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Näsbyparks Tennisklubbs styrelse lämnar härmed följande berättelse över verksamheten  
under räkenskapsåret 2019-07-01 – 2020-06-30 som är klubbens 74:e verksamhetsår. 

 
Klubbens årsmöte hölls den 25 september 2019. Styrelse, revisorer och valberedning har 
därefter bestått av följande sammansättning. Inom parentes ( ) anges när den 2-åriga 
valperioden går ut för ordinarie styrelseledamöter. Övriga funktionärer är valda på ett år. 
 
 

Styrelse            Ansvarsområde 
Ordförande     Joachim Haas        (2021)  Ordförande, Klubbutveckling, Ny hall 
Ledamöter      Michael Fabricius (2021)   Ekonomi, tävling    
                  Fredrik Hägglund (2021)   Projekt  
  Jonas Bonn         (2021) Projekt 

Jennie Mattar        (2020)    Projekt 

Mikael Angervall  (2020) Anläggningskommittén                                                     
Dalibor Turina       (2020)    Tävlingskommittén 

          
                                                                                        
Suppleant nr 1 Johan Orest                 1 år  Tävlingskommittén          
Suppleant nr 2                    Anna Mårtensson      1 år   Klubbkommittén 
 
Revisorer 
Revisor                                   Caroline Ståhlberg 

 

Valberedning 
Ordförande                          Anders Björklund 
Ledamot                              Anette Munozova 

Ledamot                              Patric Lundin                       
 
 
Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. Därutöver har det varit 
ett flertal kommittémöten kring Näsaäng, tennishallen, tävlingsverksamheten, träningsverksamheten, 
klubbaktiviteter, Kroatienresorna med mera.  
 

Styrelsen och personalen har haft stöd i verksamheten av fem medlemskommittéer: 

 

Anläggningskommittén Mikael Angervall ordförande 

Klubbkommittén Anna Mårtensson ordförande   

Tävlingskommittén Dalibor Turina ordförande 

Näsaängskommittén Joachim Haas ordförande 

Damkommittén Lotta Ullbin och Anna Thorén ordförande 
 

                                                                                                        
 
 
 



Styrelsens sammanfattning 
 
Ekonomi 
 

Klubbens ekonomi styrktes betydligt med ett historiskt stort överskott på över 1 mio mot ett 
budgeterat mindre underskott. Huvudsiffrorna är följande: (x1,000 kr - förra året i parantes): 
 

• Omsättning: 10,700 (11,280) 

• Resultat: 1,148 (197,4) 

• Eget kapital: 2,132 (984) 

Den lägre omsättningen var en konsekvens av att vårens Kroatienresa fick ställas in på grund av 
pandemin och att planerade tävlingar fick ställas in eller begränsas. Omvänt hade pandemin en rad 
positiva konsekvenser för klubbens ekonomi: 
 

• Stort tryck på uthyrning av banor och försäljning av sommarkort. Fullt i alla träningsgrupper 

och på alla drop-in aktiviteter – både i hallen och på Näsaäng. 

• Planerade resor till tävlingar och fick ställas in vilket sparade kostnader på kort sikt. 

• Den temporära nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för mars-juni 

Branden i augusti 2020 totalförstörde klubbens tennishall och får naturligtvis konsekvenser för 
ekonomin framåt, men med det starka ekonomiska utgångsläget och en utmärkt försäkringstäckning 
kommer den fortsatta driften att kunna säkerställas. Se även sista avsnittet.   
 
 

Fortsatta idrottsliga framgångar 
Klubbens 74:e verksamhetsår har präglats av fortsatta sportsliga framgångar i seriespelet och i 
individuella tävlingar. Bakom dessa framgångar står, förutom tennistalanger med goda 
förutsättningar, en mycket kompetent tränarstab som bedriver en systematisk träning med hög 
kvalitet men också en god coachning där ett stort socialt ansvar tas. 
 
Utvecklingen av de sanktionerade tävlingarna, klubbmästerskapen, drop-in aktiviteterna, Kroatien 
resorna, vuxenkursverksamheten och införandet av spelkorten på Näsaäng tillsammans med de 
sportsliga framgångarna för juniorer, seniorer och veteraner innebär att NPTK är en av Sveriges absolut 
mest aktiva och framgångsrika klubbar. 
 

Satsning på infrastrukturen 
Den konsekventa satsningen på kärnverksamheten d.v.s. tennisaktiviteterna har medfört en 
förbättrad ekonomi och nya kontaktytor. Det har i sin tur medfört att klubben kunnat genomföra en 
rad satsningar och förbättringar av klubbens infrastruktur under de senaste åren. Några exempel är: 
 

• Nytt stängsel på bana bana tre och fyra, vilket innebär att det nu är nya stängsel på alla 
 utomhusbanorna. 

• Trädäck på Näsaäng 

• Målat om banor inomhus. 

• Kantsten på Näsaäng. 

• Ett renoverat café. (Finansierades till stor del av medlemsgåvor) 

 



Klubbaktiviteter/ Klubbutveckling 
 

 
Todd Åkesson (bilden) har fungerat som motor för klubbaktiviteterna och har till sin hjälp 
haft Kenneth Bergbom, Björn Sahlin, Joachim Haas, Elisabeth Lovisin och klubbkommittén.  
En stor del av arbetet har handlat om att genomföra, skapa och utveckla sociala aktiviteter, 
klubbtävlingar, Kroatienresan och drop-in aktiviteterna. 
 
Exempel på sociala aktiviteter är: 

• Kroatienresan på hösten 

• Klubbmästerskapen inomhus 

• Klubbmästerskapen utomhus 

• KM- fest inomhus 

• KM-fest utomhus 

• Julavslutningen för juniorer 

• Vuxenkursaktiviteter 

• Vårens städdag med cirka 80 medlemmar på plats 

• Höstens städdag med 50 medlemmar på plats 

• ”Prova på att spela match” för vuxenkursdeltagarna vid två tillfällen 

• Drop-in verksamheten 

• Lilla KM inom- och utomhus 

• IF SO Tour med ledare 

• Miniligan 

• Stockholm Open besök 

• Damutbyten 

• Diverse tävlingsresor 



Starkt medlemsengagemang 
 

 
Det kom cirka 80 medlemmar till städdagen!  

 
Satsningarna på sociala aktiviteter har bidragit till att stärka det ideella ledarskapet och klubbkänslan. 
 

Klubblivet har präglats av ett starkt medlemsengagemang. Några exempel på det är: 

• Alla medlemmar som ställer upp i samband med iordningsställandet och upprustningen av 
 grusbanorna vid vårens underhållsarbete på Näsaäng. Det kom cirka 80 medlemmar på 
städdagen inför utomhussäsongen och 50 medlemmar på höststädningen! 

• Klubben har under senare år utökat sina tävlingsarrangemang. Ett 90-tal medlemmar har vid ett 
eller flera tillfällen ställt upp under året som tävlingsledare, matchledare, domare, 
linjedomare, bollkallar, ”grillare” med mera. 

• Det fantastiska caféet på Näsaäng. 

• Lagledare och föräldrar som ser till att vi kan ha alla serielagen igång. 

• Alla föräldrar som bemannar caféet vid tävlingar och andra arrangemang. 

• Miniligans aktiviteter på lördagskvällarna som sköts av en stor mängd föräldrar med Elisabeth 
Lovisin som motor. 

• Kroatienresan. 

• Allt arbete som sker i kommitté- eller projektform. 

• Alla som jobbar i det tysta med våra anläggningar och med vår verksamhet. 

• De äldre veteranernas aktiviteter på måndags- och torsdagsförmiddagar. 
 
 
Den interna tävlingsverksamheten 
 
NPTK:s interna tävlingsprogram såg ut enligt följande under verksamhetsåret:  
 

• Klubbmästerskapen inomhus för juniorer och seniorer. 

• Klubbmästerskapen utomhus för juniorer och seniorer. 

• Tennisskole-KM i december 

• Tennisskole-KM i juni. 

• Divisionsspelet på söndagar. 

• Damdubbeldivisionsspelet. 
 
   
 
 



 
Bilder från inomhus-KM. Deltagarantalet i Klubbmästerskapen fortsatte att växa. 33 Damdubbelpar och 51 
mixeddubbelpar är kanske de siffror som sticker ut mest! 
 
 

                      

 

 
 

 

 

Tt 
Klubbmästerskapen satte återigen nytt deltagarrekord både inom- och utomhus! Inomhus-KM 
samlade 264 deltagare (f.å 240) som gjorde 390 starter (f.å 374). I Klubbmästerskapen utomhus  
deltog 225 (f.å 214) medlemmar som gjorde 387 starter (f.å 329). Det innebär att över 20 % av klubbens 
medlemmar deltog i KM! 
 
Klubbmästerskapen har blivit ett mycket viktigt socialt evenemang som samlar spelare i alla åldrar 
och nivåer. Klasser som Mixeddubbel A o B, Generationsdubbel A o B, Damsingel A, B och C, 
Herrsingel C har fått till följd att alla kan vara med och tävla. KM samlade alltifrån elitspelare, 
juniorer, elitveteraner, vuxenkursdeltagare, motionärer och rena nybörjare. 
 

Svårt att se vilka som vann Mixeddubbel B finalen. Alla ser ju lika glada ut! Alma Moazed och Elias Wiorek t.v.besegrade 
Charlotte och Michael Fabricius. På bilden till höger kan vi möjligen ana oss till att Louise Ternström T.h vann FS 12 finalen 
mot Viveka Gardes Koutny! 

 

Divisionsspelen  
 
Under året deltog 60 medlemmar i divisionsspelet i singel på söndagskvällarna. Divisionsspelet består 
av femton divisioner där vinnaren flyttas upp och den som kommer sist flyttas ned efter varje omgång. 
Divisionsspelet består av allt från de som tävlar externt, KM-spelare och vuxenkursdeltagare. 
 
Det internetbaserade programmet för divisionsspelet fungerar bra.   
Malin Isaksson och Elisabeth Lovisin har ansvarat för divisionsspelet.                            
 
Ett damdubbeldivisionsspel startades under hösten -16. Aktiviteten som blivit populär har ökat 
intresset för att tävla bland damerna. Damdubbeldivisionsspelet utökades med ytterligare en division 
under året. Todd Åkesson ansvarar tillsammans med damkommittén för Damdubbeldivisionsspelet. 



Tennisskole-KM arrangerades i december och juni. Målsättningen med evenemanget är att låta de 
som inte tävlar regelbundet få upptäcka hur kul det kan vara att spela match. Samtliga deltagare fick 
medalj. Sista dagen stod korvätning och medaljutdelning på programmet. Båda tävlingarna samlade 
cirka 50 deltagare. 
 

                                                                                                                                                  
Massor av matcher spelades på kort tid i Lilla KM. Fikat efteråt var minst lika viktigt! 
 

 
Vuxenkursverksamheten 
 
Intresset för Vuxenkursverksamheten fortsatte att öka under året. NPTK arrangerar numera 
vuxenkurser sju dagar i veckan. Vuxenkurserna är en mycket viktig del i klubbens verksamhet. Dels för 
att det ligger i klubbens intresse att utbilda nya tennisspelare, dels som stimulans till att få fler 
motionärer att ta del av klubbens övriga aktiviteter. Under året deltog drygt 260 kvinnor och män i 
verksamheten. 
Eleverna omfattar allt från rena nybörjare till erfarna spelare som vill förbättra sin spelstyrka. 
De flesta av fjolårets deltagare har också fortsatt utbildningen under detta år. Många av deltagarna i 
vuxenkurserna följde med på höstens Kroatienresa, deltog i divisionsspelet, drop-in aktiviteterna och 
i de interna klubbtävlingarna.  
 
Sju vuxenkursläger arrangerades under året där man tränade fyra dagar i följd i en och en halv timme. 
Under året bjöds deltagarna in till två tillfällen med temat ”Det är kul att spela match, kom och prova!”. 
Klubben bjöd på aktiviteterna och fika. Totalt deltog cirka 50 st. spelare från vuxenkurserna i dessa 
aktiviteter som snabbt blev fulltecknade. 
Todd Åkesson höll i dessa mycket uppskattade aktiviteter och hade flera klubbtränare till sin hjälp. 

 
Några av deltagarna i ”Prova på att spela match-aktiviteterna” 

 



Drop – in tennisen 

 

                                    
Samtliga Drop-in aktiviteter fortsatte att öka. Vid det första speltillfället för torsdagstennisen                                                                      
kl. 12-13 på Näsaäng kom det 30 deltagare. På årets Frukosttennis deltog 45 olika unika medlemmar. 

 
Klubben har under året haft sex drop- in aktiviteter; Torsdagstennisen kl. 12-13,                        
Frukosttennisen, på fredagar kl. 07-8.30 (inklusive frukost), Träning med lunch kl. 12-14 
på Näsaäng på onsdagar, Dubbeltennis på torsdagskvällarna på Näsaäng, 
Lördagstennisen på Näsaäng kl. 13-15 och Damtennisen på söndagar kl. 18-20.  
 

Tanken med konceptet för drop-in verksamheten är att det ska vara möjligt att komma till klubben 
och spela tennis under trivsamma former utan att man behöver ha någon att spela med. 
Målsättningen med aktiviteterna är dels att öka tennisspelandet, dels att stärka klubbkänslan. 
Aktiviteterna har tagits emot på ett mycket positivt sätt och har liksom spelkorten på Näsaäng 
bidragit till ökat spel.  

 
Clinics 

 
Under året arrangerades det en clinic för Audi Danderyd i samband med Davis Cup matchen mot Chile.  



Kroatienresorna 

 
 

Under året arrangerades en höstresa för vuxna till Dubrovnik. Ledare var Björn Sahlin, Todd Åkesson, 
Millis Heimklo, Jonas Tydén och Lars Malmgren. 
 
Till den traditionella vårresan hade 120 deltagare anmält sig. Resan fick tyvärr ställas in på grund av 
pandemin.  
 
 

Klubbkommittén 
 
Anna Mårtensson ledde arbetet i klubbkommittén. Övriga kommittéledamöter var Karin Gardes, 
Stina Sandvall och Malou Wålinder. 
Kommittén har under året tillsammans med Björn Sahlin, Todd Åkesson och Elisabeth Lovisin 
arrangerat KM-fester inom- och utomhus, julavslutningen för tennisskolan samt ett Stockholm Open 
besök för klubbens juniorer. Man har även hjälpt till med att köpa in nya möbler till träddäcket på 
Näsaäng. 
 

   
 
Klubbfesterna i samband med inom- och utomhus-KM var mycket uppskattade och 
samlade ett stort antal deltagare. Cirka 150 deltagare inomhus och 70 utomhus. 
Under KM-festerna delades det ut flera specialpriser. Det arrangerades också KM i Sten Sax Påse och 
en del andra aktiviteter.   



Den externa Tävlingsverksamheten 

                                                         
Dalibor Turina lade i vanlig ordning ned mycket tid på klubbens tävlingsarrangemang. 

 
Dalibor Turina ledde arbetet i tävlingskommittén. Övriga kommittéledamöter var Matthias Ström, 
Michael Fabricius, Patrik Nylander, Madeleine Koch och Johan Orest. 
 
Klubbens externa tävlingsprogram omfattade under verksamhetsåret sex sanktionerade 
tävlingar: Sommartourens slutspel, Sofias Cup, NPTK Open inomhus, Audi Danderyd Junior Trophy, 
Audi Danderyd Mini Junior Trophy och NPTK Veteran Cup 
 
På grund av Pandemin ställdes JSM-race 14 in. Sommartourstävlingen Audi Danderyd Open flyttades 
framåt i tiden. 
 
Tävlingsprogrammet är brett och ger både juniorer, seniorer och veteraner möjlighet att tävla på 
hemmaplan. Tävlingarna ger samtidigt våra egna utbildade domare och tävlingsledare värdefull praktik 
i sina funktionärsroller. Tävlingarna ger också ett icke oväsentligt ekonomiskt överskott.  
 
Klubben har under året arrangerat tre hemmamatcher för elitserien damer, ett sammandrag för 
division 1 herrar och en enkelmatch herrar division 1. Klubben stod även som värd för Lag-SM 
slutspelet utomhus för H 75. 
 
Tävlingskommittén med Dalibor Turina som motor har på ett mycket förtjänstfullt sätt tillsammans 
med ideella ledare och personalen lagt ned ett enormt arbete för att klara av alla tävlingar och 
seriearrangemang. Ett stort tack till alla som på ett föredömligt sätt har hjälpt till som tävlingsledare, 
matchledare, domare, grillare med mera. 
 
Ett stort tack också till vår tävlingssponsor Audi Danderyd som gett oss möjlighet att utveckla våra 
tävlingar och kringarrangemang. 
 
Våra samarbetspartners under tävlingarna, Scandic Hotel Täby, Head, Volkswagen, Kvik Arninge, 
och Ica Stop har också varit viktiga för klubben i sin strävan att arrangera högklassiga tävlingar. 
 
 
 
 



Stockholm Ladies och Sofias Cup fyllde hallen vecka 44 
  

                                                          
Finalen i Stockholm Ladies spelades mellan t.v. Elena Malygina Estland och Anastasia Kulikova Finland. Kulikova försvarade 
sin titel och vann med 7-5 6-3. T.h. NPTK:s vice ordförande och prisutdelare Michael Fabricius. 
 

Näsbyparks Tennisklubb stod i månadsskiftet oktober, november 2019 som värd för den 
internationella 15 000 dollarstävlingen Stockholm Ladies för tjugonde året i rad. sjutton nationer 
var på plats.  
 
NPTK stod även som värd för finalen i Sofias Cup under Stockholm Ladies finalhelg.  
Sofias Cup är en lagtävling för 14-åriga flickor mellan Sveriges regioner. I finalen besegrade region Syd, 
region Stockholm. Dalibor Turina och Matthias Ström var tävlingsledare.  
 

                       
Extra glädjande var alla medlemmar som tog chansen att se internationell damtennis. 
 
Många olika medlemskategorier samlades och hjälpte till med arrangemangen. Det är även en 
stimulans för våra egna flickor och pojkar att ha sådana tävlingar på hemmaplan.  
 
Evenemang som Stockholm Ladies, och Sofias Cup ger klubben bra PR då stora 
delar av tennis-Sverige samlas i hallen och det skrivs mycket om tävlingarna på www.tennis.se. 

 

http://www.tennis.se/


Slutspelet Sommartouren 
 
NPTK stod i augusti 2019 för första gången som värd för Sommartoursslutspelet, dit de åtta damer 
och herrar som samlat flest poäng i deltävlingarna kvalificerat sig. Vinnarna blir svenska mästare 
utomhus. NPTK hade en representant i form av Anette Munozova som slutade trea i tävlingen. 
Matthias Ström och Dalibor Turina var tävlingsledare. 
 
 
Övriga sanktionerade tävlingar 
 
Under sportlovet spelades Nptk Open - för 42:a gången i hallen. Tävlingen samlade i år 141 (jmf.f å 
172) deltagare. Glädjande var också att våra egna spelare visade framfötterna. Max Pettersson HS A, 
Sonj Wedenski FS 12 och Michael Moldovan PS 10 vann sina klasser. Charlotte Fabricius DS A och Axel 
Mårtensson PS 16 gick till final.  
 
Sommartävlingen Audi Danderyd NPTK Junior Trophy arrangerades för 28:e året på 
Näsaängsbanorna. Beroende på regler separerades 10- och 12-årsklasserna vars tävling gick under 
namnet Audi Danderyd Mini Junior Trophy.  Tävlingarna har etablerat sig som en av de absolut största 
juniortävlingarna i Stockholm. 430 st. (f å 442) deltog i årets tävling. De äldsta klasserna ingår som en 
deltävling i Stockholm Junior Tour. 
                                                                                                                                                                                 
Näsbyparks TK nådde fina framgångar i tävlingarna.  Gustav Hasslegren PS 18 och Theodor Hagström 
PS 10 vann sina klasser. Vincent Turina PS 18 och Olivia Mattsson FS 10 gick till final. Jenny Larsson FS 
18, Max Pettersson PS 18, Lydia Allgårdh FS 14, Sonja Wedenski, Ingrid Schalin FS 12, och Oskar 
Snällman, Hugo Rasmussom PS 12 gick alla till semifinal. 
 

För 23:e året i följd genomfördes en veterantävling på Näsaäng, NPTK Veteran Cup. 
Tävlingen omfattade i år nio singelklasser och samlade mycket starka startfält i åldrarna 35 till 
dryga 65 år.  På grund av pandemin ställdes de äldsta klasserna in, vilket också förklarar det minskade 
deltagarantalet. 115 (f å 162) veteraner deltog i tävlingen.  
 
 

                                                                        
På bilden ser vi tävlingsledaren Anders Björklund och finalisten i DS 55 Sofie Håkansson 

 
 



Det gick mycket bra för klubbens spelare. Sofie Håkansson DS 55 och Ulf Zacharias HS 45 gick till final. 
Bogdana Moldovan och Jennie Mattar DS 35, Maria Seger och Mona Zätestam DS 45, Pernilla 
Anglered DS 55 och Patrik Blomqvist HS 45 gick alla till semifinal. 
 
Ett stort tack till tävlingsledaren Anders Björklund som tillsammans med tävlingskommittén svarade 
för ett föredömligt arrangemang. 

 
Damkommittén 

 
Damkommittén hade tre möten under året och var fortsatt mycket aktiv: 
 

• En föreläsning med den mentala tränaren Jenny Hagman anordnades i samarbete med SISU 
på Restaurant Pont i september. 

• En kväll i tennishallen med Krister Lundin och Anette Munozova anordnades i november. 
Krister berättade om racketar och strängning. Anette berättade om sina erfarenheter som 
spelare.  

• Utbytesmatch mot Lidingö.  

• Två damtenniskvällar anordnades under året. 

• Drop-in tennis på söndagskvällarna på Näsaäng 
 
Glädjande är också att tävlandet bland damerna har ökat markant både internt och externt. 33 
damdubbelpar deltog i inomhus-KM!                                                                                                         

 
 
 

 
 



Ungdoms- och elitverksamheten 
Ett intensivt år med mycket aktiviteter har resulterat i en mängd framgångar.  
Positivt är att vi har en mycket bra spets men också en fantastisk bredd bland våra tävlingsspelare.  
Utöver tennis- och fysträningen har det också genomförts ett stort antal resor i Sverige och 
utomlands. Från och med mars ställdes alla tävlingsresor in på grund av pandemin. 
 

 
Saga Koch är en av många lovande juniorer i Näsbyparks Tennisklubb. Under verksamhetsåret vann hon 
Regionsmästerskapen både inom- och utomhus! 

 
 
Samtidigt som klubben skördat framgångar på högsta nationella nivå har NPTK också mängder med 
vinster i mindre regionala tävlingar. 
 

 
På seniorsidan utmärkte sig främst Gustaf Ström, Christoffer Solberg och Anette Munozova under 
året. Gustaf tog efter sitt skadeuppehåll sina första ATP-poäng i Turkiet. På hemmaplan vann hann 
bland annat sommartourstävlingen i Falkenberg. Christoffer Solberg gick till kvartsfinal i Rumänien 
vilket innebar ATP-poäng. Christoffer vann även Varbergs och Trollbäckens sommar- respektive 
vintertourtävling.  Anette kom trea i sommartourens slutspel och följde upp det med att vinna 
vintertourtävlingarna i Ystad och Trollbäcken. Det internationella spelet lades ned i slutet av mars. 



Seriespelet                                             

 
Klubbens A-lag på damsidan deltog för 18:e året i följd inom ramen för Svensk Elittennis. 
Laget som var nykomlingar i Elitserien slutade på sjunde plats och får därmed ta nya tag i division 1 
kommande säsong. Det unga laget stred tappert och var inte långt borta från att hänga kvar trots en 
extremt tuff konkurrens med ett stort antal utländska spelare. I laget spelade Anette Munozova, 
Johanna Ström, Wilma Bergqvist, Saga Koch, Erica Hellbe och Louise Wikander. Björn Sahlin var 
huvudansvarig för laget och hade Kenneth Bergbom och Todd Åkesson till sin hjälp. 
 

 
A-laget på herrsidan deltog för 19:e året i följd inom ramen för Svensk Elittennis. Laget svarade för en 
riktig kämpainsats och slutade efter stor dramatik på femte plats i division 1 vilket innebar förnyat 
division 1 spel nästa säsong. I laget spelade: Christoffer Solberg, Vito Tonejc, Gustaf Ström, Jonas 
Bergbom, Simon Stenlund, Jonas Lindbäck, Filip Engström, Magnus Öhrvall och Anton Waern. Stefan 
Åslin var huvudansvarig och hade till sin hjälp Andrej Tonejc, Kenneth Bergbom och Bardia Salehi. 
 
Anm. På grund av pandemin spelades inga serier utomhus. 



P 15 - laget vann division 1 Mellan-Sverige i tuffast tänkbara konkurrens. I Lag-SM slutspelet 
besegrades Öviks TK med 4-0 i semifinalen. I finalen vann NPTK sedan mot Ullevi TK med 3-1. 
Lag-SM guld till NPTK! I laget spelade Elwin Gauffin, Albin Jansson, Hampus Hägglund, Mårten Schalin, 
Wilmer Isaksson, Axel Mårtensson och Jesper Carlsson Seger. Andrej Tonejc var coach och hade Björn 
Sahlin till sin hjälp. 

   

  
Björn Sahlin, Mårten Schalin, Albin Jansson, Elwin Gauffin, Hampus Hägglund och Andrej Tonejc jublar efter att ha 
bärgat hem Lag-SM guldet till NPTK..                                   

                                                                     
 
F-15 laget kom på femte plats i division 1 Mellan Sverige.  I laget spelade Alma Moazed, Louise 
Ternström och Emelie Wiorek. Björn Sahlin var coach. 
 

 
Träningsverksamheten 
Cirka 500 barn och ungdomar har deltagit i träningsverksamheten inom- och utomhus.  
Den mer tävlingsinriktade träningen har genomförts under Kenneth Bergboms ledning 
av Björn Sahlin, Elisabeth Lovisin, Stefan Åslin och Andrej Tonejc. 
  
Tennisskolan har bedrivits under Elisabeth Lovisins ledning av Björn Sahlin, Todd 
Åkesson, Andrej Tonejc, samt ett 10-tal hjälptränare, oftast äldre juniorer.  
 
Tennislekis för 4-6 åringar har lockat cirka 80 barn till lek med boll i hallen. Under maj och juni har 
träningsverksamheten varit förlagd till både tennishallen och Näsaängsbanorna. 
Satsningen på att ytterligare förbättra tennisskolans verksamhet fortsatte under året. Tränarträffar, 
ytterligare inköp av nytt material och besök på helgens tennisskola av Elisabeth Lovisin är 
några exempel. Arbetet fortsatte även med att öka förståelsen för spel med mjukare och långsammare 
bollar. 
Tennisskoleläger i syfte att ytterligare öka intresset genomfördes under jul-, påsk- och sommarlovet. 
 
Tennisskolans Lilla KM, samlade även i år ett stort antal deltagare och är ett viktigt 
inslag för de som är yngre och tävlingssugna. Flera anmälde sig sen till ”riktiga KM” som gick av 
stapeln några veckor senare. Lilla KM arrangerades december och juni. 



Miniligan genomfördes för femtonde året i rad. Syftet med ligan är att öka intresset för att tävla. 
Cirka 40 barn i åldrarna 9 - 12 år har deltagit i aktiviteterna på lördagskvällarna. 
Elisabeth Lovisin har hållit i denna mycket lyckade satsning.   
 
Klubben bjöd in alla barn i lämplig ålder till att följa med på tre olika IF SO Tourtävlingar dit NPTK 
skickade ledare. IF SO Tour är ett utmärkt sätt att på ett lekfullt vis börja tävla i tennis. Ansvarig för 
aktiviteterna var Todd Åkesson.  
 
 
Under sommarlovet arrangerades traditionsenligt sju mycket populära sommarlägerveckor. 
 
För tävlingsgruppen bedrevs det en modern åldersanpassad fysträning under Jesper Skanebys ledning. 
 
 
I månadsskiftet juli/augusti bjöd NPTK in juniorer som tävlar i åldrarna 10 - 18 år till ett tävlingsläger i 
Karlskrona som kombinerades med en sommartoursturné till Karlskrona, Värnamo och Uppsala för de 
äldre spelarna. Simon Bergbom var ledare i Karlskrona och Stefan Åslin i Värnamo, Uppsala. 
 
Inom ramen för det nya JSM-race konceptet åkte NPTK till Malmö, Helsingborg och slutspelet i Båstad.  
Björn Sahlin och Andrej Tonejc var ledare. Utöver detta har ett antal tävlingsresor för äldre spelare 
genomförts.  
 
Den mer tävlingsinriktade träningen har även inneburit att flera av klubbens spelare fått möjlighet till 
collegespel i USA. Under året har Axel Fries och Enni Zander studerat i USA. Det är ett mycket bra betyg 
till klubbens verksamhet och ett mål för flera av spelarna som är med i tävlingsgruppen. 
 
  

Julkul    

                                                                                   
Höstsäsongen avslutades med Julkul i NPTK-hallen. En uppskattad och mycket välbesökt familjeträff. 
Sjukamp, frågesport, en minitennisdubbelturnering med över 100 spelare, lotterier med fantastiska 
priser, servetävling, korv och lussekatter med mera stod på programmet. Dessutom delades det ut 
pris till Årets Junior och Årets Eldsjäl. Audi Danderyd var på plats under hela dagen. 

 
Utbildning 

Satsningen på klubbens ambassadörer, tränarna, fortsatte under året. Ett stort antal tränare deltog i 
Region Stockholms tränarutbildning. NPTK var även representerade på det årliga tränarsymposiet 
arrangerat av Svenska Tennisförbundet samt på Region Stockholms tränarträffar. 
 
Hösten inleddes med en internutbildning för våra tränare. Elisabeth Lovisin höll i aktiviteten.  
 
SISU (idrottens studieförbund) föreläste i tennishallen vid två tillfällen om mental träning. 



Tennisgymnasiet 
 
Tennisgymnasieverksamheten bedrevs tillsammans med Tibble Gymnasiums regi. Region Stockholm 
och Svenska Tennisförbundet är uppdragsgivare.  
 
Tennisgymnasieverksamheten innebär att eleverna får ökade träningsmöjligheter samt poäng i sin 
specialidrott. NPTK är mycket positiva till samarbetet med Tibble Gymnasium. Det innebär att 
eleverna har flera linjer att välja på samt att vi får möjlighet att samarbeta med flera idrotter.  
Under året har eleverna tränat vid tre tillfällen i veckan på skoltid. Gästspelare har också 
deltagit regelbundet i träningen.  Stefan Åslin, Andrej Tonejc och Björn Sahlin har ansvarat för 
träningen. 
Tävlingsresor till ITF Kramfors, ITF Finland, ITF Malmö, Falun USM, Falun Vintertour genomfördes 
under året. Träningslägret till Kroatien fick ställas in på grund av pandemin. 
 

Samarbetet med Futuraskolan, Bergtorp 
 
Samarbetet med Futuraskolan fortsatte under året och innebär att de elever som blir antagna får 
träna 1-2 gånger i veckan på skoltid. Andrej Tonejc och Björn Sahlin ansvarade för träningen under 
året. 
 

 
Seniorverksamheten 
 
Elitspelarna på seniorsidan med träning och seriespel i A- och B-lag redovisas under rubriken 
ungdoms- och elitverksamheten.  
 
Våra veteranspelare omfattar totalt ett drygt 30-tal tävlingsinriktade spelare som tränar regelbundet 
och deltar med framgång i både seriespel och i individuella tävlingar. Mycket glädjande är att antalet 
tävlande damveteraner ökat markant under senare år. Flera av spelarna på herr- och damsidan tillhör 
den absoluta Sverigeeliten.  
Veteran-SM inomhus blev en klang och jubelfest för NPTK. Maria Seger vann DS 50, Anders Björklund 
vann HD 70 tillsammans med Robert Stig SALK och gick till semifinal HS 70, Börje Skånberg vann HD 80 
tillsammans med Rolf Westman Västerhaninge TK. Maria Seger och Sofie Håkansson gick till final i DD 
50.  

                                               
Börje Skånberg, Anders Svensson och Anders Björklund kan se tillbaka på ett framgångsrikt år! 



Seriespelet 
 

  
 D 50 laget som blev Svenska Lag-SM mästare inomhus fr.v. Maria Seger, Sofie Håkansson, Pernilla Anglered, 

Mona Zätestam och Madeleine Orlando Lundh. 

 
D-50 laget slutade på andra plats i division 1 inomhus vilket innebar att laget var kvalificerat för Lag- 
SM slutspelet. I semifinalen besegrades Brottkärr med 3-0. I finalen vann sedan laget mot Lidingö 
med 2-1 efter en dramatisk avgörande dubbel där Maria Seger och Sofie Håkansson drog det längsta 
strået. SM-guld till NPTK! I laget spelade Maria Seger, Sofi Håkansson, Pernilla Anglered, Mona 
Zätestam och Madeleine Orlando Lundh. Pernilla Anglered var kapten för laget. 
 
D-40 laget kom på tredje plats i division 2 inomhus. I laget spelade Bogdana Moldovan, Linda Neffler, 
AnnaThorén och Jennie Mattar. Linda Neffler var kapten för laget. 
 
H-35 laget slutade på andra plats i division 3 inomhus. I laget spelade Fredrik Odevall, Björn Sahlin, 
Gustav de Hevesy, Patrik Nylander, Olle Widgren och Fredrik Hamrin. 
 
H-45 laget vann division 2 inomhus och har därmed avancerat från division 3 till den högsta serien på 
två år! I laget spelade Ulf Zacharias, Patrik Blomqvist, Johan Orest, Jonas Bonn, Patrik Nylander, Klas 
Norlin och Niklas Isaksson. Fredrik Ahlqvist var kapten för laget. 
 
H-65 laget kom på femte plats i division 1 Mellan-Sverige, vilket innebär att laget får ta nya tag i division 
2 kommande säsong.  I laget spelade Anders Björklund, Stefan Odevall och Anders Svensson. Anders 
Björklund var kapten för laget. 
 
H-70 laget vann i division 2 inomhus. Laget vann samtliga sex lagmatcher och får därmed tampas med 
division 1 lagen kommande säsong. I laget spelade Anders Svensson, Anders Björklund, Jan Gertoft, 
Börje Skånberg, Dan Danielson, Jan Dahlqvist, Göran Johansson och Peter Hässler. Anders Svensson 
var kapten för laget. 
 

H-75 laget vann division 1 Mellan-Sverige inomhus! På grund av pandemin spelades det inte något 
slutspel. I laget spelade Börje Skånberg, Jan Dahlqvist, Dan Danielsson och Göran Johansson. Börje 
Skånberg var kapten för laget. 
 
Anm. På grund av pandemin spelades inga serier utomhus. 



De äldre veteranerna 
 
En mycket stabil motionsgrupp är våra äldre veteraner, några av våra äldre veteraner har spelat i NPTK 
sedan klubbens barndom på 50- och 60-talet. Gruppen innehåller cirka 60 duktiga veteraner som 
utnyttjar banorna flitigt under förmiddagarna, både i hallen och på Näsaäng. 
 
Gruppen ordnar också klubbutbyten och många andra trevliga aktiviteter.  Bengt Löfmark, Bob Stetina, 
Lars Lekberg och Melcher Falkenberg har på ett sedvanligt föredömligt vis hållit i aktiviteterna. 
De äldre veteranerna är också mycket engagerade i det ideella klubbarbetet.   
 
Deltagandet i Upplandstouren innebär både spännande matcher och en stark 
gemenskap. Övriga deltagande lag är Norrtälje, Åkersberga, Sigtuna och Stora Wäsby. Under hösten 
2019 avgick NPTK med segern! 
                    

 
Lagledaren Lars Landsberg tvåa från höger gratuleras av Åkersberga efter segern på Upplandstouren.  
 
De äldre veteranernas traditionella julavslutning var som vanligt mycket välbesökt.  
 
 

Anläggningskommittén 
 
Mikael Angervall har lett arbetet i anläggningskommittén. Övriga kommittéledamöter var 
Patric Lundin, Andreas Ternström, Torbjörn Hellbe, Per Pettersson, Jens Nielsen Anders Bornefalk, 
Gonzalo Allgårdh, Mårten Stockhaus och Johan Schalin.  
 
Kommittén har varit mycket flitig under året och arbetat med både stort och smått. Byte av lysrör, 
uppfräschning av inomhus- och utomhusanläggningen inför tävlingar, iordningställande av grusbanor 
på våren är några exempel på vad arbetet bestått av. 
 

Anläggningar 
 
Klubbens anläggningar används extremt flitigt och är grunden till att vi kan bedriva så mycket 
aktiviteter.  

 



NPTK hallen  
 

  
Aktiviteterna har rullat på under året. Basverksamheten har kryddats med sociala aktiviteter för alla åldrar, externa och 
interna tävlingar.  

 
Under verksamhetsåret har hallen varit fylld av aktiviteter för alla åldrar och nivåer. 
Tävlingar, tennisskolor, seriematcher, vuxenkurser, junior- och veteranträning, 
frukosttennis, torsdagstennis, elitseriematcher, hemmamatcher i allsvenska serien, lovaktiviteter, 
divisionsspel, sponsoraktiviteter och de äldre veteranerna som fyller hallen två förmiddagar i veckan 
har gjort hallen och klubben levande. 
Under Stockholm Ladies och Sofias Cup hade klubben besök av cirka 17 nationer och stora delar av 
Tennis-Sverige. 
 

Näsaäng 

 
Under våren, försommaren 2020 spelades det mer än någonsin på banorna. Den pågående pandemin 
samt att det slogs nya rekord i antalet deltagare i Vuxenkurserna, Drop-in aktiviteterna och 
Klubbmästerskapen var bidragande orsaker. 
 
Under våren investerade klubben i nya stängsel på bana tre och fyra samt bytte linjer på bana 1. 
Arbetet med att iordningsställa banorna och anläggningen fick en fantastisk start då 80 medlemmar 
trots pandemin kom på städdagen! Även höststädningen var välbesökt med 50 medlemmar på plats. 
 
Tack vare personalen, Anläggningskommittén, och andra medlemmar kunde banorna öppna 
rekordtidigt, vilket var uppskattat bland medlemmarna då pandemin satte stopp för många andra 
aktiviteter. 
 
 



 
Tävlingar, tennisskolor, vuxenkurser, junior- och veteranträning, frukosttennis, 
torsdagstennis, lördagstennisen och damtennisen är exempel på sommarverksamheten. 
Sju lägerveckor för tennisskolan arrangerades under sommarlovet. 
 
Tävlingsjuniorerna har också använt gruset för den inledande fys- och tennisträningen vid  
utomhussäsongens start och höstterminens början.   
 
Anläggningen har varit en mycket omtyckt tävlingsarena för klubbens interna och externa tävlingar. 

Näsbyparks Tennisklubb får numera anses vara den mest aktiva klubben i Stockholm under 

utomhussäsongen. 
 
Todd Åkesson ansvarade under sommaren för aktiviteterna på Näsaäng.  Tillsammans har  
caféet, juniorföräldrar, juniorer, seniorer, och veteraner utgjort ett ovärderligt stöd för Todd. 
Ett antal sommarjobbare från Täby Kommun bidrog också till verksamheten. Jörgen Olsson och Jan 
Gertoft lade ned mycket tid på anläggningen under sommaren. 
 
Bokningssystemet har tillsammans med sommarkorten resulterat i en förbättrad medlemsservice och 
en ökad uthyrning av banorna.  

Näsaängscafeét 

                                                                                               
Charlotte Johnsson och Johanna Fagerström ansvarade för driften av caféet under 2020 års utomhussäsong. Mikael 
Angervall och Patrik Lundin byggde en trapp till caféet. Det innebar att serveringen kunde ske genom fönstret istället för 
att gästerna var tvungna att gå in i caféet. Trappen möjliggjorde öppethållande trots pandemin. 



Caféet har under året bedrivit en verksamhet som blivit allt populärare. Konstateras kan att det inte är 
många tennisklubbar som har ett café som har öppet varje dag under sommaren. Lukten av nybakta 
bullar och annat hembakt har inneburit en extra dimension i samband med våra arrangemang. 
Exempelvis blir upplevelsen för våra besökare i samband med våra tävlingar mycket bättre. Barnen kan 
förbeställa mellanmål under tennislägren. Dessutom lyfter det frukosttennisen, lördagstennisen, 
damtennisen med flera aktiviteter. Caféet har även haft besök av många badgäster.   

Charlotte och Johanna har haft mycket god hjälp av Annika Markesjö och Michael Fabricius. 

 

Frivilliga arbetsinsatser 

 
Det ideella arbetet har fortsatt att utvecklas. Ungdomar, föräldrar, seniorer, vuxenkursare och 
veteraner har ställt upp och hjälpt till vid Städdagar, med våra anläggningar, vid diverse sociala 
engagemang och vid våra tävlingar. 
 
Dessa insatser från föräldrars och medlemmars sida är ett mycket värdefullt stöd i klubbens 
verksamhet och bidrar till att stärka klubbandan. Utan ett starkt ideellt engagemang finns det ingen 
möjlighet att ha den höga kvalité som vi har på klubbverksamheten idag. 
 
 

Årets Eldsjäl – Mikael Angervall 
 

 
Priset till årets eldsjäl gick i år till Mikael Angervall med motiveringen;                                                                
 
”Mikael Angervall är en genuin föreningsmänniska med ett grundmurat tennisintresse. Mikael leder 

anläggningskommittén och gör en enorm nytta, ofta lite grann i det fördolda eftersom arbetet oftast 

sker när hallen, utomhusbanorna är stängda. Mikael är alltid positiv och skapar en trivsel som smittar 

av sig. Mikael är en sann Näsbyparkare som brinner för hela klubben!”  



Förbundsuttagningar  

 
Gustaf Ström representerade Sverige i Junior-EM individuellt och i lag utomhus. 
Elwin Gauffin representerade Sverige i Lag-EM P 14 utomhus. 
Anette Munozova och Gustaf Ström har tagits ut till träningsläger med Svenska Tennisförbundet. 
Christoffer Solberg, Anette Munozova, Gustaf Ström, Gustaf Hasslegren, Elliott Jarosz,  Albin Jansson, 
Mårten Schalin, Johanna Ström, Louise Ternström och Elvin Gauffin har alla tagits ut till aktiviteter 
med region Stockholm. 

 
Årets juniorstipendium 

 
 
Klubbens juniorstipendium för tennisåret 2019–2020 tilldelas Johanna Ström.  
 
Johanna hann bland annat med att gå till final i Kramfors ITF tävling innan det internationella spelet 
lades ned på grund av pandemin. Johanna har under året tagit steget in i den svenska senioreliten och 
vid upprepade tillfällen visat att hon kan tampas med de allra bästa. Johanna är också en uppskattad 
kompis som gärna hänger i klubbrummet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I nedanstående tabell framgår en del av de bästa resultaten under verksamhetsåret. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tävling Namn Placering 
   

VSM Ute -19 DS50 Maria Seger Semifinal 

VSM Ute -19 MD40 J.Mattar/J.Svedlund Final 

VSM Ute -19 DD55 S.Håkanson/E-K.Fridell Semifinal 

   

Nordiska mästerskapen -19 D40-laget B.Moldovan och J.Mattar Final 

Nordiska mästerskapen -19 D50-laget Maria Seger Vinst 

   

JRM Ute -19 DS21 Wilma Bergqvist Final 

JRM Ute -19 FS16 Saga Koch Vinst 

JRM Ute -19 PD16 E.Gauffin/A.Jansson Vinst 

JRM Ute -19 PD16 H.Hägglund/C.Norlin Semifinal 

JRM Ute -19 FS12 Louise Ternström Final 

JRM Ute -19 FD12 V.Gardes/L.Rydell Final 

JRM Ute -19 FD12 A.Sandwall/L.Snällman Semifinal 

   

VRM Ute -19 HS75 Börje Skånberg Final 

VRM Ute -19 HS75 Jan Dahlqvist Semifinal 

VRM Ute -19 HS70 Anders Svensson Vinst 

VRM Ute -19 HS65 Bengt Göransson Final 

VRM Ute -19 DS50 Madeleine Orlando Lundh Trea 

VRM Ute -19 DS50 Mona Zätestam Fyra 

VRM Ute -19 DD40 M.Orlando/B.Moldovan Semifinal 

VRM Ute -19 MD40/50 L.Neffler/M.Zätestam Vinst 

   

SM-slutspel Inne -19 Pojkar 15 Vinst 

   

VRM Inne -20 HS75 Börje Skånberg Vinst 

VRM Inne -20 HS75 Göran Johansson Semifinal 
VRM Inne -20 HS70 Anders Björklund Final 

VRM Inne -20 HD75 B.Skånberg/D.Danielson Final 

   

VSM Inne -20 HS80 Börje Skånberg Final 

VSM Inne -20 HS70 Anders Björklund Semifinal 

VSM Inne -20 DS50 Maria Seger Vinst 

VSM Inne -20 HD80 B.Skånberg/R.Westman Vinst 

VSM Inne -20 HD79 A.Björklund/R.Stig Vinst 

VSM Inne -20 DD50 M.Seger/S.Håkanson Final 

VSM Inne -20 DD50 M.Zätestam/M.Orlando Semifinal 

VSM Inne -20 MD65 A.Björklund/E.Rocha Nordin Final 

   

JRM Inne -20 DS21 Saga Koch Vinst 

JRM Inne -20 DS21 Wilma Bergqvist Final 

   



Medlemmar 

Antalet medlemmar i klubben per 2019-06-30 var 1206 (f å 1178). Av dessa var 563 (f å 532) juniorer 

och 643 (f å 646) seniorer. Medlemskapet är obligatoriskt för alla som deltar i klubbens juniorträning, 

vuxenkurser, gruppspel, klubbmästerskap, drop-in aktiviteter med mera. 

Hedersmedlemmar utsedda av klubbens årsmöten är Michael Fabricius, Sven-Erik Kranse, Ann Norlin, 
Per-Arne Sandulf, Anders Svensson och Lars Ölander. 

 
Medlemsförmåner 
- Möjlighet att delta i klubbens olika aktiviteter 
- Rabatt på banavgifter   
- Tillgång till KM och andra klubbaktiviteter 
- Tillgång till klubbens träning och gruppspel  
- Tillgång till Tennis Stockholms arrangemang 
- Rabatt på inköp i klubbshopen     
- Rätt att delta i Svenska Tennisförbundets sanktionerade tävlingar. 
- Klubbtidningen Tromben som kommer ut tre gånger per år.   
- Möjlighet att skaffa tävlingslicens 
- Möjlighet att köpa sommarkort som innebär spel på klubbens utomhusbanor till rabatterat pris. 
- Kontinuerlig information om klubbens aktiviteter via medlemsmail. 
 

Information 
Klubbtidningen Tromben kom under året ut med tre nummer för tjugonde året i följd. 
 

 
 
Under våren moderniserades tidningen. Todd Åkesson och idégivaren Laila Ornings nya design blev 
mycket uppskattad.  
Tidningen håller medlemmarna informerade om vad som händer i klubben och är bra för klubbkänslan. 
Tidningen ger också klubbens sponsorer möjlighet att marknadsföra sig. 
 
Tre informationsbroschyrer togs fram. En för alla aktiviteter på Näsaäng en om verksamheten i stort 
som kan delas ut till nya intresserade samt en om tennisgymnasiet. 
 
Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt och skildrat en stor del av klubbens aktiviteter. 
Styrelsens uppfattning är att vi står oss mycket starkt gentemot andra tennisföreningar gällande  
information och skildrande av klubbens stora verksamhet. 
     



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Personal 
Klubbchef    Kenneth Bergbom  

Chef tennisskolan och tränare Elisabeth Lovisin 

Tränare, heltid  Stefan Åslin, Todd Åkesson, Björn Sahlin och  

Andrej Tonejc 

Tränare, deltid  Erik Larsson         

Kanslichef                            Malin Isaksson  

Allt i Allo deltid  Andreas Leijel 

 

Dessutom har ett 10-tal timanställda tränare varit engagerade i träningsverksamheten både för barn 

och vuxna.  

 

 

Väsentliga händelser efter verksamhetsårets slut 
 
Den femte augusti brann Näsbyparks tennisklubbs tennishall ned till grunden. Hallen ägs av Täby 
kommun med klubben som hyresgäst. 
 
Sedan branden har styrelse, personal och många medlemmar jobbat intensivt för att skaffa tillgång 
till inomhusbanor på både kort och lång sikt. Klubben är i en intensiv dialog med Täby Kommun om 
möjliga lösningar. På kort sikt handlar det om att få upp ett provisoriskt tält. På lång sikt om att få till 
stånd en ny permanent och modern tennishall. 
 
De av klubbens ägodelar som förverkades i branden ersätts av klubbens försäkring. Dessutom 
kommer klubbens avbrottsförsäkring säkerställa, att driften kan upprätthållas under det kommande 
verksamhetsåret. Men, viss osäkerhet råder förstås om i vilken utsträckning och under vilka former. 
 
Klubben kommer att hålla sina medlemmar informerade på hemsidan och via medlemsmail. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Styrelsen tackar personal, extra tränare, funktionärer, sponsorer, föräldrar 
och medlemmar som genom sina personliga insatser och uppoffringar har 
gjort det möjligt att genomföra årets verksamhet. 
 
 
Täby 
2020-09-16 
 
 

 
 
 
Joachim Haas 
 
Ordförande 
 
 
 
 
Michael Fabricius   Mikael Angervall 
 
 
 
 
 
Dalibor Turina   Jennie Mattar 
   
 
 
 
Jonas Bonn    Fredrik Hägglund 
 
 
 
 


