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Ordföranden har ordet

Trots allt - det våras for klubben !

Ävcn om det utomhus lortlarande är vinter och våren är
ordentligr lörsenad går klubben r.r.rot ljusare tider. Den
stora ombl.ggnirden påbör'jas nämligen de lbrsta dagarna

iapril.

Ombyggnaden påbörjas den 3 april
Då påbörjas rivning och ombvggnad av mittsektionen
med entrd och delar av övelvåningens fiämre och bakre
delar Dct är ju dessa delar sonr konmer att få en

order.rtlig ansiktsll.ftning med liinsterparticr på den övre
våningens båda gavlar. Utrymme föl detta skapas genom
arr dL ^ onrf*rrrnde renri,rlrrio-'-urru.rnin5<rr på öre-
våningen rivs, liksom lokalerna i der gamla bollrummet
på nedre botten och cn stålkonstruktion för den nya

övcrvåningen byggs upp. Dessutom skall oijepannan
och oljetanken rivas och ersättas mcd ny utrustning 1?)r

uppr'ärmning och varmvaten.

När detta arbete påborjas i början av april konmel
området mellan bana 2 och 3 att avskärmas med ple,
senningar. Den bakre trappan från överyåningen komm,
mer att stängas, liksom dcn bortre utgången från kor-ri-
doren med omklädningsrummen. Ingång till bana I och
2 blir då fLån korridoren och ingång till bana 3-5 blir
genom dörren i det ncdre hontolet som kommer att
rivas. Där blir det ju sedan ett nytt g1'r.r.r.

I n.rånadsskiftet april/maj kommer hela övervåningen
med kansli, shop, cirFeteria och ldubbutryr.nnen an
tömmas ftjr rivning och ombyggnad. Mcn då har ju
klubbcns vcrksamhet är.rdå flyrtat till Näsaäng, så kansli-
er komner at administrelas därifrån.

Tennisbanorna kan användas maj månad
Vi har kommit överens med entreprenören om tidpla-
nen fbr ombyggnlden som skall vara avslutad med slut-
besiktning den 31 augusti. Arbetet med ventilarion och
byte av bell.sning på rennisbanorna kommer att påbörjas
för'st i juni.

Därför konrnrer banorn.l atr kunlra användas under hcla
maj månad. Duscharna i omldädnir.rgsrummen kommei
också att lungera genom en tillfäJlig valmvatteaber-e-
dare. Genon att byggnadsårberen pågilr bakom prc-
senningarna måste vi dock acceptera en del srQrande

l1r rd.

Hallen är stängd under juni-augusti
På grund av onbyggnaden är hallen helt stängd under
tiden 1 juni 31 augusti. C)m det regnar under trivling
på Näsaäng kan vi således inte flytta in i hallen.
Men atr hallen är- stängd påverkar inte klubbens adn-ri-

nistration och kontakt med klubben via E-mai1, post och
tclefon. Allt detta fungerar son vanligt.

Klubben fyller 60 år i höst !

Näsra verksamhersår som bör.jar den I juli i år är det 60
år sedan l<lubben grundades. Det skall vi naturligtvis
uppmärksamma och fira med olika aktivireter under heLa

årct.

Äterinvigning av den ombyggda hallen komn.rer att bii
cn av höjdpunkterna under jubileumsåret.

Ny hemsida med bol<ningsschema
Under våren komnrel klubbcns nya hemsida atr presen-
teras. Vi hoppas art dcn skall förbättra inFor.mation och
komurunikariolr mellan klubben. medlemmar och ali-
mänhet.

När'vi bc;rjar spelet i hallen under september kommer
hemsidan också arr ha ett bokningsschema däl man kan
boka och avboka banrider on line till klubben.
Därmed hoppas vi att inga bokade banor skall stå

tomma utan kunna utnyttjas av spelsugna inom eller
utanlör I<lubben.

Joakim Aare är vår sponsorjägare

Jag har sagt det f'örut. Vi måste öka vår.a sponsor- och
reldaminräl<ter för att vi skall kunna for.tsätta med våra
lyckade satsningar utan avgiftshöjningar Joahim Aare
har klubbens uppdrag att ta kontakter fur att sälja in
reklamskyltar ocl.r olika Former av spor.rsr-ing. Om han
inte kontaktar Dig, ta kontal<t med honom om Du har
något tips eller om Du själv äl intresserad. Genom
ombyggnaden borde möjlighererna vara extra srora för
att intressera sponsorer.

Utnyttja Näsaäng i sommar !

Eftersonr Du inte kan anr'ända halLen i sonmar, rag
.lt"n.en ,nlr \l,c r m\(ker pl Nlsr;ng.

Lars Oue Åbesran



Klubbchefen har ordet

När dessa rader shlivs, ligeer snön tung ör'er våra

utc,lnhusbanor. Mcn snart står utomhussäsongcn ftit
dörrcn och vi kan se fram mor mycket sp"-l p:i r,årr i'ack-
ra Näsäang. i år är'det Krister Lundin som har ansvaret

for Naanng. Dcr krävs att många ställel upp och gör cn

insats om yi ska kunna få der maxinalt trivsamr på

Niisaäng. Förra året gjordcs många fiivilliga ar-betsin-

sirrser på Näaääng. Det kom tjver 60 sr. till sräddagcnl

För-l.roppningsvis blir det srrrma engagemane kring
Näsaäng i ii r.

Inomhus-KM:ir färcligspelar och dct l<iinns sorIr att r-i rnr

hitrar rätt modell fbl K-\1, mecl ert gcmcnsamt 1ilubb,
mästerskap fiir juniorer och seniorer. Veckan bjöd på
m:inga deltagare i alla åldrar och viildigt unclerhållancle
mirrchcr. Dessutolr-r val clet en vccka c1är alla genela-
tioner av Näsbyp.rrks TK:s medlemmar samlades.

En exrra blornma till tivlingskomrrirrdn och pcrsonalcn
lör etr suveränt jobb mecl K-lt4 och NPTK Junior Ope n.

ldeella engagemanget
Dcr känns vcrkligen som att det icleella engagemanget
går åt rätt håll hela ridcn. Der bei,isades :irryo näl vi
hj:ilpte Jula n.red cleras invenrering. Inrc mindre r,in 60
medlemm:rr tr'år.r juniorer, juniorfbräldrar ända upp till
John-Erics äldre veteraner ställcle upp och jobLrade några

rimmar på Jula och såg därmed till an lJubben fich ett
tillskott i kassan. N4ånga har hörr av sig och tvcktc arr dct
var en trevlig aktivitet.

Der är möjligt att vi ska försöka få hj:ilpa rill nrcd någon

vtterligare sådan aktir-itet och istriller dra ned på anralet
lotterier och liknande aktiviteter.

lntensivt ten n isår framför oss
l)et rester-ande årer kommcr att bli ett r'äldiqt intensivt
och spiinnande år'fiir ldubben:
. Hallcn ska Lenoveras. vilket kommer arr bli etr
jlrrclyl'r. Slkerr komner det art bli en del kortsiktiga
problem under arberets gång. Men det hoppas jag att
riedle mmalna har först:iclsc för.
. P.r Ni..rinB urrlk;r ri r.ivlirrg..rrrirgernangen
mcd Kalle -Änka Cup fbr' flickor och DN'l fbr pojkar och
flickor, 12 år'. Vi är stolta övcr irrr ha fåtr föltroender att
arrangela dessa prestige$.llda tär'1ing1ar. Dcssuton.r
innebär tiivlilrgarna ett viktigt tillskorr rill klubbens
ckonomi.

. I höst frller dessuronr klubben 60 år. Det måsre
vi fira på olika visl Har du n:isra idder om hur du ti cher
atr NP'I'K ska jubilera, {år du giir-na höra av dig!

Näsaiing kommcr att sjuda av aktii'itcrcr isommar. Vill
du spela tennis i sommaL finns många alrernatir,:
. Tennisskolor
. Utomhus KtV, Inbjuclan biFogas icletta uts,
kick.
. VlLxenliurser
. Externa tävlingar, såsom NPTI( Junior Opcn,
r-eterantävlingen (llobetrotter Veteran (Jup, J(a1le-Anka
Cup elle r JDM.
. Eller så åker ni bara ner och spelar- en rimnre
tennis och :rvslutar spelet med en fika.
. På anslagstavlorna på Näsaling hommer ni är,en

art hitrir en inbjudan rill några trivselkvällar med spel

och furtäring under- Ingcmal Hriggströms leclning.

Sportsliga framgångar
[':i det sporrsliga planet går clet lortsatt bra med cn
mängcl fr:ingångar 1'ör vår-a serielag och frarnuångslika
juniorcr. I sl<r'jvande srund så har vårt H-35 lag kvalifi,
cerat sig fbr Lag-Sl\{ slutspelct som err a\,fra lagl t 1i3-

års SM gick både Bobo Delemark och Martin Hagman
till kvartsfinal i singcl ocl.r semifinal i dubbel. lv{en
nånga. mång:r fler har svarar för strålandc insatserl

Näsbvparks Tennisldubb är er.r klubb fc;r alla åldr-ar. och
för alla spelstvrkor lrån nvbiirjarc till avancerad.

Avslutningsr.is vill jag önsl<a klubbens rrcdlemnar, alla
ideella och den suveläna pcrsonalen en riktigr br.a som
maLl

Kannetb Bergbont



NPTK.OPEN 2006.

Årets rävling LrJev något helt nytr. En sporrlovsrävling
mecl många klasscr. Fr'ån dam och hcrrsingel tili pojksin-
gel 10 år', 11 klasser och totalt 157 deltagare slogs om
guldmedaljer'. 'I-wärr så utcblev många cleltagare då åre rs

influcnsa satte stopp lbr deras dcltagande. Men i clet

stora hela så hirr vi fått se väldigt fin tennis. Många av

landers bästa juniorer har delragir, och många brir resul-

tat har presterats. Klubbens egna juniorer rog lenr
grrldrrrcd;ljcr och err 'il'.r.

Jcsper Ål<erlund tog hem scgern i PS 10, ocl.r Astricl

Jansson vann finalen i FS 11, tre vinsrer uran någon set,
förlust. Christoffer Solbcrg, iyra vinster uran serfbrlusr
och slutlig segrare i PS 12. Jenni Brobeck i'ann damsin-
gel. En av klubbens tävlingsledare C)llc -ffidgren tog sig

till final i HS drir motståndare Ulf Zacharias, en av
l<lubbens tränare sate sropp for Olle's framflrt.

Bra spelat alla Näsbyparkarel
Klubben tävlingsledning fungerade utan problem. Alla
föriikiral ocl.r tränare som tog sig tid an hjälpa till fick
tävlingen art kännas som ett trevligr arrangemang. Jag
tror- att alla deltagarc kände sig vilkomna och niijda med
Näsbl,parks bemörande, Täcl<l

Täck Catris, Maria och Björn samt Birgirta lör L.r insarts
rill vårt fina prisbord. Täck Cartis och Charlotte fur
bakverk och till alla rävlingsjuniorer som hjalpte till som
domale. Utan Er hjälp så blir det inga tävlingar!?rck till
Michacl och Maria för lottningen och tili Olle och
Ar.rders f'ör en rrevlig finalhelg.

ETT STORT TACK TILL ALLA SOM
HJÄLPTE TILL!

Tränartipset
Detta tränirrrips r'änder sig i första hand rill klubbens
juniorer och yngre seniorer som fortfarande har en starl<
ambition att uwecklas.

Vad är egentligen uwcclding? Ordet uweckling är.ett Iite
slarvigt ihopklumpat begrepp som inte säger speciellt
mycket. Tennis lir en komplicerad spon som kräver en
n.ringd olika fardigheter. Teknik, bollsäl<erhet, takciskt
tänkande, frsiska egensl<aper- som t.ex urhållighet och
explosiviter, nentala egenskaper som r.ex envishet och
tålighet. Lägg därtill vikten av art vara väl förberedd vad
der gäl1er sömn och mat så lörsrår nan snabbr irtt det
inte är så enkelt att "uwecklas". Enkelt uttryckt kan man
säga att när du spelar tennis lår du ett kvitto på summan
av alla ovannämnda fiirdigheter. För att få en uweckling
krävs allrså art du går in för att stärka err antal :rv dessa

delarl

Mitt förslag är att du sätter r.rpp mål för vad du ska fur-
bättra under en rermin. Ett exempel skulle kunna vara
att du sätter upp rre mål ( L)et är viktigt att du inre sät,
rer upp ör många mål ) 1. Förbatrra tekniken på forc-
hand för atr kunna slå den hårdare och/eller säkrare. 2.
Att springa en snabbare ticl på 5 km fur atc orl<a bättre
på match och träning och för- att lörbättra återhämtnin,
gen. 3. Att sluta gnälla när det går cmot på träning och
natch för an bli bättre på att bita ihop och kälpa.

Detta är ett konkret exempel på hur du skapar din egen

un'eck1ing. Om du inte har förn.rågan art tänl<a så här är
risken att du bara står och upprepar samma sak varje
gång du är'på banan och då uteblir urvecklingen.

Srefa,t
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A-laget i förbundsserien

Intervju mecl en av NPTK:s a-lagscoacher-, Björn
Stenqvist.

Eftersom det rcdovisades höstresultat ilörla numret av
"'I-lomben" och utomhussäsongen står för dörren ränl<te

nirgr':r av oss som har varit med på Björn Stentf ists A,
lagsrräning under många iir ställa någla frågor till denne
ourtröttligc positive entusisasr.

Som många redan vet arbetar Björn helticl som idr-otts-
llirare vicl Kvarnbl'skolan i Rinkeby sedan 1990.
På 80-talet arbetade Björn heltid ett antal år som tränare
i Söndrums Tennisklubb i Halmsrad. Det har även blivit
lem år som juniorkapter.r för de svenska 1 8 -årsflichorlra
san.rt åtta år- som utbildningsledar-e för Stockholms renn-
nislörbund.

Sysslan som A-lagscoach sker alltså vid sidan om hcl-
ridssvsslan son idr-ottslärare..

Hur kom der sig att du borjade som rränarc i

Niisbypalk?

- Dct var dår'arande konsulenren på Svcnska
'lennislijrbunder, Pctcr Magndr, som frågade om jag

ville arbeta ihop necl honom eFrersom han i sin tul bli-
vit tillfrågad av NPTK att börja som klubbdircktör där.

Då jag hade valt att stanna i Stockholm efter avslurad
(llH-examen f<;ll det sig naturligt att hjälpa Perer i
NPTK någon kväll i vcckan.

När var det?

- Det i'ar 1991 och Perer undr:rde ganska omgående om
jag ville ta hand om AJagct.

Peter slutade efier några år hos oss men du valde att
fortsiitta. Du verkar- tr-ivas bra i klubben?

- Ja verkligenl!! Der blev ju lycl<osamma resultat för A-
lager både i förbundsserien och framförallt
utomhus.rcdan de fölsta åren. Det irar bidragir srarkr rill
att lortsätta i klubbcn.

Ja vi är som du ftjrstår ganska många genom årcn som

,ir r.r, k'r-rr Fa'de' .

-'Ila det val snällt sagt men dct finns väl tyckcn åt alla
hrll iden firg.rn o.k'å. men Lrkttrm rr,rrr drt I'l.v
ordentlig skjuts på AJagspelet, ja lagspelet överhuvudta-
ger, redan under tidigt 90-tal. Inte minst tack vare flera

6

seriesegrar i högsta serien division 1 flera irr i rad utom-
hus. Det i sin tur har nog lett till arr det har känts soin
cn yiss stiltus att {å representera NPTK i lagsamnan-
hang och deltaga på A-lagsrräningen liir att om möjligt
få chans att spela i AJaget.

Du har ju lyckats föra A laget till serieseger. i den högsta
clivisioncn utonhus årta gånger hittillsllll Är det någor
års selieseger som hal kilnts extra häliig?

- Svårt art säga nen den första, 1994, och de fyra åren på
2000-taler som har tagir oss till SM,slutspel är ju lite
speciclla, inte minsr 2002 och 2003 då vi vann SM,gulcl
i malmö resp. hemma i Näsbypark.
Trots dessa yinster är det en skön känsla att vi inte
någon går.rg under alla de här iilen ramlat ul högsra seri
en.

Ja nu kommer vi inre på fler lrågor men är det något
som c1u i'ill tillägga?

- Nja, det skulle viil vara arr jag varken vet om jag kan
eller- har rid till att coacha lager koramande utomhussä-
song. Vad jag dock vet rir att det då finns rninst lika bra
ersätrare inom klubbcns nycket duktiga rränarstab som
komner atr göra ett ninst iika bra arbete med A-laget.
Dct som känns viktigast av allt just nu är att all snö och
is försvinner så atr vi ör'erhuvudtaget kommer igång
med utomhussäsongen.

Redakrionens anm:
Redaktionen vill ännu en gång passa på art tacka Björn
för hans engagemang.

Seclan år 2000 när Kenneth Bergbom började som
klubbchef har Björn fortsart starkt engagerad i AJaget
tillsammans med Ste ltan Åslin och Kenneth Bcrgbom



F18

Om pojkarna hade stolpe ut så hade flicl<orna stolpe ir.r

i första matchen mot Uppsala TK. Men jag rar det Från

början.

Vi låg under med 2 1 när det var dags lör dubbel.

Jennie och Rebecca spelade riktigt bra. Vann fijrsta och
hade matchbollar i andra. Men uppsalaflickorna tu
andra set vilket innebar att vi var rvungna att vinna med

6-0 iskiljc för att vidale. Tjejerna grejade den omöjliga
uppgiften. Sen fick vi rejält med spö av SALK sorntog
hem rubbet.

Krdm Björn

JSM 18

För andra året i rad avgjordes JSM 18 i Virjö under
sportlovsveckan. Vi represenrerades av Bobo Delemark,
Martin Hagman, Jonas Brobeck, Malcolm Kihlström
samt undertecknad som coach/ledale. Malcolm fick
kvala och spelade bra i första omgången son.r vanns i
raka set. I andra omgången blev Vctlanda TK:s Martias

Claesson lite för svår. Totalt sett en klart godkänd insats

av Malcolm.

Övriga gick direl<t in i huvudtävlir.rgen och därmed tufft
motstånd från dag ett. Jonas Brobeck mötte Sveriges i
dagsläget hetaste 17-åring Rasmus Jonasson från Växjö
TS. Jonas bjöd bra motsrånd och sler som en riktig näs-

bvpalkare men räckte inte till den här- gången utan fick
se sig besegrad med sillrorna 2-6 3-6. Bobo och Marrin
vann båda liirsta omgången komlorrabelt för att ställas

mot tuffare motstånd i omgång två.

Martin fick ta sig an karlstadpojken Anders Lindström
son under det senaste året etablerat sig blancl de fem

bäsra 18-åringarna i landet. Martin var docl< skoningslös
och gav inte Anders en chans uran vann 6-4 6-3 på etr

imponerande sätt. Bobo mötte kluriga Robin Alser från
Öviks TK. Efter en jämn matchinledning tog Bobo ör'er
allt mer och vann till slut 6-3 6-0. Kvartfiraldags och rvå

NP-fK:are kvar'll Martin ställdes här mot slursegraren

och Team Catella-uttagna Daniel Danilovic. Två starka

servare gjorde upp men Dar.riel drog det längst:r strået
- ed (' , b J. N;r Daniel var 0 år märre' h.rn..cr\c upl
till 226 km/h bara så att ni ska få en uppfattning. . ..

Stark insats av Marrin som hela tiden närmar sig Sverige-

toppen i sin ålder. Bobo mörte elflborgskillen Fredrik
Sandberg och inledde strålande med att vinna försra set

med 6-1. Nar sedan Bobo fick ltirsta bteaket i alrdra set
var dec mycket son-r talade för vinst. Fredrik reste sig
dock och spelade upp sig avsevärr vartefter och natchen
gled Bobo ur händerna via 3,6 3-6 i andr.a och rredje set.
Bobo har på grund av skaclor, sjukdomar och annar strul
spelat alldeles för lå rnarcher under det sista året ocl.r
visade ur.rder JSM att han blir att räkna med framöver.

Martin och Bobo gick sedan ända fram rill senifinal i
dubbel inr.ran vixjöparet Rasmus Jonasson och Johan
Cunnarsson blev lbr sr'åra. Jonas Brobeck och Milos
Sekulic (SALK ) gick titl kvartsfinal lör att där förlora
mot slutsegrarna Fredrik Sandberg och Patrik
Rosenholm i tre set. Toralt setr ett mycket lyckar JSM
som ger blodad tand för forrsatt hårt arbete.

Stefan

KM 2006.

Det är så kul med KX'I. Alla kämpar som tokiga i de
olika ldasserna. Vikrigt är att alla trälfas och har kul fi.ån
alla leden. KlVl från snåbarn till äldre vereranerna.

Det son är tjusningen är att det ar blodigt allvar när
man spelar men när matchen är klar kan man ra cn fil<a

med sin klubbkompis efteråt.

Tack alla som hjilpte till och alla som val lned. Ladda för
ute-Klvf så syns vi.

Kram Bji;rn

Pt8

Att coacha pojkar 18 har alltid varit kul. Så även i år,

även last slutet inte alls blev som jag kunde drömma om
i mina mörkaste mardrömmar. Vi började med att kros-
sa Mälarhöjden med 6-0. Fortsatte med att pulverisera
Kungliga n.red 6-0. Final mot Salk. Vi började strålande
och tog en lcdnilrg efter singlarna med 3,1. Vi behövde
ett set fiir atr vinna. Allt såg bra ut i början. Jonas och
Martin hade må sctbollar vid 5-2 (matchbollar).

Nu har det gått n'å urånader sen fc;rlusren och jag borjar
leva som en normal nränniska igen.

PS) Äl<a skidor är ir.rte fel.

Kntm Björn



Vårens profil; Cattis Tärnström

1. N:rmn (lartis Tiirnst rönr

2. \/ad qiir.dLr i NiisblparLs'lennisklubbl

- Jrg sirrcl mecl i sn'rclscn sorr srrpplclnr och iir mccl i

rävlinsskonnittee n. Bakar k.ikol riLl cefäer. Hjllper
Bilgirta med pappersarbete om hon behiiler'l.rjiilp.

t. r,,61. I .l . r. r r :r.j .1,.

Ncj. Jag har bar:r rrgir vtLxcnl<LLrscr liir nåsr:r :ir sccl:rn.

,1. \'ucl jobbrr clLr metl:

- Ja.u jobbal på Akcba som :ir cn inrccLringsfiiretag.

Seclal rir jrrq k,lrsult för ert clrtafilreteg.

i \..l -j;if,rrr lr, rr rri d.r .. .,lr:i

- Är pl tennisl<1ubbrr. I3aliar oclr pii sonrmarcn gillrrr.jag

aLr jobbl i trirdg:irclcn och planrcrl blornrnol i labaltcrr.

(r. Hur ril clet rrtt vela cr tennisf'öriilcler l

- Dcr rir jiirrckul. Dcr t:rr mr-cker tid mcn clet ril s:i kLrl.

Jae flir ju vla ul'cke t uccl min clottcr.

7. \.rrfbr vrlde ni N l) l K?

- Fijr art clcr är clen b:rsta klubben, r'i n-cl.er r,r]cl.cL onr

rr':inalna och ,.rnsdomarnr. Dct lir bre uppbvggt.
lirinlma brr r sig nrt clict ,lnr lll:r.

E. Om clLr skulle strilla Lrpp ibali-SN4 r'rtcl sl<rLllc clrr clå

bake?

- Tae skLrlle baka cn vrilcliqt sprt'cicll nrororsl<aka som ar

nritr cgct rcccpt.

''. \, ..', , ro. 'r Fi,l'.... .l'- r':

V:ildiet slillrn. N4cn iblirn,j nrir hon speL:u rrrot nlsorr
lror alclrig r-unnir emot och clct ril jrint, då lian jag bli
rr.r \ L l'.

10. Ilistr bok du har l:isr?

- [)cn brista boh jae har liist iir 1]og "f'ojl,cn sonr l<,rllades

l)cI lrr David l)eltzer.

8

I l. L)en brista film ciu har srirt?

L)et ril nog Hair, nrusikalen.

12. Dcn brisrr tcnnisrnatch clu sett?

- l)er r,ar nrir Jennic och llebecc:r r-niirtes i finelen i

SÄLK Opcn.

feunit Brobeck

Cattis Tärnström äT mamma till Rebecca



Känner du till vår arbetsmodell?

Nej.

Du kommer att öka träffsäkerheten med din marknadskommunikation och försäljning med vår

arbetsmodell. Den bygger på Account P anning som vi introducerade i Sverige för 15 år sedan och

som vi nu vidareutvecklat och anpassat till våra kunders behov.

Läs mer om vår arbetsmodell och våra kunders framgångar på www.falck.se eller kontakta för
säljningschefen och vårt tennisess Lennart Lundquist så berättar han mer.

WALLINGATAN Z, BOX 1246, 101 64 STOCKHOLM, TEL. 08-545 418 10 inJo@fa ck.se www{a ck.se

FALCK & CO

N ej.

FöRSALJN N6 ccH ARKNAD5KoTlTMUNI(ar oN



Näsaäng 2006

Hcjl

Jag heter Krister Lundir.r och clet är- jag som komner arr

:rnsv:ua fijr- cllif ten urav Nrisa:ing-ar.rlliegnir.rgen denna
s o u-r r-r-r I r.

Jag jobbar som mångir redan vet idag i rennishallen clir
j.lg drircr r'.,.ker.l oprcr .rr'ererirn ege' rEi .

Nu rill r'issa sakcr sonr h:inder- uncler perioclen,

. Undcr aplil r.nårad kommer jag art jobba med
& [irJigsr"ll.r b.,r'^-n.. J:i- \i 'or.:lr(r .l rJ.rJ upp
ytterligare. Bana 3 ejordes orr mcd bl.a nya linjer förra
årct. I år lorrsiittet vi ned Bana 4 och gör samma sak. Vi
hopp:rs iiven arI så snabbt son.r r.nöjligt bli klala med det
n1-a stenplatteunclerlagct som l<ommer am ligea under
caldbolden ovanför bänkarna. Till hjä$ med derra har vi
vissa av våra ocrhört l-rjiilpsanna pensioniirer.

. Liggning utav trägolv sk:rll göras rinclcr dcnna
sommar. så när dett:i är gjort kommer ldubbhuset atr se

kanonbra ut + det blir mycl<et lättare att am hållir renr

. lack Lals Björ-klund ltir måler-iarbere + takbe-
lvsning som du fixade förra hiisten.

Dcrta är bara vissa av alL:r sakcr som kommcr att s1'nas

under s.lsongen .

Jag hoppas på ert kanonväcler i solnmar och hälsar- alla
medlcnrn.rar välkomna rill Niisa äng ftir lite tennis eller
kanske bar:r en fil<a.

Tack l:ör onlet ll!l

Krister Ltmdin

Ny hemsida!

I månadsskificr nrars/april lår vi tillgång till viir. nya
hcrrsida och ett n,vtt bol<ningssysrem där nan kan bol<a

tennisbanor via lnternet. 2 killar fiån KTH, Fredrik och
Ireter-, har gjort sitt exarbete:ir vår tennisklubb.

Bokningssvstemet kommer art srarras till hösten 2006.

Ett srort tack till Fredril< och Perer för alla cie rimmar
som ni har lagt ner på etr Fantastiskr fint jobb.

Lycha till forrsätrningsvis hälsar Näsbyparks TK, srv-
rclscn och pelsonal genonr Kenneth



Senior - KM och Junior

Anmäl dig till 2006-års utomhus-Klvl. Nedan foljer all den inlormation som du behöver.

ll-2Oaugusti

Speltider: Juniorklasserna spelas främst på dagtid. Senior-ernas matcher startar tidigast 17.00 på vaidagar. Om man
deltager i n.rirnga klasser måsrc man kunna spela Oela matcher på samma dag.

Startavgift: Singel 150:- för seniorer 100:, fur juniorer
dubbel 100:- Betalas innan matchstart

Lottning: 3 augusti

Bollar: Penn pro (gas)

v Seniorklasser
1. Herrsingel A + kval öppen är'en ftir juniorer 2. Herrsingel B + kval öppen även för junioler
3. Herrsingel C) (övriga,dock ej juniorel) 4. Damsingel öppen även lör juniorer
5. Herrdubbel öppen ä\'en för juniorcr 6. Damclubbel öppen även för juniorer
7. Mixed alla åldrar 8. Generationsdubbel
9. Junion'eteransingel herrar'35 10. Veteransingel herrar.45
I l. Veterandubbel herrar 45 och äldre 12. Veteransingel herrar 55
13. Vetcransingel herrar 65 och äldre 14. Veteransingel hcrral75 och äldre
15. Veteransingel damer 16. Vetcrandubbel herrar 65 och äldre
l-. \erer r-drbbel h.rr.rr 75 o, h ;ldr.

Juniorklasser
18. Pojksingel 16

20. Pojksingel 14

v 22. Pojksingel 12

24. Polksingcl 10

19. Flicksingel l6
21. Flicksingel 14

23. Flicksingel 12

25. Flicksingel 10

Anmälan: Skall ske på ar.rrnälningslista på Näsaäng senast den 1 augurri

Förbehåll: Förbehåll kan INTE lämnas. Kan man inrc spela på utsatt tid får man själv kontakta motsråndaren och
spela matchen innan nästa speltid.

Finalerna spelas den 19 - 20 augusti, vi hoppas på cn trevlig avslutning på Klv{.

Övrigt: Tär'lingsledningen ft;rbehåller sig rätten att begränsa antalet spelale/klass vid för högt/lågt delragarantal.
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att spela vissa klasser med kval. Man kan delraga i wå singel- och två dubb-
b.lllatrer.

\l'.lpr,'gr",rr an'lå' p; Nä.r"ng den /8 elter tl. IS.OO.

Frågor': Ring NPTK-kansliet. 08 - 756 2) r)2



Veteransidan

Aldre veterangiir.rget bjuder på tre nyheter lagom till r'år-
solens värme eltcr en lång och kall r'inrcr:

L Vi har i likher med Svenska Tennislirbundet
gjort en satsning på dantennis och kan gledjas åt att åtta

d,rmer nu Jr mcd igr.rpp(n. n:imli3en
. Birgirra
. Bitte

' Gun
. Lena
. Margareta

' N4onica
. Inger
. Vivel<a

De deltar givewis i "Upplands-tourer.r" tillsammans med
"gubbalna" i mixed och damdrrbbel, tyvärr än så länge i
relativt blygsam onfattning, efrersom ör'riga klubbar
inte alltici kan ställa upp med rena tlamiag. Dansingel
får vi nog vänta på ett tag till i detta samnanhang.

2. Daror - och Il--teknologi ligger ju i tiden och
självldart har också vi anammat det nya. ÄLe oc1.L Sigge

repr-esenter-ade veterangiinget vid gcnomgången av

klubbens nya bo1<ningssvstem och hemsida som gjordes

i hallen den 9 mars. Sigge har ochså gjort ett filslag till
vår bit av hemsiclan.

3. I anslutning till hemsidan, som vi hoppas skall

locha nya spclare tjll oss, har vi tagit fram er.r liten folder
på sex sidor med upplysningar om vad dcr inncbär arr

spela tills:rmmans med gänger. Förstasidan sel ut så här:

ALDRE VETERANERNA

NÄSBYPARKS TENNISKLUBB

F,rbjuder
. Tievligr spcl undel ordnade lormer
. 'l'ävlingar med andra kluLrbar
. Klubbrnästerskap
. Utespel under sommarhalvåret
. Julfest med tennis och samkväm

Snarr är det vår- och sol och spel, men också en hel

Jobb. pn L\JsJJngl

Hiilsitingtr
4lå, V rc'a4i,tg, r gc tt"n Jt'hn t,i,

t')

Seriespelet
I scriespelet deltog H35 och H55 laget i division I

meclan H45-laget spelade i division 2. Bäst lyckades
H35 som vann en tuff och jämn serie och därmed gick
till SM slutspcl. TVvärr blcv lagets ankare Fredrik 1ffaern

sjuk dagen innan slutspelet och därmed försvann för-
hopurringrrrra or err .ver''lr nr;.rer.l, rp. Örrig.r .pelrr,
i lagct var Kenneth Johansson, Ulf Persson och Freclrik
AlJqvist .

H55 laget hade också vissa lörhoppningar om SM slut-
spel men efter skador och sjukdomar under hösten fick
man nöja sig med en tredjc plats. I laset spelade Anders
Björ1<luncl, Ulf de Faire, Börje Skånberg, Anders
Svensson och 'lbrbiorn Backvall.

Målsättningen fc;r v:irt H45 lag var att vinna div 2 så att
vi skr,rlle ha alla våra lag i högsta serien. Man hade irvgö-
randet i egna händel infiir sista matchcn, nerverna höll
och diirmecl var seriesegern k1ar. I laget spelade Jan
Rydegran, Jan Wedsberg, Johan Ewerz, "nykomling-
arna" Björn Stcnqvist och Perer Iruranen samr i sista

matchen Ander-s Bjorklund sorn lånats i.ån H55 laget.

Veteran DM
NPTK hadc hela f'r'a finalistel vid vctcran L)M i
Custavsberg. Anders Björklund vann H55 och Bör.je

SI<ånberg H65 klasscn medan Jan Rydegran och
Kennerh Johansson lick gc sig i H45 repehtive H35.
Kenr.reth förlorirde dessurom mor Torgnl Callsson,
tennisuppfostrad undcr många år iNPTKI



Veteran SM
Drvgt 600 \reterancr i olika åldrar deltog undel Sltl p:i
Kungliga. NI)TK hadc många startande och Uer.a fina
framgångal. Ulf cle Faire insats måsrc sätt:rs lränrsc då

han vann 60 års-klassen elier många jänna och spänn

nande matcher. Mycket starkt gjort av Ulf inte minst
med tanke att han 6'ller 64 år iår och därmed är fur
gammal fbl klassen nästa år-l Även Änders Björkluncl och

Börje SJ<ånberg gjorde mycket bra insatser och gicl< till
ser.nifinal iH55 respel<tii,e H(r5. Kenneth Johansson,
sonr var lite av favorit i H,10 i Frcdrik -ii/aerns frånvaro.

gjorcie tyr,ärr inte någon av sina bästa natchel i hvartsfi-
nalcn och förloradc cn jämn 3 sctare.

Övriga tävlingar
Bland resulrarcn i övriga tävlingar kan nämnas att Börje

Skiinberg vann bådc Sundbyberg och Mälarhöjdcn samt

gick till final i Enskede, atr Anclers Bjorlduncl och Fredrik
\(aern vann i Enskede samt att Janne Rvdegran vann i

Solna och gick till final i Mllarholdcn.

Välkommen till Riflex!

RiflexAB är ett fastighetsbolag som erbjuder ett varierat
utbud av hyreslägenheter och lol<aler i Rimbo, Norrtälje,

Rånäs och Knivsta.

Har din lol<al eller lägenhet blivit för liten?

Ring oss på RiflexAB så hjälper vi dig.
x Vi bygger - Du hyr
*Vi äger - Du l<an vara trygg
*Vi forvaltar - Du trivs

t3

Ring 0175-746 40 eller gå in på www.riflex.se



Nya kurser

Inomhusrerminen gålmot sitt slur, men ingen r:rst och
vila f'ör'det I Snarr starrar nya kurser r.ned bättre möjlig,
hcrcr till nrera tennis.

Vår't rnål är n:rrurligtvis art alla sl<a få chansen,rrt spe1,r

tennis. Så i naj och iinda fram till augusti rrirnacl fyllei'
vi upp r.necl n1.a aktiviteter'. ltlånga h:rr r1-värr stått på

väntelista allt fbr- Lingc och n:igra vill pr-ova på art spcla
tlera gåneer i vccl<an. Om Du rir nvbörjare, liten, sror
ellcr helt enkelt bara väldigt spelsugen, och rcdan duhtig
då skall jusr Du anmäla Diq nu !

Majkrrrscn är i år en 4 vccl<ors hurs. Vi bvggcr om sir

hallen stänger dcn t juni. Majkursen star-t:rr den 1 m:rj

och i år'gör vi inga uppehåll fbr helgdagar.

Du kan vä1ja mellan att triina I-J gånger per vecka.

Avgiften är 450:- lOr en gång, 800:, lör wå girnger- och
1.1 00:- lbL tle eånger i vccl<an. Men inte nog nred dctrirl

Vi har också vjrra populär-a sommarktusel. Du kan r-älja

mellan tre kurser ijuni rl:inacl eller rre vcckor i :rugusti.

Själi'klart kan Du anmiila Dig Lill flera veckor om Du
iindå är hcmma i sonrnrar I

Alla l<urser uncle r somnrirren hostar 1.000:-.
Förnridclagcn 10.00 13.00 passar elever som iir nybör,
jale och lite iivadc. (lm Du diiremot har spelat cn hel del
och rcdan har provar p:l at spcla marchspel. L)å:rnmliler
Du Dig rill eftermiddagc'n 13.00,16.00. Vtinta inre l.ör
lj 'tc ' , J .] r t ., n n t.r '. r D'g. ti. .,,rrr 'nlle.,cr ,rsro..

JLLniorer son.r deitaeer i tiivlingsgr.uppcn, tennisskolan,
tennislel<is och all:r föräldrar som hj:ilper till an tå alla
juniorcr till lespekrive uäningstider under klubbens
båda Naturlign'is så bjuder klubben på l<ori,och tillbe,
hör cfter art fenrl<anpen och tipspromenadcn iir avslu-
tacl. Viktigast av allr iil att vi urrrg:is och har rrcvligt
innan vi skils åt inl-ör- sonrmarens :rlla trevliga semestrilr.
Klubbens pelsonal vill på derra sätt racka för ert rrcvligt
tennisår och samridigr önsl<a Er :rlla en trevlig semesrer.

Hoppas att Vi ses, Personalen I



Fantastiskt!

lakrits"som är bra
för tänderna.



VUXENLAGER PA NASAANG! Kalendarium

Vill L)u putsa på bacldranclcn innan c1u utmanar grarnen?
\ ;ll l)J.p(l.r -,d'r'rrilj,r io r ",.rr':

Vill DLr bli linnu biirrrc i tennisi
Vill Du ha l<ul?

LJå har vi någor som passar Diel

Näsbypalhs 'linnisklubb ir-rbjLrcler hrirneci rill r.rrrcnlrigcr på Nlisaärg
speL fura dagar i lacl en rimmc or.n dagenl

Vecl<r I: 5/6 - 8/6 Vecka 3: 7 - 10/8
Vccl<a 2: 19 - 2216 Vecl<a ,1: l4 I 7/i.l

Spel någon g:ing nrcllan kl 16-19.

Din anmälan vill vi ha senasr dcn 30/5 p:i telefon 756 22 02.
AnnrilninesavgiFtcn r,il hr 700:-. Inforn.ratiol sldckas ut vecka 23.

Välkomnirl
Nrisbvparks Tenniskltibb

Birgirra lfi/ard

PS) GIöm ir.rte 'påsklori', 1,1-17 april, elltså ingen rennis.

alborgsnrässo:rfion 30/4, allrså ingen tennis.
Sista speldag rir söndagcn cLcn 2il maj 2006.

Följande viktiga darrLm för siisongen.

(i;rrJ.r;.n drr' {ri dpril .ir si r r r

ring.dlg t;', '.rrtcrnrirrcn. tti jrrrrio-

t-ern:l,

VtLxenkurserna slutal den 2i.l/5.

Alla rir valkomna rill I<lubbcrs
GRILLAVSLUTNING pa
N:isaling clen 2 juni kl. 17.00.
(lrillavslutninsen lr rill 1'ör allal

Senior och Junior-I(M vecka 32,j3
utomhus clen l1/il rill den 21)/8

Tromben
Medlemstidning utgiven av NPTK, Näsbyparl<s
Tennisklubb iTäby.
Ansvarig utgivare: Kenneth Bergbom
Grafisk form och redigering: Kjerslin Gyltman
Tromben utl<ommer med tre nr per år och
distribueras gratis rill alla medlemmar.
Medlemsavgift vuxen: 500 kr. lYedlemsavgifr
barn:250 l<r Familj:900 kr.
Tromben har fått s:tt namn efter ett otagbart
tennisslag. Der är en mycker bakårskruvad
stoppboli som slår ned på mottagarsidan men
far lillbal<a som en bumerang-
Adress till klubben: NPTK-hallen,
Bergtorpsvägen 41, 183 64 Täby.
Tele:08-756 22 02. fax: 08-756 4l
E-mailr ;nfo@nplk.com. Hemsida:
www.nP!k.corn.
Kansliet har öppet:
Mån, tis, tors och fredag 9- 18. Onsdagar
öppet till 20.00
Hallen är öppen för spel alla dagar 7-23.

nred


