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 ”Yes vi gick upp till elitserien!” jublar fr. v. Jennie Brobeck, Johanna Olsson, Elsa Melander 
och Ebba Undén. 

 
 
DAMERNA TILL ELITSERIEN!  JULAVSLUTNINGEN! 
 
HERRARNA KVAR I ELITSERIEN!  HÖSTENS PROFILER! 
 
SUCCÉ FÖR STOCKHOLM LADIES!  STEFAN ÅSLINS TRÄNARTIPS 
 
VILKA VINNER INOMHUS-KM?  HÖSTENS SERIESPEL! 
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KLUBBCHEFEN HAR ORDET!                                       

 
En extremt intensiv och rolig höstsäsong går mot 
sitt slut.  Ännu en än gång har vår klubbanda och 
gemenskap fått till följd att vi klarat av att 
genomföra en mängd aktiviteter på bästa vis. 
 
Stockholm Ladies, Investor Cup, hemmamatcher i 
elitserien, sammandrag och enkelmatch för 
damlaget, junioravslutning, tennisskoleturnering, 
vuxenkursavslutning, äldre veteraners 
julavslutning, sponsoraktiviteter är några exempel 
på aktiviteter utöver den ordinarie dagliga 
verksamheten som rullat på samtidigt.  
 
Det hade aldrig gått utan ett sådant otroligt 
engagemang från alla våra ideella hjältar och från 
vår kunniga och engagerade personal. Den mixen 
av ideellt arbete och personalen är en absolut 
nödvändighet om vi ska kunna hålla en hög nivå på 
vår idrottsliga verksamhet. Fler än 75 medlemmar 
har varit engagerade i ovannämnda aktiviteter!  
 
Vi fick många lovord för vårt arrangemang av 
Stockholm Ladies. Ett citat i rapporten som gick till 
Internationella tennisförbundet som värmde extra 
var ”friendly athmosphere”. Det är ju den miljön vi 
vill försöka skapa. 
 
Riktigt kul också att fler och fler medlemmar hittar 
till hallen när vi bjuder på bra tennisspel. Det var 
fullt pådrag under finalen av Stockholm Ladies. De 
som var där kommer nog tillbaka med tanke på 
vilken final vi fick se! 
 
För åtta år sedan anmälde vi ett damlag till Svenska 
tennisserien. Nu har laget gjort resan från den 
lägsta divisionen till elitserien! Härligt och extra 
roligt när vi har så många yngre tjejer som kommer 
underifrån! I den absolut sista matchen i serien var 
vi tvungna att vinna dubbeln i raka set. Vid 0-3 i 
första set såg det mörkt ut… Otroligt bra gjort av 
tjejerna att vända matchen.                                  
 

Herrlaget spelar 2011 i elitserien för tredje året i 
rad! När Johan Örtegren och Tim Göransson nästan 
samtidigt slog in matchbollarna i ödesmatchen mot 
Elfsborg kokade hallen. Johan bjöd återigen på en 
mängd läckerheter på tennisbanan. 
 
Klubbens målsättning är att tillhöra svensk 
elittennis på seniorsidan. Då krävs det att vårt 
damlag och herrlag ligger minst i division 1 eller 
elitserien. 2011 ligger båda lagen i elitserien. Vi är 
en av sex klubbar i hela landet som har båda lagen 
i elitserien, och den enda som bara har fem banor. 
 
När detta skrivs har vi precis haft en härlig 
junioravslutning och idag är det minitennistur-
nering för tennisskolan.Två dagar före julafton har 
vi vuxenkursavslutning med 40 st. anmälda! 
Den 2 januari börjar inomhus- KM. Men redan den 
17 december tjuvstartar KM med ”Lilla KM” för 
våra yngsta. Under finalhelgen av KM så har vi en 
KM-fest som vår energiska klubbkommitté håller i. 
Efter KM så startar tennisskolan, frukost- och 
torsdagstennisen på nytt.                                             
 
NPTK vilar aldrig!                                                                 
 
Det härliga med vår klubb är vi inte är en elit- 
eller breddklubb, utan vi är en klubb för alla 
åldrar och nivåer 
 
Skriver ofta om våra ideella hjältar. Nu måste jag 
passa på att skriva om vår personal och våra 
tränare. De gör ett otroligt jobb på tidiga morgnar, 
sena kvällar och helg efter helg i olika tennishallar. 
Det engagemanget och den kunskapen som de har 
är ovärderlig för NPTK! Att hela tiden utbilda 
tennispelare i olika åldrar är vårt viktigaste 
uppdrag!                                                         
 
Avslutningsvis vill jag önska alla medlemmar, 
samarbetspartners, ideella ledare, tränare och 
personal en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.  
 
Vi ses 2011!                                                                           
Hälsningar/Kenneth  
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HERRARNA KVAR I ELITSERIEN! 

 

I början av november, en månad innan 
elitserien skulle starta såg det mörkt ut! 
Jonathan Kidane var inte spelbar på grund av 
obegripliga collegeregler. Johan Örtegren var 
förhindrad på grund av jobb, Erik Cederwall 
hade precis fått diagnosen stressfraktur. 
Dessutom hade vi använt Marcus Åkerström, 
Anton Waern och Emil Lindgren i B-laget och 
av dessa får bara en ta steget från B-lag till A-
lag. Krydda det med att Tim Göransson åkte 
på en bristning i ljumsken så förstår ni läget. Vi 
hade därmed bara tre tillgängliga spelare i 
Bobo Delemark och Christoffer Solberg samt 
någon från B-laget. En månad innan seriestart 
ringde jag upp Gustaf Helgesson och bad 
honom att damma av racketarna!! Som den 
lojale lagspelare Gustaf är så tog han 
utmaningen och började träna med den 
disciplin man är van vid från hans sida. Emil 
Lindgren tog platsen från B-laget efter att ha 
tränat upp sig under hösten och dessutom 
vinna samtliga singlar i B-lagsserien. Så till slut 
hade vi i alla fall ett lag att ställa på banan 
inför premiären mot SALK på bortaplan. 
Matchen slutade 0-6 och var tyvärr ur vår 
synvinkel helt odramatisk. Vi fortsatte med 
hemmamatch mot GLTK och åter igen blev 
slutresultatet 0-6. Spelmässigt var Gustaf 
Helgessons match mot legenden Magnus 
Gustavsson klart sevärd. Visserligen slutade 
matchen 2-6 3-6 men den var mycket jämnare 
än så. Nästa match var mot Lidköping borta. 
80 mil i ostadigt snöväder är ingen hit men 
spelmässigt börjar det hända saker. Gustaf gör 
återigen en stark insats och pressar Anders 
Järryd till ett avgörande supertiebreak. Tim 
Göransson gör sin debut för året och gör 
tillsammans med Bobo en grym dubbel och 
besegrar Richard Holmström/ Christian Lindell 
i två raka set så det var ändå med en viss 
mersmak vi åkte hem för att ladda för den 

direkt avgörande matchen  mot Elfsborg.   
Med Johan Örtegren tillbaka i laget och Tim 
Göransson inne i singeluppställningen var 
förutsättningarna bättre än tidigare under 
serien. Johan som inte spelat en match sedan 
förra årets serie visade ingen ringrost alls och 
vann förstasingeln i två raka set. Det är 
fascinerande hur bra Johan fortfarande är!!  

  
Johan Örtegren imponerade återigen i 
seriespelet! 
 

Elfsborg kvitterade på andrasingeln efter att 
Fredrik Sandberg storspelat mot Bobo. Tim 
som fick gå in i en riktig måstematch inledde 
lite darrigt och spänt men förlust fanns nog 
inte på hans karta den här kvällen och till slut 
stod han som segrare efter vissa besvär. 
Gustaf gjorde sin bästa match i serien och gav 
inte rutinerade och meriterade Robert 
Wallerbert en chans. 6-0 6-4 i Gustavs favör. 
Därefter avgjorde Johan Örtegren/ Emil 
Lindgren lagmatchen efter högklassigt 
dubbelspel. Segern var bärgad och nya 
kontraktet i praktiken i hamn!  
 

Elfsborg var sedan tvungna att ta poäng i sista 
matchen mot SALK för att kunna gå förbi oss 
men det var aldrig ens nära. Vi avslutade med 
en 2-4 förlust mot Uppsala Studenterna. Våra 
segrar togs av Emil Lindgren på tredjesingeln 
samt Emil och Christoffer Solberg i dubbeln.                             
 
Kort om laget: Bobo, Tim; Emil, Christoffer, 
Gustaf samt Johan i Elfsborgsmatchen har som 
vanligt ställt upp helhjärtat för varandra och 
för oss ledare och det är verkligen otroligt 
roligt att få vara ledare för ett sånt gäng. Ni är 
klockrena!!                                          /  Stefan 



STOCKHOLM LADIES 2010! 

Michaela Honcova sträcker glädjestrålande upp 
armarna i luften efter att ha besegrat Anna Brazhnikova 
i en mycket välspelad final. ”Den här matchen är så bra 
att jag lika gärna skulle kunna sitta och kommentera 
den på Eurosport”, utbrast en imponerad och nöjd 
svensk förbundskapten Maria Strandlund-Tomsvik. 
 

    
Den schweiziske coachen Jens Gerlach ville komma 
nära spelet…           
 

Peter Bengtsson, informationsansvarig på Svenska 
Tennisförbundet rapporterade direkt från tennishallen! 

                  
Bollkallen Marcus Orest hann med att spela själv! 

Juniorlandslagskaptenen Johan Hedsberg, Fed Cup 
kaptenen Maria Strandlund-Tomsvik, sportchefen 
Johan Sjögren och Ullevis Peter Reimer gladdes åt de 
svenska framgångarna!  
 

 
Näsbyparkstjejen Ebba Undén gladde med positivt spel 
och vinst i första omgången i huvudtävlingen. 
 

Kom 
ihåg var ni läste namnet Cornelia Lister först! Hon 
kommer att bli riktigt bra! Cornelia visade upp en stark 
vilja och kunde avgöra poängen med både serve och 
grundslag. Med en bättre fysik så blir hon att räkna 
med framöver. I årets tävling kvalade hon in i huvud-
tävlingen och vann ett set mot Anna Brazhnikova!



Fransyskan Stephanie Vongsouth som besegrat två 
topp 100 spelare förlorade mot Anna Brazhnikova i 
semifinalen! Vongsouth var förstaseedad i tävlingen 
och rankad 310 i världen. 
 

 Det är inte utan att vi tycker synd om Anna 
Brazhnikova. Anna spelade strålande och bjöd på en 
fantastisk final, men föll för andra gången på mållinjen i 
både singel- och dubbelfinalen! 
 

Slovakiskan Michaela Honcova visade upp ett spel som 
kan innebära att hon blir en topp 100 spelare. 

En besviken finalist Anna Bazhnikova, mästarinnan 
Michaela Honcova och Investors prisutdelare Magnus 
Dahlhammar. 

 
För att klara av ett arrangemang som 
Stockholm Ladies med 19 nationer på 
plats behövs det…

Duktiga bollkallar…     
 

 
 En rutinerad refree vid namn Anders Wennberg…

Chaufförer som kör                                   
   



Forts. från föreg. sida.

Huvuddomare och linjedomare… 
 

                           
Någon som strängar…                                                  
Medlemmar och Krister som tar hand om 
bollkallar, spelare, ledare, publik… 
 

Allt det hade vi!!! 

 
Tack alla som gjorde 
festen möjlig! 

    

                           
Någon som strängar…                                                   
Medlemmar och Krister som tar hand om fikasugna 

         

Tack alla som gjorde 
 

 

INVESTOR CUP     

Under finalhelgen av Stockholm Ladies spelades även 
finalen i regionstävlingen Investor Cup. Tävlingen är för 
flickor 12 år och yngre. I finalen möttes Stockholm och 
Region Syd. 
 

 Stockholmstjejen Sandra Örtevall imponerade under 
helgen. 
 

Den mycket jämna finalen vanns av Region Syd.
 

Men stockholmstjejerna gav dom en match ända 
mållinjen. 
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VETERANERNAS SERIESPEL 
 

H45-laget går som tåget (sommartid). Efter 
seriefinalen den 12/12, kan laget nu gå till jul-
vila som serieledare. Laget är obesegrat trots 
tufft motstånd. Men med ankaret Fredrik 
Waern som i par med Ulf Persson i dubbel inte 
förlorat några matcher och med de övriga 
Björne Stenqvist och Jan Rydegran har laget 
varit svårslaget. Den bredd som präglar inte 
bara juniorerna i klubben utan även veteraner 
utgör en bra grund för fortsatta framgångar. 
 

H 45 Lag två har gått ut löst i sin serie och 
kommer tillbaks laddade efter jul! 
 

H35 laget har däremot anammat tågtrafiken 
vintertid. Idel snöpliga förluster gör att laget 
förhoppningsvis tillfälligt placerar sig sist i 
tabellen. En seger och 4 förluster, är inget att 
skryta med. Dock har förlusterna varit av 1-2 
karaktär, något som visar på att det är små 
marginaler. I laget under har säsongen Björn 
Sahlin, Ulf Zacharias, Stefan Andersson, 
Andreas Sand (fd Åkesson), M-O Engarås, 
Fredrik Ahlqvist spelat. En särskild eloge till 
Jan Rydegran som med kort varsel hoppade in 
i matchen mot Gustavsberg och slog deras 1:a 
i supertiebreak, en riktigt imponerande insats. 
 

Då Björn Sahlin arbetat hårt under hösten 
med de övriga serielagen, hoppas vi vintern 
ska bli lite lugnare och att han kan spela lite 
fler matcher. Med honom i laget kommer 
NPTK bli svårslagna.   Björns inställning är helt 
otrolig, tex lördagen då vi mötte Gustavsberg, 
åkte Björn med P15 kl 06.00 till Örebro, för att 
sedan köra (förhoppningsvis lagligt) tillbaks till 
Åkersberga för att lämna av killarna som hade 
match i Nordea Cup. Därefter åter till vår hall 
för H 35 match. Det visar vilken lagmoral som 
finns.  
 

H 55 laget som siktar på att ta tillbaks platsen i 
division 1 har börjat bra och leder för 
närvarande serien. Efter en tung start borta 
mot Mjölby på deras mycket snabba filt har 
det blivit fyra raka segrar. Mycket talar för att 
det är NPTK och just Mjölby som gör upp om 
seriesegern. Anders Björklund, Anders 
Svensson, Torbjörn Jakobson, Torbjörn 
Backvall är de som spelat hittills. 
 

H 65 laget – Börje Skånberg, Ulf de Faire, 
Bengt Ilveby och Jan Dahlqvist- ligger för 
närvarande på tredje plats med en match 
mindre spelad. Vinner de mot Uppsala TK 
kommer de att avancera till andra plats endast 
två poäng efter SALK. B  

 

 
 

 

 
Börje Skånberg och Bengt Ilveby inför matchen mot TK 
Hobby. Noteras kan att nyförvärvet Bengt Ilveby är 
obesegrad i singelspelet. 
 

Individuellt måste nämnas Björn Stenqvist, 
som för 4:e året i rad vann Head Cup i 
Sundbyberg. I finalen slog han en annan 
NPTK:are, Mats-Olof Engarås i 3 tuffa set. Att 
de spelade i precis 3 timmar gör inte bedriften 
mindre ärofylld. 
Jan Rydegran gick till final i STV Classic och 
vann dubbelklassen tillsammans med Tomas 
Hellgren, Danderyds TK. 
 

NPTK BÄST I LANDET! 

              
NPTK  blev återigen bästa herrklubb i VSM 2010! 
Börje Skånberg poserar – på redaktörens begäran – 
med priserna.   

Fredrik Ahlqvist 



FRUKOSTTENNISEN GER 
UTDELNING 
 

Fredag 17 december är det slutvinjett och 
prisutdelning för höstens frukosttennis.       
 
Jag har tagit fram ett nytt och med all säkerhet 
populärt återkommande pris till säsongens 
segrare även om en viss saknad till vår 
traditionella kaffepump kommer att infinna sig.  
 
Naturligtvis är Bertil Nelson på plats efter en 
skön vistelse på Kanarieholmarna, inte bara för 
prisutdelningen utan för att lägga beslag på de 
viktiga chokladbitarna. Pia Jäger tänder de 
mysiga morgonljusen som vanligt. 
 
I höst har vi hittills haft 21 stycken på plats på 
frukosttennisen eller mellan sex och tio per 
tillfälle. Pia Jäger, Christina Molander, Emma 
Körnefors och Malin har representerat 
damerna, Bertil Nelson seniorveteranerna, Lars 
Björklund från alla håll, Johan Taxén och 
Johan Wänlund, hög mysfaktor, Jeff 
Krayenbrink direkt  influgen från staterna , vår 
tyske vän Ulrich Adamheit full av energi från 
Vattenfall, Magnus Westerberg, Jan Körnefors, 
Emma och  Christina Vaxholm, Goran ”glad 
och het” Schillström och Tord ”Bajen” 
Häversjö  och flera ej nämnda. Tillsammans 
blir det många skratt på banan och frukosten 
efteråt. 
 
 I skrivande stund när det endast återstår två 
omgångar har Lars Björklund en betryggande 
ledning framför Johan Wänlund, Bertil 
Nelson och Bengt Lundgren. Johan ligger just 
nu tio poäng efter Lasse. Varje seger ger två 
poäng och oavgjort en poäng. Att det blir tufft 
för Johan förstår ni när maxpoängen brukar 
vara åtta poäng efter fyra matcher.  Många är 
förklaringarna varför de andra inte ligger i 
topp. Johan Wänlund saknar familjen 
Wänlunds viktiga colaburk till frukost. Johan 
Taxén är frågande varför han alltid ska möta 
mig i sista matchen, Lasse är alltid på plats 
utom den gången när han åkte till Skåne, Bengt 
vinner inte alla matcher. 

 
Tack för alla underbara frukostmornar!  

         
Kanske var det på träningslägret i Kroatien som Lars 
Björklund hittade formen? 
  

PÅ TORSDAGSTENNISEN 
BASAR BJÖRN! 
Björn Sahlin har högsta växeln i på vår 
lunchtennis. Här är det supertiebreak och 
både singel- och dubbelspel. Högt tempo och 
snabb rotation på matcherna gäller när 
Björn basunerar ut nästa matchpar. 
 

Den alltid retsamme Björn är alltid den alla vill 
slå och allt som oftast går utmanarna bet på 
uppgiften. Det som svider mest är 
kommentarerna efteråt som gör att alla vill 
testa igen. 
 

Björn har några välmenande kommentarer runt 
några av deltagarna: 
-Jag  är orolig för Johan Taxéns handled när 
han försöker ta min serve. 
 

-Micki  Zander, en riktig resident, liksom Peter 
Hässler, stabila kämpar, inte missat många 
gånger. 
 

- Lars Björklund försöker alltid vinna 
 

-How weired is Ross 
-Brian Owens skulle kunna jobba lite på sitt 
uppkast. 
 

-Marie Edholm kämpar på allt! 
 

-Conny Trygg en slitvarg, men något spänd! 
 

-Magnus Westerbergs fotarbete exemplariskt. 
 

-Jag tror inte jag har förlorat en enda match 
och skulle jag ha gjort det har jag förträngt det 
direkt!  

 
Eddie 

 



 
 

 
Här ska det vara reklam för 
Volksvagen o SEB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Här ska det vara reklam för 
Volksvagen o SEB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här ska det vara reklam för 
Volksvagen o SEB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENGAGEMANG PÅ 
VUXENTRÄNINGEN 
 

Hösten lider mot sitt slut och vi slipar som 
bäst inför vuxenavslutningen onsdag  22 
december .  Det ser ut i skrivande stund som 
att det blir lika härlig uppslutning nu som 
tidigare år. Trots att vi den här gången är 
bara två dagar före julafton. Det kommer in 
nya anmälningar varje dag och det ser ut som 
vi går upp mot 40 deltagare! 
Vuxenavslutningen är en sista gemensam 
omgång varje termin för våra deltagare. Vi 
spelar dubbel i bäst av fyra games, med 
varierande partners och motståndare, på alla 
banor i två timmar och när alla är spelklara 
har vi en liten prisceremoni och fikastund 
tillsammans i klubbserveringen. 
 
Vi som är ordinarie tränare tycker att det är 
otroligt inspirerande och kul att träna alla i 
vuxengrupperna. Alla deltagare går in 
helhjärtat för sin träning och även om vinna är 
nästan allt för en del är det med glimten i ögat 
och det är alltid nära till skratt. 
 
De dagar som ändå kommer när vi är 
nödbedda att hitta en ersättare så vi haft en 
fantastisk vikariepool att ta av. Här kommer 
en liten presentation av några. 
 
Fredrik Rogersten: Ständigt förväxlad med 
Federer, utanför banan. Ser alltid avslappnad 
ut men när träningen väl sätter igång blir det 
tufft. Har hittat en vacker ”söderböna” som 
får honom att lysa upp på träningen. 
 
Erik Cedervall, den ständigt leende tränaren 
från vårt A-lag i Elitserien. Sprider en positiv 
stämning på träningarna och ambitiös ut i 
fingerspetsarna. Han är klubbens ”Gunde 
Svan” när det gäller sin egen träning och med 
samma iver kliver han in och kör 
vuxenträningarna. 
 
Johanna Olsson: Eriks motsvarighet på 
damsidan när det gäller noggrannheten i sin 
träning. Ständigt i rörelse på banan och det 
gäller även när hon jobbar som tränare. Det är 
ingen som går på banan under hennes 
ledning, då är det tempo som gäller. Även 

Johanna spelar i vårt A-lag och numera klara 
för Elitserien. 
 

Todd  Åkesson: Vår store hammarbyare, den 
svajande majskolven, som Nacka Skoglund 
kallades. En härlig touch med bollen som 
tränare, varm och pedagogisk. Flera av mina 
elever har varit riktigt lyriska när de har fått ha 
honom. 
 

Martina Haas: Martina är Johanna Olssons 
tidigare träningspartner men har sen en tid 
tillbaka fått trappa ner på grund av en 
efterhängsen skada. I likhet med Johanna är 
hon mycket noggrann och det sprider sig en 
skön harmoni och trygghet på hennes bana. 
 

Sebastian Baehre: Det är vårt senaste 
nytillskott från Vaxholm. Har klivit in på alla 
tränarnivåer i klubben, från vuxenträningen 
ner till tennislekis och sprider en mysig känsla 
runt sig. Mina vuxenspelare som har haft 
honom tycker han har varit tuff alltså precis i 
min smak ☺ 
 

Alexei Zaitsev: Vår ryska stjärna, KTH-
studerande och varmhjärtad person. Tränare i 
alla tennisskolans olika aktiviteter.   
 

Millis Heimklo: Ett ord som beskriver denna 
härliga tvilling är engagerad och glad. Noga 
med att alla trivs med hans övningar. 

 
Millis Heimklo är en av många juniorer som är otroligt 
bra på att ställa upp i klubbarbetet. Här dömer han 
under damernas division 1 ett spel. Förhoppningsvis 
blir han snart skadefri så att han kan göra comeback på 
tävlingsarenan. 

 
Anton Waern: Sympatisk person som värnar 
om alla i klubben. Han är på väg in i vårt 
herrlag i elitserien och har en vacker 
enhandsbackhand som våra deltagare kan 
försöka efterlikna.  
 

                     Eddie 



STEFAN ÅSLINS TRÄNARTIPS 

 
 
ÖKA FLYTET I DITT RÖRELSEMÖNSTER 
 

” Mitten är inte alltid Mitten ” 
De flesta som någon gång har haft en tränare 
har säkert hört att man måste tillbaka till 
mitten efter varje slag. Det stämmer eftersom 
du måste täcka hela banan när motståndaren 
slår. Mitten avser i det här fallet mitten av den 
yta där motståndaren kan tänkas slå bollen. 
Detta innebär i klartext att om du själv har 
slagit en vinklad backhandcross är mitten i 
stort sett mitt i din backhandhalva eftersom 
du måste täcka vinkeln ute på din 
backhandsida och samtidigt inte behöver vara 
överdrivet rädd för ett rakt slag eftersom 
riktningen i det slaget kommer att vara i stort 
sett parallellt med sidlinjen. 
 

Utgångsposition i djupled 
För att undvika onödigt och ineffektivt 
fotarbete är det viktigt att du positionerar dig i 
djupled utifrån kvaliteten på ditt slag. Det vill 
säga att när du får till ett bra slag (längd, 
placering i sidled eller tryck) kan du gå in 
närmare baslinjen i din utgångsposition för att 
snabbare kunna ta vara på den förväntade 
korta bollen. Om ditt slag blir misslyckat är det 
bättre att du positionerar dig lite längre bak så 
att du hinner försvara dig eftersom du 
förmodligen blir satt under press. Självklart 
kommer detta inte att rädda dig i samtliga 
situationer men du kommer med tiden röra 
dig effektivare samt bli bättre både offensivt 
och defensivt om du kan göra det till en vana 
att jobba på det här sättet. 

SENIORVETERANERNA LYFTER 
KLUBBEN! 
 

Seniorveteranerna visade återigen vilken 
uppslutning de har till sina matcher, Såväl på 
hemma- och bortamatcherna.                   
Bertil, Hans, Margareta och många, många 
andra följer med på alla matcher med stort 
engagemang och inlevelse. 
 I sista matchen mot Norrtälje var det fullt 
pådrag på båda läktarsidorna med härlig och 
gemytlig stämning bland publiken.  
 

Endast våra A-lag kan dra till sig tillnärmelsevis 
det stora intresset. Mycket av allt det här kan 
förklaras av det arbete som läggs ner när det 
gäller trivsel på läktaren för att få publiken, 
såväl våra medlemmar som gäster, att njuta 
under matcherna. Servering av fika, av alla de 
slag bjuds det på kombinerat med ständiga 
proffsanalyser från läktaren.  
 
Jag har haft nöjet att få följa med på borta-
matcherna till Uppsala och Åkersberga. Även 
där är gästfriheten underbar. Sportsligt har 
det dock gått lite tyngre. Den enda vinsten 
kom borta mot Åkersberga efter att Birgitta 
Anglered och Gun Isaksson visat vägen.  
 
Nu har de precis haft en härlig julavslutning.  
Sigvard Palmgren rapporterar om en helt 
ojämlikt, jämlik serietävling som avgjordes på 
luciadagen, där elektroniska räknedon av 
modernaste snitt och deras slumpgeneratorer 
används för lottning och administration.        
Till slut stod paret Lars- Gunnar Mattsson 
/Hans Zetterberg som segrare med Per-Olof 
Ceder/Lars Lieberg på andra plats.  
Jag vill tacka John-Erik Dahl, Sigge Åke W och 
alla er andra för att jag får uppleva den 
klubbgemenskap som ni tillför vår klubb.  
 

 Eddie 
 



DAMLAGET TILL ELITSERIEN! 

Jennie Brobeck och Ebba Undén smider planer! Tjejerna 
vann sex av sex dubblar i serien!                                                                                        

 
Jag har drömt om Elitserien i tio år. De som 
har spelat är Jennie, Ebba, Johanna och Elsa 
där Johanna kändes given men Elsa visade på 
träning och i match att hon skulle vara med 
och slåss om tredje singeln. Vi började i 
Svandammen Uppsala, mot Uppsala där alla 
vann. Ett glatt gäng åkte bilen hem.  
 
Nästa dag mötte vi Västerås, där Elsa krossade 
deras trea och super -Ebba mosade även där. 
Jennie förlorade. Men hon och Ebba spelade 
en grym dubbel. Jennie som har varit skadad 
och till en början inte skulle spela serien. Men 
hon insåg nog att drömmen skulle vara körd 
utan henne. Fyra poäng efter första helgen.  
 
Onsdagen därpå väntade Mälarhöjden 
hemma. Elsa fick fortsatt förtroende och hon 
vann en väldigt viktig match mot deras trea. 
Ebba krossade som vanligt. Jennie föll i 
supertiebreake. Hon skakade av sig torsken 
och gjorden bra dubbel igen.  
 
En veckas uppehåll sedan ny drabbning i 
Mälarhöjden mot Spårvägen. Johanna hade 
tränat bra och hon fick förtroendet på tredje 
singeln. Hon vann en bra match. Ebba gjorde 
som vanligt. Jennie gjorde en bra match och 
hade 4-3 och gamebollar till 5-3 men det gick 
inte. Sedan fick vi en dålig start i dubbeln men 
vände och vann i supertiebreake. 
 

Nästa dag match mot Uppsala TK med Anna 
Brazhnikova som gick till final i vår ITF tävling 
Stockholm Ladies. Johanna som har 
plusstatistik mot deras trea fick köra igen. 
Johanna kom under med 4-1 men kämpade sig 
upp till 4-4 och öppet läge, (det svider när jag 
skriver detta), men det gick inte. Lina Hallgren 
spelade hem matchen. 
Ebba gjorde sin näst bästa match i serien och 
lät inte Karin ha en lugn stund under hela 
matchen. 
Jennie föll mot Anna. Men vi lyckades spela en 
grym dubbel och få delad pott. Så inför sista 
helgen hemma hade vi 9 poäng och Järfälla 
likaså. 

 Elsa Melander debuterade i A-laget med den äran! 

 
Efter vinst med 3-1 mot Kramfors på lördagen 
mötte vi Järfälla i en ren seriefinal på 
söndagen. Vi kunde spela oavgjort om vi vann 
våra matcher i två raka set. 
 
 Elsa började och fick en bra start. Tog ledning 
med 4-1 och 4 bollar till 5-1. Sedan var det 
TILT. Elsa fick frossa och förlorade med 6-4, 6-
2. 



Ebba mosade Cissi Helland med 6-0, 6-1 vilket 
var hennes bästa match.  Jennie föll mot 
Rebecca Peterson. 
 
Nu var vi tvungna att vinna dubbeln i raka set.  
 
När vi låg under med 0-3 såg det mörkt ut och 
när vi låg under med 2-4 och de hade 
gameboll till 5-2 då var det svartare än mörkt. 
Men dessa två tjejer är så grymma. De vände 
och tog första set med 6-4. Sedan var det 
aldrig något snack. 
 
Så med ett sets marginal tar vi klivet upp till 
Elitserien. Helt underbart. Drömmen var sann! 
 
Lite om spelarna: Jennie kunde borsta bort 
sina singelförluster för att sen kunna tagga till 
och vinna 6 av 6 dubblar (Johanna och Ebba 
spelade första dubbeln), vilket är magnifikt. 
 
Ebba vann allt. Mer behöver inte skrivas. 
 
Johanna kunde ta att hon vart bänkad på ett 
fint sätt och peppade laget mycket bra. När 
hon sen fick chansen vann hon sin första 
match och var bollar ifrån den andra. 
 
Elsa vinner 4 av 5 matcher. Riktigt bra gjort. 
Peppar hela tiden. 

 
Tack för drömmen. 

 

Reds.anm.  Stort tack till Björn, Elisabeth och 
Stefan för ett fantastiskt arbete med 
damlaget! 

P 15 
Där började vi med att krossa Danderyd. 
Riktigt skönt. Sedan fick min kollega Stefan 
uppleva en torsk mot Salk. Nästa drabbning 
var mot Västerås där vi fick problem. Men 
Rickard Solberg vann trots skada. Oskar fick 
migrän och fick lämna WO. Men till slut vann 
vi med 3 -1.  
2 – 2 mot KLTK var starkt. Sista matchen 
Örebro borta kl 08.30. Långt innan 
tidningsbudet funderade på att äta frukost 
satte jag mig i bilen. Tyvärr efter mycket 
drama föll vi med 3-1, vilket kändes tungt. 
Men vi hänger kvar i högsta division även 
nästa år. De som spelade var Oskar Waern, 
Rickard Solberg och Jesper Åkerlund. 

 

B LAGET 

 
Emil Lindgren har svarat för en strålande comeback 
under hösten. 

 
Att kalla B-laget för B känns ganska segt. Med 
tanke på att det är många klubbar som skulle 
döda för att vara i vår division två. Nog om 
det. En spelare från B laget får ta klivet upp till 
A-laget. Den som tog det klivet var Emil 
Lindgren som vann alla sina singlar. Marcus 
Åkerström svarade för en grym skalp när han 
vann mot ATP-rankade Patric Rosenholm, 
KLTK. Det visar vilken chans vi har att slåss i 
toppen nästa år. Starkt gjort av oss att som B-
lag hänga kvar i en serie enbart bestående av 
andra klubbars A-lag. De som har spelat är 
Anton Waern, Marcus Åkerström, Todd 
Åkesson, Fredrik Rogersten, Emil Lindgren, 
Pelle Larsson, Stefan Andersson och kapten 
Björn. 

 
   Kram Björnen 



HÖSTENS RESULTAT 
 
De fortlöpande resultaten brukar ju anslås i 
hallen och att lyfta fram alla goda resultat 
under hösten skulle ta för mycket tid och 
plats. Därför har jag valt att fokusera på ett 
fåtal prestationer. Detta är taget ur minnet 
och jag har säkert glömt någon som borde stå 
där. 
 

Erik Cederwall har tyvärr drabbats av 
långtidsskada men hann i alla fall med att 
vinna Borlänge Open HS innan han gick 
sönder. 
 

Anton Waern vann 18-årsklassen i 
Sollentunaspelen. 
 
Christoffer Solberg har varit i Asien på en 
månadslång turné och skaffat sig rutin av 
internationella matcher. Christoffer var i 
kvartsfinal i en kategori 3-tävling vilket är 
imponerande två år ung. 
 
Jesper Åkerlund har hunnit vinna 14-
årsklasserna både i Åkersberga och Lidingö 
och dessutom varit i semifinal i dubbel i den 
internationella 14-årsklassen i Göteborg. 
 
Joel Åkerlund och Jonatan Lagergren har varit 
flitigt i elden i höst och spelat bra i tuffa ” 
stockholmstour”- tävlingar.  
 
Gorgi Attling har jobbat bra med sin teknik i 
höst och dessutom spelat rikligt med matcher. 
Gorgi vann 12-årsklassen i Norrtälje. 
 

 
Isabella Karo har matchat tufft i h öst och mycket i 
äldre klasser men hävdar sig jättebra och blir riktigt 
intressant när hon får börja spela sin egen klass i de 
stora tävlingarna. 

 
Elias Wiorek är en annan tennisintresserad liten talang 
som gång efter annan går långt i tävlingarna  

 
Ebba Undén som krigade ner sin finska 
motståndare i Stockholm Ladies och därmed 
skaffade sig 2/3-dels världsranking! Vilken 
tävlingsskalle den tjejen har!! 
 
Elsa Melander har äntligen fått vara frisk en 
höst och som hon har svarat på träningen. 
Elsa vann både 15 och 16-årsklasserna i 
Åkersbergas internationella juniortävling.  
 

 
 Enni Zander har haft en grym utveckling senaste året 
och radar upp framskjutna  placeringar i tävlingarna. 
Höstens peak är ändå segern i Tumbas Stockholmtour-
tävling där Enni besegrade Linnea Malmqvist som 
räknas som en av landets vassaste 12-årstjejer. 

                               
   Stefan 
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JULAVSLUTNINGEN 2010

På bana 3 o 4 var det en sexkamp. Här är det Gustav 
Hasslegren som spänt följer sitt försök! 
 

Kameramannen levde farligt när Erik slog sina 
straffar. Linda Neffler såg ut att hoppas på att han 
skulle träffa kameramannen istället för målet… 
 

Axel Ekström och Oscar Wollman teamade på och 
utanför banan. 

”Gick bollen verkligen in i hinken? Är det sant?” 
 

Nästa år ska jag nog inte bara vara med på 
sexkampen och frågesporten. Jag ska nog spela 
dubbel med pappa också filosoferade Gustav Ström! 



         
På något sätt fick Elisabeth ihop minitennisdubbel-
turneringen i år också! 
 

Richard o Viktoria Ullbin, Olivia Larsson o Lisa 
Regnér, Mia o Klara Härdling och Olle Harping- 
Ryden med mamma gav allt i dubbelturneringen! 
 

       
Det fanns många olika uppställningar i dubbelspelet. 
William o Stefan Hasselgren körde med en släpande 
libero. 
 

 
Tränarna Jacob Bergstrand och Viktor Österberg var 
på plats och hjälpte till!

Spänningen var total när Emil Härdling drog 
vinnaren i frågesporten. 

       
Och vi som trodde att det bara var Olivia och Pelle 
Larsson som gillade att vinna. Nu vet vi att även Anki 
har vinnarskalle i hushållet! 
 

                      
Linus Palerius tyckte också om att vinna! 
 

Efter prisutdelningarna var det dags för det stora 
lotteriet i klubbrummet med Todd Åkesson som 
lottdragare. Som ni ser på bilden var spänningen 
total! Tack alla som skänkte priser till det fina 
lotteribordet! 



HÖSTENS PROFILER

 
 
En ny härlig grupp av ideella 
tennisintresserade eldsjälar håller på att 
växa fram i klubben. Den kommer från 
våra vuxenkurser, drop-in aktiviteter, 
klubbtävlingar och Kroatienresan. 
 
Två av dom som kommer den vägen är 
Johan Taxén och Johan Wänlund. 
Vuxenkurser, frukosttennis, KM och 
Kroatienresan. Allt har de varit med på och 
bidragit med ett sprudlande humör!                                             
 
Under Stockholm Ladies, damernas 
division ett spel och herrarnas elitseriespel 
hjälpte de till som linjedomare! Skjutsa 
spelare hann de med att göra under 
Stockholm Ladies. 
 
Vi tog oss en pratstund med dessa 
gentlemen. 

- Hur kommer det sig att ni engagerat 

er i klubben? 

- Till att börja med så trivs vi så bra i 

klubben. Sen är det häftigt att vara 

med i en klubb som har både en sådan 

bredd- och elitverksamhet, säger 

Johan Taxén 

- Sen har det ju blivit ännu roligare när 

vi lärt känna fler och fler människor i 

klubben menar Johan Wänlund. 

- Ja, Kroatienresan, torsdagstennisen 

och klubbtävlingarna har ju inneburit 

att vi träffat en massa andra 

tennistokar skrattar Taxén. 

- Kroatienresan var magisk, både på och 

utanför banan skrattar Wänlund. 

- Ledarna Björn, Eddie och Ragge var 

som klippt och skurna för resan 

tillägger Taxén. 

- Vad står närmast på programmet? 

- Nu gäller det att vässa KM-formen, för 

vi har väl en bit kvar till A-laget - även 

om vi vann enkelt mot Björn Sahlin i 

Kroatien - gissar Taxén! 

- När man stod på banan som 

linjedomare så fick man verkligen 

känslan för hur fort det går, så vi 

kanske behöver något ytterligare år på 

oss… 

Redaktionen tackar för pratstunden och för 
deras härliga klubbhjärta!  

 
 
KOM IHÅG ATT ANMÄLA ER 
TILL KROATIENRESAN 
VÅREN 2011! 

Många trevliga middagar med mycket 
skratt! 
 

Tre timmar tennis om dagen i en fantastisk 
miljö!  



ÅRETS JUNIORSTIPENDIAT 
 

Jesper Åkerlund fick ta emot priset som årets 
junorstipendiat på julavslutningen, med motiveringen: 
 

”Jesper har under året haft enorma 
framgångar med vinsten i Sverigefinalen i 
Kalle-Anka Cup som pricken över i:et.  
 
Jesper har även representerat Sverige i 
landslagssammanhang.  
 
Jesper lyckas dessutom alltid kombinera en 
het vinstvilja med ett mycket sportsligt 
uppträdande på tennisbanan.  
Jesper är även en uppskattad kompis i 
tennishallen”.  

 
STYRELSE JUBEL! 
 

 Lena Olsson, Michael Brobeck och Dalibor Turina 
jublade när damlagets avancemang till elitserien var 
klart!  

 
 

ÅRETS ELDSJÄL 2009/2010 
 
 

 
Todd Åkesson fick emot utmärkelsen Årets Eldsjäl på 
julavslutningen med motiveringen: 

 
”Todd Åkesson sprider en enorm glädje i 
tennishallen genom sitt sätt att vara och är 
helt enkelt en fantastisk eldsjäl och kompis.  
 
Todd ställer alltid upp i klubbarbetet på ett 
engagerat, positivt och kunnigt vis. 
 
Todd tävlar inte lika mycket som en del av 
klubbens övriga juniorer men är en mycket 
duktig tennisspelare.  
 
Todd är även uppskattad som tennistränare” 

 

ANTON OCH JOHANNA PÅ PLATS 
NÄR DET HÄNDER! 

Anton och Johanna följde herrarnas elitseriespel med 
spänning. 
 



KM-FESTEN NÄRMAR SIG! 
 
Anmälningarna strömmar in och det är 
kul att spekulera i det som komma ska. 
Finalprogrammet är spikat och uppsatt i 
hallen vid klubbserveringen. Det kommer att 
bli många spännande finaler och som 
mästare är man alltid ihågkommen i 
klubbens historia. A champ is a champ, som 
Ingemar Johansson brukade säga. Björns 
Dart-KM är ett av de nya inslagen och där blir 
det bäst att vara mentalt förberedd för 
psykningarna kommer att hagla tätt. 
 
Herrsingel 
Regerande herrmästaren Christoffer Solberg 
ser ut att få det tufft, men älskar utmaningen. 
Anmälda redan nu är förra årets finalist Anton 
Waern tillsammans med Emil Lindgren och 
ödmjuke grusmästaren Björn Sahlin. Gustav 
Helgesson är en av de riktigt många heta 
namn som har annonserat sin anmälan. Han 
var med redan på ute-KM, då han och Marcus 
Olsson skakade om Fredrik Rogersten och 
Björn rejält  i herrdubbeln och så när lyckades 
vinna. 
 
B-singeln blir som vanligt KM:s hetaste B-klass 
och största klass totalt. En klass som alla 
herrar vill vinna och på det sättet  låta 
tuppkammen växa . Utemästaren Marcus 
Fogel drömmer om att lyckas inomhus, båda 
bröderna Åkerlund är anmälda och blir 
hyperfarliga trots sina unga år. Tidigare 
mästaren Mats Wänlund blir även att räkna 
med om han slipper ett nervöst derby mot 
kusin Johan eller bäste vännen Peter Nordlund 
även han en segeraspirant. En sak är säker, 
det kommer att snackas en hel del. En annan 
sak är säker , Fredrik Ahlqvists backhandslice  
 
Damsingel 
Johanna Olsson är klubbetta .  B-singelns etta 
Katarina Hillborg har fått ett riktigt getingbo 
runt sig. Främst utmanar Pia Jäger, lika 
bollsäker som Katarina, men har sluggat sig 
igenom träningarna som aldrig förr. Andra 
farliga är Linda Neffler och Therese 
Hasslegren. 
 
 

Dubbel 
 
I herrdubbel  vann Fredrik Rogersten och 
Björn Sahlin en kaxig seger förra året, men fick 
se sig besegrade i ute-km av de för dagen 
starkare Stefan Anderson och Markus 
Hagstrand. Ett möte mellan dessa två par 
kommer att osa hett. Björn och Fredrik vill till 
varje pris behålla titeln inomhus och sedan ta 
tillbaka KM på grus.  
Två som verkligen vill lägga sig i 
segerdiskussionen är Christoffer Solberg och 
Anton Waern. De har inte glömt den nesliga 
finalförlusten på målsnöret mot Fredrik och 
Björn. Det är så mycket prestige som ska göras 
upp här. 
 
Damdubbeln kanske får en ny segrare. Det 
omöjliga kusinparet, Enni och Celina Zander 
kanske inte kommer till spel. Celina har spelat 
sparsamt sista året, men gjorde ett inhopp i 
somras som räckte till seger för paret. Nu blir 
titeln mer öppen än någonsin. Enni med ny 
partner är förstås med i segerdiskussionerna 
och så Lisa Regnér och Elvira Sten.  
 
Övriga dubblar som mixed och generation ser 
ut att växa. Generationsmästarna Johan och 
Melker Mattsson njuter av livet som året runt 
mästare. Vi väntar på en ny tresetsdrabbning i 
följetongen mot Magnus och Jacob 
Söderblom. Storpublik är som vanligt att vänta 
till seniorveteranernas finaler. Bengt Löfmark 
lär ha fått sina finalnerver stärkta efter det 
publiktryck som var i somras. 
 
Veteran 
Publikfavoriten Bengt Löfmark finns med i 70-
klassen. Veteranklasserna  blir spännande och 
jag hoppas så småningom kunna starter även 
klasser för damerna. Glädjande har det börjat 
efterfrågas nu. 
 
Junior 
Det är här framtidens spelare visar upp sig. 
Många tar här sina första steg som 
tävlingsspelare. Pojkar 12 utmanar herrarnas 
B-singel som KM:s största.  

                 Eddie 
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Näsbyparks Tennisklubb 
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Kom ihåg: 
 

KLUBBMÄSTERSKAPEN OCH 
KM-FESTEN! 

 

 
 

NPTK OPEN 25/2 – 6/3 

 


