt. 
NPTK gratulerar SALK till pokalen.
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NPTK gratulerar SALK till pokalen. 

VETERAN- SM 
 
Kul för vår hjälte Fredrik Waern att han tog 
guld till klubben. 
Ulf de Faire gick hela vägen till final
Den största skrällen var han som gick hela 
vägen till semi i H 35. 
 
Björn Sahlin 

 

KANSLIET INFORMERAR
Viktiga datum för våra vuxengrupper
 
30/5 Vårterminen slutar. 

9/6   Våravslutning med grillning och 
dubbelspel 
 
Viktiga datum för tennisskolan
Sista träningsdatum för terminen är den 
2/5. 

  
Och vår årliga grillavslutning blir i år den 7 
maj klockan 17.00. 
 
Vill Du spela mera så anmäler Du Dig till 
klubbens majträning/inomhus.
 
Under fem veckor med start den 3 maj kan Du 
träna 1-3 gånger i veckan. 
Under maj kursen tränar man måndag till 
fredag och kursen slutar den 5 juni.
Anmälan gör Du på vår hemsida, klicka på 
tennisskolan och bläddra ner.
  
Efter maj kommer sommarens alla läger. 

 Vi har läger
vecka 24 

 vecka 25 
 vecka 26 
 vecka 31 
 vecka 32 
 vecka 33 

Kul för vår hjälte Fredrik Waern att han tog 

Ulf de Faire gick hela vägen till final. 
Den största skrällen var han som gick hela 

KANSLIET INFORMERAR  
Viktiga datum för våra vuxengrupper 

  
  

9/6   Våravslutning med grillning och  

Viktiga datum för tennisskolan 
Sista träningsdatum för terminen är den 

  
grillavslutning blir i år den 7 

Vill Du spela mera så anmäler Du Dig till 
klubbens majträning/inomhus. 

Under fem veckor med start den 3 maj kan Du 
  

Under maj kursen tränar man måndag till 
utar den 5 juni. 

Anmälan gör Du på vår hemsida, klicka på 
tennisskolan och bläddra ner. 

Efter maj kommer sommarens alla läger.  

Vi har läger  
 14 juni - 18 juni 
 21 juni - 24 juni 
 28 juni - 2 juli 
   2 aug - 6 aug  
   9 aug – 13 aug 
 16 aug – 20 aug 



JSM 18 OCH USM 21  
TVÅ GULD, ETT SILVER O BRONS! 

 
Jennie Brobeck gick fram som en ångvält i USM! 
 
Ovanstående tävling gick av stapeln veckan 
före sportlovet och blev en gigantisk 
Näsbyparksuccé!! Jennie Brobeck segrade i 
U21-klassen på ett övertygande sätt. Inte ett 
förlorat set på vägen och den jämnaste 
matchen blev finalen mot Erika Ngai från 
Lidköping, som vanns med 6-4 6-2. Speciellt 
övertygande var kvartsfinalen mot Josefin 
Haraldsson som varit en stadig Top 10-spelare 
i Jennies årskull. Jennie vann med 6-0 6-0 och 
förlorade 14 bollar i matchen!! I skrivande 
stund befinner sig Jennie i Turkiet för att spela 
tre futurestävlingar och i nuvarande form 
känns det helintressant.  

Jonathan vann flera jämna matcher i USM. Kanske 
hade han nytta av det tuffa motståndet i elitserien? 

Även Jonathan Kidane stod för en stark 
prestation genom att gå till final! Det var en 
krokig väg fram med en riktigt tuff andra-
omgång mot Johan Backström, som Jonathan 
redde ut med 7-5 i skilje. Därefter väntade 
kvartsfinalderbyt mot Erik Cederwall som 
övertygat stort i de första två matcherna. Det 
blev dock aldrig någon riktig match och 
Jonathan vann enkelt. Semifinalen mot 
GLTK:s Gustav Källén blev en rysare där 
Gustav stod med matchboll och öppet läge  
innan matchen vände via tiebreake i andra set. 
I finalen tog det stopp mot GLTK:s Jonathan 
Greczula. Vår Jonathan stod upp på ett bra sätt 
och hade 4-3 och break i första set, innan 
matchen vände. 6-7 2-6 blev slutresultatet. 

Tim Göransson har en positiv utvecklingskurva. 
 

Tim Göranson var också framme i kvartsfinal 
mot Greczula. Tim vann dessutom dubbelklas-
sen i par med Greczula. I samma klass var Erik 
framme i semifinal tillsammans med SALK:s 
Joakim Norström. Så totalt inbringade 21-
årsklasserna 2 guld, 1 silver och 1 brons. Ett 
mycket starkt facit. Nämnas skall även Marcus 
Åkerström som gjorde en stark insats mot 
toppseedade Jeffrey Mira Svensson i första 
omgången och hade setbollar i första set. 
Tyvärr räckte det inte hela vägen men spelet 
lovade mera. 
18-årsklassen blev inte samma resultatmässiga 
succé även om det fanns ljusglimtar. Millis 
Heimklo visade upp ett offensivt och moget 
spel och har tagit flera steg i sin utveckling. 
Framförallt imponerar Millis volleyspel. Den 
här gången räckte det till en kvalsemifinal. 
Anton Waern som definitivt har huvudtäv-
lingskapacitet fick inte spelet att stämma riktigt 
och förlorade lite oväntat mot Huskvarnas 
Adam Johansson i kvalsemifinal. Todd 
Åkesson förlorade första omgången i kvalet i 
En match som på förhand var svår men inte 
omöjlig. /Stefan Åslin 



VUXENKURSERNA  
 
Vi har 130 deltagare i vuxenkurserna 
utspritt på hela veckan. Det är 
vuxendeltagarna som längtar att få komma 
ut och spela på grus. Flera tar chansen 
redan på vår gruppresa till Makarska i 
Kroatien.  Övriga får vänta på att Näsaäng 
öppnas första maj. Vårterminen avslutas 
med  intensivläger och vuxenkursavslutning 
i juni.  
 
Många är också de som inte kan vänta på 
grussäsongen så  länge utan har anmält sig till 
vår resa till Makarska i Kroatien i april. 25 av 
55 deltagare kommer från vuxenkurserna.  Det 
blir en möjlighet att spela tennis varje dag på 
grus och få en försmak på sommaren 
tillsammans med andra tennisentusiaster i 
klubben. Med på resan åker våra tränare Björn 
Sahlin, Fredrik Rogersten, Patrik Evers
jag. Dalibor Turina, själv i vuxenträning, är vår 
store researrangör och har ett finger med i allt 
utanför grusrektanglarna. 
 
Vi försöker få till så många uteträningar som 
möjligt i maj för att hjälpa alla med abstinens 
att få grusspel mellan alla välordnade 
turneringar i på Näsaäng. Premiärhelgen 1
maj är alla helggrupper utomhus och de som 
tränar dagtid kommer att få möjlighet att flytta 
ut. Andra grusvägar att gå är att delta i drop
tennis, ställa upp i klubbturneringar, skaffa 
sommarkort och spela löstimmar. Flera väljer 
förstås att göra allt, däribland Peter och Janet 
Johansson, Carina Grauers och Pete
men vad gör man inte för grusade planer. Vad 
gör vi inte när vi älskar tennis. 
 
Intensivläger för vuxna spelas i juni. Två 
timmar är varje pass med tre tränare på plats på 
fyra banor.  Det jobbas både med teknik och 
olika former av matchsituationer på alla banor 
där deltagarna roterar efter ett noga upplagt 
träningsschema. 
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med  intensivläger och vuxenkursavslutning 

Många är också de som inte kan vänta på 
grussäsongen så  länge utan har anmält sig till 
vår resa till Makarska i Kroatien i april. 25 av 
55 deltagare kommer från vuxenkurserna.  Det 
blir en möjlighet att spela tennis varje dag på 

smak på sommaren 
tillsammans med andra tennisentusiaster i 
klubben. Med på resan åker våra tränare Björn 
Sahlin, Fredrik Rogersten, Patrik Evers och 

Dalibor Turina, själv i vuxenträning, är vår 
store researrangör och har ett finger med i allt 

Vi försöker få till så många uteträningar som 
möjligt i maj för att hjälpa alla med abstinens 
att få grusspel mellan alla välordnade 
turneringar i på Näsaäng. Premiärhelgen 1-2 
maj är alla helggrupper utomhus och de som 

mer att få möjlighet att flytta 
ut. Andra grusvägar att gå är att delta i drop-in 
tennis, ställa upp i klubbturneringar, skaffa 
sommarkort och spela löstimmar. Flera väljer 
förstås att göra allt, däribland Peter och Janet 
Johansson, Carina Grauers och Peter Wikman, 
men vad gör man inte för grusade planer. Vad 

Intensivläger för vuxna spelas i juni. Två 
timmar är varje pass med tre tränare på plats på 
fyra banor.  Det jobbas både med teknik och 

er på alla banor 
där deltagarna roterar efter ett noga upplagt 

Det var många som tog chansen till extra träning i 
vuxenkurserna i juni i fjol. Blir det fulltecknat i  år 
också? 
 
Vuxenkursavslutningen avslutar vårens 
träningar med två timmar matchspel, Fredrik 
Rogerstens hamburgergrill och prisutdelning. 
 
Avslutningsvis vill jag bara säga att vi tränare 
tycker det är otroligt inspirerande och roligt att 
träna alla i vuxenkurserna. Den vilja och energi 
som de visar upp på träning efter trä
smittar av sig på oss. 
 
Eddie 
 
DU HAR VÄL INTE MISSAT  
DROP-IN AKTIVITETERNA?!

Lars Björklund är en av de som oftast är på plats när 
det är drop-in aktiviteter. 
 
Våra drop-in aktiviteter: torsdagstennis, 
frukosttennisen som under utomhussäsongen 
kryddas med lördagstennis och damtennis på 
söndagar är bra alternativ för alla som vill 
spela lite extra. Gemensamt för aktiviteterna är 
att du inte behöver ha någon att spela med. Det
är bara att dyka upp vid banorna, och att du får 
lära känna ännu fler medlemmar!
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Lars Björklund är en av de som oftast är på plats när 

aktiviteter: torsdagstennis, 
frukosttennisen som under utomhussäsongen 
kryddas med lördagstennis och damtennis på 
söndagar är bra alternativ för alla som vill 
spela lite extra. Gemensamt för aktiviteterna är 
att du inte behöver ha någon att spela med. Det 
är bara att dyka upp vid banorna, och att du får 
lära känna ännu fler medlemmar! 



HÄR SKA DET VARA KM INBJUDAN 
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HÄR SKA DET VARA KM-INBJUDAN! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NYA KLUBBKLÄDER ÄR PÅ 
GÅNG!!!  
 
Collagetröjor i olika modeller, 
collagebyxor, pikétröjor, t-shirts och 
kepsar kommer att kunna köpas med 
Näsbyparks logga på, ryggtryck med 
NPTK är valfritt. 
 
Provkläder kommer att finnas i hallen från 
26-30 april, 1-17 maj finns provkläderna 
på Näsa Äng.  

Beställning och betalning sker via en 
webbutik som har öppet 30 april
Leverans av kläderna sker vecka 22
Kläderna kommer att kunna hämtas på 
Näsa Äng. 
Hur hela beställningen ska ske kommer att 
finnas på hemsidan och på affischer, så 
håll utkik. 
Nästa möjlighet att beställa kommer att ske 
i höst. 
 
 
 

NYA KLUBBKLÄDER ÄR PÅ 

Collagetröjor i olika modeller, 
shirts och 

kepsar kommer att kunna köpas med 
Näsbyparks logga på, ryggtryck med 

Provkläder kommer att finnas i hallen från 
17 maj finns provkläderna 

 
Beställning och betalning sker via en 
webbutik som har öppet 30 april-17 maj. 
Leverans av kläderna sker vecka 22-23. 
Kläderna kommer att kunna hämtas på 

Hur hela beställningen ska ske kommer att 
finnas på hemsidan och på affischer, så 

Nästa möjlighet att beställa kommer att ske 

 
Medlemstidning utgiven av NPTK, 
Näsbyparks Tennisklubb i Täby.
 
Ansvarig utgivare: Kenneth Bergb
Idé och redigering: Kenneth Bergbom
Design framsida Tromben: Arne Olovsson
 
Tromben utkommer med tre nr per år och
distribueras gratis till alla medlemmar.
 
Tromben har fått sitt namn efter ett otagbart 
tennisslag. Det är en mycket bakåtskruvad
stoppboll som slår ned på mottagarsidan men 
far tillbaka som en bumerang.
 
Medlemsavgift vuxen: 500 kr. Medlemsavgift 
barn: 250 kr.  Familj: 900 kr.
 
Adress till klubben: 
Näsbyparks Tennisklubb 
Bergtorpsvägen 41, 183 64 Täby.
Tel: 08-756 22 02, fax: 08
Utomhusbanorna: 08-756 22 01
 
E-mail: info@nptk.se 
  
Hemsida: www.nptk.se 
 
Adressändring: 
Kom ihåg att meddela kansliet så fort som 
du flyttar, får nytt telefonnummer eller en 
ny mailadress! Din mailadress är lika 
viktig som din postadress om du vill få 
information från klubben!
08-756 22 02 alt. info@nptk.se
 

Näsbyparks Tennisklubb 
önskar alla sina medlemmar 
och samarbetspartners en 
riktigt trevli g sommar!
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