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Ordforanden har ordet

Iilrrbbens rcrhsemhetsar (30/6 2001 l/l 20{J.1) brr
alslutrts och r-i har påbcir-jet rirt 58:c tcnnisrir. Pe ar-s-

nijtet den.10 seprember och i lir slriftlga års rcdolis
ning infiir milret har li berättat om hur clen anril<r

klr,rbben hu. ut', ccl<lrts pri rlle srin.

Täcl< för allt arbete vid Näsaäng!
Llnclcr r-årcn och iörsonmeren her den natlrtskone

tennisanläqqningen rid Niisaring genomgltt cn rälbc-
hal\liq uppr.ustninu. Llppropct i rärcns Trombcn hijr
semriades xl ett 50 r:Ll medlemmlr i aih aldrar mcd

älclre r etcr.ancr och t-lcr.r tcnn jstrlmiljcr. I titcn.

'I'r-å t'tcmisbanorne phnaclcs ut och ficli m'a lin]ct,
l<lubbstr,rgens inre milacles om oclr llck nl inredning och

omrldet rurlt banor.na röjdcs upp. Iilubbcn hr1 sxtsit
mcr än dubbelt i år pd unclcrhåll och ,:trustning.
(irr:ppcn iilclrc lcrcrancr har skrinkt träclgålclsmöble r-

., 1 ^.b'erlr r ",^\ r-o r.1 fq.:r,- 1", j1 
I

nägrii mecllemmrr som lnte hxr lrrft rnöjlighct att clclta

n-rcd cgct ar-bctc.

Lrpprustmnuen a! Näsaang frrrtsätter niistr .lr.mccl cle

tr'ä clr le benor-na, rcnotcring al stängscl runt ban()rnal

och t.rrtsett rcno\ering ' lJubbstugan. Lndet hösten

llrnrmcr ti också att gijra cn del arbcten fi.ir att fa igang

banorna htc tidigiLre lrii-qte \':ir.

Ol<at med lemse ngagemang i l<lubbarbetet
Näl I(enncth clen 2,1 april bjiicl rn sn relse, pct sonal ocli
mcdlcmmar son pä olika sätt lisat jntr-essc och cngage

manc fiir klubbetrs utr ec1i1ing, dcltot ct 30 tal i diskuss

sior-rcL ocir grupparbctcn unclcr NPTf, clagen. Det liom
tirm många gocla icldcr hur r erksrmhete n p:i olika
områden ken u ccl<lrs. l)c r rctsgruppcr som clå bjl
cllcles har lbrtsatt att bcarbetr sina iclier ,"rndet lllcn och

utsiir nLr srommen irlr ltiljande nlbildacle l<ommittder:

Anläggningskommitt€n (halLen och Nrisaing)
Klubbkommitt€n (fix att stiirke lJubbanclan)

Sponsotkommitt€n (sponsring och försä1 jnlng)

TärlingsLommirt6n r r r- It'rr' ':

F,n femtc arbetsurupp cliskutcrede och tog fiem fiir.slae

på hur kansLierberet kan ntjonxliseres c,ch Lontikten
mcd me dlclnmar na liln fijrbättras gcnom lT i-,cl-r

l nternet. Dctta her lctt ri1l ett li har startat ett projelit filr
att Lrtlcclilå hcmsiclen, envrinda c-mail fiir meclclellnclcn,

pr1, r.t,i.,,, r"1,_ \:. la e--et (tc.

2

Genom dett:r starke rnecllcmscneagenrln{ lian r-i siiql ltr
l<lLrbbled ningen nu bcstrir 2\ ett 3(l-ral personel och err
vcrLsamhctcn her fitt en starhare fi'rlrnkring i rncdlcms
lcde r-r.

NPTK är inte längre en farmarklubb
r\rt klubbcns jLrniortl.äning hål1cr lriig klass och lrr -.i

har lrckats ett lå franr bidc pojl<u ocli flicl<or som p .:.

srr I clcn svenska eliten är r'äl l<rint. Fiir art bchall.r ,c:'

liclarcun'cchla clessa och brcddl ,,irl team her ri i .:
tagir rtterLigarc utrcclilingssteg.

FlrllLrbbssanralbete hal st,utet nred Helsingbort. TK.
llelmij Bcllcr rLc TI{, Lippsale StLrcl IF och \1) I K.
(..r.rr-,erL ..|l. ,t l\..jr.ti"r .-..r..1..r--rta r..r. ...

ger-och tär'lir.rgsresol, cliir vi r-ärlal r-rirdsliap och i..j.:.
unclcr rcsoL lijr clc olilia jrrn iolklasscr na.

Dagticlstr-äninq stutas i hijst fijr lar.a bä-sta trir ljn:: ,:::
ore r, mcd bl a r all cletel r nlstlr-tlile Sroc.:: ::- '-IennJsgnnnesium/\\hlthers Glmnasium I \lii r i,
Sor-n trinare lrar r-j h'cLats cngagera Stclhn -\s::-- . ::-

. r r..r l' , ''r*, tr rr I : rl r nrr .' r. rr.i.f r'
[,gen r-iclare Lrtbilclning ar tlinlrc har piborjris : .
fijlbiittr.a tekr.rjktliningcn oclr hrlla en hög sr.:::;-:-:
inonr spclar-utbild nrngen. lI?ir har ri utnvttjer H.-,:r..
Hccierstcclt och liunnat bjrrcia ir-r tlinarc oclisa tirl .:--::.
lilubbar.

För att hilh clen hrir nir ån belrijver r i irlia rira spo::. :
och reldamrntlikter I Ältclnatirct rir ltt del tagalnl n.t'.:
betrla tilr alle tr.änir.rasalitrr jtetel och cli LrnsLc r-i i:r:.
fir frem r-åra bästa talenger. Tl konrrkt niecl .lorch:::-.
Haas i Sponsorkommittin r-,rl Du hlr nriqre "r rrlrr:
kor-rtalirer I

Bättre betalningsmoral efterlyses!
Idlrbben h:Lr en hr'.qgJlg elionomi. Resultatet fijr der nu
r\slLrt2(le tennrsiiret blel ett iilcrsliott på cirka 90.{-)01)

mcn r-ir-lihljditct rLnder sommarcn och för-lrösten, dl li
intc har några ancLa intäliter, rir berocntlc:rv:rtt ll1a bcte
ler sina lJubbiaktr,uol i rrd. r\r omsritningen på.1,3 rlkr
rir'90 9/1, filitrrrcr.at pr nredLen.imarna så lilubbcn är

c\trcut l)croendc rl ett Du bctllal i ticl.

I Ia ctt bra tennlsir. I

Ltn()te.1:,
Or:



Klubbchefen har ordet

Ännu cn utolnl.ussisong g.rr nrot sit s1ur. 'fr-ots etr
riidret intc elltiri rrrir pi grrrsspclrlnrs sicle, hrr
srisongen larit intcnsir: lled bhncl ennat t\',e sanlitionet:
aclc trir lingar, iuniortävlinqen N PTI., Jr-rnior Trr4rhl och

|ctcrentri,,lingen (ikrbctrortcr- ()pcnl Som r'anligr
strillclc mccllcrrmar och pcrsonrl Lrpp på ett mr clict brl
sättl Dcssutorn haclc li sportsiiur fi.amgetlqrr ib.igge
tiir Jingarna. -funior-ar slutning, \ u\enkLlrsalslutning, \'.r
crantrlining, ildle lctcrancrs spcl n a clatlr i lcckan och
tem r-ecLors tcnnisskokrr rir natra crcmpcl pä hur lirliq
somr-nrrens |erkslmhct r l|it.

L ncler r-åren,/sor-nrnarcn gjorclcs .)tr()llgl rll betsinsnt-ser

på Niisaring ar- ett rntal mccllenmar. Ett stort tlck till
alll sonr slg tiLl atr LlLrbbhus, banoL och Lrin.tornt:ir1cn
fräschaclcs upplll

I slutet at april heclc ri en klubbkontcrcns iilr cir.lie 3(l

clcltagere. F.fter clcn i)kaclc cngegctnlnget fi.ir \äsäng
t'ttcrligerc. Dct ser riren positir t ut mecl en sponsoL

grupp och en lilubbkonmirt6 som lrlr- lionrrrit ignlg
med alrbetet. \risbi'p.rrlis nristr Ivli som tcnnislJubb lig
ger i ett ölirt ideellt cogagelnanq!

lJirstcn strir ltir dirl'cn och rircn uncler inorrhrrss:i
scrngen iir li ju cn lnrcket rktir tcnnisklubb mcd
rlängcler av alitn-itcter.

l)en 1 7/11 arfangcrar ti clcn intcrnrtloncllr
cllntär'lingcn Stocklrolm Ladies. Der rir en äre atr ri nu
t:ir lrangere t:irlingen ttir fcmtc,.rret iracl. Det iir minga
-r.Ll \t.r..t .,r ..-, ,1.r..r,r.i... r... .i. I t

på internadoncll dalntennis. För'hoppning-sr-is Ltxrmer
Hanna Noorri rill stert. Dessutor-n blir-dct intrcssent att
se lrte 1(r :rtstje]er sotrr ju lalitislit rel i scmihnll i l-ag
[,trI inomhus, mäte sig med de utländsLr spelarna. I :ir

l<omlnel li rtt iijrlinclrx lilLrbb mästerskapen inomhus.
lställct fijr att ha sepalata scnior- och junior. KIl kom
mer li att kiira cn scmcnsrm l.,\l tecka. Sliä1cr till cict är

rtt ri tror att der ir-ämjar lilubbliiir.rslan om oliLa ildrar.är
ihellen och spelar samticligt. Dcssutonr kenske li kan
ijl<r dclt:rgerantale t i olilia clubbcllillsser, erentpeh is

.qenerationsdlrbbel och mircd. Dcr blir oclisl ctt mcr
lelandc arran.qcmanq när llll kllsse| gir ar- stapcln
Lrnder en leckr. Jag har Lrpplert det soni onr-ltt rissu
mccllctnmer t\ cker iltt dct bruLar- \'ari il lrccllcmmir
som clcltar i I{NL Nlcn lägter man ihtp senior- och jun
iol 1.,,\l var de t 150 st sorr cleltog i inomhus I{II 20041

Det skr,rlle cle flcsta lihrbbt. \ 2111 stoltx iir erl Vi stlir-ar
oclisa cticr att hlttl en r-ecka, clär r'åra bästa junior-er-l<an

delta. Efiersolr ti sl<e ha cn firulhclg iör dla l<lesscr

liommcr li hcllcr intc ett liunna fl\.ttx matchcr i näaon
stijl 1-c utstriicl.ining.

Sollr r.nccl1cm i NiisblprrLs Tcnnjslilubb hopp.rs j,1c etr
du oclisa upptäcLt rtt \-i gcnont l{dstet I.rutcltns fiirsorg
numcr hlt en r-ilsorterad shop som clct lcjner sjg att
besirkal Dcssutoni er.bjucler ltr.ister olika mcllrmlril dll
.ll.r rr,l ,rn.'r' ^rr rrll L r'...,,t rl r., nr..rr 'r'ilrlrn.

Resultitmässigt har clet glitt straleodc scn för-e nurnrctl
Bobo Delemar:k i ann JS\1 inor.nbusl Hilch \Lelanclcr
vann Sr erigcfinllcn i l.,:rlle ÅnLl (iup och rcprescnrcr-
adc Srcise i Lag-F,\l tiir 1:l riringer trors rtr l.r.)1.r sj.ih-
linou inte f-r'llt l ll ficn clet bästr l| r11t l1r det rir rringr
anclr.a i olike alclr.ar som ocksri spclrt r iildicr bfal

Alslutmngsr is r lll jau r.i1ir,.r et stoit tlcL til1 :r11a ttinare,
tclcclla och anställda. Utan El skullc ri inte kunna lrl en
sin blccl och irang:rngs L lcr'lisanrhctl Blancl annlt tnr.

li ju fahtiskt lrand om 500 bern och unqclor.nrrl

Hr cn trer-lig rennishiisrl

Hilsr ingttr

IietttetL

Sponsorrapport
Llndcr siisot.tccn 2003/{1.1 har. rekl r och sponsorfirr-
sriljningcn minslilt kraltrgt I klubbcn. Det iir inrc ber:1 en

'r rt r.rr'\n l., rr 1' r.-1. ri.r-l'.' ,rr r irer crr .rpf
på personer solr satt p2 liontaliter mcd tidiuerc spons
randc iii'rctas.

I)cttl sar-nmantegct har gjort att st\relscn cngagct-at sig i
att atbcta fte1r ett nltt presenntlonsnltteriel som r'l l<ln
lr-rr-lincle fijr ett fi noa n\ x sarnlrbctspal tners/sponsorcr.
trIaterialet finns et tillga p,i \ ir hemsicla
(sll:.nptl<.corli) semt j en prcscntationsiolclcr.

FöLutorn ollnstricnde så lr:rr är-cn cn sponsorliommitt6
blldrts. Sn'lelscn tror inte ert detta är lösninucn på att
finn:r ntl samerbctspartrl er s/ spon sorcr utan snar,nre ett
lrjälpmcc1c1 till alla NPTI{:atc som da.gligen lian hj:i1pa

oss :Ltt sälja lilubben. r\tt llnne m'e arbetsirartncrs/
sponsorer iir inrc ctt enmlnsjobb utan litä\.cl cltgilge
mens firir.r allr lare mccllemmrr. Där.fii. hoppas vi pi
h jälp ii:in cr.

Hat ni fi'rtor kring sponsrinr Lontrlitl -loachim Haas pe
tele fonnLrmme r' 0109--ll0 35i).



Seniorlagen, A-lag och B-lag
I-.fter att cle fi'å scnaste nren bllr'ir slcnslil ]almristlrc
utomhus intann sig en r iss nr filienhet är'en infrjr clcnn:r

LLtcsäsong där A hget som latrlgt spelade i c'lir ision 1.

\ii lisstc att ri r-edln hadc rapprt c1c nr sterl<a korten
Stcthn Borsh och Rlchard \\tmcrhjclm liin f-örr.a

siisonscn mcn att lerhen Olle l,undbers, I-mi1 I-inclgrcn
eller Johrn ()rtcsrcn ficllcr. liunclc mcdlellir al olikr
anledringlr llr n:igot minclrc r äntet. Som r anligt lll cler

an giJJa Lriuet och en slutlis andraplats ät nästrn att
'r r" .r r "rr' . r rir ,lr'. I'r -n

Vi inleclde niecl att linna rrot Spålr'ärcn och TI{ SÄAB
h-rin Linkirping nccl 3 1. Drilcftel blel det oatujort 2 2
mot Dandend, r'ir.rst mot LinLöpings TJi mecl I I och
ar slrrtningsvis 1'öllust i clcn rcnl scr-lcflnllcn nrot
'li-ollbäckcn nrcd 3 1. Sanrtlina spelarc sLa ha rll hecler ar

sina insetser. Lrtla plrrs förtjinar de tli n-rcst tongir-lnclc
spclerne som llr med i alla matchcr-. \ämliqen Gustt\-
Hclgesson sonr \ alrn sxmtliga sinx fem singclnratchcr
och Par cl ZcnLclitz sonr \'1ton fi ra al tem srngclnatcli
cr och bidroq mccl hclt elgiirlncle insrtser r dubbel
matcherna rr-rot Linkiipingsl:rgcn tillsalnmens mecl stltkt
spelande Nfettias Älmstcn mot'lIi Si\r\B c.'ch lJobcr

Dclcmarli i clcn ru-clict rrinnesr-iildl metchcn trr()t
Linkriping.

\rärt att notela är ,:rtt Palel sedln förre ircts S,\I-slutspcl
h:rr spelat 23 scricr.n2ltcher i li)ljd (nr tt NPTII rckorcl?)

och lunnit 1l al clcssa. lhcliet starkt giort PeleLlll

liiirr:tom rcden n:imncla spclere clcltou är'cn trIlgnus
F.r.rnelberq och Fledrik \\'leln med betldelsefullr
i1-rsrtser.

Bltlrt.fleltlt'i.t

Herrarnas B-lag!
\hrt B l',rg dcltog clenna ging r ditision 2 drir li mirtte

'n.l-. I Ll'.- \- .'. I '.rl 1 l'iir: r .' Lr e. .. r rr e.
our ri sl<ulle ii ihop nrirot leg och r-illia shullc i si fell
spcle. Svarct blo att ....jodii r-i |ck ett lau att stälh pi
bencn till lt jc matcir och...... r i lann serien, helr
otrolictlll

,\ien i den hril selien spcladc huct fcm matcher. I:r'ra
vanns och cn slrrtlde oar{ord. Segrarnl togs mot
DjLrrsholm, \'ästcrheningc, Tullinge och Rinibo.
()algjorr blei clct r-rot dc store scr lc iar-o ritcr na I'ppsale.

Stlilande insatser serien igenom har tramlijrdlt lollnde
Danicl Biirrcl och anliuct och nr tänrle Ollc \\'iclsrcn

s\'.L1xt liir l)css:r tlli llnn alle sin:r sinlaelmatclrcr r.ilket
är mi ckcr strr lit. \'em minns intc Daniel tsiörcks
t, rn., r'ir'.: ..\ | -l' .r .r .r,6 ..r ' r'i j rr r ' \r. ,j, r:

För'utom Danicl oclr ( )lle måste iir-cn N[ar.tin Hasman
nämnas. Brl tung serlc och mogct spel från f.i:rns sida
briddade i-ör r instqilencle singel oclr clr,rbbelnarchct.
DeLtog mccl dcn älln gjorclc är en f onrs Blobeck och

lonrthan Söderbkrm.

l,/;:n, .\t,t,,l!,,/

Näsbyparl<s TK i division I

Pri NPTI.,:s enslrqstallor i lr:rllcn och \risairng kan r.nan

läse or.n ditcrsc l'r'antgångar. iiir 1ru, enskilclrr
spclelprcstatronel och lilitigl rle cllcmsin satscr ijtcrhu
ludtaget. Dct är. r.iatr,rrligtlis vikti.e, r'iir.defLrll ocl.r
,, ä1i-örtjrint r-rppskattning dc beriircle Fir.

\id en närmar.c titt pi hur talr r.e pre sent:rtionslrg Liqqcr
till sl<rLlle n.ran Lunna slmmanfetta cler hcla lncd; Dl\"1
SION 1.

Pjr drmsiclan spcler lilLLbbens samtlige 1ar i hiiqst:i dir i

sioncn jnomhus clls cleml:rget, tliclior- I 8, och flicLor 1r.

Pri herrsidan spcler. klr,rbbens ,\ lag i ti)r bunclsselien s

dilision 1 . I hiigsta scr.ien spchr :n en junior\-ercranlegct

(H 35), llksom pojkar 15 sor.n blel slcnshe lagln:israrc
och pojlal 18 som tog slg till SII iinal.

1'tornhrLs spelrr bic'le hcrrrrnes Ä lac och ts lag i "tln
rummer" lilis(nr H 3-5 hset. r\-1aget tor som bclant
S\I siller 2(10I ochblcr sr ens ka nräst:rre 2002 och 20(13.

\[rn bchijlct stledes inte bar:r tittl pi curosport eller
Stockholn Opcn för.att lri sc bre tcnnis. Der irår liLa brr
rtt bcge sis ri1l NP1K hallen eller'\risrrins iijr rt li sc

gocl tcnnlsunderhillnins.

Byl)tit.\lutr7'itt
8..1.\"r.1D 2aA1



Båstad-tennisen!
Yi haclc llcldlt upp nrccl en rcckis tliningsliigci. innen
rlct ler cla,qs att bcge sjg dc clrlqr 5tl ntilc-n tlll r.csncts
Ilcclil cl|s liist:rd.

Sarrnenlegr 2-1 staltct-i Bustacl tcnnis grir-trr jtg lnte kurr

nii1nne rllas insltscr mcn haljc\tunlitclnt \:lr:l

DrLniel Biiirc[ glrld i PIE (13). Robo l)clcmar.l< sil,,cr oc]r

cLrl(l i clrLbbcln. Hilde llclrnrler scmi 11.1. Fl.iI
Ccclcm rll spr-lclt 1äpp pr 1:.rchril. (llrrr.lote lral>riclus
:t''\ cr .,r ' r'., ' r',. ir .,,,i p. rt,.., .)
NIonsc r':rnn citcr ett he lricicl:rt 3 mltchlroll,r-. Dc lir
rlubbelplr rillsrmmans och sick hcle r äecn till scmi.

ieLob i{jellnan och Robin Hetl6n lisaclc lrir.lig k,irr
prrincll och \ alnn nrgr-x rierchcr. Hritligtl

Sjrilv hcl< juq co sur torsLfili t cn hrh.bn liillc i som,
nilrr()Lr1c1r. Fjck |itr mig cn hirlir. Ilxt. Dct rir lltt ett strr

brc-cir icl mcn clet rir sllrlrc ltr gile clct r \ eitlilighctcn.

Det cndr som jag n ckcr lirn bli brittrc ti1l nästr rr rl etr
rrrn hen pcppa klrrbblionrpisarnr lire blirrrc.

Tlck lijr aLL jeg fick lurr lncd.

1,,,t Bl.t,,

Trots ett rntensivt spelande hann juniorerna äta middag tillsammans under Båstad tennis.

lnformation från Tävlings l<om m itt6n
\.i har undcr r_irtcr-rnincn och sornnrlren bunnit mcil
briclc senior och lunior lill, \PTli ()pcn och \pTl.,
-frLr.tior Trophr- sont spclrdes unclcr ticlen clcn 257'5 till
6/6 och (llobertoltcr. som spclaclcs unclcr tiden 1 1/6 till
16 /6.

NPTI{-()pen ter j iu lioncenrlcrld rill cn i.ledeg siindag
hclgen 2l 29/2, l>croenclc pri tirle antal dehagare.
Trir-linsen arliipte smiir.tfr-itt och insä srör.rc incidcntcr
intrif-lacle. F.n kontn-rcntar lir här.pi sin plets som berii,t
"r rilcligr cngagcmcle firr-ilcLar". J-,\T Br\l{NF.N/
D( )NIÄRl-N D()II/\. \'i bctacliar oss iair l.ilitxido
nrarelll Dlircrrot skell li tilr.äldrer läre r-ir-r bern att
\'P. l ' . .l',nr.r'i^. l , '. 'cr ,,rr 'i ir. .

mcd densxlrl-n,1. [licr.soni cletta ru e]1 bcclömrringssport
sa trnns rllticl mirilighct ftjt: olilia tollining, ncn doniarcn
är-dcn sont dilnrcr och slillJ respcktcras fiit.sirr bcslut.

F,tt srort rick rill sa[rtlga sonr hiilptc till mcc], i oclr
omkrinq \P't li Opcn, \P'fTi Junior Tropbr och
(llobetrotter.ll Dcssurom ett stor-t rach till Bir.qitta,
I-lisabeth oclr l\risrcr

Yi inom tär'linqslolrmitrin bchii erl

Lrtbikll1r sic till tlrlincsleclarc. Änmll
F.lisebeth si
till hiistcn.

Det är nriijlirr aft ri till nlista
soln mlr sliell arrxngeflL cn
somrrertourtrir ljng i an slLlt

ning till NPTI{juniol Tr ophr.
[-] r.rdcr s il lin ing/p1 rn er.inu

Pä9a1.

Till tar.i trir-lini.iar. bchiir.cr vi
priser fi'r:urom poLalcn.
lns:rnrLins pigrr nu fijl k(xr-
tnanclc tivlingal oclr ni rir

r rill,ornnlt art blcllige!ll Tecliar
pa iiirhrncl l

tlcr fölilcLar sorl.l

c1 till llirgjrrr ellcr
han ni li ga lir,rrs

Rabet )lt/a tr



Hilda vann Kalle-Anl<a Cup!

l lilcle hacle svarat iijr cn enlstaenc'le prestlrion rcclan nät
hon l<rtr-t till Slerigcf,nalcn i Bistad. För' 3:e rret i rad

hedc hon lunnit I{rlle Ånkas clistliktstäi ling i Sr cr.igcs

trrtliste clistrikt. ,'\tt lir.roa disrriktstinalcn är cn iiirut-
sänning fiir ett fi dclt:r i Svcrir:etrnalen. I tilda som \'iLnn

titlingcn som ch'eåring r ar i stralancle forrl när' Itoo nr,r

\'ann 13-årslihsscn trran scttiirlust lll

I ilnalcn tog hon r.er':rnsch pa \rendeLa FlideLL fl-rin

Giitcborg som hon fijrloradc mot i r intras.
linalsiitr.olnr skrcr s till 6 1 6 2! När Hilda sitter i gung-
stolcn liommer hon att mrnnls somrn,lLell 200,+l l( Å

'. - rr,d r Lrl L\l Lr",, r'l lr ri-^ - .^ r r". ^r..
line, JS,\l silr-er ett lil uns t klasscn, mccl mcra.

l)ct r-ilid,qaste firr Hllda ,.1. clock lnte dessl r insteL utrn
rtt hofl forrsätter mecl clcn instäl1ning som hon lrlr.
Ililda lill heLa ticlen bLi brittre och är likr nog.{rann mccl

ftstriinirigcn som mcd tennisttininten. I lul menga i tiir-
lingstr Lrppcn rir clct soni aldrg iusklt med uppr iiln.r

ningsvan-ctl

En glad Hilda lYelander efter finalmatchen. På framsidan
tillsammans med Kenneth Bergbom.

PRESSTOPP PRESSTOPP
Niisbr parks juniorel niiclcle stora il-amt:å1.rsar i -lunjor
DlI utomhLrsl

I PS 1E r-ar clct cn rcn ,r"äsbrprrlisfin:rl mcllan (lustaf
l lelgesson och Daniel lliörck. Finalen r-anns al Gustaf! '
Impooer''.rn<le av bägge tr r sor.n obotat toc slg tjll luell

I l']S 16 gicL Jonas Brobeck (15 år) till semiitnal, efrer

I \ l' m. rl ( ri l.lC .\ ! l.lr,

I fS 1,1 gicli Hilcla till final, trots ctt r'ä1c1igt hårt mar-

chrndc pa sluter. Här mistc ri prssr på att nrimna r-åra

13 irstlickor Charlotrc Fablicius, Jennic Brobccl<,
Othilia Lindcl-ist och Tina Lundberu som hele ticlen
uttcckles.

Ute-SM i Kramfors
Jag dro.q r-instlotten och ficli ta mitt picl och prck till

'\ngermanlands Nice, Kramfols. Cos'bor slipsen pri. Dct
lar chgs att il<a r-4rp och laslo gulcl.

I bilen Lrp1.r fanns Biiilcli, Brobeck och undertccknrcl. \rr
ttinade f iårt. \är r I kom liem till iirerrfots l.riLde är'cn
\ils och Gurm anslrrtit. Daqcn c1ärpi r ar de t bare grus-
riir cn Biiirck som haclc mltch. Dc andra lar h-lniflr tt
radc. Biiircli gjorde det encla rätta och bröt nel sina mot
stand.lr-e en elicl cn. Hela r'ägcn ttatr-r till htrr rrcltär ling
en clär han r ann lijrstl metchen. Bctlg 4 bjiirnar..

Gullr g]olcie sernna sak. 4 bjiirn,;rr.

Brobccli l<iimpade hån precis som Nils Nlelander mcn
räckte tn'ärr inte tiil I bjiirn.

Jonrthrn lrnn fijrsta i hur ucltrirlingcn. 3 bjötnt. J-arrr-

åkte ut i lbrsra, 1 bjorn. -\Iattc bii11 sin seeclning, 3 björ
n..r. R, L' r,.r','d, il.r.rr cr . .l Ä-r..r.

Dubbcl Nlatte och r\Iartin lian jag intc bcfigsätte.
BrcbccL och Sii'clcrblom gjorde en här1ig dr,rbbel. Dct scr

brr ut för P15. Gurre och Biörck hlfsat. Bobo och Carl
\Iagnus Nordström som allticl gir lingst i clubbel fick gc

lika i scni mot Nlax ( )lilersrrand och Patrick
Rosenholm.

1 bjrlrn = OIi
2 björoar = l3ra

3 björ.nar'= Ilrirligt
4 b jirmar = Ploffsrarnin.q
5 björnar = Prol1.s.

Ann:rr s ken tilliigga-s att li ä,. en frjlkrradc cn stcnhird 3

sctere i bcacbr olh boll mot n:iqre lokals. De t sr.e cl.

Tark-Ji)r a//t. Iiatr Bjorrr



Några rader från veterangänget

,\r-cts r,rppleua lr' (lkrbetrottcr-\'cter.n crrp hlclc Lrclirt
ctt rinnrL llcr clcltlqNrc ä11 ridigxrc a1-. Stlt.rllihct r lr. mlcli
.r ..-1. r. lrrr r..' r'i. ...,1 rr . ',..-
och clir flcrl unr-äncle tlir.lingcn som uppr ritmr nt infii
F.lI fi]r r-cLcr.ener i'll'slihncl lcclu clicr. Nrir.dct grillcr
nltionclle lcto ltntlir-linglt sri rir dct berl SlI son her
flcr-cleltltarc.

llllncl rcsultlten fiir r arl cgne spcllr.c Jirrn i-öJilrclc nim
nas: I'lf cle l;rir-e runn Hclr.ar 6(l,.Jln Rrdcqrln och prir

Sr cn-.son Hellclr-rbbcl -15 och Flcc'lrik \\'acrrr nricLcle finr
lcn i Hcrrar 35.

Veteran SM i Västerås
Tlots att tlcrl ut rrla bristr spelurc er olilil skll inrc
liLLncle stiilh rrpp i r-ctclan S-\I h ckrclcs NPTK bli i:c
bästa lilubb l:llend hcrrar-nl. BLrncl rcsulretc'n Lln nrirr
n,t s:

licno cth -foh rn sson crcli till tlul ibade singcl oclr dubb-
bcl i Helrer 35. Tlr.lirr f,cl< hen brt-ta singcl nelcn eftcr-
en srräclinJng. :\Iiliecl l.,rutrs nrdcic scrnifi nel i Hcrrrr.
.10 liLsom Ånclels Sreosson i Herrar 55 och .\nclcrs
Björlilr,rnd lrnn mircci +t),/.+5 och glcli till klrrtstrnal i
Hcr-r:rr -10.

Övriga resultat under sommaren
lrrcclriL \\hcr-n lunn Dtrl lii Hcrrrr.35 senom rtt bese

tle l.,cnncth -johensson i finrtlen, r\ncler.s BjirrLluncl uicli
till f-lnrl i L)lI herlrr 50 lil<som i IJrsterls oclr
Skunulicslör's lcrcr-antiillingrr ocb L li clc frir-c rlnn
Iler|er 55 I H Lrnncl)o s tra od. l:iil Lrt.lm orltnshcnilc
resuLtrt lilln nrinlnts xt r\nrlets Stcnsson nldcle semifl
nrl i D\1, \'isbr spclcn , \orrriljcspelen och
\retcrlnträiicr-r i ,\lictsberg:r drir. rir.cn StefiLn
Silclcr-stlirm ochJ:rn Rlclegr-en rll i sernjflnll.

Seriespel
Flcr.nr 35 slutuclc 2;e i dir' 1 cliel tiilust mcd 3 1 i scr.i

cfinr]cn r.not 'l SI{ t\Il1mcn. I lrqe r spcl^de lrre.lrjli
\\:Lcrn, i..cnreth .fobansson, llilirel l.,nutas, Fr.ec|iL

'\h1qr ist, l'11' Per-sson och Christcr l,undberg.

\':rr.t H.15 lagrenn ilrcrlicsct cli 2 och spcler.clrir.iil i clir

1 näsLa t. I lailet spcllclc r\ndcls 13]iirlilLrnd, Jan
Rrdeglen, Pir. Slcrrsson, -Johan [.u.ctz.och lirrbjiir.r.r

.|. ,t ..,.

Virt älclsta leg -.pchclc Iilisonr r:irt r nqsta scrictinal i dir

I mcn tiill lnot litrrlu-cts
StLrclcntcr. I legct spclldc L. li
och Sut'fin Silclclsrrilm.

srcnslia nristelc I lpP-.lle

clc }rrir-c, \nclcr-s Sr cnssorr

John'Eric Dahl tittar fram ur förrådet under en av s na många
arbeasrimmar på Näsaäng.

Äld re veterangänget beräuar:
Ilfler ctt intenslt lr.bcLc necl pllncrJng ll banol, u;rp
tustninq rrl rlrtnerstoler, stiidning lr fijr-r-erlen mrr hrr r j
spclrt sorn rlrli.qr mlncleglr och totsclaglr. heh sorr
mercn p:r Nrisläng.

Drir lral i i liler.et el I.,.\t i r.ara lJasse r.. Ii\l m:isterc i

tlubbcl blcr Ilrns Zerrcrbcr.g ocL Bob Lijös'iirr enilrr
rirct i firljcl. (ir.rnis ll

Sinccltrntlen är.i skritanclcts stund, p g n rcgn ej spclad.
llt-rclegcn c'lcn 6 septcrrbcl tlr ri itcr- tcnnlshlllen j
bcsittninu 1:ii. lrcisrcns spcl , dr li bl I skr spele lir:r met
chcr i L pplenclstourcn. \latcirproqr.lm och tlclcr plenc
tls rnecl rirrigl lagletiarc r llicr.sbelge mrinclagcn clcn 6
scptemLrcr.

Virt girg htr pga sjulicloru iidersslilil rcclLrcer.ets nlgot
r eltii r r r ilkotnn:u. mccllcmmar sorr.r |-r.llt 6lJ ir- och sont
r-ill he Lul tennis, nr()rir)ncril och icilie iijskrrircl ierr
r-crlJigr gl.ltr qling ltrr ltijre ar cl ti1l honrorct sorr r..icletc

beiorclrll rlnsliemel till oss.

I lii/.vin,gl 1)iil ,\'l)Tk itLlp tLt,:tttuo.

I'itl Snn,ttr lrt/Lt f,ric.



Tränar tipset -
Hur sl<a jag träna om jag vill bli bättre i tennisl

Det är rran,qa spclare som här clar ett de till sc hur bre

de kan bli i tcnnis, cl.r'.s. r rc1 ]ust dcns iocl lciuclh mar
imum ligqcr nägonst:rns. Hur ska nran d'.i girra fijr att ni
dit?

Dcr f,nns silicrlisen olika teoticr och lanlirl Pa hur cletta

ska gä till. Fiir mie tir <1ct i.ilitigt iitt spelaten oclr tline
r.r ,l.rr,l . rr r . tl .11'.r "11rJ,:

Träna l<valitativt hårt
NIcd itt tränr li'aLitati|t har-t l)et1-.lct ett r uje ging och

i lerje n-ior-r'icnt r-crldigen anstr-änga sig tnarjmalt. ()m

scclan ansträngningen mcst:rclcls är nlental, s:isoqr r-icl

teknih träning, ellcr fi'sisk, säsotn r'lc1 tcmPo träning,

belor på r'ilkct moncnt soltr tränas. Det r'llitige ir att

spclarcn hele tiden pressar siq,rtt erbeti mecl högstr

lnöjlig,.r kr.elitct. Jag blukar säga rrt dct intc rir rlrinarcn

som sl;a r-ara hild nrot spelaren, det är'spellren son-r ska

lara h:ircl rrrot sig själr-.

Träna l<lol<t
Ått tr-rina lilokt är rtt tr.äna pri det som indiliclen bchijler
xll)cti lned, hcia ticlcn mecl hi|rsln till spelarcns Lunsklp
ocli biolrgislia rildet. Som spclare i Nislrlpark fat c1u

hjälp med clcttr al klubbcns tränate, mcn du l<ltr ir-cn
jobba utnnliir klubbcns rcgi med r isse bitat.

Bitar, som er.iligt miu, ,ir nr\ clict liktisa fiir clig son spc-

1er-c, och som clu blde lian och bcjr etbcta mecl pa cQct-t

hancl rir':

.\1Lnän gtuncli-r'sik
-I 

e knili
Snebbher och lioorclinltion spccitikt ttit tcnnis.

Allmän fysisl< grund
Som spellr-c lr clct en bll måttstocli ltt trinlil att rer

treclic, alter-natilt ninjlnum tar firircle, tlmme ska r tt-a

fi'sisk trining urlnl'cir- tennisblnan. Flsisk alitir itet rLtrn-

iiir banan Lan r-rta stLrka, riillighct, uthalllglrct cl1cr

niigon annan iclrott, såsom fotboll och innebanch'. Det rir..

clocli liktigt att piipclir att i begleppct xnnxn idrott,

elscs iclrottcr ar- ir sisli lierelt:ir. D.r.s. goli och lilirrenclc

idlotter lillcr för nrånsa en liktlg och bLl frrnhtion, t.nen

lian intc anliindas i si'tlc rrt bvgge qrp din $r trndfi sik.

Sä l<rm lhlgl Nhnst 25 'r.'i, 11\ .lin lotxl^ träningsticl slie

vara ftsisli ttininil utenfiir tennisbtn:tn.

8

Tel<nik
När clr,r irirr hjälp rv din trinrre tnecl tchrilicn iir dct vik
tigt ltt clrL sjä1r tar anslrr lijr ett utrcchle clcn. Hir callcr
clet ett clu, uten ltt llrtas med nle tips och rad, spelar'

mcd cn Lamrrt ellel bollviig.t, och slir på sri r.nringr boll
lar ett du irl upp cn lirinsh tilr tclinilien. Pi clette särt

kommer clin inliirningsfiirmiga accclcrcra. Dctta i sin l-u
lctlcr till att du rillslnml-rs med trinarcn snebbare l<:Lr-i

r.r r.r. q, r ;li l. 'r,... lir -'.r.

Snabbhet och l<oordination

Jrq trcr ett snabbhet och koordination är n'ri ul de lbso
lut mest l gönncle bitar na fii att bli en bra tcnnissl.rc

lalc. ()ch irg tror rtt clcn briste Loorclinetionstlintngcn
till storl clclal utlirts lr speletnl sjiih'l utan instrul<tion
:rl niig()n, pe ctt lcLlil1t sritt och gärn:r på tenmslrenan.

Snabbhctsrräninq kan iir en clen necl tijlclel utlijns I leli
'I. l'r'n.'. l'.r (rt !r'tr'[, r.r'. \rcn .,. t '...r' .1'r ''r

spclule un ecl<Jls mrcliet pr egen hencl.

De lngr.c spclarne bii-Licca mer r-ilt ticl kooldjnrdon,
fijr etr scden s,,rccessir t mirshl lioorclinationstränin.ten
samticligt som snabbhctsträningcn irir mcl Lrtrr'lr-rmc.

lJur tränxr mln cle kr elrtltir lioolrlinltionstrining pa
'. n.,..Il., 1i-". rr _' 'lil 1r, -n.n \r'\L_ur' llr
och pe hc$l:rn. L,rempel pri bta iilningrt rir fotbolls

rennis, spcl mcd icl<e clorninlrnte hanclcn, oliLa lirrutsritt
tringlr' (selle och to1lcr, cnbert slicc pri blckhtnclsidrn
o.s.r-). Hrir hencllar det m\ clict om ett hl fantlsi. ,\'
ledtc tiin Schveiz har ieg litt r'cte att Ro.{er Fedeler'

(numnler ett irädclcn jrLst nu), r'lr cn mlistare pr rtt
'. fl ,rr'. t'". r.i lrr '.\.rrr .ac_ r_'.r t..r -" r i. :

or,

Di dct griller snabbhctcn l.;an clen oclisi tlinas uplr
genom o1i1ie lcliful1a tritlingsmc)mcnt, s:isonr droppboll,
encl:rst spel med forehlnd o.s.r'. Ännu en gäng: clct är till
stor clcl din eqen tlntesi soni srittcr- stopp firr Lrtleclr

linqen.

-la.q trrr ltt triningen i ser\ e r-Lrtofn|l äl rrlc1.;ct r-tktigt fiit
hoordinarioncn ocli ävcn tiir lirtarbctct lid korte

ar-strilid. En måtstock fii: hur nrlcliet koolc|nation och

snlbbhersrrirring soln behör s bör- r aricra utifran spel:L

lens ilder. [:n ungclä1lig mittstocli lien lltl ett ot spe

llrc som är toli år eilcr rngrc, biir ri-une halva tcnnisti

clen at lioorclinatron och snabbhet. F.n spelete som ir 13,



1.1 cl1cr li rif bill riitne slg l liootlinltion och snrbbhct
cr llllclc clcl l tirlcn pe butrln. Iiilr cl 1(r lring sl<a cn
tenrtc'dcJ riqnrs rt rlcrnl nrirtinq. L)ctt.r irncbrir crcrrpcl
r is rtt ,.lu :onr 13, l-1 och l5 uling. Len ignrr t1i9 ,rt cl
tirnnrcs olililr Lir_lingsrnonrcnt i scr lcrutnri, o1r alrL riqnrt
tre timmlrr h.lplins t|rin-ing r\' crctr|clr is rclirrili, rcmpo
cllcr trerch.

( )nr du som sprlalc riqnar- dila at l\ sjsli llirir-itc-t utlnlil
blrln. nrrnst 25'r''i' ll clin r r-änings rr ringcl hclst mcr, srr

lrrr- tlLr mirjlighctcl etr slirpr clcn t\'sislia trLr-r(l sonl
lionurer rLt lir-är ls ,.rr rlig. 'Iu ltot r ricl pl Lcnlisl)lrnll1t r)1r

clu hl sr elighctcr rtt lionrnril upp i mininrr,rrr 25 '1 ,

tr sislit rr-bctct rrtun lill brnan.

\ir-scrllrr lro.ggrlnn mcd :rrt filr-sirlil ti trrl rill ltt spclu

mlcLcr lirtlrollstennis. rnlnirennrs (nrcr1 olilil rlrilntcr').
cLrrppboLl ().s.\. sr ti)r.t rilliilLc qcs.

Vuxenl<ursavslutning

Sa rril clcr atcr igcn cllgs tirr \_r1rclrs clcltegltc r r-ere r rLr

enltfLrPpcr xtt hx grillx\'slLrrni[il pe Ntseling.

Dcn hil girrecr huclc r i tul mccl r ridrct lijr- runr onr hc1:r

Stocliholrr rcqn:rc1c dct Llt()nt ncrc r jd lru.e utcblrtor.

1(l clelteg,lrc blrle rrnrrrilr siq ti11 rlrrbbeltul-rclin,qcn och
Henrik och folliinr ,\nlc rer- nlrtchlccllr.c och Birqlttr
r',r t l .r.rr'' . r. f '..r'r'1,1. tr L r r'r'r'

l<iJpLa qrill sr k()r\-cn utcblcr.och \i Fck riti snrc'rrglser
.)ch \ lil rru oss mccl ket-tc istäLLct.

Ttc-r liqr r rr. Llet i elh trll och I-rrci,.rne llcclicr och Ilcnct
J-ii nlrL blcr r trens r inn.llc.

l-tt stort tucL Lill:rlll tninrrc sorr her-stillr upp rrndcr-
err:t och tlqit htncl orrr rrrl rlr \c1rgll1l)pa-r l

lYånga bel<ymrade miher. Hur gicl< det egentligen för Anders Heiml<lo med l<orvgrillningen?



Tennisfest i tennishallen - Stocl<holm Ladies 2004

1 ir erranscrar r-i Stockholrr.r ledics fiir femte alet i rad.

10.00[] doliars tillngcn her blir-it cn traclition och ctt
hu1 inslag i hiistmilrkrct.Dct är lninqa medlemmar som
tngit chansen att titta p:i intcflr:rti,lnell clamtennis cle

senestc ri1-cn. Jag tror ocksn aft dct är minga som ändr lt
uppfittninil om damtennisen och insctr hur sliiclJiga clc

ir.

Yi hlr ston fclrhoppoinull om att Hann:r Noonr lioni
n. r )'. r. H.r'r.r ^r'1.r n,r...'r.pf l.\rr\.-1.1,r

t'ne<1 stolmsteg, spclar cn r'äldr$ underhillande tennis
ocli l-rar |islt att hon hlt klltecrtet att slå spcl:rrc sonr 1ig

ger renkrcle blancl clc -50 75 bästa j r'äddcn.

DcssLrtorr ska det bLi intressant :ltt se h ur (le sr eo ska 1 (r

årstjcjcr-nr lilarar lr hetluften ntir clc slia fijrsijlia tn stcgcr
lrin junir.,r till scniortennis. \råra 16 årstjcjcr kom t:rli,
tiskt trea i Lac l-r\I inorrhusl De deltog iinda intc clen

li'.rnske spelstarkaste tjcjcn Sousan Nhssi fran
Notrl<öpinql l\Icn Nlikaela Johansson, \rclja Roma,

.fohanna Lersson, ntss nämnda t\Iassu mccl flcra ir
cle|nitivt vrirda ctt bcscjli. Trii lingen bl.rkar semla delta
gere tr"än cirka I 5 nltioner och dct är alltid lntl essrnr att
se spelare fran olil<r lrinder.

Som venligt krzir'-s clet att många mccllcnrrnar stället.upp
om r i slia klata al uLrangcmanuct på bästa miijliqe sätt.

Det har fr,rngent r'äldigt bra tidigarc år och dct lr min
fdrhoppning att det bLir: sri iir-cn i ir. De som hjrilpt rill
hal samtidiqt l.rati tr.cr'1igt och litt tittx pri bn tcnnls.

Vi har fiitt ett iättebra bctiu på r11a punktcr utom n'i.
De t är natLrrliqnis drir'l'ör som li l'att törn\ at förtroencie

ir cfier. år.

\r'fil<nl som rLnclnr r ilka punkter som r-i inte fitt hilgs
ta betlg på så är det: \'ira lohalcr och att ri inte har

ehonomi att hr en utbilclad massiir/s jr-rliglmnast pi
plats.

Spelschema Stocl<holm Ladies:
1/ 11 hlalet börjar.
2/11 K\ alfinaler.
3/11. It omsiriscn i singcl.
1/11 2n omgången i singel.

1:a or.r.igiogen i dubbel.

-5/1 1 I(r artsfinalcr i sinsel o dubbel.

6/11 Semiirnalcr i singel o clubbel.

7,/11 finalcr i sinccl o cLibbcl.

t0

Prcliminär.a startider:
1 6//11 ll. 12

r/ l1 lJ. l 1.

I'ii/konttl.t

Division ett herrar och damer!
lrfter starka insrtser dc scnaste ären sri har biida r.åra Ä
lag filr hcllar och darner erablclat sis i clirision err. Dct
inncbär. rtt brida la.qen tä\ ler inoll ramen för sr ensk clir
tennis. P:i silit sef clct r-äldigt bra Lrt d.i .itcfri\tc1.r 1it:

lni cke t socl. Damhget tår i ir sikte p,r rrt hänse li\',:rr.

Sofia Hägustriim inleder i år sinr collcsestudicr i tISAI
\rillict nxtlrtlii1t\-js är ctt stort ar bräck, om hon inte Lan
komna hcni till nirgra m:rtcher. Samtidigt r-i11 j:rg passa
pir ltt qr-atulera Sofla oclr ijnska henne h cka till n.rcd sltt
tcnnisspclancle och sine studier. J.illaslstcr Sonrl iir
dock l<r'ar hcmrna och sliaclcfii. Dcr känns brtl Tloliccn
l<omnrer I Iildr trIclencler rtt tä clcbutera i clir lsion ett i ir.

Hilch r-enn i somras Sr-erigefinalcn ilialle Ånka cup icir
l3 liringarna Lttan setfijtlust pl ett imponeranclc r.is.

Recl:rn niisra år Lan demetoa hänga mecl i toppcn om de
h-cLas bringa kllr i :ir.

ll.- l.rg. r.r'...1-,rc i .-.t. \l.n l,.l .r- trrrt- cn
och cn sliedefri L,mil Lin<lgren finns li.,rpaciret fiir en bra
pleccr-ing. Pai el Zenker.itz, Olle I-unclbe rg, jur.iion'crcr,
aneLna och r'ära junlor-er innebälatt brcdclcn i legct ser
bre ut.

\ri har iritt flera hcnrmamatcher och dr:r ät rx'r-hiirr
r'ärclcfLrllt om necllemmarna liommcr och tirtar!ll
Dessutoln kommer dcr art bjuclls på spännrncle och Jla
tennisl

1\llllltnt DLt-\l1nl/
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Stefan Aslin - Näsbyparl<s nya tränare

Stcfan '\slin rir:31 ir, iirstled och uirpvu:icn i Solienrrrnl.
1ränarc rLn<lcr cgcn tennisli:rnirit vru l.,enncth llerglrom.
Spclar i Sollentrrnes r\ 1eg unclcr rr:rngl lr och intressct
tr'ir tcnnis her.rlltid ratit stort .

Varför tränaryrl<et I

,\Iccl lnlcclninL er clct genuina intressc sorr Stcfan hlr
för spoltcn sri blet clct genska sjnh lilarr arr hjrife till
mccl n-rinar svsslol pir cucn lilubbnir e. Ällr tänkball kur
scl och utbilclninuar hal nlrurligtrrs larit petfelitl ldr
Stcfer.r di r iljan att lirliovra sig aldlig tog slur.

Stehn hal atbetrt mecl tennis på helricl scclan 19lJ(r och
'.,r''T ca rrr Äil lr'. L,' l.r'll .r r,. r't.!r.'
nvistc nrimnes: Ilcnncth Bcrgbom, Hrnnes Heclelsteclt
ncl Rcrr I rcl.r rl. Lrlr' i,l-rr . . r r( .n r\ ',' ..r.

mllme ch etne ocb nr'fi1<na tlirurc. .\lh jobbar inorn
ldiet rrccl sjä1en som Lrtginrsplrnkt, allr hel olikr ecen

sl<lper mer r-i1jlo lrt nå ert nal och ett Lrndcl r ägen clit
se mcijligLrctcr och inte motsliosur. Stctnn li11 bclonr
clerls iiclmjr,rlrlrct gcnom clcn presriqel.jsher som de
g_cnor-n ar cn lrlr lisat.

Varför Näsbypark I

Fltt rlnskr sjih lilart i-a1 elter rtt he iitt fiågrn. Efter cn
fortsatt \'iinsliep och srlmarbetc med l.'cnncth så r-cr jlg,
rcclan cri hcl dcl om NPTI{. I{lubben lerl<l ha eo bre
organisltior-t, bll trinarstab, bra filosotr och tremtil-r,:rlIt
cn lnalsittning att fortsiitta utr-cckla sic.

Vad är roligast med rränaryrker i
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Ätr fiilja spclalnas utvcckLing och fierrtiu allr att liunna
hjä1pa spclarnr att nri sina nrål.()ch dri:ir clct viltisr rrt
betonr,.rnnat lin cn tcnnisliarriiir'. Ått i slmerbctc For.mu

cn pcrs()n mccl sr,rnda r iilclcringar. I-ln lrr:,r sr'n pli lir-ct
nir- dct.qlillcr Ltar tr:rn sLola, lilmratcr, iuuili ocli rilt.igt.

Vad är trål<igast itränaryrket I

Fö1. :ltt iitclqi till Fii-r'r firisan s^ ril ufl ecklingen a\ spe
lerna rolig nren välcligt langsiLriu. Llndcr-dennl LrLncsiliti

ga periocl sri rir dct otrolict rikrigt et rlan heller.sic til1

sprirct och intc biiljrr'lere anclr.a kor.tsiliticarc liisninger.

'fn'ärr är clet ganslir r enlist att fiirilclrer. vill snal>ba p,.r

clcn lrir proccssen r ilkct fi,Lr ti1l liilj(l rn spclrren utsitts
tör.dLrbbla buclshap. Dcr lcclet r-ncrst salhn til1 negot
positir t. Förilc1lernr ht clir en r iktis rr)ll att sröttr delr
hlir: ploccsscn p^ cm positi\ t, ltlrrt.,cligt och atspänt siitt.

Tycl<er Du att det går dåligt för Svensl<Tennis ?

\i hlr-hansLe verit bortslirinrda mccl blr lcsultet alldeles
tör-länqe. -\Icn pa clct stora hcla sii tror jlc.ltt Slensli:l
'l enrisfiir.bundet borclc sillil sig ut i lilubbarnr lrtc rrrcn.
Vi beiril'er rrcd all sr,ilicrhct ctt britrrc srmerbcrc mcllen
lilubb:rr och fiirbLrnd. Jet rir ii,r.cttlgecl or.n art clet finns
mrssor ill duktict folli t unt om i lilubbal som r i l le
sliullc liunna llira en hcl clcl ar-. Ijöl rft,ltclk(xur:l till
()rdet prcstiscl(js. Dct iit \'ikrigt ert r-i intc ella iclcr r.unt
pri firr höra hrisrar I

Känner Du några av l<lubbens juniorer, och hur verkar
doml

-Jeg har setL ming:l pt tiir'1inc:rr ocb i scric salnmrnhung.
\rrildigt tlre\1ic,r och irclmir,rkl. amlltjrjsl ocl.r clulitlga.
YcrLar llla \'tre Lrtt-Llstil.lc mecl cn bra teknik.

Vad lobbade Du med innan Du kom NPTK I

Jrg r-rr ttinare på LinLiipings 'lennrs glmnasium, ciär'

min lrutucisalilisa uppiift har r rrit rrt ttina och coechr
na.ere lr landets absolut bliste spcllre. -fobbct har-cless
utom inneburit ntiinga rcsol till utienclet som liar rarjt
roligt, di clct alltid är' roLigt att blta crter-cnhetel mecl
andr-a i<olleger och :rr cn tliifta clcrls blista juniorcr.

Vi slutar att prata.tennis och jag undrar om Stefan har
någon favoritbil I

Vår nya dagtidtränare Srefan Äslin.



Rart, bjrLl och cn motor som tunLar-, ciet '. erkar hclr olar-.

Favorit musil< ?

\lotrisset, som Elisrbeth intc ens han stx\r till och

Jorliim Thaström.

Favorit mat I

l-.n blodig biff och "pomrnes".

Samlar Du på något I

(il) sliir or.

\ii iinsku Stefan hjrirtligt rälliommen I

PENT<
4"o/.4"7/o"-aute'
Concept Shop Täby Centrum
Ströget 276
Telefon 08-638 00 91

www. p e a k p e rf o r m a n ci e. s e
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rets pristagare i Junior
KM 2004 inomhus.

l)S 91 och ildre
1:r pris Bobbo Dclcmrrli
2:a pis trIattias ;\lrngren
3:c pris Jonls Brobcck
3:e pris Denrel Biirrck

PS 92 och r-ncle
1:e pris filip liullman
2:a pris trIi1ls HeimlJo
3:c pr.is Robin Häden
3:e pris Jrcob lljcllman

PS TenrissLolen
1:a pr.is '\clan I-ins
2:a pris (l LLStal Perno\
3:c pris ( )Lir-er (irlbclt
3:c pds I{ristoffcr Betglr,rncl

FS 91 och lngre
l:a pds Bcatricc Cedermrrk
2:r pris Isrbelle Häggstriim
3:e pris 'fcrs,e HeimlJo
3:e pris Stina Star lie

FS'ltnnissl<olar.r
1:a pris SencLa Silberskl
2:a pris Nlattine Heas

3:c pris r\nrelia l.indqr.ist
3:e pris Luclor-ic:r Hoise



Vill du börja spela tennis eller EFTERLYSNING!!!
l<ansl<e utveckla din tennis l?

\ri har iirrtflrandc n:iura platscr ls-ar i lira lu:icnurupp
pcr. Ring till lonsliet och tala mecl Rirgitta, tcI r-56 22 A2.

Yad rir cl:i ru\ensruppcr tiir nreot? \ri rir ti'r.a stlclicn i
r-arjc grupp plus trinerc och spclar 1 geng per tccke.
Prtsct är 175: pcr timlnc. \ri har olilu eruppcr tiir oliLa

nir-iier.

\.ri. r'.rnrr - rllr.'ll. l....rr' .\ r., r. r..r(r. ,rll\:ir.n
t,r._' '.d 1,., i ,' lr 'rr.' r. ntl .rr. t..rr:Tq.

Hijstrerminen besrir ar 13 14 speltillfällcn och \a1tcr

mincn prcliminiirt ar' 1i speh.i11filicn.

I'rilktutrr!

Vt silkcr nän erksoperetiir som kan hjä$a oss rr.rcd

klLrbbens intranät m.m. Hcjr ar. clig til1 Bilrittr \\hrcl pa
08 156 22 02

Lars Westerberg Iägger nyå Iinjer på Näsaängsbanorna tidigt i våras.
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år f ö rsäljn ngschef har
en usel backhand.

WALL N6ATAN Z BoX 1246 tOl 64 STocKAOLII TLL oB 5454 r840 nrootd ck se www.fåkk ie

Tennis är vi inte så vassa på. Däremot är v rätt dukt ga på försäljn ng och marknadskommunikat on,

om v får säga det sjä va Så om du vill utveckla d na affärer så är du vä kommen att kontakta oss.

Kor.r gärna förbi. V har tennist d på måndagar meilan 1B 00 I 9.00. Kanske kan du bjucla vår

försäljn ngschef lV chael Lerner på några goda råd om hur han kan förbät1ra sin backhand.

FALCK & CO
fdR!ÄLJN NG o(H MARKNADSKo I'IUNIKAI oN
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Majträning på Näsaäng och i hallen.

Llnclcr Jrn Bor.gstr.ilnr och Hcnril -,\ercs lcclning si bler intresser l,lr mrj
träntngcn inomhus rilen ilr lrildigr stort. Unclcr 5 r ccliot hal klubbens
juniorcr miijLighct lrtt pro\a pa l<rinslan att triina rincla upp till tre g:inget i

r cclian. \agot som r-arje år lcclcr- till massor tl lnmilnilrglr. Nlistan cn
trecljeclel l tennisskolar.rs clcvcr hrr clcltagit i ärcts mrj ttiininq.

Som traclition så er slutal li rlltlcl lirterminen med en grillar slutmnq p.r

\:isairnc. \ii st:ir fiir tipsl.r.omcnrd sanrt tcmklmp och qrillar li.n.\'.rr r cr
lrildig tart. Tipsprome naclens fragor lcr cr-crrs soln ranligt er nigon klr,rriu
jLrnJor. \'r ha11cr natudigtlis ären cn prisutclclning liir dagcns alitirit.tcr
sllrt.lunlor Kr\I 200'l lnomhrrs.

Sommarläger

f icligarc rir her li var.it boltskätndl tned r'ärme och sol i-lir.r en khlbli hinr
mel. \ågot sotll r-i verkliscn l.inr sa1<nat i rir. \'l h,.rr. neturllgt,. is blilit trr,urtrra
att heli tiilen pencllt mcllen grus och inomhustr:ining. IIcn elle clcr cl hu
r ar.it positila och .q1'.ich trots "r iidergudarnas mlkt" I Sonr r anligt har vecli
orna r.arit tulla ar- spclir rita junior-er.

F,n er' sommeren r ngsta deltagare har mccl all säkerhct r-rsat upp stiirst spel

glädje och utl.räliighet al dla jr,rniorer. L,ftcr en tuif fi)rmiddag si lar clct

inga problcm iiir Pliilip a) ar, att tbrtsitta r.not bollplanlict inagr.a hmm.Ll
mecl nåqra ar klubbens mest spclstarke tär'lingsjuniorer. Nigot som är.sko
jigt 1ör oss tränare, clå r'i mcdr-etct bländar st(xl och sr.r.li ]uniorer. \ri fir pä

s:,i lis ett klitto på 2tt liamratskap och spelglädie gar hand i hrnd oberoende

ar' ålcicr.

Arets junioravslutning,ijuni på Näsaäng var som vanligt välbes-

söl(t.

t6

KALENDARIUM

30 /S r\rsmijtc

1 7/11 Stoclrholm Ledles

13 1,1/1lSamnancLrq dilision ert
hcrrar i hallcn. Iion och hcjnl

1?/11 Hen.rnamatch mot Llppsrla
stlldcntcl di\.ision ctt herrar.

20-21/11 Sammandreg clivision ett
ilaner i hallen. Iiom och hejal

1/12 Hcmmamarch mot
SmcdsLitte n, clir ision ct damcr..

1()/12 -lunior träningen slutrr

11/12 Juler slutning

19/ 12 \'urenkLuselna slurar

15/12 Tcnnisskolerurncrlng

26/12 Srlk Opcn strrter'.

]^. J unior-
spelasl

och scnior-lilI

Ti^omben
Medlemsiidning utgiven av NPTK, Näsbyparks
Tennisklubb iTäby.
Ansvarig utgivare: Kenneth Bergbom
G.afisk form och redigering: Kiersrin Gyltman
Tromben utkommer med tre nr per år och
d;srribueras gratis till alla medlemmar.
Medlemsavg;ft vuxen: 350 l<r. Medlemsavgifr
barn: I50 kr. Familj: 700 l<r.

Tromben har fått sitt namn efter ett otagbart
tennisslag. Det är en mycket bakåtskruvad
stoppboll som slår ned på mottagarsidan men
far tillbaka som en bumerang.
Adress rl: klubben: NPTK-hallen.
Bergtorpsvägen 41, 183 64fäby.
Tele: 08-756 22 02. fax: 08-756 4 I I 0.

E-mail: info@nptk.com. Hemsida w.nptk-com.
Kansliet har öpper:
Mån. 9- 14, tis. 9- I 8, onsd. 9- I 4 & I 7-20.
torsd. I0- 18. fred.9- l2 och l7-20.
Hallen är öppen iör spel alla dagar 7-23.


