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Våra duktiga bollkallar under Stockholm Ladies!

I detta nummer av Tromben kan du läsa om:
Succ6 för Stockholm Ladies! Herrarna gick upp till elitserien!
Reportage från vuxenkursen! 160 stycken på julavslutningen!
Hur går det i alla serier! - Jan Wedsberg på rövartåg!
Damlaget kom trea! Tränartipset med Stefan Åslin!



KLUBBCHEFEN HAR ORDET
Vilken Näsbyparkshöst!

Ärets Stockholm Ladies blev en jätlelyckad
vecka. Häf1igt att r,år tennisklubb får besiik
lrån 20 natiorer under er vecka. Ett kul avbrott
och irrspirerande lör både yngre och äldre
rredlemmar. Det var nånga som kom och
tittade på tennisen under veckan. lngcn annan
vecka på åre1 pratar våra mecllerrrnar så

mycket ned varandra som under den här
veckanl De som var på finalen fick se en
iantastisk match! Vi fick nrycket beröm för
vårt arrangemang av spelare, refree, på

tennis.se och förbundskaptenen Maria
Strandlund Tomsvik.
''Det år err <in härlrg slälnning hiir i

Näsbyparks TK. Tänk orr alla klubbar hade så

duktiga tränare sorn den här klubben" sa Mada
vid pl.isutdelningen. Ett stort tack till alla som
bidrog till stiiruingen!

Stockholm Ladie s, darl- och herrsarmandrag
Jir .l . jullr rlutn in crr liir juni, 'r(r.
vuxenkursarc och äldre veteraner,
minitennistumering. är några exempel på
c'.trarktir rtetcr \L,m g,r a\ \tapcln i

tennishallen under hösten. lnom kort är det
tennisskoleläger på jullovet och därefter är dct
dags ftir inorrhus-IlM!

Tjll detta ska läggas den Jöpande verksarnheten
necl tennisskola, vuxenkurser, lagträningar,
gruppspel och hemmarlatcher i allsvenska
serien. Så nog är Näsbyparks'l-K en r'äldigt
aktiv och levande klubb I Det bler, också
väldi91 påta-qligt för nig när- jag gjorde etl
klubbutvecklingsprojekt åt Svenska
Tennisförbundet lör tre år sedan och nu i nin
egenskap av styrelseleclarrot i Sv. TF.

Det roliga och unil<a med \'å. \,erksamhet är att
vi verkligen har aktivilctcr 1ör alla åldrar och
ni\'åer. Fiir mig år det sjäh'klart att
ungdolnsverksamheten är basen i kiubben, nlen
vi är verkligen "inte bara en juniorklubb".
Dct acccntuerades bland annat 1'ör någr.a dagar
:edan nrir dc Sldre r eterrncmr lrade :ir

.julavslr-Ltning. Vilken stämning och
gernenskap! Där vill jag vara med närjae
uppfller ålderskrar enl Hoppas det är ett tas
dit...

Några andra erempel:
o Vi är ll0 st. i rlrenkursernal
. Stockholm Ladies I

o Vi har alla r eteranlrg i lllsr enska scrien
på hcrr''idrn I or- <n J -: B.

. De äldte veteranemas i:r.:;::th:r nå
måndaqar och torsda_lr:

o KM
. Frukosttennisen.
o Försök lill dlr l; lj\ i r-rl.--::., -

. Klubbridningen.

Kornrnrrrr.t) rel.er rntud(rJL(r. :.:- -- -:.-:
ett rnärLligt L,ch lör ter.-i.\luL':' " ... -:
dåligt bc.lut. De .inker *kr...1.-:. -':-.'
k-rrliigt. Votiverirsen 5r ., J::'--.:- - -. --:
lör att kunna bygga nla anläg-crir:'- -,-
blarda ihop artlJg-lnin.:a- r.rcL -r' - ---: . -
ska stirrrrlcra aktiriteter tr n5fr.:,-.. ..:.. -.
\ågot 

"orn 
ocksa Rrk.id-on.t -'-:.:-: --:

kliti'kt till. Konsekr en<cn blr ' :- ..- . -.
löreningrr:orn irte lir n-r a ar .r'--:.:---
fittansicrrt artcra idrortcr. .rr'l----. :- ---
För oss som lätt en ltirdubblad l:r r" =.
kottulunen i samband nied rcnrr\ -:::-:i-. :.
renrrishallen slar e sänkr a\rir.r.i.- :-- -,
hårt! l lur d1,r ska idrotten iä bli l

Sä här i jultrder vr111ag passa på att iaik:
o Varl lrinurc .ur' gör err otroliti l--" -:

Närjag ser er i aktion, sä känns dcr irr: ::
konstigt att vi fick Mackes Troi'e lor
Sveriges bäsla ungdomsverksamhet 100:.

. Alla våra ideella ledare. slyrelse- och
komrnitleledarröter. matcltlcdare,
veteraner, 1bräldrar. lin jedomare , bollkallar
med flera. Det är ni sont gör NPTK till den
tiamgångsrika klubb som r i är idag.

. Personalen som gör eft lvsandejobb med
en alclrig sinande entusiastrr.

o Våra sponsorer son.r stöttar verl(samhcten.

Kon ihåg att gå in på vår hemsida
\\,w\\'.nptk.se. Vi 1ör'söker att hålla den levande
och infonnera orl klubbens verksamhet och
rcsultat.

God Jul och Gott Nvtt År
önskar /Kenne{h





COACH BJORN SAHLIN
RAPPORTERAR FRÅN
DAMLAGETS DIVISION 1 SPEL

Dä|nlaget li-,v. Othilia Lindqvist, Jcnnic Brobccli.
Rrb(cc, I ärnström och Chår'lottc F:rbriciU\.

Vi laddade upp rncd en trekamp på det
underbara stället Ballbreaker.
Där var jag ganska säker på att jag skulle
krossa tjejema, men det slutade med att
Jennie slog en perfektjämåtta någon
meler f i-ån flaggan.
Elter den första grenen sorn var nämast
pin, var det dags lör biljald där Othilia var
helt skoningslös.

Othilia yar nästan lika skoningslös på
lenni\b:rnan rom \ id bilj!rdh(,rdel.

Så inlör bowlingen där .ieg r ir.te att jag
skulle vinna gick Rebecca och storskrällde
och r arrn. Jag r rr shl,trd rr r.ieJenrr
(damerna)

Del är irte helt lätt att bara ha blicken på sin
bana under serien. IIär följer Jennie spänt spelet
under pågåcndc match.

Vi slutade trea vilkct är den bästa
placeringen någonsir.r. Resultaten kan ni se
på nä1et. Tr,å prestationer sorn jag vill lyfta
f|arn: Othilia hrr rrro::rrat ocrr rrnn nt.rnga
viktiga matcl.rer. Jennies och Rebeccas

Taktiskt rävspel i dubbcln: "Du r,i gör så här, så

lintar vi bort dom likå lätt som vi brukar göra
med Björn".

Tack till Kenneth och Elisabeth 1ör ett
superbra jobb!
Tack för r år!/ Kram Bjömen

Om Rebecca bade samma lbkus på
lx,rrlingklorer rar det knappa\t nagon \kräll rtt



BESÖK PÅ VUXENTRIiNINGEN

Det är otroligt roligt och inspirerande
att jobba med våra vuxendeltagare. Alla
tränar hårt för att fiirbättra sig och
stöttar varandra och alla har nära till
skratt. Den fina stämningen går igenom
alla grupper och det smittar av sig på
oss tränare.

Eddie pekar ut liirdriktningen på dagens
träningspass. Kajsa Lundvall förefaller yara
mcd på noternal

Jag försöker at1 dela upp träninger.r i olika
mornent for att alla ska få ut så mycket
som rnöjligt av träningen. Mitt mål är att
alla känner att de utv'ecklas som spelare
samtidigt som de får svettas ordentligt på
varje pass. Träningen består av olika delar.

Inbollningsdel
Deltagarna bollar in sour till en vanlig
match. Alla ska veta de oskrivna reglema
för hur en inbollning ska gå till. Vad som
förvåntas av en spelare under en
inbollning, dvs i vilken turordning alla slag
värms upp. Altemativt har vi en
inbollningsövning där bollsäkerhet och
timing tränas in i olika moment.
inta nätposition och förlorande par får
starta nästa poäng från baslinjen och på det
sättet böljar spelet fi'ar.n och tillbaka

Pulshöjare
Deltagama får svettas ordentligt under
några minuter i någon forur för att bli
riktigt varma. Det kan tex. vara
dubbelövningen Vågen, där positionernä
byts efter varje boll. Vinnande par får som
en r åg uch spelarna lår upp pLrlsen
ordentligt.

Teknik- och spelsituationsdel
Deltagama får tränas mera ingående på
olika slag eller spelsituationer. Tema för
dagen kan vara nätattacker. Attackslag och
volley tränas ingående.

Uppfiiljningsdel
Deltagarna får genorn poängspel rned
varandra öva på den genomgångna teknik-
och spelsituationsdelen. Varje poäng börjar
med en kort boll mitt i banan där tle kan så
in och trycka till och sedan lolja upp not-
nät och avgöra med volley.

Matchträning
Träningen avslutas med en singel- eller
dubbelmatch. Även här. ska alla deltagama
veta de oskrivna reglema vad som gäller på
banan tex. alltid ha två bollar med sig orn
du ska sen'a, returxera ej felaktiga servar i
onödan, tror man att bollen är ute förväntas
bollen dönas in.

Vuxenkurstränare Fredrik Rogersten
tillsammans med några av alla sina adepter
Albin Rislelt, Nildas Gandeborn . Anna
ErlcssoD, Cecilia Alvsten och N,laric Bjurling-
Larsson.

//Eddie



STOCKHOLM LADIES 2OO8

Monica Geuer sträcker glädjestrålande upp
händerna i luften elter att hon slagit in
matchbollen mot Anna Brazhnikoya.
Setsillrorna skrevs tilt 7-6 (5) 1-6 7-5: Monica
räddade tre matchbollar och välde 2-5 i 1:a och
3.e set. Detta yar den nionde finalen av
Stockholm Ladies och den mest yälspelade!

Anna Brazhnikoya imponerade under hela
veckan med ett offensivt baslinjespel. Tittar vi
på bildcrna och hennes armbåge så ser vi att det
inte är någon tillfällighet ått hon slår håååårt!*

Monica Geuer spelade säkert och Yar riktigt

Klarå att böria undrar Maria Strandlund-
Tomsvik som ledde prisutdelningen på ett

Det är svårt att säga vem som var ledsnast under
prisutdelningen, Den svenska ftirbundskaptenen
\'Iaria Strandlund-Tomsvik eller,A.nna...

Klubbens största fråmgång (hittills) i Stockholm
Ladies; Jennie Brobeck gick till semifinal i
dubbel tillsammans med MBTK:s Josefine
Andersson.

På läktaren var det ofta trångt!



Våra duktiga bollkallar skötte sig med den
De hade mycket att göra...

f 'f&[|5,L*4.-: -r-* *-
Svenska Tennisförbundets sponsonårdare
Martin Nilsson t,v. och sportchefen Mikael
Stripple beyakade de svenska spelarna.

När Krister strängade racketar hade Malcolm
järnkoll i cafdet, uppbackad å\'vngre förmågor.

Svenska Tennisförbundets flickelitansvariga
Johan Hedsberg och generalsekreterare Henrik
Käll6n njöt av de svenska framgångarna!

. .. till alla som såg till art tävlinger.r blev så
lyckad. Chaufförer, sekretadat, cafdgänget,
fysios, bollkallar, linjedomare, bagare,
personal, värdar, Anders Wennbers oclr
alla domanra.
Ett lika stol't.tack till Hwila, expekt, Audi,
Volkswagen, adidas och Klippoteket.

... Men lite bus hann de med...

Charlotte Lindqvist älskar inte att våra med på

Så fort det blev en ledig bana stod bollkallarna i
kö för att få spela.

TACK...



r,i:r"Y'i !"Ji)) ji:ii r:t":i-ti

Gott som är bra för tänderna.

!\



VETERANERNAS SERIESPEL I
FULL GÅNG!

H -65 LAGETS SEGERSVIT HÅLLER
I SIGII!

Så här nö.ida såg H-65 laget ut efter vinster mot
Rönninge!

Fyra av våra fem veteranlag spelar i
division I inomhus och läget är floljande
när knappt hälften av matchema är spelade.

H65 lag har siktet inställt på serieseger och
SM slutspel och hittills ser det mycker bra
ut med I'ra segrar på lika många matcher.
I laget har Börje Skånberg, .Ian Dahlqvist
och Ullde Faile spelat.

H35 laget ligger på femteplats med en
oo1'gjord och två forluster. Här märks
förlusten av Kenneth Johansson, som bytt
klubb, så målsättningen får nu vara att bli
sämst lyra och därmed undvika
nedflyttning. Fredrik Waern, Ulf
Zacharras, Ulf Persson och Peter Puranen
har spelal matcherna.

I H45 klassen har vi 2 lag, första laget i
div. I och andra laget i div. 3. Glädjande
nog leder första laget serien efter fyra
matcher med två vinster och 1u5 sn1'giorda.
I laget har Pelle Larssolr, Björn Stenqvist,
Jan Rydegran och Peter Puranen spelat och
målsättningen är att gå till SM slutspel.

Andra laget som spelar i div. 3 har vum.rit
tlå matchel och föriorat en så det får inte
bli fler förluster om det skall bli
arrncernrne.Laper iigger lör närrarande pa
andra plats. Hela sex olika spelare har
använts, Johan Etvetz, Lars Nordström,
Johln R egncr. Jan Wed.berg..lorrrs
Wetterdahl och Michael Zetterbers.

När rcdaktionen skulle ta en "teambiltl'! på H-45
B, dog batteriet. Så vi får nöjå oss med detta.
T,y. €n avslappnad Jan Wedsberg, Han yar inte
lika cool när han ägnade sig åt bergsbestigning
på hö\llo\et. Se annan plats itidningen.
T.h. Johan Regn6r när han var tä\lingsledare
under damernas seriespel.

Våra svenska mästare utomhus, H55,
ligger på tredje plats efter en vinst. två
oavgjorda och en förlust. Med lite tur
skLrlle det kunnal hr \ aril lre \ inslel. nten
tyvän har två mycket jämna dubblar
förlorats. Frånr.aron av Göran Zwal.rlen i
samtliga matcher har nog också bidragit till
en något sämre höstsäsong än våntat. De
som spelat är Anders Björklund, Anders
Svensson, Torbj öm Backvall, Börje
Skånberg och Bengt Göransson.

PENN CUP
NPTK hade tre deltagare som gjorde
mycket bra ifrån sig. Börje Skånberg vann
H65 klassen utan set förlust och Bj örn
Stenqvist vann H45, dock efter väsentligt
tuffare matcher. I semifinalen slog han
lagkamraten Janne Rydegran efter tre set
och även finalen blet' en lång och jämn
match.

V-=t

r.-l-



F 15 TILL DIVISION 1!
VI hade ett tungt år från förra året eftersom
våra väldigt duktiga 91 :or hade blivit för
gamla. Dessutom flyttade Sverigetvåan
Beatrice Cedemark, född -93 ner till
Skane. Så vi åkte ner från division 1.

Men i år' hade våra 94- tjejer blivit ett år
äldre. Dessutom hade Elsa tagit stora kliv
mot toppen trots sin ålder 196).
Vi började mot Bålsta som blev en riktig
nallkörare.
Johanna loll i en lång match mot den
bollsnå1a Melissa Jacobsson. Elsa spelade
mycket bra mot Matilda Ström. Så I - 1

inför avgörande dubbeln. Det drog ut på
tiden så pass att hallen släcktes men efter
ett tag fick jag igång latrpoma. Kl, 00.34
slog vi in rnatchbollen. Så bra glort ar
Martina och Johanna.

Maftina Haas laddar en av sina många
vinstgivande forehands i serien!

Nästa lag var Lidingö. Där gick det
smidigare. Hernma till ldol. 3 0 i
matcher!

Serien gick vidare med ytterligare en skön
vinst med 2-1 i matcher mot Gustavsberg .

Final mot TSK Malrnen. Där vi r ar
t\.ungna att vinna för att gå upp till div 1 .

Johanna vam men Elsa förlorade. Så nu
var det upp till Martina och Johanna att ta
hem dubbeln. Vi kom i ett svårt underläg-e
med 2 - 5. Fast sedan så började tjejema

spela riktig dubbel, med många fina
inbrytningar. '7 - 5,6 3. BRAVO!

Tack till Elisabeth för ett brajobb.

Jag tänker också på Emrna som har haft en
grym otur med skador. Hon har stor
kapacitet och om hon får vara skadefri så

kommer att hon slåss om en plats i div. 1

nästa år.

P15 TILL DIVISION 1!

Vårt duktiga P-l5lag Christoffer Solberg,
Anton Waern, Todd Åkesson och Oskar Waern.

Vi var favoriter att ta hem serien. Fast när
vi började n-red oavgjorl mot TK Hobby
fanns det inte utrymme för några fler
misstag.
Nästa lag var Ekerö. Diir Keckes grabbar
fick samla mycket torskfild, 4 - 0.

Gustavsberg har ett grymt lag men de hade
varit med Dave i Thailand vilket gjorde att
de val riktigt sega niir de kom hit. 4 - 0 i
matcher.

Så i-nför sista matchen mot Örebro hade vi
lika många poäng.
En helt avgörande final. Där det svängde åt
båda hållen. Todd vann sin match i
supertiebreak. Todd har inte förlorat en
match i serien (Bravo).



,ry
Anton Waerns forehand har skördat många

Med ett sånt här fighting-face, är det inte
konstigt att Todd var obesegrad i serien!
Chrille vann första set stadigt. Kom sen
under ned 1- 5 i andra men visade ett
otroligt hjärta och vände till 7 5.

Anton Waern vann sin rnatch med 6-3 6-4
och hade kontroll på matchen från start till
mål! Sedan kossade Anton och Todd i
dubbeln.
Ytterligare ett guld till klubben!

ROOKIESERIEN

I år hade jag tänkt att ta hem Rookie . Men
vi slutade på en hedersam 3:e plats. Det har
varit många som har fått chansen. Det är ,

rihtigt kul att vi har så många att väljapå.
Kör hårt! / Krarn Bjömen

Det är klart att coach Björn Sahlin ser så här
glad ut efter alla serieframgångar!

MARCUS NORMAN KÖRDE
FYS OCH NÄRINGSLÄR{ MED
TÄVLINGS-JUNIoRERNA

Marcus Nornan längs1 t.v. \älper oss då och då
med fysträning program, näringslära m.ln. Bortsctt
från sina fyskunskaper ä'Marcus "hyggligt
vältränad". Just nu förbereder hao sig för sitl första
t aldlon! Del var cn ga[ska skön syn när han hade
hand om fysen på Haga, konr sprilgaDde dit. var
mcd på alla övningat och sprang hem på lätta ben.
När han var ute och tittade på AJaget sisla hclgen
satte l]an också lite press på Johan Ötegren; "Johan
jag vill inte at1 du bara vinncr matchen. Du får
hcllre spela cn litejä[rnare maic]r bara du bjuder på
lite ögongodis".

Tack Marcus liir att du hiälper ossl

!r

Chrille in åction!



Ett vinnande koncept är inget som kommer äv sig själv.
För att lyrkås med din idrottsprestatlon kråvs anstränqning. ii hår mer ån 30 å15 erfårcnhet av marknådsföring och arbetEr sedan 15 år tillbaka med Acrount

engdqemang. viUa. passi0n. str!legi. e ärenhet orh kunskap. 
. 
Planninq. En arbetsmetod dår vi noqqranl stirderar omständigheterna s0m påverkar din verksamhet.

lbland behövs också en coach, som ser spelet från ändra Dårefter'skapas iddrika lösningar som gör reklafien etfektiv och tralfsöker. Lås mer om vår afteGmodell

vinklar. Detsamrna qäller för mårknådskomnrunikdtion. o(h våra kunddrs fråmqångar på wwwfåkk.se eller kontakta våa roå(h Lennart Lundqvist.

WÄLLINGAfAN 2 B0X 1246 I03 54 sTotKlloLM TEL 08 54 54 l8 40 inf0@fålrk.se www-fåkk.se
FALCK & CO
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JAN WEDSBERG PÅ
RÖVARTÅG!

Att Jan Wedsberg ger sig ut på en del upptåg
känner kanske våra läsare till. Men detta var något i
hästuä9. Rcdaktionen tror atl HeII Wedsberg står
över prornenaden och koncentlcrar sig på golfcn
eller tenniset] nästa gångl Med tanke på svindeln
som avlöjas i ncdanstående artikel hoppas vi dock
att han \,äljer en parlöana!

Srenskar fick räddas från berget La Concha

Tr'å svenskar fick nåtten till ,l november räddas
från berget La Concha (Malbella), efter att de
gått yilse under en promenad i områd€t.
Räddningspådraget bestod av drygt 20 personer
och svenskarna kunde spåras tack vare ett foto
som de kunde skicka liån en mobiltetefor. -Vi
hads både karta och kompass med oss, men
sikten var dålig och stigen vi ftiljde slutadc vid
ett stup, berättar Göran Zelander för Sl'dkusten.

Den behagJiga promenaden vid Refugio dc luanar
och berget La Concha kunde ha lått et1 tragiskt slut.
SorD iur var kunde Göran och hans kanxat Jan

Wcdsbcrg ringa Peter Nilsson, på Golf SeNice,
som i sin luI varskodde räddllingstjänstcn.
Bröderna Nilsson glorde e1l fantasliskt j obb. Vi

hade nästan inga battefier kvar i mobilen så vi fick
förlita oss hclt på art de l<unde n.robilisela
räddnings!äns1en, berättar GöraD.

Mer helt enkelt var det inle. Peter berätlar atl de
lor'ta puarcliaiir rlp.rli\crna. :rnr Iili:rdc bcfirrna i g
utanför- Golf Service's kontor, bara skakade på

huvudet och hänvisade till lokalpoliscn.
Vi blev uppringda vid 17+iden på

måndagseflermiddagen. Efter aI ha talat mcd
gualdiacivilpoliserra r ingde jag iokalpolisen. som
senarc rirgde tiilbaka oclt bad oss ta kontal(llrled
räddningstiänstcn Protecciöt Civil, berättar Peter.

Det blcr nrirrga !an)lcl och ön ccllirrgar irrron
räddningspådragct kurde rycka ut och slutligen
fima de n å svenskarna. Jan Wedsberg kurde bland
cnnat 5kicla cn pal loi.rrr iill Pclcr \ ta

mobiltclefonen, men när han sedan föt.sökte maila
bildenra vidare till räddningstjänsten visadc der sig
att dessa salilal Intcmetuppkoppling.

Jag fick slutligen maila bilderaa lill en privat
hotmailadress, kommentemr Pcter.

Dct var fi'ämst iokalpolisen i Istän son visade sig
ha den bästa lokalkännedomen. Tack vare bilderna
i(unde dc dra slutsatscn att svenskana befann sig
vid ett vattenfall som kallas Las Cascadas dc
Monchalvån

HISSADES NED:
Strax efler klockan tio på kvällen fick svenskama
och räddniDgstjänsten koDtakt, genom
busvisslingar. En timne senaLe var två
bcrgsbestigare framme ltos svenskama, lnen det tog
ytterligare fyra timmar innan de kom ncd fi.ån
berget.

- Dct var ganska straparsfyllt. då de fick vira ned
oss fi ån klippor där det var i stofl sen fritt fall.
berättar Göran Zelander samtidigl som han lovordar
de spanska räddningsarbetan'ta.

Jan Wedsbcrg lider av si'indel och hade det
stundtals tulft när de räddades.

Visa elapper var det o|.röjligt att ha livlina på sig
och då kunde vi bara hålla i oss med f'ötlerna och
fingefioppanta. Det va tack och iov becksvan, mcn
vi hör'de hur lösa stenar föll ned i avgrundcll.

Marbellas säkerhctsborganåd Kika Caracuel vamar
för att dct är lelativt ed(elt at1 gå vilsc kring La
Concha. Det är'franlör allt bctydligl s\,årare at1

finna tillbaka, än a1t ra sig upp 1ill bcrgct. Det l'lar i
sin tur letl till ett fletal dddningspådrag gcrom
årcn.

Denna gång slutade allt lyckligtvis väl och de rvå
svenskama kundc till och nlcd passa sin golftid,
som de hadc dagen efter. Trols dranatiken
rekonnnenderar Göran ett besök vid La Concha.

Mcn man bör se 1ill atl det är fint \,äder och att
man har ordentliga kliide1. salnt karta och konpass
och en fulladdad mobil med sig. Och så bör man
inre vara höjdrädd.

Artikcln hämtad från tidringen Sydkusten.
Skriven av Mats Björkman. Reds. Anm.



A-LAGET UPP TILL
ELITSERIEN!!!

Ett gäng ganska nöjda spelare och ledare efter
att elitserieplatsen säkrats:

Ja, det stämmer faktiskt att vårt unga A-lag
bestående av Bobo Delemark, Eric
Cederwall, Jonathan Kidane och Marcus
Ål<erström samt rutinerade ankaret Johan
Örtegren levde upp till den tuffa
målsättningen! Det är naturligtvis extra
glädjande med tanke på hur svårt
tennisungdomama generellt sett har att slå
sig in på högsta elitnivå i Sverige. Faktum
är att snittåldern i elitserien och Div.1
gissningsvis ligger runt 30. Naturligtvis
också otroligt kul att vårt lag består av
spelare som tränar och finns i hallen i
princip dagligen. Så ser det definitivt inte
ut i de flesta andra klubbar.
Nyckelmatchen visade sig bli
onsdagsdrabbningen mot Danderyd som
mönstrade ett starkt och motiverat lag. Vid
ur.rderläge 1-2 i matcher och 6-7 1-4 och 0-
40 i Bobos singel var det inte mycket som
talade för slutseger men efter en mirakulös
vändning och grym fighting spirit stod
Bobo till slut som

Diirefter var det dags lor Kidane/
Åkerström att ta på sig hjälterollen när
dom besegrade Ola Jönsson/ Janne Holmia
som tu ett mycket bra dubbelpar. De visade
ännu en gång att dom har få om ens några
övemän som dubbelpar på juniornivå. 4-2
till Näsbypark och där kan vi konstatera att
serien avgjordes.
Den vilja och det engagemang det här laget
har visat upp har nästan varit rörande! Det
har varit en riktig lagseger där sarntliga
spelare har kraftig plusstatistik. Det är
svårt att inte nämna evigt unge ( otroligt
barnslig humor ) Johan Örtegren! Han gick
obesegrad genom serien och faktum är att
han är överkvalificerad för div.1 . Det ska
bli otroligt infessant att se vad han kan
göra i elitserien nästa år. I mitt tycke är han
top 10 i Sverige på seniorsidan och de
svenskar som går säkra mot Johan for jag
att vi kan räkna på en hand.

Nästa år är naturligtvis målet att hänga
kvar och jag har gott hopp om att vi ska
kunna göra det.

B-LAGET KVARI DIV.2
Vatl B-lag levde upp till våra
förhoppningar om att hänga kvar i tvåan.
Årets serie var tuff med starka lag sonl
TSK Malmen och Mälarhöjden bl.a. Det
gällde på förhand att hålla Linköping Tk
och Mj ölby bakom oss i tabellen och det
lyckades vi med. Stommen i laget har varit
Daniel Björck, Andreas Hamnrar, Mats
Flodin och Bardia Salehi, Dessutom har
MillisHeimklo. Anton Waern och Mats
Wänlund deltalit i laget. / Stefan

laddar fiir en fartfvlld forehand





RAPPORT FRÅN
VETER{NERNA

SigYard Palmgren t.h. går igenom
matchprogrammet.

Upplandstouren avslutades den I decelr- ber
rned en hemmavinst 6-2 mot Nonlälje
Tennisklubb. Dänned kom vi på tredje
plats efter segrande Sigtur.ra och tvåan
Stora Wäsby. Nontälje blev fyra och
Äkersberga femma.

I samband med den sista bemmamatchen mot
Norrtäl.ie planerades 2009 års Upplandstour.

... Nledan Lars Anglered och Jan Zrvartling
(Tack ftr stolarna som du skånkt Janne) -
föredrog att analysera matcherna be\'äpnade
mcd en Lopp Laffe.

I våt måndags och torsdagsspel med sin
ganska unika uppläggning av spelprogram
deltar för nän'arande 63 av klubbens
"sextioplussare" med en glådjande
näruarofrekvens ! Ärets banintäkter fiir
denna verksamiet kommer att hamna på
ca. 90.000 kronor!
Sigvard Palmgren

Margareta Knafr'e och Birgitta Anglered har
haft bråda dagar. De har bakåt och skött cafdet
både rid julavslutning och vid
hemmamatcherna!

JULFEST!!!
Den 8 december hölls den traditionella
jullesten r)led 5 | dellagare. Stärnningen var
på topp skönsång med specialskrivna texter
varvades med god mat.

John-Elic Dahl en av många eldsjälar
bland de äldre veteranema har k1ätt glanen
även i år. Johr-Eric har även hjäipt till rred
julpyntning. anslag och lonstret vid entrdn.
Tack John-Erict

ALDRE



STEFAN Åsr,rNs rnziN.q,RTIPS :

Lobben - ett underskattat s

Jag har precis följt henserien div.l nora
på nära håll och jag måste säga att det är
märkligt hur lite det lobbas! Med några få
undantag går de flesta spelama väldigt nära
nätet när dom attackerar. Detta gör att dom
skär av vinhlama för passeringar. Om dorn
då är någorlunda r eaktionssnabba blir det
nästirrtill omöjligt att passera. En lobb i det
läget behöver nästan inte ens vara bra för
alt resrrlter-a. Orn nrln r arielar pa"serirrgar
och lobbar tvingar rnan dämred den
attacke|ande spelaren att stanna längre
ifrån nåtet och dän.r.red öppnas vinklarna
igen.
Med andra ord: Lobba rnera
Stefal

KM-PRISTAGARE ÄRVI
ALLIHOPAI

Undcr--julavslutningen. delades juniorprisema ftrin
uton'rhus- KM Lrt. Glada prislagare 1'r.v. Johalna
Olsson, Martina " jag villc giima vara med på bJld"
Haas, Chlistoffer Solberg. Antol't Waemn Robil
Wänlund, Lisa Regnöl. Enni Zander. Viktoria
llrurirra och \ rllrcln I rrdq\ rqt

TACK KENT ÅKESSON!

Att fångå Kent Åkesson på bild är inte helt lätt
då han oftast står bakom kameran, Den här
bilden såger dock ganska mycket om Kent;
Samtidigt som han är ute på Tromben- uppdrag
hjälper han till och tar bort linjerna under
julåyslutningen. Stort tack l'ör alla bilder, Kent!
Som liisare kan ni utgå från att nåstan (Vi får en
del bidrag från andra ocksål) alla bra bilder är
tagna av Kcnt och dc lite suddigare av Kemcth. ..

FRUKOSTTENNISEN

I höst har hittills 15 personer av klr-rbbens
medlemmar deltagit i vår frukosttennis.
Det korlmer spelare från alla håll i
klubben, rruxenträningen, föräldrar till
tennisskolan, vårt härliga veterangäng och
abomrenter.
Sista gångerna i december hade vi lite
nrysig jr,llslänning på frukosten. Tända
Ijus. pepparkakor, mandariner', lussebullar.
juldekorationer med n.lera lör att deltagarna
ska känna att de riktigt konmcr bort från
all julstress.

Tennispappan Martin Letby leder
lortlalande poängspcler län löljl t\
veteranerna Monica Olsson och klubbens
"allt i allo'' Lars Björklund.

Sista gången för'hösten var den l9
decerrber ocb direkt efter
klubbmästgrskapen i januari slår vi igå;rg
igen./i Eddie

, t lStl



VETERAN VM 2OO8

Återigen hade jag förmånen att få
representera Sverige i Veteran VM .

I år gick tävlingama i oktober i Turkiet
som har två hotell med sammanlagt cirka
90 banor.
Vi 65-aringar var förlagda på Ali Bey i
Manavgat som är den stön'e anläggningen.
Den består av cirka 30 små utspridda hus
med 36 tvåbäddsrum i varje. Två stora
separata restauranger och ytterligare två
mindre restaurangen. Två svir:rrmingpools
och en fin sandstrand. Utöver detta alla
tennisbanor.
Utom en dag hade vi klar sol hela tiden och
cirka 25 28 grader vanlt.
Utöver vi 65 åringar spelade 80,75, 55

,45,40 och 35- åringama i herrklassema
här.
På damsidan spelade 75,70,65,45,40 och
35 åringama.
Resten av åldelsklasserna spelade på det
andra hotellet Ali Bey Belek.
Detta var törsta gången som samtliga
veteranklasser spelade sarntidigt på en
hur,r,rdorl.
För vår del var det ovanligt och trevligt att
få möjlighet att se våra duktiga 40 och 45
åriga flickor spela. Det är svårt att hinna
med a1t se andras matcher efteLson man
har fullt upp rned lagels rnarcher:rren när
tid ges är det mycket roligt. En hel del
intressanta matcher i H55 hann vi med att
bevaka.

På kaptensmötet sorn höl1s första dagen
luåste vi lärrna en rankinglista som måste
hållas under tä\'lingama. Vi rankades ned
Hans Eberstein som etta och därefter Börje
Skånberg , Vilnis Vieglins och Anders
Strönberg,
I 65-klassen var det 21 länder son.r ställde
upp. Man beslutade sig för att dela in oss i
7 grupper med tre lag i varje.
Detta innebar att de seedade 7 lag av vilka
vi ej tillhörde de lyckligt lottade,
Vi hamnade ned ltalien (seedat) och
Sl daf ika.

Vi började nästa dag med första matchen
mot Sydafi-ika. Det var en måste match
eftersom vi annars ej skulle kunna bli
bättre än femtonde eftersorn vi trolisen var
chanslösa mot ltalien.

Börje Skånberg och Vilnis Vieglins inför
lörsta matchen.

På morgonen meddelade Hans Eberstein
att han var sjuk och ej kunde spela.
Våra chanser minskade kraftigt.
I VM börjar man alltid med andrasingeln
löljt av förstasingeln och dubbeln.
Vieglins började starkt och vann lätt sin
singel mot Michael Wolffe i tr'å raka.
Jag fick möta deras etta Oscar Marino som
var en riktig gmsspelare. Han växlade
mellan höga lösa bollar, stopbollar och
plötsliga hårda slag. Banorna hade alltlor
rnycket grus och stoppbollarna liksom de
hårt skuma slagen vart mycketjobbiga.
Bollama stannade helt upp ibland. Jag blev
ganska enkelt slagen.
Efter att ha sprungit på alla stoppbollar
ville jag ej spela dubbeln men laget krävde
mitt deltagande.
Jag spelade med Vieglins sorn visat att han
behärskade underlaget bra.
Vi lyckades på ett oväntat set ta första set
nen i andra set vart vi helt bortspelade och
det såg rnörkt ut inför' det avgörande setet.
Vieglins och jag korn nu in i en sån där
härlig kämparkänsla där vi fick in alla
dessa reflexräddningar och dvlikt och vi
lyckades vima till slut.
I och rned den segem var vi säkra på att 1är

spela om platsema 8 till 1zl.



Dagen efter var spelledig vilket gjorde att
Hasse Eberstein kunde komma tillbaka och
spela nästa dag.
Jag fick börja :ned andrasingeln. Återigen
en stoppbollsspecialist rned fantastisk
utdelnrng.
Jag slet med stoppbollama och de
underskuma slagen men förlolade första
set. I andla kämpade jag niig till en knappe
vinst och såg lite positivt pfl ayg[rande set.

Det b1åste kaftigt och vinden ökade under
dagen. Vi hade motvind och motsol på ena

sidan vilket ytterligare komplicerade
spelet.
.lag hade tr å likr 40-0 och egcn scn i

motvinden och räklade med att få 3-2 och
sidbyte till medvind och solen i ryggen. I
det 1äget smäller nin rnotståndare in fem
otagbara returer i stod sett på sidlinjerrra
trots ganska hyggliga servar. Jag vaft
ganska knäckt och hans flyt fortsatte i de

följande gemen och jag förlorade r.r.red

r-rdda genet. Det var en lung förlust.

Det är ganska skönt att vara bänkad
ibland också, och titta på när Börje
sliterl

Hasse Eberstein tnvdes avsevärl bättre i
nästa match och han kämpade sig till en

knapp seger.

Dct r,ar mycket bra gjort.
Hasse och Vilnins Viglins kämpade sig
sedan till en stabil dubbelsegcr vilket
säklade vår match not Argentina. Vi val
därefter framme för att spela om platsgma
8-1r.
Nästa match var mot Nederländerna. De
hade enligt uppgili ett bra lag vilket snart

visade sig. Trots att jag spelat så dåligt
alternativt mött svåra motståndare så hck
jag spela rndrasingeln. Anledningen r ar
mycket attjag skulle resa hem på natten
mot sista dagen och kunde ej spela den
sista matchen.
Vi fick nu en bana med om möjligt ännu
mer grus på och redan i första gemet fick
jag problern med holländarens underskurna
bollar. Han skar både backhand och
forehand.
Detta blev min sälnsta match och jag
förlorade stod. Efteråt berättade han att
han genast så att jag hade problem med
studsen på hans underskurna slag vilket
gjorde att han ör,erdrev det extra mycket.
Matchen kändes pinsam för n.rig.
Hasse Eberstein tog l.rand om f-örstasingeln
och bler liko storr ulspelxd \om jag rncn
rned ett helt annan typ av spel från hans
holländare. Han spelade ett mer nonnalt
varierat spel med bland annat en hård
toppad forehand blandat med undelskuren
backhand.
I den följande dubbeln blev Vieglins och
Strön.rberg lika stort utspelade.
Nu återstod bara att spela on 10- 11 plats i
tumeringen.
Jag reste nu hem och singlama mot Norge
spelades av Vieglins och Stlömberg.
De spelade är'en dubbeln.
Ledsamt nog fötlorade de alla matchema
och vi kunde konstatera att årets äventyr
slutade med en elfteplats av 2l lag. Vi
hade nog hopprt' på lite bärrre.
Jag var naturligtvis ej nöjd med rnin insats
rnen det var trots allt en intressant och
spännande tumering.

Bör'je Sltånberg



JULAVSLUTNINGEN 2OO8

160 STYCKEN KOM!

De ä1dre veteranema som skötte entrdn
hade fullt upp rned tanke på alla besökare.

Är'en i år avslutades terminen med en
jättetrevlig julfest. Kaffe, bullar och g1ögg
till alla löräldrar och godispåsar och vanr.r

kon till dorn ynpsta. Massor a\ pri\er
delas ut, lotter säljs, vinnare koras
tipspromenad genomförs och trötta fötter
vilas. Glada och ivriga tillrop, tuffa tag
och fixstrerade viljor tampas under dagens
alla tävlin

Julayslutningen vår som !anligt f)lld år'
aktiyiteter. Over 100 st. deltog i minitennis-
dubbelturneringen. Ett yisst trrck på Elisabeth
uppstod inför starten...

... NIen Elisabeth fick ordning på dc ivriga
st!rkorna med scdvanlig rutin:

Stilarna var många mcn inlevelsen var fotal hos
alla! Lovisa dåmmar ir'äg en forehand.

Oliver Olsson yar fokuserad! Alexånder Ullbin
låddar i bakgrunden,

Cindv Wänlund spretar med fingrarna när hon
spelar forehand.

Da\'id trkström spclar med "hYgglig" inlevelse.
Redaltion(.n t\cler åfl tckniken påminner rrm
Janne Schaeffer! IIans dubbclpartner storebror
Axel verkar avslappnad.



#
Per Larsson är Svensk mästare både som junior,
senior och veteran. Dotter Olivia var iindå inte
riktigt nöjd med sin partner...

T.\,.Fredrik Larsson (?) med dotter och t.h.
Petra och Filip Schminkel. Filip år alltid beredd.

viktoria Thurina gör nllt hon kan f'ör att nå
hollen. Pappa Dalibor ser lite ololig ut...

Den traditiolts€nliga serl'etävlingen lockade
många dcltågare, FIera stilar Yar reprcsenterade
här också!

hastigheten i servcn. Joban C)rust väljer
omsorgsfullt!

På bana I o 2 \'ar det sjukamp. Här gäll€r det att
få bollen attstanna i ringen. S\'åft!
Ilerman Grehn "jobbar in" bollen.

Det gäll€r att yälja riitt boll om nran ska få upp



JULAVSLUTNINGEN 2008 forts.

Kolla, Yad jag är starkl

Joachim Haas slappnade ar isoffan tillsämmans
med dottern Julia...

... innan det yar dags ått rycka in i cafeet
tillsammnas med Annelie Sternegaard.
Stort tack till alla som hjälpte till i cafdet och
som bakade!

Dn*(5'ta*A
'Cv- i*... o'. Arets luciatåg var betydligt

längre än vanligt och ansvariga lor detta
var Martina och Johanna och alla Ni som
deltog i Luciatåget. Jättekul att så många
ville vara med !

Delar ay luciatåget i logen innan uppträdandet.
Martina Haas och Johanna Olsson skötte sitt
uppdrag som "luciaansyariga" med den äran!

Luciatåget var verldigen fint! Som tur var kom
de tillbaks efter Uppträdandet så de fick njuta av
Yälfiirtjänta applåder.

Schottis? Tango? Näe, bara en fotbollsstralll

Tungån rätt i mun,,.



Sen var det dags för prisutdelning. Det är alltid
kul att vinna! Per Naveus vann frågesporten.

Vinnarparen i minitennisturneringen fick \ älja
först liån prisbordet. Svårt!

Hmm, vad ska vi \'älja? Lovisa och Fredrika
Jonåssen tYekar inliir alla mölligheter.

närvarobiljetterna, Anna Anglered och viktor
Strindberg t) ckte att Todd "drog" bra!

Efier alla aktiviteter bö{ar "bjömlotteriet"
Värmen stiger i klubbhuset när Bjöm tar
hand om lotteriets ivriga publik och hela
lottrin

S]'ret i klubbrummet tog delinitivt slut inIlan
vinsterna giorde dct. En del förätdrar började se
lite slitna ut, Barncn och lottdragare Björn
Sahlin lrummade obönhörligt r idarei

Ett STORT
ti ll :ned det

TACK till alla Er
sorn h jälpte

Inte lätt att väl.ia priser från dct hir prisbordetl
Redaktionen skänker en cxtra tanke i jultider
till dcn pappa som till sin förtlivlan såg sin
dotter välja en godispåse istället för ett riktigt
fiDt dataspel.

Ett JÅTTESTORT TACK rill alla Er som
hjälpte till och till alla Er som gjorde vår
julavslutning så trevlig ge:rom att deltaea

i mittcn drog två \'innarc på

Dct \'ar jag sbm var lngst på iullestcn!



Gör det att
skilja på firrnans
pengar

och dina privata.

Nu kan du som har enskild firma prova Enkla fjrman
kostnadsfritt resten av året och hela 2009, värde 600 kr.
I Enkla firman ingår vår1 internetkonior, företagskohio med
bankgiro, Bankkort företag och ett förmånligtsparkonto med
fria uttag. Vill du veta mer är du välkommen in på något av
våra konior iTäby C, Mörby C, Djursholm, Näsby Park,
Vaxholm eller Sollentuna alternativt ring 0771-365 365
eller gå in på seb.se;zenkla firman
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