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"Björnens guldgossar". Fr vänster Martin Hagman, Bobo Delemark, Mattias Almgren och Jonas Brobeck.



Ordföranden har ordet

Två ddningsrubriker under året visar hur resultat och

' j.irri:r.r d nrdir i' .in r.rl..r e-irv:

1. "Sverige har blivit en blåbärsnation"
Den här rubtikcn tillhör en rass artikel i somras om att
"slensk tennis är på dekis". Beviset för detta är att "för
första gångcn scdan 1973 saknas en svensk tennisspelare
biand de 50 främsta." Änsvaret för ranliingrasct nrenar.

artikelförfattaren ligger hos ett slagt tennisförbund, få
engagcradc trärarc och juniorer som inte satsar lika härt
som de gör utomlands.

trIed såna hår expertartiLlar bekräftas en mediabild som
får stor genomslagskaft på ilY och tidningarnas sport
redaktioner. F,ftersom de flesta redaktioner är fcrkuse-

radc på folhsporterna fotboll och ishockey (t o m i de

udändsLa serierna) blr tcnnisen i ar.saknad ar. firstjärnor
helt marginaliserad.

2. "Se upp för Sverige 200411

Detta ointresse från flertalet sportredekrioner märhtes

också n'dligt i samband med höstens if...Stockholm
Open. Den här alrdra helt annodunda rubriken fanns pä
cn artiLcl i Tidningcn Tcnnis som hlllat t1'ra sr.cnsliats

framgångar i I{ungliga 'fennishallcn - inte minst I{obin
Söderling med sin finalplats.

Ändå n-ienadc cn majoritet al reportrar och kommen-
tatoret i T\'' och tidningar att tiamgångarna inte var så

märkvärdiga, eftersom årets tävLing var: en B upplaga,

trots att 10 av de 30 bäst rankade cleltog.

N,Iediabilden atr "s\.ensk tennis år på,Jtir" nnn, ntl,.a
hos cle flesta sportredakdoner och pär'erker allmänhe-

tens och sponsorfiirctagcn intrcssc fii,r sporten. Fir att
återväcka medias intresse måsre vi q'dligen få fram fler
spelare av r,ärlclsklass. Sc bara r.acl som har hänt inom
friidrort och dam firtboll efter de sportsLiga framgång

a1na.

Gnnis Sweden satsar på "Bättre tennis"
Sr.ensLa Tennisforbundet (='f61fic Sweden) har tagit
intn.ck ar. kitiken och tagit fram ett åtgärdsprogram för
Å ti rr.rn-r fe'trl.'rqrr .on- bl a irr, b. r:

Ett teanr för landcts rnest lo\'-ande tennistjejer i åldern

13-15 år har biLdats.

- Landets tennjsklubbar ska kunna fä ekonomisk hjälp i
sir.r satsning på talangfulla spelare i åldcrn 12-14 år.

I(ompetenshii jandc utbildning av klubbarnas ledare
och tränare-
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Tennis Stockholm satsar på gymnasium
Tennis Stockholm (=Stockl.rolms Tennisförbund) i sar.n

arbete med \['aLthers Gymnasium, som har flera etable-
ringar i StocLholmsområdct, satsar på ett skapa ert ren
nisgrmnasium. Dct sk:rll ge distriktets talanger iglmna,
sicåldern möjLighet att ur.rder studietiden bo hr.ar hemma
och behålla sin klubb- och tränarkontakt, istället för att
flr'tta till något av riksg1.m12ti"tn" i lundct. De flesta har
n:-nliger daLipa c-f;-crhercr ar dcr .-par;rioncr 

"rcn
tennismässigt.

NPTK bidrar med unga lovande talanger
I{lubben har ambitionen att delta i utvecklingen ar.

svensk tennis genom att ta vara på och uneclda unga
talanger som han bli en del av den sr.enska eLiten. Vi har
idag flela vngre juniorcr som hävdar sig r.ä1i såvä1 natio
nella som intcrnarionella tär'lingar. Dc dcltar redan i
Tcnnis Su'edens och Tclrnis Stocliholms otka teamsats
ningar på elitjuniorer och ti välkomnar de n1.a ung
domsprojckt som har presenterats i den här artikeln.

Idubbens framgångsrika pojkar och flickor är också
positivt intcrnt for hela vår ungdomsve rlisaml.ret, genom
att de unga får förebilder som st,irker motivarioncn och
dessutom ger tränarna sdmulans att vidarer,rtr.eckla trä
ningsmetoderna.

Hilda i Lilla Sportspegeln
\{cd ltlubbens förutsättningar lill r.i också biclra till att
öka intresset för tcnnissporten genom att s-r.nas i media.

Vår anrbitiösa kLubbchef I{cnneth lr,ckadcs cxempeh.is
få Lilla Sportspcgcl att göra ett rcponage om r"årt unga
tennislilfte, Hilda }Ielalrder, i samband med finalen i

Julia Cup och den internationella tär.lingen Stockholm
Ladics. Det bler. bra PR av detta.

Fair play är ett honnörsord i NPTK
StJ,relscn har fätt rapport om lrågra då1iga rpp trädan-
den av föräldrar under den scnaste tidens tär,1ingar sotr.r

vi ser m),cket allvarligt på. Varje sådar.rt osportsligt upp
trädande skadar båcle klubbens och tävlingsjuniorens
r,vkte och l<anske t o m spelarcns framtida utveckling.
För NPTI{'s mcdlcmn.rat och de ss föräldrar gdller Fair
plal i alla Jägen c,ch på alla tennisbanor.

. God He/g orh Ct/t Nltt år!
Laxr O* Åk ,",,



lnterv,ju med Mats Wilander och Joal<im Nyström
80-talets stjärnor som nu coachar dam- och herrlandslagen

Torsd'.rgcn den 18 september r.ar jag, Tina och Hilda och
många tennisjuniorer i Stockholn inbjudna till en ten-
nistfäiT med llats \\'ilander och Joakin.r Nlström i
Järfälla TennislJubb. Där fich vi äntligcn tilltälle att inter
ljur.a ciom.

1. Hur ganmal var du när clu bör jacle spela tennis-l

\Iats Jag r.ar 7 år gammal.

Jocke Jag r,ar 9 år gammal

2. Hur mirnga timmar och clagar spclade ni i.,'ccLan i
våran ålcler ( 12 år )?
X{ats Jag spelade 5 rirn. på 5 dagar

focke ]ag spelade 5 tim. på 4 dagar

3. Hade ni några andra sportcr som ni också höll på med

vid 12 års åldern?

\1ats Jag höll pä mcd ishockcl'och fotboll s:rutidi13

som jag spelade tennis.

Jocke C)ch jag höll på med ishocker' ,fotboll ,rch basket

samridigt plus tcnr.ris.

4. Hur mvcket fi sade ni i r,eckan?

Nlats - På n-råndagen hade jag fr.s i 1,5 tim. och clå

sprang vi och gjorde lite shrka (armhävningar och

situps).

Scn spclade r.i fotboll och bandl ibland.

Jocke - \e1, utan jag hadc andra sporter i ställct som jag

h;,1 l'" m.d. U.\ d. r l,'. r rnin t- ..

5. HLrr många SNI gulcl har r.ri r ur.rnit?

Nlats Jag har vunnit 3 junior guld, men jag hai inte r.un

nit r 'rur .r ri 'r , L rl.

-lc.rcke Jag har vunnit 2 gLrld och clet iir också bar.a jun

ir.rr gLrld jag hat lunpit.

6. l lur gamla Yar ni fiirsta gången ni tär.lade utomiands?
Nfats Då var jag 14 år.

Jocke - Och jag r-ar 15 år.

7. Har ni nägonsin tr.räckt någta rackerar?

X{ats - Nej det har jag inte gjort.

Jocke - Inte jag heller.

8. Hur r, ärmer ni upp innan matcb och träning?
Nlats och JocLe Vi springer i ungefär 10 min. sedan
hoppat r-i lite hopprep och scn strerchar Yi ett tas.

9. Skämdcs ni någon går.rg fijr era för'äldrar?
N{ats En gång gjorde jag det näl pappa spcladc en
match, dä spelade han jäne dåligt.

f ockc - Ncj.

111. Vad var clet roligaste och dct tråkigastc ämtrct i
skolan?

Nlats - Det roligaste r.ar fritt i.al och det träkigastc var
biologi.

Jockc Det roligasrc rar idrott och det tråkigaste r.ar
l<emi.

11.Vad är dct man ska tänha på fiir att bli riktisr ]rra?

Nlats och Jochc NIan ska n-cka att det är' roligt och intc
ta för lrårt på tcnnisen niir man är 12 år.

12. llur långt ncr tror dr,r Jockc att Skellefteå lion.rrrer att
placeras i Ållsvenskan 1 ..ir?

Jocke - Donr i<ommer att ligga högst upp såkl:rrt.
\l"r' S1.iJr r.,r,,,.r llf ^,lr er nl \r'r....

Rq)0rhnnd -l'iu Lutdllcrg otlt Hildt lle/a er.

Joakim Nyström, kapten för det
svenska damtennislandslaget
sedan ett halvår tillbaka.

kapten.



Klubbchefen har ordet

En intensiv hösttermin är till ända. Det har varit fullt av

aktiviteter; tennisskola, r.uxenkurser, seriespel, grupp
spel, Stockholm Ladies, Julavsluming med mera. N{en

det har också r'arit en r'äldigt bra höst där ftänare, per-
sonal och alLa ideella glort ett suveräflt bra jobb. Utan en

sådan hängrven insats genom alla nyss nämnda led skul
le vi inte kunna hålla en sådan bra kvaLit6 i tennisskolan,

genomföra våra tävlingar på ett så bra r.is som vi gör
id..rg o ' v.

Stark klubbkänsla genom Stockholm Ladies
Stockholm Ladies är ett kul och r'-iktigt inslag i vår verk
samhet. Där deltar i princip alLa klubbens kategorier i
arbetet. Från bollflickor och bollpojkar rill de äldre vete-

ranerna som köt spelarbussen under veckan. Tach vare

det får våra medlemmar chansen att se internationell
tennis samtidigt som vi skapar en stark klubbkänsla

genom att olika generationer träflas och jobbar till
sammans.

Under Stockolm I-adies var det många tjejer och fördl-
drar till tjejerna som blev upprörda ö\.-er att det i sam

band med Stockholm Open finalen presenterades ett
nr,tt Team Catella på po jksidan. I(ommentater som "Vad
dåligt med ett nytt Team Catella på pojksidan. Det borde
ha blivit ett Team Catelia på flicksidan istället", förekom
flitigl Äsikter som jag inte har någon som helst förstå-

else för, Vad Catella r.ill sponsra för lrågonting är natur

ligwis upp tilL Catella. Svensk tcnnis ska vara odmjukt
tacksam att Catella vill r'ara en samarbetspartner.

Däremot kan den kritiska frågan st:illas: Hur det kom

mer sig att det inte finns något tjejteam i Iikhet med som

nu sta{tas på pojksidan. Sr.enska Tennisförbundets ord
förande Jan Cadsson har under flera års tid sagt att
svensk damtennis är ett pdoriterat område. Med tanke

på det och att tjejer som Nadja Roma, N{ikaela

Johansson, Johanna Larsson, Sousan N{assu absolut inte

har gjort sämre utan snarare bättre resultat än de n1'ss

uttagna killarna i ett internationellt perspektir., har jag

förståelse för att kitiska röster höjs allt mer. Idag finns
det en lågbudgetvariant där cirka 10 flickor träffas och
tränar en gång i månaden. En jättebra akdvitet. NIen

sjä r klarL bör näsrd cleg. där råra ba.tr ge. möiLighcr ar-

komma ut och tä\'la internationellt, finnas är-en på tjejsi
dan. Såkert heter det från ansvarigt hå11att man inte lvck-

ats hitta några sponsorer lör en sådan satsning.Nled
tanke på damtennisens exponering är i så fall ftågan om

det jobbats lka hårt meä att hitta cn sådan sponsor till
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flickorna? Svensk tennis bör/måste ha ctt utvecklingste-
am både på pojk- och flicksidan.

Nu tlll något helt annat. Jag är övertygad om att a11a,

ung som gammal börjar spela tennis fiir att vi q'cker det
är hul med bollspel och att tennlsen som sport attrahe
rar oss. Jag tror också att \.i i de flesta fall ser lram emot
tennistimmen, när vi kommer till hallen. Det är en
grundforutsättning tör att spelglädjen ska kunna infinna
sig Åndå händer det alldeles för ofta att svordomarna
haglar, racketar fl1ger med mera. Jag har till och med fått
rapporter om spelare som inte är trevliga mot rarandra i
divisionsspeled Att barn och ungdomar ibland upplör
sig illa i stridcns hetta kan jag ha en viss förståelsc för.
Där krär's både mognad och fostran. Däremot tr,cker jag

att det äf illa om inte vi trrxna kan uppfirra oss mot
r'-arandra och vara förebilder för de r,.ngrel De föräldrar
son-r först lever rovare när de själva spelar och sen för
dcjmer sitt barns uppförande tr.cker jag ska tänka rill en

extra gåflgl T1wärr liänner jag mig också föranledd aff -
efter några incidcntcr rrrd€r hö.ten - p. rrinn.r om rr
löräldrar absolut inte får lägga sig i domsluten under
pågående match.

Låt 2004 bli ett är lyllt av spelglädje och Fair plar.ll!

Är.slumingsr.is r..ill jag önsha alla medlemmar ctt gott
nytt år och tacka alla som deltagt i klubbarbetet under
20031

Hrilsningar Kenreth

o

Arets j u n iorstipend iat!

Kenneth Bergbom delade ut årets juniorstipendium till
Sonya Häggström.



Stockholm Ladies

fiir flärdc året i rad fick \'i åran att atrangera Stockholm
I-aclies. Nio clagar med frjrkval, kval och hLn'udtär-linc
krär'er natudign is ml,cliet erbete både firre och efter..

Tack r-are alla som ställde upp och hjälpte till, alltilrån
bollkallar till chaufförer m.m så klaraclc vi ar arrange
mansct m-\'cliet bra. ITT STORT TACK rill ella som
hi:ilprc till!

\ri fick också mvcliet beröm fiit r-årt arrangemang ar.

l,l-bL rd.r. p-e'er .rnt L rr r.

Det r-ar är'cn kul att så manga medlemmar hom och tit
tade på tennisen. Tär.Lilrgen inspJrerar ocksä r.zira _lngre
spelare.

i\v de svensl<a spelarna visade i{anna Nooni prov på
hiig kapacitet. Stundtals spelade Hanna dkdtt stor ten-
nis innan hon fijll i cn hård semifinal. Flcra Lrnga flickor
r.isadc prov pä bra spcl och blir intressanta att följe i
fortsiittningcn.

Stockholm Ladies finaldag avslutades med en mycker väl-
spelad dubbelmatch.

Hilda vann Masters
När de fvra deltävJingarna i Nike junior i\Iastcrs, SÅLI{
Opcn JSI{ inne ocb ute och Båstadtcnnis fiirdigspelats
xrrangeras ett slutspcl fiir de irtta som h.ckats l>äst. Dcn
poängstä11nir.rgen toppadc Hilda ör'edägset.

\rt r-r fr'.rrr .,n llicl.r .kull. krrrr.' .r :.lrrr.r 'irr r .ck
et frameångsrika mastersår med en r-inst i sjäh'a slut
spelet. Vinnaren shullc nälnligcn tä eka till der interne-

I samband med Stockholm Ladies spelades finalen iJulia
Cup mellan Stockholm och Göteborg. Stockholmslaget
coachades av vår egen Björn Shlin. l:a-singeln spelades av
Hilda Melander.

tionella slutspelet i S-r-dalriha. . . Hadc man son.r IIilda
r-unnit JSNI innc och ute samt Båstadrenois så skullc det
nog inncrst inne hännas litc snöpligt om någon annan
fick iika til1 Syclatriha.

Hilcla klarade clock ar.,clet hcla mecl glans och r.ann hela
turneringen. Senrifinalcn och finalen t.anns dessutom i
relia setl

Sldafrika nästa!

lntervju med Hilda:
- Välkommen bcm från Slclafrrlial

'l'r cl< |

Var dct roligt i S-r-defrika?

- Jr, det r-ar jättekul och spännalrclel
Vacl var roJlgast?

Tcnniscn, såklart och sen rar der roligt när r..i fick äka
ut på Safari. Vattel.rlandct i Sun Cih, r'ar ocksi järteku1.

- \.rJ l,,rd. 'r Jil -er- , rri.rn;..iorJ
Att rnan mästc ta i om man r.ill bli riktigt bra och att

tjejerna frdr.r cle andra lånderna tränar jiittem-r'cket. Fast
dct r.ar kul atr jag kuncle spela jämnt med dom som trä
nar mlcket mer än vad jag gör!
Vilken match är du mest niijcl med?
- fag liidoradc ien stenhårcl metch mot den bästa
tjcckiskar.r. Då t-cl<te jag att jag spclade ganska bra!

Katne t Brrghott



Seniorlagen, A-lag och B-lag

Efter att A-laget tagrt SM-guld fijr andra året i rad i
rlur, r;r u'omlrr.';.ongen ,dr lorrärtnirg.-rrr. cr ;rirg
uppskruvade inför höstens seriespel för herrarnas lag.

Först ut r.ar r-ått BJag som spelade i division wå tillsam-

mans med sju andra klubbars A lag. Här gdllde det att
komma sämst E ra för att om möjlig ta sig rill nästa års

" sup ettr'åa " .

Marginalerna på fel sida
Premiärmatchen vanns mot Gusta\.sberg och därefter
följde tr'å raka bortamatcher som båda slutade oavgjort,
3-3, mot i tur och ordning Dandcrvd och Linköping
F-ödust mot Enebyberg följdes e\. två strcken 6 0 segrar

mot Örcbto och TI{ SAÄB från l-inköping Inför av-

slutningsmatchen behövde vi r''inna en match mot redan

klara seriesegraren Järfiilla. Vi kLarade att endast förlora
med 2 4 r,ilket precis räckte för en fjärdeplats i slutta

bellen. Både vi (.iPTI! och I-inköping hamnade på åtta

poäng men vi hade 26 16 i matchskillnad och I-inköping
25-17. Som vanLigt små marginaler.

N{ånga spelare anvälrdes, där en del juoiorer hck chansen

och tog den. Gustav Helgesson, N[attias Almgren och

Bobo Delemarh ät erempel på detta. Emil Lindgren och

Magnus Ennerberg deltog också liksom våra starka vet

erancr Fredrik \Vaern och l{enneth lohansson. Den
enda spelaren som deltog i samtLiga sju matcher r'-ar

Pavel Zenkevitz. Det skulle r.isa sig att Pavel bler' lagets

viktigaste och mest framgångstike spclare med många

meriterande och för laget argörande segrat. Stadrt gjort
Pavelll

A-laget i förbundsserien
Inför starten hade alltså många spelare redan varit igång

och matchat i B lagets serie. Nu väntade ännu tuffare
motstånd med Luleå som premiärmotståndare. Seger

med 6 0 och hopp om fler framgångar. . . . ....men det

skulLe r-isa sig att det blev dcn enda segern vi skulle ta.

Dagen elter Luleåmatchen mötte r.i Dandcryd och här

startade motigheterna som sedan skulle fö1ja oss ända in
I mat

VisserJigen fick vi oavgjort,3-3, men den ena dubbel'
matchen "shänkte" r'i bort efter stadig lcdring andra set

d.rr r i h:dc runnir lor.l,.

Trollbäcken r.ar näste motståndare och de besegrade oss

med rl 2. Här hade r.i mdtchbollar i en av singlarna sonr

fö orades.
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I den f]ärde matchen mot Hellas som slutade oargjord,
3-3, tog r.i frjrsta set i både tredjesingeln och flärdesin-
geln som dock födorades. Femte matchen fiirlorade r.i
solklart mot Uppsala studenter med 1 5.

Underskattning som straffar sig självt
Inför sista helgcn var det en aning nen'öst dä vi nog var
tvungna att ta åtminstone tre poäng för att Llara oss

kr.ar. N'fotståndare i den sjätte matchen var T1{ Hobb1,
från Eshilstuna. Vi ledde med 3,1 efter singlarna. I
firrstasingeln gick det lijjligt enkelt i första set och det var
nog det som llillde oss. Den fortsatta underskattningen
gjorde att li tappade den matchcn fullständigt och för-
lorade även andradubbeln. Således en 1y2 "giy2" j feytrr
av poäng till r.åra motståndare.

Sista matchen fcirkrradc vi med 2 4 mot TSI{ Malmen
där marginalerna inte heller denna gång var på r'år sida.

VisserJlgen hade vi några tunga skador på nyckclspelare

samt att vår väntadc stjärna C)Jir.ier Tauma ej kundc
medverka i någon match men det kan r.'i inte skylla firr-
lustcr och tappade poäng på.

Brron- :l'a g<. rill I år bisre spelycJohan Ör e!ren 5dml

höstens överrasl<ning Pavel Zenkevitz. Båda spclade

samtliga seriematcher med klar plusstaristik.

Ör'riga spelare som deltagit är Olle Lundbcrg, Emil
Lindgren, Bobo Delemark, X'Iattias Almgrer.r, Fredrik
1fi/aern, Nlartin Hagran och Gustav Helgesson.

Kvalspel
Vår slutplacering bler. sjr,ra av åtta lag lilket innebär att r.i
mdste klalspela för att återfå förbundsseriestatus till
nästa säsong. I{valmotståndare blit Pjteå TI( l\{atchen
spelas hemma den 12 december och bortamatchen den
14:e. Sammanlagt resultat räknas. HålL tummarnallll

2 r.eckor senare: Så r'ar då den n-å veckor plågsamma
r'äntan ändigen överstökad och kvaltriumfen mot Piteä i
hamn. Spelarna visacle sig ftån den allra bästa sidan vid
hemmamatchen som \.anns med maximala 6 0. I retur
matchen var Piteå pJskade att r.inna med samma siffror
men det gick som väntat intc. F,fter singelmatcherna r-ar

ställningen 3-1 till N PTI{ och segern i hamn r'ilket
innebär att NÄSB\?ARI(S Ä lag för herrar spelar i fiir-
bundserien divisiqn I är'en nästa säsofl€j. Här[€!t och
rätn istll!

I

l

Björn Ste/lqrirt, lränare och coach.



Några rader från veterangänget

Trots att jag i tidigare nummer av Tromben i fiirbigå
cnde har talat on.r Upplands Veteran Tout är det säkert
många ar. ldubbens n.redlemmar som lrågar sig vad är

detta är lor evenemang.

Jo, dct är cn cup sonr spclas nrcllan äldrc vctcrancr (iircr
60 år) i Norrtälje TI{, Näsb-rparks "fl{, Stora Väsb-r' TI{
och Äkersberga TK.Vi möts både på hemma och bor
taplan, alltså n å gålrge r per är i wå singclmatchcr och

11r: dLrb '.lm rrcl (ru., (r rrir.Cd.Lblr.'l.

\''ar]e match spelas i nzi korta sct. först till f1'ra game
\.inner setet. \'id tre tre i game spelas tiebreak. C)m ställ

lningen blir ett ett i set spelas ett matchar.görande tie

break. Scgcr är det encl:r som räknas.

Ett r.andriligspris har skänkts ar- C)ve C)lsson,

Roslagskusts fasrighetsn.räk1are där trc ir.rtcchningar gä1-

lcr för att priset skall få behållas av någon ar. klubbarna.

Varje klubb har tagit r-arsin inteckning under de fira år

cupen hat speiats. \'ri tog hem segern 2002 med 28

poäng Därcmot klaracle li inte att törstara r.år scgcr i år

lillict framgår av fiiljanclc tabelL.

L.g Hemma
Norrtälje 9 poäng
Näsbrpark 8 poäng
Stora Väsb1. 21 poäng
,\hcrsberga 11 poäng

Borta Totalt
11 poäng 2A p
8 poäng 1(r ;r

1E poäng 39 p
10 poäng 21 p

\ri granrlerar Store Väsbr, till irets seger och cle andra
klubbarna tili att komma tillbal<a under 2004 firr att
kämpa oss till en nl scgcr i tourelr. Vi hoppas att r.i tbr-

skonas från
sjukdomar ocb

övriga tråkig-
heter som
drabbat äldre
veterangänget
under det
giLngna år ct,

som trots detta
har varit ctt bra
tennisår.

Vir/pentt,ut

lohu'l:ri

NPTK-SHOPEN
TFL 08-7s6 22 02

Välkomna in
och titta på årets nyinkomna konfektion

och skor samt rackets!
Prova och beställ den nya klubboverallen!

Priser: juniof 550 kr - senior 650 kr



Bilder från l<lubbens julavslutning

I minitennisdubbelturnerningen spelade hela 75 par på 6 banor. Vi hade även luciatåg, lO-l<amp och lotteri.Tacl< vare det
fina prisbordet blev det många lycl<liga vinnare.Vi räknade att hela 240 deltagare passerade insläppet denna dag.

Några av deltagarna. Golfputting var en grenarna i l0-kampen.



Efter intensivt tennisspelande och lO-kamp var det dags för prisutdelning. På bilden syns bl anågraav
delragarna från vårt suveräna luciatåg.

Data Touch
Richard Wernerhjelm

Utveckling - Utbildning - Support

Vi jobbar i alla versioner av Microsoft Access!

Vi utvecklar nya program
Vi utbildar nya användare och utvecklare

löser problem och programmerar i existerande databaser

Ring 580 114 99 for mer information!
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Det biirjade den 20 septembcr mot -lärfilla. Det gick
rägen med en komtbrtabel 3 1 seger. I Ielgen c1ärpå stocl

Tiollbäcl<en som nrotst'.inclatc. Dc i<r.oss:rde vi mccl 4 0.

Dcn 7 ol<tober fick Falun känna pi hur det är att möta

NP'II{ på hemmaplan. 4 0 t1-ots 11tt Falun hadc ikt runt
och fiskat spelare i bela Dalarna.

F,n vecLas r-ila sedan korrr \riisteris Fridnäs TI{ mccl

S\.erilletrean Sebastian Carlsson i spctscn. NIen är-cn de

fick tolskfil6 nccl sig hcm. 4-0 clir Bobo Delenrark
gorde en skcin match när bln kniicl<te Scbbc i cn hird
tresetare. f)ärefter Uppsala borta. l)ct sr.åraste med den

matcben lar att hitta di. :[-0 så klart. Så r-ar seriesegeln

ett faktum. Plar- off final mot SÄLK.

Nu ver det dags ett finslipa tornicn infiir.ctt riktigt krali
pr-or.. SAI-I{ Lom laclclecle mecl 3 ledare och ett gänq bra

spclarc. N{en är-en SÄl.K fick bite i dct sun äpp1er. Bobcr

tog Cad Nlagnus Nolström i cn stcnhårcl 3 setare.

Nlattras Ålngren Lnächtc (,ad Johan Flolgersson nrcd

7 5 ia\:gijrenclc set. Nlardn Flagman Lirede Lrpp llikrs
SckuLic med t' 6, 6 1. Di vrt vi r iclatc till slLrtspclct t

Ornskilldsvik. P () tr.chtc intc ett clet v,rr niigon icli rtt
spela clubbcln. Han sås telitislit lirc putt ur nrit hen stacli

i.an hallen.

Slutspelet:
\ri åktc den 12 decenbcr i cn bil sponsracl av r'ä dens
brista märkc, r\udi. Snlgg bil och su'gg ledarc hijrde
ralia vägen till Ö vik där r i tränede på ll'ällcn. Allt krin
,1. 1, 1"rör lör,1.r3. rr. \ '"r1,"..Jt -r, {)\ikr'(--1r..
Diir r-ann r.i mecl 3-1 i niatcher. Iiinalcn var ett laktum.
\rärjö hade slagit tlller-i i dcn anclra semin. Sä hnal P15

stod mell:rn NPTii oclr \riirjo.

Bobo som hade en gansLa tung hcle fildorade mot
(lhristian Tschl.inen 6-1, (r 1. Nten NIattc grejade
i\lerancle r lerct, 6 i- ,6 1 , 6 2. Scdan var det r\Iarrins tur
niot-Johln (lunnarsson. \laltin var lite nerr.ös men han
red ut stormen i cn hårcl 3 setare,,+-a), 7 (r, 6 3. Så infijt
clubbcln r ar li tr ungna ett yinne tilr ltr vinna. Nlattc och
l\Lu'tin gick rn och ägc1c mecl 6 1, (r-2. Sa r ar Si\l gulder
l<1,.u.t.

Dc sont gjordc guLclct ver Bobo Dclcmerl<, Nlrttils
Å1mgren, \lartin FIagnan, -lonathan Sirderblom, Nils
Nlclenclct och Jonas Brobeck.

Tacli tirr allt mina sm'r uuldgossall

Kran B1önr

Några av våra dul<tiga bollkallar och linjedomare under Stockholm Ladies.
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Vår för'säljningschef har

en us*l backhand.

.t!lr. tririlaJll i Farllllr4 :ftr:rJ1:r'anirt la:.,1åt:rrlarrll ,:.]ir.rrllir *int';iiln

Tå.itr $ !' tn;å;.' ,öå:rs !€. ll.rlr*.,f*! 3. r,åli rr1'r_l-jFå1rr!.i,.,..,ritI' -6thL':tl'ij,1: llL-rllåb:t:,

ny !1 ir!' !r!r! iål qltii,ä. ls .rm ':il-i !.11 r.il1*:k,: r aå .liJ,*. åi år 
';1rr 

!åh,rrrs1 tiil hitnlåra:a ,:..e.

ruir! {tri:å lrlil- !i,:Gi lEiniitld !: J-,:3,:n' ': ' r'il.J-' :.'.'1, .:rrr:; ker.lir l:lLlå,,:,
jarsrfrrp:lx! 4lf hr€: Lå'jr{ !å nil'å l*iå råi rm .r-r iå:r lår"r i*r!:!it å .:rrr l.;*hrllr!1.

FALE K & EB
IårllrirDr Brx r.ttrloloarJr4rt ui



Höstterminen 2003 är slut KALENDARIUM

Vi har denna termin f'l1t krkalerna med 4(r0 deltagare. Vi har tränat eler.cr

från 4 år och uppåt. r\{ånga har provat på tennis lör lorsta gängen och
andra har kommit en bit pä väg. Vi har avslutat terminen med dcn är1iga

tenniskolcturneringen. Julavslutningens singcltär.Ling på små banor där

drygt (r0 elever deltog Vi har också spelat rdnskapsmatcher mot andra

klubbar. Djursholm, X'lälarhöjden, Äkersberga och avslutningsr.is mot
storklubben SÅLI{.

In[ör nästkommande termin kommet vi att prove på ett dir.isionssPel för
juniorer. NaturLign-is bLir det ett begränsat antal elcvcr som kan clelta,

men totalt så får 40 clevcr chanscn att pror.a på matchspel under r-årter-

nrinen. Vi hoppas att det ska ge inspirarion till egna initiativ att i lortsdr
tningen prora på turneringslivet i större skala.

Jag vill passa på att TACKA alla tänare fijr en bra och framgår.rgsrik ter
min, samtidigt som jag hoppas att Ni har Iaddat Era batterier till en n-r.

och innehållsrik r-årtermin.

Ett stort TACI{ från oss pä 1<ontoret, Elsabeth

En jättetrevlig julavslutning

f'ack rare alla ft-r,220 entusiastiska deltagare blev det även i år en fan-

tastisk trer'lig julavslutning

En tipspromenad med kluriga frågor av Hilda N{elander, en 7 kamp ar.

Johan och en servtävling av Rogcr som delades upp i nå klasset. Juniorer
91 och yngre samt junioret och tuffa seniorer 90 och äldre. Ålla dclta

gelna lar natutligtr.is s)'sselsatta i många tin-rmat mcd dagens stora Pro-
gram. Nlinitennistutneringen lockade rill sig nrassor ar. deltagare ! Tto't
eller ej, men 80 matcher spelades undcr årets julavslutning. Värmc och

trängsel, kaffe och glögg, varma kon'ar och gJada sliratt. Jag tror, att ri
fick r.ara med om allt I

Naturlign'is även en stor prisutdelning där vi gärna nämner några

vinnare. Frcdrik Jonsson to€l hem segern i 7 kamp, Hilda N{elander och

Lars fins vann sen-tåvlingen. Tte kloka svarade rått i tipspromcnaden,
och marg. .rog .,,m \':1nrre ' minttr nnr- urncrirgcn.

Som traditior.r under julavslutningcn delas årets j,,rniorstipendium ut.

Arets stipendiat Sonva Häggström har under en 1äng periocl nred stort f-lit

och tälamod förbättrat sin teklik på ett sätt som få. Clratris Son),a I

Emil som a\.slutade dagen med jullottcriet r.ar sttålande. Och sist men

inte minst så strålade luciatåget genom mörkret nred många fina och

't,imnirgslulJ/ 
.li r qr r.

TÄLt< tÖR \l.l . ul.\ll.Nsl< \r (lcH uL\Dll.:
Och TÄCI( till alla F,r, föräldrar och juniorer som under denna avslutning

hjälpte till.
F./i:abeth

VUXENGRUPPERNA:

Start onsdag 7 januari.

20 29 februari är träningcn instä11d

pga spottlor,.

9-12 april är trälringen inställd pga
påsken.

30 april rräningen inställd pga
\ralbogsmässoafton.

Vi äterkommer om avslutningen
senarc undet r.åtcn.

JUN IORERNA:

Start onsdag 7 januari

17 i 8 och 24 25 janual är träningen
instä11d pga Scr.rior Iir\{.

20 29 februari är träningcn inställd
pga sPoftlol

15-19 mats är tränilrgen instiillcl pea

Junior-I3f .

9 12 april är träningen inställd pga
påsken.

20 maj är träninuen inställd pga helg
,log
Sista trätringsdag är dcn 2 maj 2004.

Tromben
f'ledlemstidning utgiven av NPTK, Näsbyparks
Tennlsklubb i Täby.

Ansvadt uttivare: Kenneth Bergbom
Grafisk form och redigerint: Kjerstin Gyltman
Tromben utkommer med lre na per år och
distribueras gratis till alla medlemma..
l'4edlemsävgift vuxen: 350 kr Medlemsavgift
barn: I50 kr Familj:700 kr
Tromben har tått sitt namn efter eft otag5art
lennisslag. Det är en mycket bakåtskruvad
stoppboll som slår ned på mottagarsidan men
far tillbaka som en bumerang.
Adress till klubben: NPTK-hallen,
Bergtorpsvågen 41, 183 64 Täby.

Tele: 08,756 22 02.lax:08-756 4l lO.
E-mail: info@nptk.com. Hemsida w.nptk.com.
Kanslie! har öppet:
l4ån.9' I4, tis.9- 18, onsd.9- 14 & l7-20,
torsd. l0- 18. fred.9-12 och 17-20.
Hallen är öppen för spel alla dagar 7-23.
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