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Göransson. Markus Åkerström. Johan Örtegren, Bobo Delemark. pe nunl,".ro
coacherna Kenneth Bergbom och Stefan Åslin.
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KLUBBCHEFEN HAR ORDET

Efter en otroligt intensiv och rolig höst har det
plL,l{ligl bli! ir julhele.

Vi har klarat av arrangemang som Stockholm
Ladies, sammandrag division I damer och
hemmamatchcr i elitseden.

Ganska häftigt att vi för tionde året i rad haft besök
av 20 nationer under Stockholm Ladies. Många
medlemmar tog chanscn att se internationell tennis
på hög nivå.

Citatet på tennisförbunde1s hemsida ska vi alla vara
stolta övcr " Näsbyparks TK har återigen visat att
man klalar stora anangemang mcd galans. Här
finns en naturlig organisation och vilja att dra sitt
strå till stacken genom att hjälpa till med någon
liten men ack så viktig s)'ssla under veckan".

Klubbcns målsättning är att tillhöra svensk
elittennis på seniorsidan. Då kävs det att våfi
damlag och hcrrlag ligger i division 1 eller
elitserien. Det är med glädje jag kan konstatera att
vi klarat av den i år också. Vårt unga damlag med
årets juniorstipendiat Jennje Brobeck som ankare
hiingde kval i dir irirrn I . r il\et lu bra gjur1.

Henlaget var nykomlingar i elitserien.
Målsättningen var tuff; Att hänga kvar i clitscricn.
Det klarade vi av med bravur. Laget bestod av en

Lrrr mir rrrcd r .rr r ldcrr najr rmrn Johrn Orteg ren

och yngrc spelare.

Som vanligt har det gjorts ett jättejobb av ideclla
funktionärer och personalen. Den nixen gör att vj
klarar av alla arrangemang. Under Stockholm
Ladies var det drygt 70 medlemmar som hjälpte
rill!!!

Positivl år också att frukost- och torsdagstennisen
vuxit under hösten. Konccptet ä detsamma som
lördags och dantennisen på Näsaäng; Det ärbara
att komma tili hallen. Du behöver inte ha någon att
spcja med.

Nu har vi precis haft julavslutning för tennisskolan
mcd över 160 besökarel De äldre veteranema har
halL.injJlic.l och ru\en\ur.llrna sin
terminsavslutning. Samtidi-st h.Lr basverksamheten
rullat på med tennisskola. r'uxenkurscr,
divisionsspel. junior- och vetcranlag i den
allsvcnska serien och ml cket mer.

Det är det som är det härliga med vår
klubb: Vi är inte en elit- eller
breddklubb, utan vi är en klubb för alla
åldrar och nivåer

Davis Cup i Kungliga Tennishallen! Hoppas att alla
tar chanscn aft titta på r'ärldsstjämor som Robin
Söderling, Juan de1 Potro m.fl.
Näsbyparks TK har lån en förlrågan från Ar.ena
Group som arrangerar DC matchen, om vi vill
vara den klubb som står iör funktionärema unde.
Davis Cup. Alltifrån läktarvärdar. chaufförer,
bollkallar med mera. Err väldigr gott beryg till vår
tennisklubb. oavsett om vi tackarja eller intel

På TV 4 rullar för närvarande tv sericn "Jag ska b1i
stjäma". Det finns bcvisligen flcra sätt att nå sitt
max som tcnnisspelare på.
Mcn det var befriande att få höra Jonas Björklnan
beråtta om hur hans tennisuppväxt såg ut: att han
höll på med flera idrotter och att han aldrig var i
närhetcn av dc träningsmängder som nämnts och att
han i princip aldrig varit skadad.

I en tennisviirld d:ir vi kan konstatera att åldern har
höjts innan man slår igenom på seniomivå och att
tennisen blivit myckct mer fysisk, förvånar det mig
att hystcrin kring antalet tennistimmar i unga år är
så hög. "Kvalitet är viktigare än kvantitet" som
Jonas Björkman så riktigt sa i inslaget. Att sen
föräldrarna i programmet tror att det är bättre att
"de matar korg" än atl pojken spelar ncd cn
jämnårig, finnerjag mer roande.
Dåremot mådde jag dåligt när det intc fanns i
"motocrosspappans" värld att det var solen som
skulle välia om han viJIe spela inncbandy eller åka
motorcykel...

Avslutningsvis villjag önska alJa medlemmar,
ideclla ledare, tränare och personal en riktigt God
Jul och ctt Gott N)ft År.

Vi ses 2010!
Hälsningar/Kenneth



På vårt underbara Näsaäng arrangerar vi tävlingar
förjuniorer, seDiorer och v€teraner ,..

...lördags- dam- och pensionärstennis och
klubbtävlingar...

.,, vuxenkurser

NU BEHÖVER VI DIN
H.TÄLP!

NYTT I0.ÅRSAVTAL ÄR
TECKNAT PÅ NÄSAÄNCI
Det :t med stor giädje vi kan konstatera att
platsen diir NPTK bildades 19,16 kommer att
vara vår utomhusanläggning i ytterljgare minst
l0 år.

Efter 18 månaders förhandling har NpTK och
Täby kommun enats om ett nytt arendeavtal
avseende Näsaäng. Detta innebar att vi nu kan
satsa för fullt på att fräscha upp Näsaäng.

NPTK:s målsättning är att tillsammans med
sina medlemmar och hjälp utifrån inte bara
erbjuda Stockholms vackaste läge för
utomhustennis utan också över tiden den
fräschaste utomhusanläggningen för tennis.
Redan till vfuen hoppas vi att vi kan ta de
första stegen i denna riktning. Täby kommun
har under hösten hjiilpt oss med att rensa sly
och småträd i parken och kommer till våren
också att ta ner några stöne träd. vilket vi rir
tacksamma för.
Följande åtg:irder hoppas vi kunna genomföra
inom en treårsperiod:

rusta upp klubbhus
ny asfålt vid bollplank

- nva staket runt tennisbanor
- nya snrger runt tennisbanor
- nya domarstolar och bänkar på banorD,
- renovera och sätta kantsten rrtnt grusväg

och parkering
dränerå övre banorna

Hal du som medlem i klubben möjhghet att
hj äipa oss i detta arbete är vi naturligtvis
oerhöfi tacksamma. All hjälp är välkommen
såväl arbetstimmar, material som ekononiskt
stöd. Har ni egna id6er på hur vi skall rusta upp
Näsaäng kontakta då undertecknad,
joi,rchim.haas I @ qrrail.com

NPTK kommer till våren att erbjuda etr antal
olika möjligheter att stödja Näsaäng ekono-
miskt vilket vi hoppas att så många som
nöjligt nappar-på. Klubben kommer också att
skriftligen presentera vad vi vill göra med
Nåsaäng och i vilken ordning.

Slutligen villjag rikta etr siirskilt tack till
Torbjörn Jakobson som värit till stor hjäIp i
förhrntf irrgen rrred läb1 kommun ,amr i

samarbetet med Villaägadöreningen i området
kring Näsaäng.

Hälsningar
Joachim Haas '



STOCKHOLM LADIES 2OO9
I år arrangerade vi Stockholm Ladies
för tionde året i följd!
Totalt var det 70 st. från klubben som var

Elsa och Ann Melander var några av dem som hjälpte
till i caf6et. Kul verkar de ha! I bakgrunden serverar
Krister kaffe.

Domarna och refieen såg till att vi höll oss till
reglerna...

Padinå Milosavljevic hade en brå vecka och gick till
sin första kvartslinal i en 10 000 dollars tävling.
Grand SIåm vinnaren Daniel tserta kom ut och tittåde
på matcherna.

Hilda Melander var självklart nitjd med sin vecka,
tsra spel och en kvartsfiDal i singel:

Todd Akesson hjälpte Krister med strängningen!

bollkallar skötte sig som vanligt suveränt!



Anna Brashnikova hade problem med eD magmuskel
och kunde inte försvara sin finalplats. Förlust i
semifinal. Men Anna såg spelmässigt och fysiskt
bättre ut än någonsin.

Ryskan Marta SirotkiDa imponerade under veckan
med en bra serre och ett varierat spel. I bakgrunden
lirjedomare Emma Regn6r.

högt rankad som nr. 60 i världen. Vid stållningen 6,
5-3 i senifinaleD var vi många som hade skrivit ut
finalbiljetten..,

... Lyudmila Kichenok hade dock andra planer och
började plötsligt slå vinnårslag från möjliga och
omöjliga positioner. Det räckte så småningom till
seger i både singel och dubbel. Dubbeln vanns
tillsammans med tvillingsystern. De var för övrigt så
lika vårandrå att de inte kommer ha några som helst
problem att vikariera Iör varandra,..

Finalisterna, en ukrainsk coach som mycket gärna
ville vara med på bild och prisutdelare Joachim Haas.

-58&ixxffi 

:r 3(\ .:
Arslutningsvis låter jag John-Eric Dahl symbolisera
NPTK - andan där alla hjälper till! Kamra ighet,
iidmjukhet och vinnare är både NPTK:s och John-
Iirics ledord!

Tack alla ni som var med och giorde
2009 års Stockholm Ladies till en
medlemsfest!



Den här gången vänder sig tränartipset till
er föräldrar som har barn i verksamheten.

Med jämna mellanrum ser man föräldrar som
agerar "extraträna-re" med gester från läktaren
eller helt enkelt spelar med sina bam och
instruerar. Vi trånare tycker inte att det fu bra.

På ett sätt zir det också lite bdstande respekt för
tennistränarna som yrkeskår.

Många av er det gäller skulle nog inte
uppskatta att eft eget arbete blev ifrågasatt och
konigerat av lekmän. Min personliga gissning
är att det herur på afl man som tenni'
intresserad förälder tycker att man kan tennis
och ser alla uppenbara fel som ens barn gör.
Men jlg krn lugna er med att det gör
tennistränaren också!

En tennistränare som har möjligheten att
under en lång tid och med kontinuitet arbeta
med unga tennisspelaie har som viktigaste
uppgift att viirdera vad som lt viktigast att
korrigerl [ör rll kunna li] nä\lr ileg i

utvecklingen. Det vill säga att om man hittar
tjugofem fel som den unga adepten gör. :ir det
kanske ett fåtal av dessa som är viktiga att
korigera för att komma vidare. Det är också
viktigt för spelaren att få koncentrera sig på det
som :ir viktigr isräller för art allrid få höra alla
fel dom gör.

Att utvecklas som tennisspelare lir lite grann
som att gå i en trappa. Om du inte dr extrenat

spänstig får du ta ett steg i taget! Sen kan du gå
långsammare eller snabb:ue i trappan beroende
på hur stoft ditt engagemang iir (då syftarjag

på elevens engagemang. inte föräldems) och
hur stora uppoffringar du iir beredd att göra.

Tennis är en komplex och svår spofl men inte
svårare än att man med tiden liir sig så pass
mycket att man [å-r en bra upphrtning om
vilken nivå man kan spela på. Att som förälder
försöka snabba på den processen brukar sällan
bli bra, enligt min erfarenhet.

Sen ii.r ni som föräldrar naturligtvis en oerhört
viktig del i era bams tennisspelande oavsett om
man spelar en eller flera gånger i veckan. Ert
stöd och skjutsande och hur ni tar hand om era
bani niir det går bra eller niir det går dåligt
betyder såklart mer än något annat, men själva
tennisbiten lt det faktiskt bättre om tränaren
får sköta.

på plats och bevakade de svenska spelarna under
Stockholm Ladies. "Jag sök€r spelare som kan spela
med överskruv från bägge sidorna och som är fysiskt
vältränade" förklarade Glenn.

SOK PÅ PLATS I TIALLEN!

Sveriges Olympiska Kommitt6, var



Enkla lånet:
Låna upp till
350 OOO kr.
Ring oss gärna på oZZr-S65 365 för lånebesked direkt
eller kom in. Räntan är individuell, för närvarande mellan
4,59 o/o - rt,7o o/o.

Ett annuitetslån om 1oo ooo kr upplagt på 5 år och
med en uppläggn ingsavgift 3oo kr samt betalning via

autogiro,0m årsräntan är 4,59 o/o blirden effektiva
räntan 4,Bo % Om årsräntan är [,70 % blir den

effektiva räntan t2,45 o/o. i\rsränla per 2oo907oB.



ELITSERIEHERRARNA
KLARADE nrÅlsÄrrNrNGEN! !

Elitserielaget bestående av Johan Örtegren,
Bobo Delemark, Marcus Äkerström, Erik
Cederwall. Tim Göranson och Jonathan
Kidane stod för den stora bedriften att fixa nytt
konffakt. Enormt kul att klara av det med ett
ungt utvecklingsbaft lag dzir alla spelare har en
tydlig och genuin förankring i klubbenl Till
slut blev det med ganska säker marginal och
faktum iir att vi pressade de båda finallagen.
Nedan följer ett kortreferat av matcherna.

TKHobby-NPTK 2-4
Denna match visade sig bli riktigt viktig och
det kändes faktiskt i atmosf;ien denna tisdags-
kväIl. Eskilstunalaget var rejält taggade och det
fanns en del nerver i vårrt lag. Vi hamnade i ett
tufft 0-2 underläge trots att Bobo hade
matchboll i sin singel. Johan som fortfarande
håller en häpnadsväckande hög klass och

håller riktigt hög klass!

I förstadubbeln fick Tim Göranson A-
lagsdebutera tillsammans med Johan och de

lyckades vinna i avgörande supeftiebreak.
Städisa dubbelkonstellation Kidane/
Aker'röm gjorde sitt iobb på andradubheln
och dåirmed vann vi med 4-2 | ! Otroligt viktig
.eger lör \ årrl lag och det 'kulle 

r i'a .ig .epue
vad det var väfi.

Växjö - NPTK
En tung kväll i Växjö! Johan var ordentligt
miirkt av tisdagens spel. Bobo spelade
betydligt biittre idag men föll i etr nyrt
supefiiebreak mot dukige Rasmus Jonasson.
Jonathan gör en stark insats mot Alexander
Apell men förlorar till sist med 8- l0 i super-
tiebreak. Marcus inleder inspirerat mot Viktor
Odenbrink, har 4-1 i första set innan Viktor
vänder på steken. 0-6 efter dubblarna. Det iir
ingen överdrift att hemresan kändes låååång.
05.45 gickjag in genom dörren hemma efter
att ha utforskat både Svinninge o Lindholmen.

Davis Cup spelaren Andreas Vinciguerra hann med
att spela och coacha.

Lördagens match på hemmaplan blev en riktig
höjdare! Fair Play som är regerande mästare
har en riktigt stark trupp med Andreas
Vinciguena i laget och Ervin Eleskovic sonl
ligger nia på senionankingen spelade tredje-
singell!! Jonathan började med att för'lora mot
en storspelande Pablo Figueroa. Erik fick till
slut sträcka vapen mot David Nord i en mycket
jämn match. Sedan började det hända sakerl
Johan lyckades rädda tre matchbollar mot Tim
Göransson efter några fantastiska poäng.När
sedan vår egen Tim levererar årets skräll i
elitserien genom att besegra Ervin Eleskovic i
superliebreak, kokar hallen.2-2 inlör
dubblama. Fair Play säkrar en dubbel genom
att kasta in Vincuiguera men andradubbeln
blir stentuff! Akerström/ Kidane servar för
andra set vid ställningen 5-4 och har 30-15 och
jättebud på 40-15. Fair Play vänder på steken
och kan åka hem till Malniö med 4-2 i bagaget.
Vi gav dom en rejäl match och vi börj ar nog
känna att vi kan möta vilka som helst!

6-0

ti ll 2-2 inför dubblama.



Erik Cederwall gav precis allt han hade.

SALK- NPTK 5-1
Ny oerhört strong laginsats av NPTK. Vid
ställningen 1-3 kunde det lika grtna ha varit 3-
1 till oss! Bobo fick stryk av Milos Sekulic
som helt enkelt var för bra för dagen. Tim gör
en ny hjälteinsats n?ir han presszr Mikael
Ekman till supertiebreak och 8-10. Johan visar
återigen sin klass genom att besegra meriterade
Hari Heliovaara på förstasingeln. Dagens
match var ändå Jonathan Kidane mot
lageuropamästaren och Sverigeettan bland l8-
åringar Patrik Brydolf. Matchen blir oerhöfi tät
och intensiv. Jonathan räddar nio matchbollar
innan han själv skaffar sin första vid
ställningen l0-9 i supefiiebreak. Heder tili
Patrik som lyckas vinna med l2-10. Oerhört
bittefi för Jonathan som gör en helt fantastisk
insats. Stämningen på läktaren i slutet av
matchen påminde mer om fotboll än tennis....

NPTK-MBTK 5-1
Vi fick avsluta serien med en ganska
komfonabel vinst och det kändes bra efter alla
holmgångar som slutat med jämna förluster.
Bobo tog en välföftjänt seger efter flera tighta
förluster och likaså Jonathan. Johan och Tim
vann också och skaffade oss 4-0 och för första
gången i serien ett avslappnat läge inför
duhhlama

Sammanfattningsvis: Kenneth och
undefiecknad iir överens om att det va-r något
alldeles magiskt vilken laganda och kämpaglöd
killarna har visat upp!! De hiir tio dagarna
kommer jag aldrig att glörnma. ldrott niir det air

som mest genuint. Vi avslutade med en
gemensam lagmiddag och jag var så nöjd och
glad att jag till och med var uppe och dansade,
det lär inte killama få se så många fler
gånger....

Jonathan laddar för serve. Så mycket bättre kan det

Bollkallarna var som scouterDa; Alltid redo!

Stefan
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ANDERS SVENSSON
RAPPORTERAR OM
VETERANERNAS FRAMFART

NPTK har fem veteranlag med
veteranseriespelet inomhus varav fyra i
division 1. I skrivande stund har fyra av de
totalt 10 omgångarna spelats och läget är
följande.
H35 ligger på 5:e plats och behöver klättra

upp en plats för att undvika nedflyttning. De
fyra som spelat iir Frednk Waem, Ulf
Zacharias, Ulf Persson och Fredrik Ahlqvist.

H45 ligger 3:a n.red vissa möjligheter till
.erieseger efter\om mrn lår kra ftiga
förstå'kningar efter nyår då Fredrik Waern och
Ulf Persson b)ir nya i klassen. I laget har
fi'åmst Björn Stenqvist och Jan Rydegran
spelat men inhopp hff gjofts av Peter Puranen,
Pelle Larsson, Michael Zetterberg och
undertecknad.

Man skulle kunna tro att trilden på herrar Rydegran
och Stenqvist är tagen eller en serieseger, [Ien bilden
är taqen efter dera\ final15 rare i Penn Cupl

H55 började med två förluster men har seilan
tagit 3 poäng och ligger på fj iirde plats i en på
pappret jlimn serie. Ovanligt många har redan
spelat nämligen Anders Björklund, Göran
Zwahlen, Torbjörn Jakobson, Ulf Ek,
Torbjöm Backvall och under-tecklad.

H65 leder serien överlygande efter fyra raka
segrar och hdr iir målsättningen att försva_ra
fjolårets SM guld. Man har hittills bar.a använt
två spelare Ulf de Faire och Börje Skånberg

INDIVIDUELLA TÄVLINGAR

STV Classic
I Sveriges Tennisveteraners årliga tävling på
Lidingö deitog lite färre spelare från klubben
än tidigare år och tyvdrr tvingades våra två
toppseedade Fredrik Waem och Börje
Skånberg att lämna wo. Det blev dock en vinst
ändå eftersom undefiecknad lyckades slå de
två toppseedade i 60 klassen i semi och finalen
och diirmed vinna tävlingen för första gången,

Penn Cup
Det var också något f.irre startånde från NpTK
i Penn Cup som spelas i Sundbyberg. De som
var med lyckades dock nrycket bra. Bjöm
Stenkvist vann finalen i H45 med 7-6 i
avgörande mot klubbkamraten Jan Rydegran.
Det val' Bjöms tolfte raka final och tionde
vinsten j individuella tävlingar av hög klass.
Ett fantastiskt facitl Börje Skånberg gjorde
också en kanoninsats och vann den starka 65
klassen efter mycket bra spel.

Börje Skånberg till vänster ser möjligen lite mer
sliten ut än sin fiDalmotståndare Tommv Lundin. NIen
rad gör \'äl det? Det blev ju seger!

SERIESPEI,ET



JULFESTEN 2OO9 - LIKA
TREVLIG SOM VANLIGT!

I '{:

RohiD \\'iiDIuDd stormar fram på nät.
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Iterl. ,ir inte helt siiker på att Emma och Danicl
ö1crrn\ om taktiken:



Julia längst fiam på bilden tyckte att Johanna dömde
tör snällt:

Tiden rar knapp för fika mellan aktiviteterna.

Lotteriutroprre Anton Waern börjår nästan se lit€
sliten ut...

"Jag vann" säger en nöjd Olivia Larsson!

VÄND FÖR FLER{ BILDER FRÅN
JULAVSLUTNINGEN. DESSUTOM;
DAGENS GLADÄSTE VINNARE!

&
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FemkaI)]p

Luciatåget vär grymt:

Hm, vad ska jag svara på den frågan funderar Gustav



att välja mellan alla fina priser!

.F

Det satsades för lullt i serv€tävlingen!

Efter en säsong med en finalplah i 1S-års-SM, slutspel
i sommartouren belönades Jennie Brobeck med årets
juniorstipcndium. Jennie är även tränare i

vuxenkurserna..

Vi vet inte hur mycket godis Clara Härdling(?) får äta

Patrik Ullbin vann eD keps.

Julfestens yngste deltagare.



CHANSEN TILL EN VIT JUL
MINSKAR!

De äldre veteranerna "braskade" på
Anders-dagen i Upplandstouren, slog
Norrtälje hemma med 5-3

Ända sedan Bing Crosbys glansdagar på 40-
talet har vi väl alla drömt om "en vit jul
därhemma". Enligt Bondepraktikan skall julen
braska om Anders slaskar ochjulen slaska om
vädret på Anders-dagen ( den 30 november )
braskar. De äldre veteranema harju höfi den
ddt ramsan otaliga gånger och har naturligtvis
tänkt på den inför matchen mot Norfiälje.
Men vad gör man niir läget inför den sista
matchen i Upplandstouren ilr så infernaliskt
jämt, atl det räcker med en vinst hemma mot
Norrtälje med 5-3 för att NPTK i kaft av ett
bättre facit i inbördes möte mot Sigtuna skall
komma tvåa i 2009-års Upplandstour. Svaret dr
enkelt, man struntar helt enkelt i
Bondepraktikan, va-rs förutsägelser för övrigt
inte ilr helt tillförlitliga.

Sagt och gjoft. Se till att vi ställer upp med
starkast möjliga lag. Vi börjar bakifrån i
laguppställningen. I HD6 hade vi glädjen att
välkomna Bo Gillberg som tillsammans med
Dag Lundqvist vann en rysare med 10-8 i
superliebleak. HD5 var heller inte något
problem.Mästerlobbaren Bengt Löfmark
utnyttjade hela takhöjden i hallen och såg till
att pafinem Hans Zetterberg fick sådana fina
lägen vid nät, att han enkelt kunde avgöra med
sin eleganta volley. Klara 2-0 i set.

Nu til HD3 som togs om hand av lagledana
själva. dvs Lars Anglered och Lars Lieberg. De
hade räknat ut, att det kunde vara en lagom
uppgift för dem med tanke på allt tröttande
arbete de Iagt ner på Iämpliga pa.rsamman-

sättning , matchtaktik m.m. Till en början
stämde resonemanget pedekt. L&L vann första
set enkelt med 6-2 och ledde med 5-2 när det
plötsligt gick grus i maskineriet. Dessutom
nåddes man av oroande nyheter från de

matcher som pågick samtidigt, NPTK låg
under i flera fall. Nu blev utgången av HD3
väldigt viktig.Nontälje plockade game efter
game och i ett huj tog man ledningen med.6-5.
Skulle Lars A palla för pressen och vinnå sitt
servegame och därmed ordna ett tiebreak.
Jovisst gjorde han det I

Nu räckte det alltså för NPTK att vinna det
första normala tiebreaket eller i vrirsta fall ett
avgörande supertiebreak. L&L vann tiebraket
helt odramatisk med 7-3.

Dags för de tråkiga nyhetema: NPTK förlorade
både mixmatchen och HD2 med klara siffror
och dessutom singeln. I singeln kämpade dock
vår debutant, Leif Westermark, storartat och
förlorade mycket knappt med 10-8 i
supertiebreak.

Läget inför den sista matchen, HD1, var alltså
att NPTK ledde med med 4-3 men det räckteju
inte. Vi hade kämpat på Upplandstouren ända
sedan januari 2009 och behövde allltså vinna
den sista dubbeln i den sista seriematchen för
att komma tvåa i Touren efter omöjliga Stora
Wäsby men före Sigtuna, Nomälje och
Akersberga. Hitchcock skulle ha varit stolt om
han hade regisserat den spännande
upplösningen av HDl.

Christer Åhlander och Manuel Campos vann
första set ganska enkelt. Nontälie kom dock
tillbaka och vann andra set. Nu skulle alltså
hela serien avgöras i ett ovisst supertiebreak! I
detta klev Cbrister fram och blev matchvinnare
genom atl slå in ert prr hiir)iga sma\har. Ä\ en
Manuel skall ha en eloge för ett antal fina slag
trots ömmande "tennisarmbåge".

Slutet gott allting gott tycker artikelförfattaren. / Lars
Anglered

De äldre veteraDerna hår även halt en kompassrostävling. På
bilden ser vi två av segrarna Birgitta Anglered och Kim
Myrenberg, tillsammans med tävlingsledaren Sigvard Palngren.



DAMLAGET I DIYISION 1!

Vi laddade upp inför serien med Laserdome.
D:ir Johanna visrde sig vara en riktig snlper.
Själv kom jag på en blek 4:e plats.

Vi bö{ade mot MIK i Jiirfiilla diir Jennie

Jennie som spelat miDdre matcher under hösten

Riorde mlcket brä ifrån sig under damscrien.

Othilia förlorade mot Rössler. Johanna föll
tyväT mot Isberg efter ett hfut första set.

Jennie och Othilia förlorade i en tuff macth.
Nästa dag var det dags för Jilrfälla på deras
hemmaplan. Jennie föll mot Petersen, Othilia
hade första set och spelade hur stabilt som
helst men sen hände något. Tor\k i.uper
tiebreak. Johanna vann sin första dammatch.
Johanna fick chansen i dubbel. Det visade sig
vara ett lyckat drag. De vann med 11 9 i
supertiebreak och räddade en matchboll.
Nästa lag att möta var Sollentuna bofia. Jennie
var tänd som barå den. Vann mot Anette i
superliebreak. Johanna föll i supeftiebreak mot
Vang. Marlina var tänd men chanslös mot
Hallgren. Så nu gällde det för Jennie och
Johanna att steppa up ordentligt. Som de
gjorde det, 6 Z,6 1. Det var en h:irlig resa

hem. Nästa match var mot Spårvägen hemma.
Det gick väldigt bra förutom att Mafiina
förlorade i ett supertiebreak. Men starkt av

Johanna och Jennie att vinna både singel
och dubbel.

Johanna C)lsson debuterade i A-laget med den äran!

inför sista helgen var vi tvungna att ta poäng
för att hänga kvar. Vi mötte Gävle som 1åg två
poäng efter oss. Mafiina och Joanna förlorade i
hårda matcher. Men vårl ankare Jennie fixade
biffen. Så vi fick oavgjort.
Sista matchen var mot Uppsala, Jag öveflräf-
fade mig själv och hirtade dir direkt. Emma
Regn6r har ett fint spel men saknar lite själv-
förtroende. Jennie kr-ossade Johanna likaså.
Dubbeln fick Johanna och Mafiina spela. Det
gick också bra. Vi slutade på en 5:e plats.
Vilket var riktigt bra av vårt unga damlag.

En lång seriehiist med Rookieserien, F -15, P-15 och
BJaget avslutades för Björn med damlaget. Skönt att
fortfarande se en så fbkuserad coachl

Stort tack till Elisabeth och Kenneth för
deras hjälp.

Kram Bjömen



I(änner du till vår arbetsmodell?

Du kommer att öka träffsäkerheten med d n marknadskommunikation och försä jning med vår

arbetsmodel . Den bygger på Account P anning sorn vi lntroducerade i Sverige för 15 år sedan

och som vi nu v dareutveck at och anpassat t ll våra kunders behov.

Läs mer om vår arbetsmodel och våra kunders framgångar på www.falck.se e ler kontakia

försä jningschefen och våft tennisess Lennart Lundquist så berättar han mer.
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BESOK PA
VUXENTRIiNINGEN

Våra vuxengrupper ligger i hård träning
som vanligt. De är tillsammans rned
tennisskolan vår viktigaste del i att fånga
upp nya medlemmar och bredda klubben.

Målet med vuxenträningen iir förstås att de ska
bli medlemmzr och dessutom bli aktiva i
medlemmar. Att vara deltagare i
vuxenkurserla ska inte vara ett mål i sig utan
ett steg på vägen in till våra andra aktiviteter.
De ska tränas för att klara av drop-in tennis,
intema klubbtumeringar och några kanske tar
steget att börja tävla extemt utanför klubben.

Det är kr med tenDis tycker fr.v, Karin, Angelica,
Ulrika och Sotie. Tränare Eddie verkar också trivas.

Sen kan man naturligtvis fofisätta aft vara med
i vuxenkursema också. dels för att fortsätta
förkovra sig, dels för att det är kul!

Vi kan redan idag se resultatet av
vuxenträningen. Flera har blivit medlemmar,
deltal i KM och andra klubbturneringar, dyker
upp på drop-in lenni( och .krffrt sig
sommarkoft.

Jag försöker lägga stor tyngdpunkt på
dubbelträning på mina vuxenkurser.

Huvudsakligen med anledning av att våra

drop-in aktiviteter koncentreras på dubbelspel
och med dubbel kan flera utnyttja våra banor

samtidigt. D?irför tränas mycket volley och
attacktennis. Om du blir bekväm med spelet
framme vid nät blir dubbel så mycket roligare
att spela, du vågar bryta in mera och
bollduellerna skiftar då foft i karaktir.

Serven iir nyckeln till ett bra matchspelande.
Serven kan ffänas på så många olika sätt. Kast
med boll. uppkast. slag mot .kynke. precision.
serva från olika avstånd. sittande serve. träna
olika typer av serve, smashträning,
overheadstarter i olika matchmoment. Fantasin
sätter inga gränser för serveträning.

Jag märker att de flesta rir nöjda n:i-r träningen
har varit hård och de har fått svettas rejält,
tekliken har fått slipas i olika moment och de
har fått sig några sköna skratt. Vi vuxenkurs-
tränare trivs verkligen med den inställningen
och går alltid från träningen med ett leende
/F,ddie

Redaktionen har fått många frågor om deu här bildeD
i ftirra numret av Idubbtidningen. Är det "nåt"
mellan Anton och Johanna? Det är ingenting red.
känn€r till, men en bild säger väl mer än 1000 ord?

ven i världseliten är servestilarna olika:



BJORN SAHLIN
RAPPORTR,RAR FRAN
HOSTENS SERIESPEL

B-LAGET
Vfut B lag ligger i division två där alla de
andra lagen varit A lagl
I år hzLr tvä juniorer blommat ut ordentligt,
Anton Waem och Christoffer Solberg. Båda
har visat sig starka mentalt och spelmässigt,
Det ska bli nktigt spännande att följa deras
framfarl.
Jag har varit spelande ledare vilket har varit
riktigt ku1, speciellt eftersom jag har kunnat
gneta på 4:e singeln. Laget slutade på er skön
4:e plats. Nästa år kor.nmer vi att satsa på att ta
hem hela serien. Tack alla som har va t med.

Nlillis Heimklo är en av de mångajuniorer som lått
chansen i B-låget, som även mixats nred gamla rävar
som !'redrik Waern och Pelle Larsson.

ROOKIELAGET
Sist vi var i slutspel var för sex år sedan med
91 :orna. Så i år'tyckte jåg att det Var dags igen.
Mångajuniorer har fått chansen. Vi vann alla
natcherna. så nu kommer jag att toppa laget
till slutspelet. De som har spelat it'Lisa
Regn6r, Elvira Steen, Viktoria Solberg, Enni
Zander, Olivia Larsson. Jesper Akerlund,
Robin Wänlund, Viktor och August Mirnsson
och Joel Akerlund.Bra jobbat gängetl

P 15 DIVISION I
P-l5laget såg till att vi hängde kvar i högsta
serien med nrersmak. Vi bijlade med2 2

mot SALK diir bröderra Solberg gjorde en

bragddubbel mot Knutsson/ Camestedt.

P-15 låget 1r. v. Christoffer Solberg, Oskar Waern,
Ilichard Solberg, coach Björn Sahlin och Jesper
Akerlrrnd.

Nästa match vilr mot Danderyd borta d:ir vi
tyvärr föl1"med 3 - I efter jämna natcher,
Starkt av Akerlund att slå Delemzu-k jr.
Direfter .tJllJe' r i mot Upp.als borra 'om r i

krossade med 4 - 0. Sista matchen var mot
KLTK som slaktade oss med.1 0. Kul att vi
hångcr kvar i högsta seden nästa år också.

F 15 DIVISON 1

Att ligga i högsta serien :ir riktigt svårt men vi
borde klala av att hänga kvar trodde jag.
Vi började med att åka till Gär'le och vinna
med 3 - 0. Nästl match val-mot Sdlentuna d:ir
vi Iite o\,äntat föll med 3 0. SALK hade ett
för bra lag och KITK likaså.
Sista matchen vm mot Djursholm. Skulle vi
vinra mot dem lrorde allt vara lugnt. Efter en
fantastisk kväll i Djursholm trodde vi att allt
var klart nen när SALK ställde upp med två
reservcr mot Djursholm så åkte vi ner till 2:an.

Nlartina Haas har fått värdefull rutin under hiisten
efter både F 15 och Damlagsspel,

Kram Blömen
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RESULTAT UNDER HOSTEN
2009

Hösten har som vanligt varit fullproppad med
individuella tävlingar och lagspel. Och
Näsbyparkarna har i vanlig ordning tagit för
sig rejält och vunnit en hel del klasser.
Lagspelet kan ni läsa om i separata afiiklar och
de indir irluella pre.lrtionernr lä'cr ni
fofllöpande om i "månadens grattis" som sätts
upp med jämna mellanrum i hallen. Därför
linkle jrg loku:cn på nJgrr pre.llioner .om
hlr' 'tuclit ut lire e\[1.
Höstens krigare i tuff konkulrens vill jag utse
Anton Waem till.

Klrrt Anton tycker det iir så här kul med tennis efter
alla frarngångarl

Anton har matchat snudd på omänskligt hiin
och bara i oktober måste han ha spelat upp r.not

lrettio matchcr med sanslöst bra resultat. Två
lumc ngssegrn i hcrklasscma i F:x'sta och
Vallentuna var vacles med dktigt starka
prestationel i Blaget. Jost l'r:ir-r.r.ran bölade
lunderi prl ,'trrlrrn skulle rilr uch l;i rn;r u ,' i

Aler.belra si tJrkte Anlon tr rltom. Hu
sopade henl Akersbergas elitklass P.1 6 mot
meriterat motslånd. Anton har visat upp en
fantastisk instäl1ning och uthållighet under
hösten och knackar velkligen på dörrcn till A-
lagstruppen.

Allt det som stiu'ovan kan ä\'en sågas gälla
Christoffer Solberg. Clrristoff'er sorrl har
genomgått en mental fiirvandling i år. har
iivertygat stofi i l.natchcma. Bland många
starka prestatiouer sticker två ut lite extral
Scgcm mot Sverigetvåan Felix Kudinoff i
Solnaspclen och segern i derbyt mot Tim
Gör-ansson i Liclingiispelen. Vad den segerf
Yar vdd har vi tydligl sctt i elitseden dtu Tim
hrr .r,rr.lelrtll

Spela har Christoffer alltid kunnat, men Du når han
blivit mycket mentalt starkare så vinner han eD massa
matcher även när spclet inte fuDgerar perfekt.

Höstens rookie Yill iag utse Victor Ostergaa.rd
Månsson till. Victor har ännu inte fått sä{ta
pricken över i:et i någon tävling men är alltid
Iirn-s t lrrmrnc. Det .r 

'n 
r f ramföra I lr imponelur

dr hars slitinställning på varje träning och hans
fblarbete. Victor har utvecklats mvcket sista
halvåret och fofisättnin.q följerl

Victor "iD action"

Det tinns ett stofl antal spelare till som man
.kullr r il.ir rrimnlr rrtillrn rc.ulrat.
frantidspotential, klubbanda och seriöst
anbitiöst arLrele men då får vi ägna hela
tidninsen åt dcr ! / Steflrn





DROP- IN EN LEVANDE
TENNIS FÖRALLA

Under hösten fyller Torsdagstennis hallen
varje vecka och Frukosttennis har äntligen
börjat blomma ut lör fr lt. Sommarens
lördagstennis drog många entusiaster direkt
på premiäråret. Att bara komma till
banorna utan föranmälan gör tennisen
mera flexibel för oss medlemmar.

Aktiviteter diir det bara ,ir att dyka upp ger en
n.ret'a levande klubb d;ir medlemmar kan dyka
upp på aktiviteter nå'helst de så önskar. Detta
ger är'en möjlighet att bjuda in gäster till vår
gemenskap. Om du har bekanta som kommer
och häl'er på dig h.-rr du chan.en an r i.a upp
var klubb för dem. I höst hade vi under några
veckor Jeff Kraayenbrink från Iowa, som gäst.
Han deltog varje vecka på både Tordagstennis
oeh Fruko.ttennis och njol xv lapjq
speltillfälle. Det första han skulle göra när han
kom hem var att komma igång med drop-in på
'hemmabanorna".

Idag har vi flera drop-in aktiviteter igång
I Torsdågstennis, hallen kl l2
. Frukosttennis, fredaga;'kl 7

. Lördagstennis. Näsa Äng kl l3-17
o Damtennis. Niisa Äng kl l3- 17

. Äldre Vcteran. måndagar, torsdagar

Torsdagstennis: På torsdag kl l2 har det hela
hösten valit full fafi på alla banor med Björn
Sahlin. I vintras började Bjöm lite smått på
prov. Sedan h:u det bara exploderat i höst. Det
spelas ett supertiebreak i antingen singel och
dubbel innan Björn basuneral ut banbyte och
nya med- och motspelare 1ör alla.
Aldre Veteran: Varje vecka på måndagar och
fredagar spelas det vcter-andubbel med en
omsättnin-g på 80 medlemmar. Det är lite av en
"halv drop-in" för det är fritt boka sig infiir
varje vecka. Ett noggralt spelschema sätts ihop
av John-Erik Dahl, Sigvard Palmgren och
Ake Westerlund.

Frukosttennis: Fredagar k1 7 har lossnat rej ält
och under hösten har tjugo spelare varit i
farten. Vi hade det trögt i bödan några
terminer och tillfälliga toppar med flera spelare
har avlöst sänre dagar. Kenneth Bergbom har
hela tiden peppat mig att bita ihop och Lars
Björklund, Bertil Nelson och Monica
Olsson har ståndigt varit mig troglta och när vi
nu äntligen har brutit isen känns det så otroligt
skört. Det spelas dubbel i bäst av fyra games i
varje match innan det dags för byte av med-
och motspelare. Vinst ger två poäng och
oavgjort en poäng. Lars Björklund leder
frukostserien infijr sista omgångama tätt följd
av Magnus Westerberg och Joachim Haas.
Frukosten fu underbar att förtära tillsammans
med alla morgonpigga deltag;Lre och den
riktiga ehokladbiren rill kalfer mi.,ar inre
många.

Lördagstennis: Våra lördagsdubblar på Näsa
Ang slog igenom direkt detta premiärår med
totalt över 30 deltagare. Dubbelspel i bäst av
åtta games med srmma upplägg som
Frukosttennis. Brödema Arvin och Ramtin
Golrang, Carina Grauers. John Fordyce och
Mats Wänlund yar alla med i toppen. Efteråt
är det alltid tid fiir lite cfter-snack med dr icka
och ti1ltugg.

Damtennis: På söndagar kl 13- I 7 på Näsa-
äng har dar.nelna sin egen lördagstennis och
gjorde också sin plemiiir. Hiir avslutar vi oftare
medjoldgubbar med glass eller en jättemelon.
Efter en dktig bra stalt på r'åren, så fofisatte
det med dubbel på en bana varje söndag. Inger
Olander var starkast och deltog alla gånger,
tätt lölj d av Christine Carlsson.

Framöver hoppas jag att vi även kommer att
kunna erbjuda drop-in aktiviteter för dem som
jobbal kl. 9-17 och lörjuniorer. De drop-in
aktiviteter solt ledan finns kommer att \'äxa
och dä'med öka vår redan här'liga gemcnskap i
klubben. Det är genom att spela med olika
personer regelbundet som du
utvecklas./Eddie



KANSLIET INFORMERAR

Vuxenkurser:
Träningen startar igen torsdagen den 7
januari 2010.

Tennisskolan:
Terminen startar igen måndagen den l1
januari. Alla går automatiskr kr ar i samma
grupper om man inte sagt till kontoret om
något annat.

Adressändring:
Kom ihåg att meddela kansliet så fort som
du flyttar, får nytt telelonnummer eller en
ny mailadress !

08-7 56 22 02 alt. info@notk.se

Tromben
[,4edlemstidning utgiven av NPTK, Näsbyparks
Tennisklubb i Täby.

Ansvarig uigivare: Kenneth Bergbom
ldd och redigerino: Kenneth Berqbom

Tromben utkommer med tre nr per år och
distribLe'as grar s lill alla rnedlemma'.

lvledlemsavgift vuxen: 500 kr. l\/edlemsavgift barn:
250 kr. Familjr900 kr.

Tromben har fått siit namn efier ett oiagbart
tennisslag. Det är en mycket bakåtskruvad stoppboll
som slår ned på mottagarsidan men far tilibaka som
en bumerang.

Adress till klubben:
Näsbyparks Tennisklubb

Bergtorpsvägen 41 , 183 64 Tåby.
Tel:08-756 2202,|ax:08 756 41 10.

E maiL: info@nptk.se

Hemsida: www.nDtk.se

Kansllet har öppet:
IVTån, tis. tors 9-1 B. Onsdagar,fredagar 9-14

Hallen år öppen för spel alla dagar 7-23.

Näsbyparks
Tennisklubb önskar alla
sina medlemmar och
samarbetspartners en
riktigt God Jul och ett
Gott Nytt Ar!


