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Ordföranden har ordet

Det hal varit en intensiv tennishöst. Både i klubben och
i Stockholmsområdet. På det lokala planet har vi arran
gerat den internationella tävJingen Stockholm Ladies
och seriespel för många av våra k1ubb1ag. Utanlör klubb
ben har r'-i kunnat ta del av ATP:s if...Stockholr.n Open
och flerr ldubb;r. 5p( r cl'rcer e1.

Jag har haft möjlighet an följa allt detta på nära håJ1 och
mitt bestående intrl.ck är att svensk tennis hävdar sig väI.

Det finns också anledning att se m,vcket positivt på
framtidcn, eftersom vi hal så många unga tennistalanger
som nu börjar s1å igenom på oLika nivåer.

J u n iorvärldsettän iStockholm Ladies
PubLiken i NPTI( haLLen fick se en rad kommande
världsstjärnor. Startfiltet var lullt ar. unga lovande spe

Iare och den 15-åriga r'ärldsettan Michaella I{rajicek
vann i både singel och dubbel. I finalen besegrade hon
den rysl<a kvalspelaren Änastasia Revzina, också hon 15

år. Endast jämnåriga svenskan Sousan NIassi lvckades ta

ett set mot det holländska superlöftet i första omgängen.

Klubbens juniorer tar plats iseniorlagen
I höstens seriespel i division 1 på herr- och damsidan har
våra ungdomar börjat etablera sig som givna lagspelare.

Det gäller 13-åringarna Chadotte Fabricius och Hllda
N{elander samt 16-åringarna N{attias Almgren, Bobcr

Delemark och N{artin Hagman och 17-årige Gustaf
Helgesson. När dessa talanger har fått mera rutin och
högre spelstyrka kanske vi kan sikta på elitserien.

Agassi & Ryderstedt förgyllde
Tennislegenden Andre Ågassi deltog firr fijrsta och kan

ske enda gången i l(ur.rgliga Tennishallen och förgvlJde
nrrneringen. Semifinalen mot Tommy Haas och t-inalen

mot Thomas Johansson tillhiir dc bättrc matcher som
har spelats på senare år j hallen.

När Joachim Johansson och Robin SöderLing inte gick
fram r.ar det extra roLigt att \[C spelaren Nlichael

Ryderstedt tog sig rill semifinal, liksom att Thomas

Johansson gjorde sitt allra bästa efter sitt långa ska-

deuppehå11.

Genom årets tär-Ling fick sponsorer och framför allt
media fick upp ögonen fi;r att sveflsk tennis inte .är på

nedgång utan har mer att ge, vilket är positivt inte bara

för tävlingen utan för hdla tennissporten i Sverige.
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Gemensamt KM för juniorer och seniorer
För att stärka ldubbkänslan mellan generationerna
genomför vi säsongens I{N{ honcentrerat under andra
vcckan i ianuad för alla åldersldasscr. Vi kommer också
att ha fina priser från Globetrotter och ldubbens tennis
shop. I(lubbkonrmittdn, rars uppgilt är att ordna akti-
viteter som städrer samhörighetcn i klubben, är arrangö
tef.

Klubbens nya styrelse
Efter årsmötet den 30/9 Jrar kiubben följande sn relse:
Lars-Ove Äkesson, ordförande
Änders B jörldund d.y
Lars B jirddund

Joachim Haas

Per Helgessor.r

lngemar Häggström
l\{aria l{ullman (nir.ald)

John Eric Dahl, suppleant

Charlotte l.indqvist, suppleant

Ombyggnad och renovering av hallen
Vi har halt möte med företrädare för den politiska majo-
riteten i kommunen och fått lölte om att ör'erens komna
åtgärder från 2002 skall genomföras senast sommareo
2006. Eventuellt kan on.rbyggnadcn ar. övervåningen ske

nästa sommar.

Är Du en bra tennisförälderl
Våra tränare läggcr ned stor möda på att fostra r-ära

unga i lair pla_v på och utanför banan och de arbetar
r. lrrcJrete med inctirrdu, r rräningsproyram t,ir rrr rr
fram dct bästa av talangerna. Som förälder kan du stöd
ja eller förstöra det arbetet genom ditt agerande. Gå in
på s-u-u'.tennisstockholm.se lör art kolla om du är en bra
förälder. Där kan du också läsa om kostråd och tränings
tips och mr,cket annat aktuellt.

Sponsorkommitt6n behöver Din hjälp !

Vi behilver stärka klubbkassanl l{lubben behör.er rips
och id6er från alla medlemmar på företag som kan ha
intresse av att svnas i klubben och kanske anr'ända vår
tcnnis som motionsidrott. Det kan gälla sponsoravtal

'med olika innehå1l, enbart reklamskr'1t eller tjänster (just
nu datasupport) och r'aruforsäljning Tala med kansJiet

eller Sponsorkommitt6n fioachim Haas) om Du har
något bra tips.

En God Helg och framgång i I{X{ önskar
l "rs-Oue Åketson

OtdJiimde



Klubbchefen har ordet

F-n intensil hösttcrnin iir.tiil äncia. Dct hrt r.arit iullt.rr
alitiriteter; rcnnisskoLa, r'u:icnl<urseL, scricspcl, grupp-
spel, Stocliholm Ledies, lulalslutlring mccl mcra. Nlen
clct hrr oclisi vllit cn lnlCigt brr hijst drir tlinerc, pcr
sonal och a1le icleclla gjot ett sr-u'cr'änt btr iobb. L.tln cn
s/rn hängircn rnsats gcnom llla ni.ss n:irlncla Iecl skulle vi
inte kunna hrlle en såchn bra Lr.dird i rcnnissliol:rn och
gcnot'nmiöra vire tär'lincar p:i crt srr brt r.is sorn lj gör
idag.

Stoclihol.r'r Laclics är' ett ku1 och r il;trgt inslag i r ir vcrl<

san.Ihct. Drir cleltar r prlncip aLh l:11:Lbbcns ketegolier i
rrbetet. Fr-ån bollflickor och bollpojkar rill cle rik'lre r-ct-
crareroa som kor spclarbusserr undcr r eckan.
Iilubbkiinslan iår r i drin.ned pn lii;pet.

I rir irck ri troligen se trrlneringeJls bästl metch redan i
tötste omgångcn nrir dcn blirancle (i,) r'ärlclsstjärnen
trIichacla l.,raliceh nrcltte dct slcnsl<a stjrirnskoLrct
Sousan Nlassi. T'idigarc i hösras haclc lllchlele som 15

årtnra lunnit llS C)pcns juniorsinucl. Här rann hon båcle

srngel oclr dubbc'l etter ctt inrponeranclc spcl. Frär.nst
imponeracle hon genom sin scrve och oräciclhct ett
gcnolnförl sin spciicli. Positir-r tjir s\cnsli tenojs rer arr
dcn jämnäriga Sousan \lassj var den s()m bjöcl hardasr

motstånd och faktiskt dcn encle som \'?Lnn ctt set mot
slutscgrarcn. Hade Sousan hafi en seLre som åtminstone
varit hälften sd bra som Iirajicclts si hade hon kurinat
r.ir.rnal

"Pampar" tittar på Srockholm Ladies. fr v Svenska rennis-
förbundets sportchef lYikael Stripple, damernas for-
bundskapten och ass Joakim Nyström och Srockkholms
Tennisförbund Anders Heimklo.

Joakim Nlstrijm son r-ar på plets hele r'eckan slutar nu
som förbundsLepten för clarrcrne och liomqrer fort-qät
tningsvis enbalt,rtt iobbn mecl killerna. Hans eftertrii
clare är clcr fiire detta storspelaren Cathrriri:r I-inc1c1,,.ist

sorr alltså blil nl fijrbundsl<apten. Lite "trött",rorolig
blir jag nir jau läscr henncs utralanden i Si.D apropri sitt
n1'a uppcLetl. "Tjejcrna måste träna hlrdarc" o s r: Det
klrirs inget stiirrc "iiga" för att upptäcke xtr cle s\.enska
tjejerna numera ofta ären killarn:r när clc är utomlancls
,f .r 'a-.r rt, .r "r ,1. I r''u. .L \-1..

-Johan Hcclsberil solr fram trll nu kombiner.at sin tjinst i
NPTI{ mcd at jobba år S\,'TF, har gång på gång rap

l'^ r.-.r..rr r,-.r rr.r.L.L p, ,-, .ieq<- ,,p;, iL rrr.,r
narionellt perspekrir. r'ad cäller inställninc och h,irt
arbete. l)iiremot är de utländsha spclarna mlcket mer
tckniskt oci.r takriskt kompletta. Sjiilvklart är instiillning
och ilsik nödr.rindiga grundfijrutsättning,.rr mcn det
tickcr fektiskr inte i dagens lionkurrcns.

Dä iir det clcsto roLigere at konsratcll att r.i ligger oer
hirrt l:ingt framme mecl r.iir egen spcLarutbildning bide i
tennissl<olan och på tävlingsgruppsnivå. Under scnare
år li jobbat aktir-t med atr fä in en enherlisare tekmlJära
,"1 ,n.C riJ.rtu b Jr'r1 .', '. r.r 

'r'ir.rrc.

Bland r ära vr.rgre spelare finns en teodens art de är rädda
fcir att milta larandra. Der häller inte om man vill bLi brel

I)ircl<t eiter Stockholm Ladies startade scriespelet, divi
sion 1, för herrar och damcr. Bådc damerna och herlar
na och llcL tfe hemrnamatcher r.ar. Hur clet gicli kan ni
läsa om på annan plars i ticlningcn. Jau r.ill bara konstat
era att lterr.ärren ser r.äldigt bra ut pri bådc dam ocl.i
herrsiclenl

N.-Lr hoppas jar att lilubbmästerskapen lnl tappning,
med spel fijr både seniorcr och ]uniorer uncler en ocb
sernme lecka, bLir cn trer-Lig aktir.itct med många jämna
matcher.

Johan Ileclsbcrg biirjar jobba heltld ät Svensl<a
Tennistörbundet från 1/1 21J05. Det bender t11-är.r ett
han n.ingas sluta sin tjänst j Nrisblparks f i{. Jag hoppes
ett \-i på nagot sätt kan kn-\'ta Johen till kLubben ä\.en i
fortsiittningen. Stort tack för dina insatser och lr.cl<a tilL i
fortsiittnir.rgen Johanl

,\rslutningsvis vill jag önska alla mcdlenmar ctt gott
nltt år och tacka alla som deltagit i klubbarbetet r:nder
2004.

K,trn, rl, Ber!1.,n,t, k/rl,utltl



Seniorlagen: A-laget
A laget deltog i fiirbunclssericns division 1 och gjorde
det rrecl den äran. Fii,rbundsscricn får betrilitas son]
årcts stom höjdpunkt icjr inblandade lag där det srtsas

rejält från cle flesta lJubbarna pii att kon.rma så högt upp

i.l.rrr,L, ll.r..,nn,, :gr för ...rrrir.rrr .r.,,n \ rn

Jlgt att sju matcher ska genomfii,ras under en sextonda

garsperiod. Varje lagmatch består lrr- ti ra sir.rgel oclr t i
dLrbbelrr.ratcher.

Fiir vår del gä11de det mcr än nåsonsin att 1å en bra star:t

för att klara kontnktet lilket r.ar r.år huvudmålsiittnlng.
Segcrn i första matchen nrot nr,komlingen Järfälle mecl

4 2 kom att betvda ml,cket lijl fortsättninsen. \/år briste

spelare Johan Örtegren som deltog i n-å al de sju lag

matchcrna vann här r dubbel tilisar-r-rn-rans nrecl "rår
ftansman" Olivie r Touma.

Dagen eiter spelades den klart mest minnesr ärcla

matchen mot de slutllga serlelinnarna Dendcn'cl.
UnderLäge för oss mecl 3 1 cftcr singlarna clär ingen
trodde på oss inlijr dubblarna.

Dandervd vann lörsta set äve1.l i dubblarna och sag ut att
gå mot en klar scgcr mcn Bobo Delenrarl< i per med

N{artin Hagman lyckaclcs makalöst nog vända mot de

rutinerade motståndarna till seger i argiirande set. F.mi1

Lindgren i par med Olivier Toru.na hade matchbollar
emot sig i an<lra set, n.ien llckacles tlockla sig ur dctta

läge l'ör att gä upp ti11 en 5 0leclning i argiirancle set.

Dandend hom igcn ocl.i kvitteradc mcn r.i repade nltt
mod och vann med 7-5. Slutrcsultat 3-3. Här rådde r ena

Davis Cupstämningen efter matchens slut da dubblarna
tog slut med endast några sekunders mellanrum och på

ctt sädant scnsationcllt sätt.

Den enda "mitt i r.eckan matchen" ranns lliot Upsala

Studenter med 4 2 elter ftamförallt övcrttgandc clubbel

spel.

Dcn !ärdc matchen lanns mot seriejumbon Hclles mecl

5-1 och dagen efter blcv det 3 3 nrot starlia 'frollbäclicn.

Här ledde vi med 3-1 efter singlarna.

lnfiir avslutningshelsen Ledde r.i hela serien pä itta
poäog Vi visste att r.j definirir.t inte skeradc att
degraderas ril1 division tr,å är,en om serien var mlcLet
jämn. Dctta käncles naturLign'is sliirnt clå vi också-visste

att varken Johan Örtegren eller C)Lir.ier Touma kunde
d.lr"g,,.

Sjätte matchen spelades i Eskilstuna och här kom r.år
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cnde liirlust. Herrmalasct Tt. l Iol>bl r arn me cl -1 2.

l lär clcbr:tcnclc Nlxtti,.is ]\lmllren och nnn sin sinucl
r.not dLrlitige Szlmanshi. Starkr!l Siste merchen slutade
3-3 mot TSI{ \lalncn cl:r clcburcranclc DanieL Bjirrli
h ckedcs sli clcn remlc lrilen (för'e dctra NPTI..:l.e r.r)

Ol:r Jiinsson i lake set. ,\r cn det trr clict brl gjortl
Trc linstcr, t-e olr gjorde och cn iörlust gl'nio poing
och cn slutliq trccljcplats e\- åtte l^g j en rebc11 som r jsrde

sic bli ctt ril;tiut gcringbo mccl ocrhiitt srnri nrarsinalcr.

Johan ()rtctrcn stlllde upp I tr l rr.rarcher r-ilkc bctr.dde
nlcket lijr r-ir positivl start i scr.icn.

(Jlivicr Touma h.ckaclcs li li hcm eitcr.ilrig koruesporr,
clcns i minlcler i fijrr':ie. Hrr.r spelaclc clc frla filrsra
matchcrna och vlnn sina ti-ra singJar och t-t.ra dubbllt..
Nlan tackarl

Lmil Linclsrcn vrr tillbakr ciier skade och spcleclc

mar.rqr r.ildist jänna matcher'. Ilan stocl fiir r,.iktisa r-1n

ster m.rt Rickarcl \\'erncrhjcln, Järfäl1a och Daniel
Norbcrs, Trollbiiclien.

Bobo Dclcrrarli Ilcli chrnsen på riktlgt och tog clcn

direlit genom att siå bl.a |utincraclc H:rns F,dlund,

Järli11a.

Årets juinorstipendiat och svenske mästare Bobo Dele-
mark tar emot priset av ordförande Lars-Ove Åkesson.

Ciustav Hclgcsso*r och l\lartir.r Hagman tog oclisi r.arr
på sina framträclanclcn. (lustlr speladc som venligt bra,

stabilt och linstbringenclc. Nllltin som är cn racliarc i



B-laget

dubbcl r'isade att han är lika bra i singel och noteracle

flera mcritcrande segrar på sin lista.

\PTJ{ r.jsade stark bredd i serien där månsa fick
chansen att visa r.acl dc Lunde. De ör-liga klubbarna h:rclc

bcn'dligt firre spelarc att "gå mnt pä". Der ser ljust ur
infii,r framtider.r.

B1,tu \ fttrqttst. , r,ath

Vårt B lag deltog i den r.rr,a mellansvcnska dir.ision tva
serien. Tidigarc år her clet lunnits n.å såclana scrier men
I år alltsä endast en. Förra höster.is slutplaccrin.{ r-ar clär

för riLtig för att få chanscn att \,ara med i årers rillspet-
sade "supernåa". Ären här spelas fi'ra singlar ocb tr,å

dubblar och slutscgraren går direkt utan kval upp i firr
bundsserien där som bcl<ant virt Å lag spelar.

Nlälarhöjdcn som \?nn samdiga sju matchcr tog hem
serien. Då SLrndbtberg endast tog n-å poäng, och
därmed kom på åttondc och sista plats, bler- resren av

tabeLlen ett riktigt getingbo där vilket 1ag som helst
kunde hamna på en andraplats Likaväl som på en sjunde
plats, som skulle betvda nedflr'ttning ti11 ben-dllgt minclrc

glamorösa dir.ision 3l

Vi l,vckades bara r'-inna cn enda matcb: borta mot TIi
SÄ-ÄB frän Linköping med ,l-2.Nler än hälftcn av serien

matcher slutade oa\.gjort för rdr dcl. Ijr-ra 3-3 matchcr
sålcdcs mot Uppsala, I'Iuddiage, Irneblberg och
Sundb-r.berg. Två matcher födorades. Den ena mot
Gefle TK nch drr .jrd- | rur \( r:c,ur.'J.( 1

Nlälarhö1den. Detta ujorde att vi sludigen belade en

femteplats och det var precis vad som behör'des för att
klara oss kvar i scricn I'ilket r-ar vår malsättning. Det r-ar-

dock inte utan dramatik som r.i hamnade .lär. I sllrtct av

serien inträffade nagra skräJ1ar vilket giorde att mar-
ginalerna krr,mpte för a1la lag Fyra 1ag riskerade arr

han.rna på sex poäng och då hade vi, NPTli, äkt ur
serien på sämre setskillnadlll Det blcv nagot ö\.el
raskande anrika Upsala TI{ son-r drog nidotten. De lvck

ades endast nå 3 3 hemma mot Saab i sista matchen ocli
slutadc på fem poäng. NPTI{, Huddinge och Gefle skra-

pade ihop sex poäng varclera och kuncle mvcket lättade
andas !rt.

Flcr.r -pe .r'e Lur n..mna. r:1, B,',1, l'"., '.i,, rcr. (,u.-,\'
Helgesson och Bobo Delemark visade vilka påLitliga sin-

gelspelare de är och stadiga singelinsatser stod ären

Baldia Srlehi frir.

Par.cl Zenker-irs ir.rleddc scrien lilia stadist som vlnlist
nren fiill rillbaka mcst pii rnrnd ar cn nl cket cnr.is och
langr.artu fiir'hr'lning i liombinarion mcd astmaliänningar
Nlartin Hagman spclade som r.anlist stralancle i clubbeL

och r-ann sxntLisa hxn delroa i. i-mil I-indgt.en rou fiir
laget r-iLtlga singclscgrer mot Strnclblberg och
Enebröerg.

A-lagsspelaren Pavel Zenl<evitz var ryvärr skadad under
seriespelet och ryckte isrället in i caferterian.

Nlagnus f..nnerbcrgs insats liemfrlrallr mot TIi SAÅB
kom att bli mr cker bcfl-clclsefr,rLl. \rinst i singel och linst
i dubbcl trots matclrbollar cmot siu biclrog stnrkr till r-år

cnda Iagseger.

()r.riga spelare sorn deltagit och som sroka och rakt i
nggen han se tillbah:r pr en bra serjchijst iir C)lle

\\'idgren, .|onas Brobeck , Daniel Bjrirk och..fonath..rn
Söderblom.

Lrndcrtecknad F-ckcr gi\.etlis ett det \-ar sliiint ett i i lr'cl-
ades Llara oss ki.ar. l)cr ben'clcr mlcker infiir hcla 2005
däl r.i iiirst Lrtomhus ska spclx i rlir-ision ctt med båcle Å
lag och B 1ag n-ren i tr.å oLilia scrier.

lnomhr-rs hclsten 2{)05 får r.i fortsätta tt spcla i
"supern-åan" och i fcirbundsseriens clirisiolr ett och dct
innebir nängilcr med matcher, inrc minst dubbelspel.

l:u ghd orl Ll/tltd ndt)lt, B1i)nt .\'teryt,i.;t



Damlaget

Jag har r.arit i NPTI{ sedan 1997 och tvcker r,äl :rtt clet

r.ar dags att ta ijver ett scniorlag nu. Så cftcrsom Johlr-r
I'ledsberg har för mr-cket med landslaget att göra och

Big Boss då fiågade mig om att ta ör.er damlaget tvcliacle
jag intc cn sckund.

Damlagct har varit:
Ijörsta singen Sonla Häggström
\rd,. 'irgel t l-. rloLre L,o'rde

Ttcdje singel Hilda Nfclandcr.

Reserver har i.arit Rebecca Tärnström och Charlottc
Fabricius.

Vi biirjade hemma mot Västerås där Sonr.a ltck si.q en

omgår.rg ar. Sandra Ilribar. Chadotte kunde ganska

cnkelt klä av sln motständare, 6 1, 6 3. Hilda klei. in
och gjorde en bra match mot I{arin Buga, (r - 4,6 3.

Dubbeln vart lor rung fiir Charkrtte och Ililda.

Nästa dag gjorde Sonva en rejäl upprtckning mot

Johanna Dahlström. Föll dock n.ren r'-isadc att hon har en

stor kapacitet. Charlotte hade Betq. Teslu på krokclr
men fiill i ett stenhårt tiebreak fir'årr. Flilda skulle möte
Gardeflord men hon kröp in i skalet. Bedt Pctcrson var
en munsbit för Hilda, 6 0, 6 1. Ålltså var vi n-ungna

,rr rr hcm dubhc n 'Är -rr r, riigr r p,,Jrg.

Sonya och Hilda mot Johanna och Betti, omöjligt på

peppret men fullt möjJigt på plan. Som cle spclade. Efter
3 tim och 33 minuter vann mina tjejer mecl 6 7, 1 5,

7 5. Fantastisht sLönt.

Nästa match var mot Smedslätten clär vi klev in och tog
kommandot med 3 0 efter singlarna. Stortorsk i dubb
beln men ändå väldigt bra med 4 poäng elter tre mat

cher.

Lördag dcn 27 nov var det dags att ta sitt pick och pacl<

och köra till Linköpir.rg Där TI{ Saab stod son.i r'ärd och

motståndare. Tack vare deras etta Frida F.nsblom så ficl(
vi dela på poängen.

Söndag nratch mot TSK N{almcn där Son-r'a ltck t,,rfft
mot Siljestr(jm,6 - 3, (r - 1. Charkrtte åkte q,\.ärr pä eö

tun€! födust med 6- 3 i ar'görande set. I{i1da gjorrlc r-ad

hon borde och r.ann med 6 ,1, 6 1. Så vi hade ett 2 1

i undedäge inför dubbeln där de var för starka. \[in for
sta förlust i lag sedan Däckefcjden.

Sista helgcn i r'åran grannhall Danden-d hade vi saker.r i

våra egna händer mot Uppsala. Ia Appelberg spclade fin
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tennis och \.enn mot Son\',I i ctt tresetare. (iharlotte tjor
de en riktigt starli insats mot \ledclcine Saari Blstrirm,
6 - 2. 6 2. Hilda frjll tun$ mot Jennifcr Strälrlc i err tr-e
setare. Hilcla leclclc med 3 0 i elgöraode set mcn

Jenr.iiter tog tag i sig själv och spehcle sitt lils nratch. Firr
rtt liunna ha11e sig krar i sericn på egen hancl krär'cies

vinst i clubbeln. Tvriirr kunclc inte llilda och Sonla
bjuda upp till samme dans som l-Ippsala dansadc så r.i
lörlolade med 3 1 inrrtchen

Sirnclac clcn 5 dcccmber r-ar sista nratchelr mot bortcng
ängct Danderld. \'inst klir.des plus att näeot resultat
skulle str,rcisa r.år liic. \'insten grejaclc r i efter buda sing-
lrr där Charlotte Fabricius lder in pi trcclicsjnqeln ocl.r

kämpacie liem cn r ilitiq i-inst. \Icn a1le resultat gicli cnlot
oss. \ri hamnade ensamma pi 7 poäng. \rinnarna -fl{
Saab slLrtacle pä 9 poring. 5 lag pii 8 poänu. Dandcnd
jumbo på 0 poäng

Sor.r.r ni fijrstrir så hacle r i cn himla otur. ,,\r slutningslis
li11 jag tacka a1la spelarna, I{cnneth, ELisabeth och pubLi
Len som l<onr och hejade på våra hemmlmatcher. Nva
tag nästa år.!

Knn Riain

Sahlin böier sig för två av våra spe-
lare Charlotte Goude och Sonya Häggström.



Några rader från veterangänget

De äldre veteranerna
De t hiindet elltid n:igot trcr ligr ett be riitta ori föl ör'rir.aa

klLrbbliollcecl. l'rar.r illdrc lcrcrenernes bcditicr. \ri hrr
som lj talat om i ticligere nummer ar- liombcn clcltagit i
Upplancl-stourcn för 2(l[].1 där'r'i kom pa andrlt plars cfter
Stor':r \\'isbr,' som \ ann. Suverint. \rart glattisl

Pl trl or-n Tlor-nbcn sii skrg vir sli ur-spccialist, I-ars

Licbcrg, cn sli. tl omb under lirr spel måndagen den 30

nor-ember. C)m nigorr inte r et llcl en tronb är sa är clet

när bollcn slis ör'el niltcr och stuclsar tillbrLr pi cgcn
plenhah'a utan att 1-notstllndlten r:ört bollen, ett jätte

sr'årt sleg. Fiirsirli själra. (lr.ettis J.alsl

\ri bt niijct rtt hrilsa fen nla spelare r-älliornna dll vctc
rangringct, n-å clamer.qlädjanc'le nog och trc hcrrar.
r\Iargarcta l.,nalc, Inqct (Jhndcr, J-ars J-andberg, Lars

Gr-rnner' llttsson och ]an Nrisluncl.

Hoppas ni sl<rll tlvas bland r,,ss och rinnu en ging rril
komnal lLcchn minclagen clen (r clecenrber genomlirde
r.i rir alslr,rrr-ringsträif firr årct 1<ombinclecl nrcd jul
festen. \ri bler- ca 5ll persofler, en ansenJie sliare. På pro-
gralnnrct stod jLrl dubbel, dem ska ri irra, snack om 2005

r.,ch utclclning ar. f:rn Sr,,rrtlings llncltingspt'rs som till
C,.'. C.n kl rl ,r','r,r' : ',1 '. r'g.rg, 'nrr rrfÄ'r

någon särskild bcclriti på cllcr utrnfijr banan.

Pi programmet stocl naturLigtvis oclisä lite kroppsLig för
p1äunacl innan r.i skiljdes för dagen.

L-törer det vanclringspris som Jan skänkt har han gjort
eo storartad insats till en stor ekonomisk kostnad gcnom
att fijräre klubben en tennissoffgrupp sorlr redan srår i
T\Lhörnan i ijvrc hrllen. '1ack 

Janl

Som slut pä 2004 iinsliar r-i a1la klubbl<on.rpisar ctt bra
tennisår 20(l-5.

lohn l-.rit Daltl
Seriespel Veteraner
Både H45 och H55 lagen spelar i dir lsion 2 unclcr inne
säsongen. Siktet är instaillt på serieseger och avancemang
tiJl hirgsta seden. Lagen har i skiv:rnde srund r.unnit tre
marcher var och födorat cn så miijLigheterna till serie-
vinst linns kvar.

I H,]5 lagct har Jar.r Rydegran, ,.\nders Rjörklund, Pär
Sr.ensson, Lesse Nordström, Johan Er'"'etz och Torbjcirn

Jaliobson spelat och i H55 laget Staffan Söderstrijm,
Åndcrs s."-ensson, Lilf de Faire och Torbjörn Bachvall,

Rool<ieserien
Första stcget till Jagspel gdr oliast via Rookieserien.
Tjejer och killar tillsan.rmans mot andra klubbar. Jag har
som regel att försiilia få lolk att älsha att speia match
som Lansl<e inte bar spelat sä många marcher innan.

Resultat är inte högst på listan. Fast det iir klart får man
linna så är det ju c:itra kui. De som har spelat är David
'firrner, l\lilLis Fleimk1o, trrik trollin, Filip I{ullman,
Ånton \\'acrn, Nlartina Ha:rs, Sandra Silbcrsl<t, Isabelle
Häggstriim, Emma Regn6r och Fannr. Nr,bctg. Hoppas
att nj har haft kul och att spela mirtcher blir en stöne del
ar. cr tennis.

Kran Blarn

En av klubbens eldsjälar Lars Waesterberg hann med
både att titta på tennis och analysera resultaten mellan
chaufförspassen under Stockholm Ladies-tävlingen.

Lrrs \\aesterbergs lobb på Nliselinc har mer än r äl ren

derrt honom 2004 ärs ulrrilkelse. Grlttis l.arsl



Tennisfest i tennishallen - Stocl<holm Ladies 2004

Ärets singelfinalister fr v Anastasia Revzina tillsammans
med prisutdelaren Jenny Lindström och vinnaren isingel
och dubbel lYichaela Krajicel<.

som hö8st rankad bland de 30 ivärlden

Ärets dubbelfinalister fr v Sofia Aval<ova och lrina
Kuzumina och Jolanda 14ens och lvlichela Krajicek.

Michaela Krajicek trivdes som fisken i vattnet med sin
Täbyvistelse och sa att hon gärna kommer tillbal<a igen.
Frågan är docl< om hon nästa år inte fått en för hög ran-
king för att spela ltockholm Ladies.

Äsa Svensson

bland damerna var ute och tittade på de svenska tjejerna.



Några av bollkallarna strax innan de sl<a in och jobba på Stockholm Ladres.

Stockholm Ladies refree Anders Wennberg har tillfälligt
lämnat tävlingskansliet för att närvara vid prisutdelningen
tillsammans med Jenny Lindström.

Ovan t h: Olle Widgren jobbade flitigt som matchledare
och domare under både Stocl<holm Ladies och serie-
sammandraget.

Nedan t h: Bolll.alleansvarig Bjorn Sahlin oth plåsreransva-
rig Jan Borgsrröm.



Senior och junior KM år 2005.

Som Ni säkert har märkt på anmälningslistorna så har vJ

ändrat både regler ock klasser undcr årets I{r\L Vi t1'ck

er att det är otroLigt viktigt att Näsb,vparks tennisklubb
ändigen får cn tävling där seniorer och juniorer möts,

både på och utanför banan. En naturlig och trer.lig

uneckling! I{Lubbens äldre och erfarna spelare kan på

närmare avstånd känna av unecklingen underifrån och
juniorerna lår mäta sina krafter med ldubbens äldrc och

erfarna spelare. Hur många bra spelare finns det i

Näsbrparks tennisklubb ?

Att I3{ spelas i början ar. januari är väldigt medr-etet

från oss på kontorel Juniorerna spelat massor av täv

Jlngar under årets gång men just denna period är ganska

lugn och om r.ill ha med juniorerna i I{\{ så måste vi ta
hänst'n rill detta. Matcherna kommer att spclas på kväll
lstid, alla kwillar i veckan då r'i hoppas att hallen skall

f,vllas av matcher och publik I -'\tt r.ara med i en klLrbb

där det finns gemenskap mellan generationetna måste jn

vara A och O. Vår fiirhoppning är att vi tillsammans

lyckats med detta.

Vi hoppas nu att alla ser detta som något posjtir.t och

anmäler sig ti11 årets KINI.

Vi ser fram mot en trer.lig finalhelg dcn 15,16 januari.

Välkommen Stefan!!!
Ibland är turen på ens sida. Den här gången har den varit
på NPTK: s sida. En mycket skicklig medarbetare ersätt-

ts nämligen med en annan. Stefan Åslin som redan

kommit igrrg mcd dagtd.rrJninr-en oa etr .uvcrlnt .att

är den som tar ör'-er Johans hah'tidstjänst på eftermid
dagarna.

Fix och trix
Para ihop rätt namn rill rätt person!

Grattis Johan till nya jobbet!!!
Johan Hedsberg erbjöds under hösten ett hehidsjobb pä

Sr.enska Tennisfiirbunclct. Efier viss betänkctid tackade

Johan ja rill jobbet. För NPTI{:s dcl bendcr dct tyr'ärr
att han slutar sin halvtidstjiinst från årsskiftet. Johan har

gjort ctt sur.cränt jobb hos oss rurder 7 år.

Stor kunskap oclr torr nordändsk humor har larit hans

hemliga r.aper.r i hans h ckosamma arbetc. Det är vår för-
hoppning att vi ska Lunna få h1älp av Johan med r-issa

saker även lirrtsättningsr-is. Som sagt, h'cka tillJohan och
tack för allt sor.r'i du gjort i Nuisbvparks Tennlsl<lubb.

Svärdet
Va

Flamingon
Sad Dog
Larry
Snacke

Dooei

t0

Jonathan Söderblom
Gustav helgesson

Martin hagman

Eric CederwaLl

Äxel Oscarsson
' Daniel Biörck

Jakob I{jellman

Johan Hedsberg in ac(ion. Notera gårna hans böjda ben:



Rena och
friska tänder
upplev känslan!
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Pt5

Det finns r.issa sakcr som är hul och det f-Lnns anclt:r

saker som är'dlitigt kul.l-agspel tillhöt clet sistnämncla.

Flftersor.r'r det gicL ganska bra l'ön2 arct (SNI'gukl) så \'ill
man ju sjäh'Llart tr sig r.idar.c till slutspcl och risa ett
NPTI{ tilLhitr toppldubbarna i Sverigc igen. Det gjorclc

r.i också i år. Hur sick dcr till ?

Det ska jrg berätta. Först och främst lagct:

Första singcl Jonathan Sijdcrblom
Åndra singel Jonas Brobeck
Tredje singel Nils \Ielencler
Reserv Erik CedenvalL och Jcns Älmrren.

Vi började i'not Viisterås Fridnäs TI{ drir r i r enn mecl 3

1 i matcher. Sterkt a\'-Jonathan och Jonas rtt ta dubbeln
icn fi-csctatr:.

Sen kunde jag inte lara med pga lotbollsmatch så jag

fick skjcha Emil Lindgrcn rill F:rlun. Inga märkr.ärclighc

ter, zl 0. Sedan r.ar cict clegs firr SÅI-K att komr.na pä

bcsök. Eftersom dc hade sLäppt en po:ing mot \rästcds
så visste jag att skulle r.i ta en poäng r.r.rot Sr\LIl så kuode
det gå vägen.

Dramarik! Nils sjuk. Lric sart på lnternet i 8 timmar så

jag flcli te bilcn rrt i bushen och lia11a honom öga mot
irga. Jonathan fiidoraclc cn bård match mot NIilos
Schulic. Jonas gjorcle en härJig match och spöade Joakin
\orstrijm. Scn kommer F.ric helladdad och går in och
pr,rlveriserar Dar.iel I{atz.'lrr.ärr torsk i dlibbeln men
ända2 2motSAI-I{.

\u haclc li slr-itspclct i r',.ira egna hände r. TIi Saab l<om

pi besök på fredasen. "frots ett Jonathan r-ar borra och
Nils rar sjr,rk risacle.,'i att \PTI{:s bredd är stor. In med

lunisarne Erili och Jcns. De skötte sig gn.mt bra, 4 0.

Skulle vi sli lppeLviken så r ar saken bifl Inte helt odra-
matiskt \-ar.rn ti med 3 - 1, vikkct giir att NPTI{ är bland
de tlrl bästa klubbarna i Sverigc igen.

Slutspelet äger rum dcn 11 12 december. Hur det gich
får r.rj lede pä i nästa nummer (clifflar.rger).

Tack liir att jar fick r.ara mccl cn bil på r-äger.r.

I(run Blirn

På framsidans bild ses Emil Lindgren som PlS-ledare
strax före avresan tillVäxjö och lag-SM-slutspelat. Audi
sponsrade med utlån av fin bil vill<et vi tackar för.

Är det månne A-lagspelaren Emil Lindgren som ser upp till P lS-spelaren Jonas Brobeck? Jonas klipp-
te sig i alla fall först.

t)



Vuxenträningen

\rureotrliningcn har r lrit r rilclrut bre mccl rugll t:r

Lmdrtlteg pl helgerna clär- sjrrlic|rr-rtur pli tiinatre har
lerit ctt pr-obletn cllcr et clct lntc L21-iirlrrits lngoo brl
rcsct\- atL sritta in. \len ellu gurigcr s(xr hir utcbli\it
1,".r_ .. .r '( r \. rr-r'.,r r-.

lYargaret Kouwenhoven, Hans Häggström och Lars Lel<berg innan de går ut tilL ett träningspass med Björn Sahlin. Såg de
lika pigga ut efter träningen månne?

14il<ael Fabricius och Anders Björ<lund var två av våra fliti-
ga tävlingsledare under hemmamatcherna i Stockholm
Ladies

Stor-t ttck till llle trinarc sonr

lu:inr sorr llimper.
lral jobbat hrirt och alle

[inn Bloiur

Bolll<allar på jal<t efter l<orv mellan marcherna.

t3



Arets julavslutning

Är'en i år avslutades termincn mcd cn jättctr:cr1ig juler--

slutning. Stämningen ver god och ar- dom 150 besö

kande cleltog 48 par i dubbeltrir lingen. Fiitcr ctt iiittcirr.it
och superprotf.sigt 1r-rclat:ig blcr dct pr is Lr tclclning.

Nlassor av priser delades ut till dubbeh-innarne, serlfan
tasterna och till alla duktiga iiågesportsr ir.inare. L.r.ik

Follin hade satt ihop en svår frågesport. Trots det så

hacle fem deltagare samma resultet. F,tt efterföljandc
lotteri där några av cleltagarna somnacle. [,tt stort rack

för ett enormt ltnt prisbord.

Irtt arrangemang son detta llävcr många frJvilllga kraf
ter och ett stort deltagande ev idubbmedlemmar. Fltt

J,,'\fiESTORT T/\CI( till alla l-r som hjälpte till och till
alla Er som gjordc vår juJalslutning sä trevlig gcnom att

deltagal

Ännu en gång ett stort TÅCI( till alla triinare l'ör er.r bra

och framgångsrik tcrmin. Hoppas att Ni nu ladcl:rr Era

batterier till en n,r'och innehållsrili r'årtermin.

Fritt o.t på konlore' E/ivhellt

Julavslutningens minitennisturnerning samlade som yanligt

ett stort antal deltagare.

Pepparkakor, hembakade lussel<atter, korv, glögg och kaffe
avniöts icafeterian.

Mr X efter ett sl<ott vid innebandystationen.

t4



Vår försälj ningschef har
en usel backhand.

WALLTNGATAN Z B0X 1246 l0l 64 STocKrl0LM TEL 08 54541841t inio@fdtrk.ie www få rk se

Tennis är vi inte så vassa på. Däremot är vi rätt duktiga på försäjning och marknaclskommun kation,

om v får säga det sjäva. Så om du vill utveckla d na affärer så är du välkomfi]en att kontakta oss

Kom gärnaförb. Vi hartennstd på måndagar r.rellan 1B 00-19.00 Kanske kan du biuda vår

försäljn ngschef M chae Lerner på några goda råd om hurhan kan förbättra sn backhand.

FALCK & CO
fORSÄL]NIN6 O(H MARKNÄOSKOiIIiUNIKATON
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Höstterminen 2004 är slut

Vi har denna termin tänat 450 juniorcr i alla åldrar. De )'ngsta på banxn ir
bara 4 år. lfånga har som tidigare år provat på tennis för första gången och
andra har kommit en bit på väg För att komma lite längre på r'äg, så är

steget inte så lång. NIini och Nfaxitouren är ett matchspel för yngre och

modiga tennisskolejuniorer. N{an spclar matcher med mjuk eLler hård boll,
på stor eJler liten bana. I{orta set och många n.ratcher och dessutom får alla

deltagare en medalj. Fiir Dig som är mellan 1 12 är är dctta ett jättebn sätt

att pro\.a på att spela matcher mot andra juniorer. C)m Du är osäker tar Du
bara kontakt med Elisabeth elter julhelgen så får Du mera informatiun.

I(lubbens egna tä\'Linpls judorer har bara spelat en vänskaps match r.not

tr{älarhöjden denna termin, vi födorade qr ärr med knappa 2 poär.rg. Nästa
termin möter r.i SÄLI{ och får är'en en returmatch mot \'Iälarhöjden.

I(lubbens gruppspel för juniorer är nu inne på sin andra omgång. Intresset
för att möta klubbkompisarna under matchspel är fortfarande populärt så

\r kummer at f,'rts,ir-e med ntrriLigan lr.rr na-ta ar.

Till nästa år vill 1ag uppmana Dig i tennissLolan att komma förbi och ritta
på tennis. I{lubbens bästa juniorer och seniorer deltager i seriematcher

po;kar 15 och pojkar 18 år, ldubbens herdag spelar i eLitserien och r.i
arrangerar Stockholm Ladies, en ar'landets bästa damtävlingat. Under dessa

stora tävlingar så har klubbens tär.Lingsjuniorer en stort och viktigt ansvar

som bollkallar och Linjedomare. Stämningen och atmosrziren bljr annorlun-
da i hallen under dessa dagar Det är roligt att titta på när dessa duktiga ten-

nisspelare höjer trycket så att spclet bLir ruskigt tufft. Vem vet, kanske är Du
klasskompis med någon som hjälper til1. I år har världens bästa kvinnliga
junior, Mikaela I{rajicek spelat i NPTI{ under Stockholm Ladies

Terminen har som tidigare år genomförts på ett strålande sätt av alla r'åra

tränare. N1arie, Nicolas,Jonas ochJimmy har tegrt hand om helgens alla duL

riga elever. På r-ardagarna är det ett annat liäng som inspircrar alla ir.riga ten-

nisspelare. Tack till Henrik, Joakim, Jan, Pavel och alla Ni andra som hjälper
till som vikarier. Alla gör Ni ett fantastig't bra jobb.

Nvtt för tennisskolan i ät ät julens och nvårets träningsläger. Tr'-å läger med

2 timmars tennis i tre dagar.

TACK FORALL GEMENSKAP OCH

F./i:abeth
Idr

U

KALENDARIUM

7 - 1a)/1 Il\I

8 januari startar \-uxengrupperlra

17/1 startar tennislekis och tennis
skola

Vecka 9 är det spordor.
)q 2- 2 ocl- 4 u I\l)lK.l .ri,,r
( )pe r.r

25/2 - 6/3 är r.r,rxenträningcn inställd

Vecka 13 är dct påsldor-

25/3 28/3 fu r.uxenträningcrr
inställd

30/4 är,,'uxenträningen instiiJld

1/5 sista träningsdag liir tennislckis
och tennisskola

29/5 sista träningsdag för r.urengrr,rp

Perna

3/6 grillar slutning på Näsaäng

12/6 sista speldag lör abonnemangcrr

GLADJE!

tå\r

Tromben
l4edlemslidnlng utgiven av NPTK, Näsbyparks
Tennisklubb i Täby.

Ansvarig utgivare: Kenneth Bergbom
Grallsk fo.m och redigering: Klerstin Gyltman
Tromben utkommer med tre nr per år och
distribueras gratis till alla medlemmar.
Medlemsavgift vuxen: 500 kr. Medlemsavgift
barn: 250 kr. Familj: 900 kr.

Tromben har fått sitt namn efter etr otägbaft
tennissia8. Det ä. en mycket bakåtskruvad
stoppboll som slår oed på motlagårsidan men
far tillbaka som en bumerang.
Adress till klubben: NPTK-hallen,
Bergtorpsvägen 41, 183 64 Täby.

Tele:08-756 22 02, fax 08-756 4l 10.

E-mail: info@nptk.com. Hemsida wnptk.com.
Kansliet har öppet:
Mån, tis, tors och fredag 9- 18. Onsdagar
öppet rill 20.00
Hallen är öppen för spel alla dagar 7-23.
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