
TROI BEN
Medlemstidning f ör Ncisbyporks Tennisklubb, oktober ZOOS

t'.{:,,-.i-,- .i
'' 

l- '- t I

i den

HERRARNA I ELITSERIEN

INOMHUS KM 2OO9

soMnr,qRLÄcREN

EXPEKT.COM OPEN

STOCKHOLM LADIES 2OO9

H 55I CTIAMPIONS LEAGUE

vILKET DRAG pÅ NÄsn;i-lqc

JESPER VANN KALLE-ANIG



MATS WANLUND HAR ORDET
DEN I\TYA ORDFORANDEN Juni ort ennis

Vuxenkrrrser
o Trivseltennis
. Klubbtävlingar
. Serielag för alla åldrar
o TävlingsalTangemang

Alla detta och mycket mer har vi i NPTK!

Det faktum att Näsb1'park är en klubb som
bedriver verksamhet lör alla åldrar och nivåer
gör att jag ser fram emot mitt engagemang.
Orn ni inte deltagit ilördagstennisen och
liknande aktiviteter, gör detl Det är verkligen
jänekul.

För ett par år sedan blev klubben vald till årets
klubb på juniorsidan. Idag är vi ännu bättre!
Tänk att klubben idag har Sra spelare i USA
som har 1ått scholarship och spelar
collegetennis!

Klubbens utveckling på alla fronter beror på
vår duktiga personal och alla ideella eldsjälar.
Den mlren är nödvändig om vi ska kunna
fofi sätta att utvecklas.

Jag ser fram mot ett arbete där vi tillsammans
får en klubb med en stor öppenhet och trivsel
för alla medlemmar, unga som äldre.

Vi ska även se till att vår personal får fortsätta
att utvecklas både som tränare och som ledare.

Vi har olika anläggningar som vi kommer att
lägga ett stort fokus på. Dels ska vi få upp
fräschören inomhus och sen ska vi även ta ett
grepp om Näsaängsanläggningen, där Joakim
Haas, Torbjörn Jakobssolr och även Jan
Wedsberg giort ett jättejobb och sert till att vi
fått ett långtidskontrakt från kommunen. Nu
kan vi börja satsa på att göra i ordning
anläggningen och jag vill även med det här
brevet be er medlemmar om hjälp att lå in
pengar, hantverkshjälp, sporsorer mrn. Hör
gärna av er till mig, .Toakim eller Torbjörn.

Vi ses!/Mats Wänlund
PS. Jag har r,unnit titeln ''flest spelade
gamesi' i KM både inom- och utomhus.
Hoppas att någon kan ta den ifrån mig!

Bilden. En glad Mats Wänlund tillsammalls med
en ännu gladare dotter Cindy efter en KM-\'inst
i generationsdubbel. Reds anm.

Först vill jag tacka ftir att jag fått fitrtroendet
att bli ordförande i en klubb som jag spelat i
sedan 1978. Närjag började spela i den här

klubben spelade "alla" tennis, så tennishallen
var så fullbelagd att NPTK var tvungen att
hyra anlåggningar som.Iollen, för att klara av
alla tennisskoleelever. Tennishallen bestod då
av 4:a filtbanor. Det var många årskullar som
ville blj lika bra son Björn Borg, Mats
Wilander och Stefan Edberg mm.
Konkurrensen var stenhård på 80-90 talet.

ldag har vi en anläggning som Zir modern och
väl utvecklad och tennisen börjar komma
tillbaks som en av de stora sportema igen. Vi
har folk som står på kö för att börja spela hos

oss nu, vilket är riktigt positir.t.

Vår klubb har fostrat många bra spelare, några
som absolut bör nämnas och sorr
spelat/spelade många år iklubben och hafl
5rora fiamgangar på proflstou|en som serriorer
är Fledrik Waern och Johan Landsberg.

På senate år har jag stått på läktaren och njutit
av Johan Örtegrens undanläggningar under
A-lagsmatchema,.och blivit påmind om att
jag har några detal.jer att liirbättra på spelet,

vilket är kul. Det ärju det som är så häftigt
med vår sporl; att den passar {tjl alla åldrar oöh

att det alltid finns något att slipa på.



VÅRAVSLUTNING

Den traditionella våravslutningen gick av
stapeln i början av maj med många
besökare på plats. Brännboll och
korvgrillning stod på programmet.
Dessutom spelades Kalle-Arka Cup

här kul hade Johanna Olsson och Elvira
Sten åt Björr Sahlins snedslag på brännbollen.

Edward Johansson och Fredrik Rogersten höll i
brännbollen och utsattes ftir ständiga
påtrvckningar.,,

jublet under brännbollen! Hans bedrift? Han
slog hål i luften sex gånger i fiiljd.

Zander, Viktoria Turina, Enni Zander och
Jesper Fagerström hade kul!

F|edrik Rogersren gick fran brännbollen rill an
vara ansvarig grillmaster. Det ryktas om att det
slank ned nåååågra korvar också... Fredrik är
väldigt lik Federer, när han grillar alltså...

Erik Neffler och Elias Wiorek trivdes!
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KLUBBCHEFEN HAR ORDET

TRIVSELTENNI SEN HAR FOR
ATT STANNA!

Hösten tu här och vj har lagt en fantastisk
utomhussåsong bakom oss. Jag är säker på att
vi varit Stockholms mest aktiva klubb under
somnaren.

Vårt digra externa tävlingsprogram har under
Mjchael Fabricius ledning bestått av: NPTK
Junior Trophy, Kalle-Anka Cup for flickor,
Expek. Com Open och Globetrotter Veteran
crp

Sommartourstävlingen Expekt.Com Open var
ett mycket uppskattat n)'tillskott. Dels för att vi
nu arrangerar Lär lingar {ör alla våra
medlemskategorier dels för att vi fick många
duktiga spelare till tävlingen. Finaldagen
besökes utöver medlemmar, av lokalpolitiker
och gäster från Stockholms och Svenska
Tennisförbundet.

Tåvlingarna genomfordes på ett fantastiskt vis
tack vare alla suveräna medlemsinsatser.

Till detta ska läggas våra traditionella sju
veckors sommarläger som tu viktiga fiir
tennisinhesset men även för lbräldrar som
måstejobba och har sommarlovslediga bam på
hemn.nplan.

Att vi dessutom gjort en nängd bra resultat på
tennisbanan är en här1ig kydda i
verks a mh eten.

Den htu artikeln tänktejag bland annat skulle ,

handla om alla iyckade klubbaktiviteter på
Näsaäng.

lnför säsongen skickade vi ut en broschvr där
r i inlormerade om dir erse n1 heter på \asaang.
Det var alltifrån nya klubbtävlingar som
Davids Cup, Singel- och Dubbelhandicapen,
Lördagstennis och Damtennis på söndagarna.

Dessutom införde vi nya spelkort som skulle
göra det enkelt att boka tid samt inspirera till
en och annan extratimme på tennisbanan.

Nyfikenheten var lorstås stor hul konceptet
med satsningen på trivseltennissen skulle slå
ut. Nu i oktober är känslan att alla aktivitelerna
har kommit ftr att stanna. Det kä.ms oerhört
kul att r i fän igång dessa enkla lormer ar
trivseltennis, där du kan komma ned till
banorna utan att ha någon att spela med, spela
tråffa andra temisnördar och strax scnare vara
inblandad i en rafflande dubbel.

Min upplattning är att vi inte kan ha ett bättre
ansikte än "Trivsel-Eddie', på plats.spelkoften
ledde också till att spelet ökade_

Det nya divisionsspelet har fått en bra start.
Spel på fasta tider på söndagskvällarna istället
för mitt på lördagen och söndagen har tagits
ernot m],cket positi\"t. För första gången på
flera år så har vi kö till divisionsspelet !

Elisabeth Lovisins och Michael Brobecks
träning dagen innan den lörsta
divisionsspelsomgången var också myckel
uppskattad.

Höststarten har sorn vanlig.t varit intensiv. Att
1ösa träningstider och tränare till 500 barn och
140 vuxna är en utmaning!

Nu kan vi se fram emot en höst med
Stockholm Ladies, elitseriespel och fullt av
andra aktiviteter!

Kon ihåg att anmäla er till Inomhus- KM_
Förra året hade vi 180 starter, kan vi nå 200?

Ett stort tack till alla ideella och personalen,
ert jobb tillsammans ligger bakorl vår
breda och suveräna verksamhet!



NASBYPARKS TK H55 5:A I
CHAMPIONS LEAGUE!

Det är inte varje år som vår tennisklubb får
möjlighet att delta i ett EM-slutspel för
klubblag. Men i år håinde det. Ett sofis
Champions League om man så vill (och visst
vill man det...). Bakgrunden var at1 vårt H55-
lag som bekant blev svenska lagmästare i
augusti lorra året.

De spelare som fick vara med om den här
fantastiska idrottsupplevelsen var Anders
Björklund. Cöran Zuahlen. Anders Srensson.
Torbjörn Backvall, Ulf Ek och Bengt
Göransson. På Arlanda anmälde Ulf och Bengt
f;irska ryggskott. Arders S hade med sin
koniska rygg medan Anders B inte kände sig
helt återställd efter sin knäskada från SM. Men
självfallet var detta inget som hindrade oss från
att ändå ta ett nappalag med kontinenlens
bästa... Europa, here we come!

Slutspelet var liirlagt till A-r'osa i östra Schweiz.
Vi landade i Zurich, hyrde bilar och körde tolv
mil motorväg till Chur. Därjfrån var det 30 km
serpentinvägar upp till Arosa på 1830 m höjd.
Vägen hade närmare 400 kurvor och det var
bara några enkla träräcken mellan oss och
dalen lånE dff nere. Då kåndes det rätt bra att
vi hade betalat extraförsäkring. . .

Når man väl kom upp till Arosa så tog vägen
slut. Staden låg i en gryta med en massa
glaciärklädda alptoppar på 2500-3500 m runt
omking. Det fanns bara en vägskylt och den
stod precis utanför vårt hotell, "Chur". Det bor
ungefiir 2000 människor i Arosa.

Glasklart, friskt alpwasser vart man än gick

I stadens mitl låg två små kristallklara sjöar
med stärdigt tillflöde liån topparna. Varje -
norgon tog vi en powerwalk runt dessa innan
vi angrep hotellets kanonfrukost. Dessa
promerader satt flnt efter den excellenta

bankettmat och dryck som avnjöts i
bankettsalen varje afton. Solen lyste varje dag,
svensk högsommartemperatur, solskyddsfaktor
30 gällde, livet lekte och allehanda krämpor
smörjdes ständigt in.

Lagen bodde på Valsana sporthotell, som hade
två ltrra grusbanor precis nedanlör den stora
terrassen. Dessutom spelades det på ytterligare
två banor ännu några hundra merer upp i

alpsluttningen, på ca 2000 meters höjd. De här
övl e banoma låg öppet och de
omkingli ggande glaciärklädda bergen
utgjorde en svindlande bakgund niir vi var dår
och spelade.

Anders Svensson ser här fortfarande
fiirvånansvärt pigg ut....

Vi märkte tydligt att lulfen var något tuffure
än vid NäsaÄng och Stora Vä1an. Det tog en
stund att vänja sig vid den höga höjden.
Bollarna flög för'bi baslinjerna i parti och
minut.

För de av oss som bodde på hotellets femte
våning och gick upp, val det skönt. när man
efter ett tag insåg att det var den höga höjden
son gjorde, att man fick stå med händerna på
knäna och pusta ut en bra stund. Så efter ett par
dagar var vi bloddopade och klara.

Det var åtta lag son.r ställde upp. Två lag kom
från Bundesliga varav det ena (TC Weiss-Blau
Hemer) hade viirvat tunga namn från Fi'ankrike
(Paul Ton'e, gammal grandslanspelare),
Spanien, England och Ungern. Thomas
Emmrich, H55-1:a i Tyskland. tog hem 16

östtyska seniofiitlar i singel. men fick aldrig
chansen utanför murar na. Robin Dn'sdale hette
en engelsman som trots en kvartsfinal i
Aushalien Opeil fick nöja sig med att spela



dubbel. Hur svårt skulle det inte bli om vi
skulle få möta de här fantomerna?

England bidrog också med två lag, Holland ett,
Frankrike ett och Spanien ett. Alla andra länder
måste ha fallit bort under kvalet... Gamla
kända namn 1)ckres hela riden kännas igen.
Anders B forsåg oss löpande med nygooglad
info king födelseår mm. Smaskiga
spekulationer om närvaro om gamla Davis
Cup-spelare kontrollerades dock inte alltid.
Varför forstöra st imningshöjande rykten?

De två tyska lagen seedades. Vår i öwigt
eminente captain och reseledare Anders S,
drog tyvärr en nitlott då vi fick möta Hemq,
det bästa tyska laget.

Anders B inledde med fem helt fantastiska
games, 5-0, mot deras kedjerökande Rainer
Friemel. Sen började tysken mala med ett till

6-7 ,2-6.

Cörans backhand, alltid på hög nivå

Göran, den främste idrottstypen biand
slutspelets alla tävlande, tog sedan fem games
på Tore. Torbjöm Backvall stretade mot bra
mot deras mycket säkre spanjor, Vasquez
Emesto. Trots flera gamebollar blev Tobbe
nollad.
I de båda dubblarna var det inte rnycket att
göra. Att Anders S och Beng1 (servade) tog
hem liirsta servegamet blankt var dock en
ljuspunkt som förgyllde aftonens djupanaiys.

Med 0-5 i baken fick \ i speia lrö5lrurneri gen
ihop med de a;rdra ne lörlorarna. Vi började
mot engelska West Bndgeford Tennis Club.

Görans motståndare Mr Fox bröt i första set
medan Anders B gav Mr Taylor två games.

... men sen hände något, Torbjörn och Göran
konstaterar att naturlig bloddoping irte biter på
alla

Vår tredjeman Anders S börjar bra men
koknar plötsligt och oåterkalleligen vid 1-0 i
set, 5-4 och egen serve. Den tunna luften och
Mr Lodge's tre linjebollar idet gamet blev för
mycket och Anders tappade nio game i rad.
Torbjörn och Ulfkämpade väl mot de
"dubbelskolade" engelsmännen. Vid 2-2 i
matcher avgör våra svenska dubbelmästare,
Göran och Anders B. Gör'an visade i andra set
upp sitt allra bästa spel.

Nästa lag var även det från England, LTC
Leicestershire. Göran och Anders B tog relati\4
lått hem sina matcher. En medicinskt
välpreparerad Anders S tog sig därpå an en
utvilad engelsk dubbelmästare (på
Wimbledons gräs i år), 2-6, 2-6.

I de två dubbelmatcherna visade de engelska
gentlemännen prov på mycket effektil't
dubbelspel. Utan stress befann sig de båda
ständigt jämsides framme vid nåt. Konsekvent
game efter game. Kul att se.Vd 2-2 i matchen
avgjorde återigen Göran och Anders B med ett
solitt täbyskt dubbelspel. Vi hamnade därmed
på en hedrande femteplats. Med iite tur i
lottningen kunde det rent åv blivit ett brons.

Slutsummering. En fantastisk vecka med
strålande väder, hårlig stämning itruppen med
många glada skatt. justa matcher och en
otrolig omgivning. En tennis- och
naturuppleveise utöver det vanliga.

Bengt Göran'sson och Anders Svensson

enkelt men ack så effektivt



TENNISFESTER I
TENNISHALLEN!!!

STOCKHOLM LADIES 2OO9

ELLEN ALLGI]RIN, SANDRÄ ROMA,
OCH EMMA LA-TNE ANMÄLDA:

Sofia Arvidsson och Michaela Krajicek
har vunnit Stockholm Ladies. Bägge har
också varit rankade topp 30 i världen.
För två år sedan vann Johanna Larsson
Stockholm Ladies. Därefter har hon haft
en del skadeproblem, men i sommar har
det vänt, Matchbollar mot Cristea och
nu nyligen vinst i en 50.000 dollarst.

Får r i se en ny sl.iärna ftidas i år?

I år arrangerar vi Stockhohn Ladies lijr
tionde året i rad. 10.000 dolJars tävlingen
har blivit en tradition och ett kul inslag i
lTöstmörkret. Det är många medlemmar
som tagit chansen att t;tta på intematjonell
damtennis de senaste ären. Jag tror också
att det är många som insett hur skickliga

lama är.

Ellen Allgurin uppmärksammades när hon som
fcmtonåring vann en omgång iSwedish Ladies i
Båståd i somras. Ellen har även debuterat i det
svenska Fed-Cup laget. Nu kommer hon till
Slockholm Ladies och Näsbyparks tennishall!

Emma Laine var rankad som nr. 50 i världen-
2006. Efter sjukdomar tar hon nu NYA TAG
mot världseliten!Se henne iStockholm Ladiesl

Sandra Romå som vann US Opens
j uniordu bbelklass 2008 gör en mycket intressant
start i årets Stockholm Ladies.

Sandra som haft skadeproblem under lång
tid har bortsett 1iån att hon vann
Expekt.com Open i somras på Näsaäng,
hunnit med att vinna en 10.000
dollarstävling. Att hon tog set på
Cibulkova - som var i semifinal i årets
Franska mästerskap - i Swedish Ladies
imponerar också! Sandra är alltid
htressant att titta på. Hon spelar väldigt
aktirt och varierat.

Am'ra Brashnikova som underhö11 publiken
med sitt spel i 1jol" där hon 1öll mot t,vskan
Geuers efter att ha haft matchbollar
kommer ocksä.



För klubbens del så hoppas vi att Jennie
Brobeck skå få ett wild- card till
huvudtävlingen.

Jennie har under året kvalat in i två st.
10.000 dollars tävlingar. Dessutom var hon
i final i 1S-års SM.

Våra övriga spelare Othilia Lindqvist med
flera visar också gryende florm.

Tär4ingen brukar samla deltagare från
cirka 20 nationer och det är alltid lika
spännande att se om det finns några nya
potentiella damstjärnor.

Spelschema Stockholm Ladies
Spelstart Id.12.00

KOM OCH HEJA PÅ VÅRA A-
LAG!
Datum Kl. D/H Match
21t11 t2 Dam NPTK - Snårväsen
22t7l t2 Dam NPTK - Västerås

28nl l7 Herr NPTK - Fair Plav
2/"12 13 I{err NPTK - Malmö

Herramas A-lag ligger i elitserien och
damernas ligger i division I . Det innebär
att båda lagen tävlar inom ramen för
svensk elittennis.

DAMERNA FÖRST UT!
Helgen efter att Stockholm Ladies
fiirdigspelats inleds damernas seriespel.
Den2l och22ll l spelar vi på hemmaplan.

Laget består av Jennie Brobeck. Othilia
Lindqvist samt vfut duktiga 15-årslag som
avancerade till division I Iörra året. Årets
serie ser ut att bli väldigt jämn och det
gäller att göra sitt bästa i varje match, så
1år vi se hur långt det räcker. Målet är att
hänga kvar. På ltirhand 1är Järfiilla gälla
som knappa favoriter.

I fol slutade laget på tredje plats.

Vår huvudansvariga coach Bjöm Sahlin

Björn Sahlin och Othilia Lindqvist liiljer nervöst
spelet.

f)atum Omgång
z6/10 Kvalet böriar
27t10 Kvalfinaler
28n0 1:a omgången i singel
29n0 2:a omgången i singel

1:a omgånqen i dubbel
30/10 Kvartsfinaler i singel o dubbel
31/10 Semifinaleri singel o dubbel
1/11 Finaler i singel o dubbel



SOMMARLAGER

Näsaäng en idyll som vi medlemmar trivs
på, en idyll där tennisen exploderar fram
mellan träden. Vi tränar, umgås, fir nya
kompisar spelar tävlingar går på
sommarläger och lär oss massor av nya
saker.
I år har Näsaäng bjudit på många nya
händelser for såväl unga som äldre. Ett
rekordår med aktiviteter - vi fick så många
deltagare till sommarläger 1 och 2 så vi
provade på att erbjuda spel ime i hallen
under de två ltirsta veckoma- nåpot som

Följt av löpning
Bohlins ledning.
in på banan.

under tränaren Markus
Sen var det dags att gå

Inget fel på blicken

Tack alla tränare och barn fi.ir härliga
veckor!

Vi ses nästa sommar på nya läger!
Hälsninga r -
Elisabeth

Teknikslipning,

blw mycket uppskattat.

Stretching vid vattnet ...

på bollen här inte...
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HERRARNA TILLBAKA TILL
ELITSERIEN!

KOM OCII HEJA, NIiR VI STÅLLS
MOT ANDREAS VINCIG{,'ERRA,
ER\,TN ELESKOVIC, PABLO
FIGTJERA MED FLERA

Ett glatt gäng efter att ha ordnat avancemanget
till elitserien i fjol.

Att liirsöka ta sig tillbaka till finrummet
kändes som en tuff men självklar
målsänning lörra äret. De>ro skönare när
det lyckas!
lnibr årets elitseriespel är målsättningen att
forsöka hänga kvar. Tufft men inte
omöjlig1! Serien består av fem lag;
Näsbypark, TK Hobby, Växjö TS, Malmö
Beller.ue TK, Fair Play TK och SALK.

Fail Play TK får gälla som favoriter i
poolen.

Som nykomling fir man alltid två
hemmamatcher och tre bortamatcher. Vi
rnöter de bägge malmölagen på

hemmaplan och spelar derby mot SAIK i
Salk hallen.

Johan Örtegren blir självklarl ankaret i
laget och är faktiskt bättre tränad än på
länge. Johan sprang sitt andra Stockholm
Maraton i somras . Även om Johan inte
tävlar längre så kan han fortfarande spela
väldigl bra tennis. Det kanske irrte är så -
konstigt med tanke på att han slagit spelare
som Femando Gorzalez, Olivier Patience,
Michael Kohlman som alla varit rankade

topp 100. Matchbollar på Magnus Norman
och Vincent Spadea finns också i cv:n.
.lohan jobbar ltir närvarande med Kuwaits
bästa spelare.

Att Bobo Delemark bestämt sig ftr att
fl)'tta hem 1iån USA är naturligtvis väldigt
positir't liir laget. Bobos vändning vid 6-7
1-4, 0-40 mot Ola Jönsson i fjol blev med
facit i hand nästan avgörande.

Klubben har två nyfiirvärv i årets trupp;
Det är Tim Göransson och Erik Brunskog.

.Ionathan Kidane, Erik Cederwall och
Markus Äkerström ser allt bättre ut på
träningama. Att ta ut laget kommer att bli
väldig1 svårt. Det anses ofta negatir4.
Sanningen är dock precis tvärlom! Den dag
som ingen spelare är besviken över att inte
få spela har vi problem. Då är tluppen och
konkurrensen lor tunn. Självfallet blir de
individuella 1ä\ lingarna iman 

'erien
intressanta.

I en sådan här kort serie finns heller inget
utrymme for att fi så många chanser. Tar
man inte chansen när man år den är det
högst troligt att någon annan fil chansen i
nästa match-

_ -- -rf*'
En match mellan Johan Ortegren och Andreas
Vinciguerra vore något extra. Självklart tufft
men väldigt underhållande fiir publiken.

Vi ses väl på läktaren!?
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LIVET PÅ NÄSAIiNG

Då var en härlig sommar på Näsaä ng
till ända. Tiden har gått fort och
aktiviteterna har löst av varandra i ett
högt tempo. Ändå har känslan av den
fridfulla avkopplingen vid sidan av, hela
tiden funnits där med utsikt över
banorna och vattnet. Att få varva ner
och prata tennis med andra i klubben'
då blir det lätt att man stannar och
njuter lite längre än det var tänkt från

Malkolrn Lindqvist och Eddie tittade på Franska
Mästerskapen i klubbhuset.

Många nya aktiviteter hade premiär denna
sommar. Drop-in tennis i form av Lördags-
och Damtennis tillkom vid sidan till
fredagsmornamas Frukosttennis. Davids
Cup, Näsaängs Dubbeln och
S ingelhandikappen blev nya
klubbtumeringar och Expekt.com Open
blev en ny sommar tour tävling med

starlfiilt for både damer och herar.

Alla aktiviteter och tävlingar 1iån tidigare
var lorstås kvar på programmet. Det var
flera veckor läger ltir tennisskolan, ltir
vuxna och lor tävlingsj uniorer. Under
ledning av Flisabeth hadejuniorerna sur

mäktiga avslutning. Våra "öppna"
tävlingar Kalle Anka Cup, NPTK Junior
Trophy och Globetrotter ltir henveteraner
hade många anmälda och mängder och fina
priser delades ut.
I lördagstennisen deltog sammanlagt 32 -
olika spelare och damtennisen på

'öndagama 
hade l6 ent usiasl er.

Zsuzsanna Olsson var en av de flitigaste
deltagarna på damtennisen

På frukosttennisen var Bertil Nelson och
Lars Björklund de som var på plats flest
gånger. Det var oväntat många som redan
nu tog chansen att köpa sommarkofi på
)\äsaäng. Fler liir köpa näsla säsong när
insikten ökat vad du år for sommarkortet
och speciellt ltir de som kommer att välja
guldkorl. Det enklare sommarkofiet ger
imehavaren möjlighet att boka en timme
om dagen. Guldkorlet ger utöver möjlighet
att boka även fiitt deltagande i alla
klubbaktiviteter.

Det var många som köpte sommarkortet
redan i år!



DAVIDS CUP 1-3 MAJ

Niklas Gandeborn och Albin Risfelt rjuter av
miljön på Näsaäng under Davids Cup. Foto Jon
Risfelt.

Ärets ltirsta klubbturnering på Näsaäng
och 16 medlemmar i startftiltet. Alla
deltagare lottades ihop parvis. Inom varje
match spelades en varsin singel och en
dubbel tillsammans.

Peter Wikman och Carina Grauers,
vann lnalen mot Todd Åkesson och
Ingvar Fagerberg. Efter singlama stod det
ett lika i matcher efier klara segrar av
Carina och Todd. I den avgörande dubbeln
var Peter och Carina starkast och kunde ta
hem den lorsta upplagan av Davids Cup.
Mats Wänlund och Ho*'ard Ross vann
trösttumering. I finalen vann Mats
Wänlund över mig efter att vi ått spela ett
avgörande supertiebreak vilket grundlade
segem mot mig och Zsuzsama Olsson.

Glädjande nog har vi redan kla( med vår
finalist Ingvar Fagerberg till nästa års
upplaga. Han tillbringar vintertiden på
andra sidan Atlanten och ville fiirsäkra sig
om att finnas med i staftftiltet när banorna
öppnar i rår

Resultat huvudfinal
I :a singel: Peter Wikman vs Todd Äkesson
) -6.) -6
2:a singel: Carina Grauers vs Ingvar
Fagerberg 6-2;6-2
Dubbel: Peter/Carina vs Todd/Ingvar 6-
4;6-3

Resultat tröstlinal
I :a singel: Mats Wänlund vs Eddie 6-2;3-
6;(10-6)
2:a singel: Björn Sahlin(Howard Ross) vs.
Zsuzsarura Olsson 6-2;6-4
Dubbel: Mats/Björn vs Eddie/Zsuzsanna 1-
6

\.IJXKURSAVSLUTNING 3/6

Yivar 22 deltagare från vuxenkurserna på
plats när vi hade vår avslutning 1ör
vårterminen. Det var högt tryck på
banoma. På två timmar hann vi spela 29
matcher på våra lyra banor och alla fick
spela mellan 5 och 7 matcher totalt.
Matcherna var i bäst av fura games med
roterande motståndare och parlners Iiån
match till match. Fredrik Rogersten var
grillkung och lyckades senera hamburgare
till alla när de var i språng mellan
matcherna. Efteråt hade vi en liten
prisutdelning ti11 alla.

Vuxenkurskvällarna med träning och match
rönte ett stort intresse.
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Michael Almgren smashar, Katarina Hillborg
agerår libero i bakgrunden.

Näsaängs stora fest är som det bör, vår1
KM, som spelats sedan 1946. Fredrik
Rogersten kan nu titulera sig
herrsingelmästare och bli var bästa
henspelare utomhus när han slog Miquel
Pintades i finalen. Bäst på damsidan blev
Sara Tull, som trots fijrlust mot Åsa Hoff
höll undan och tog hem Damer B titeln.
Näsbyparks kräftskiva blev sedan en härlig

Prisutdelning

Antalet deltagare i årets KM blev en
markant ökning mot tidigare år. I år blev
vi 85 deltagare vilket i sig är en bra bit fiån
vad jag hoppas blir verklighet om några år
men jäm1iirl med fiolårets 59 visar det att
vi iir på rätt väg.

Magnus Söderblom ville möta Mats Wänlund på
grus, trots ihärdigt regnande, Lösningen? Att åka ned
till banorna en timme innan och börja jobbal

Finalresultat KM

A-klasser
HS F redrik Rogersten -. Mlguel Pintado 5460
HD M.Wän und/P.Nordlund

F.Rogersten/M.Almgren
Mt) M.Aimgren/K.Hil borg -

M.Wänlund/C.Wän und
6116
62

GD Ml Söderblom M Pjntado/G 7663

B B-klasser
DS Sar. Tull-Äsä Hoff 6426 \6
HS MikaelZetterberg Magnus Söderblom 64 62

DD E.Zander/C.Zander N.Månsson/K.Hillborp 1564
HD K.LundidM.Lundin- A.Arehag/L-E Bratt 7646 62

MD M Wänlund/C Wänhrnd
K.LundjtK.Hillborg

6-36-3

GD M/C Wånlund- J/M Matrsson

c C-klasser
DS Marie Benelsson- AIlIIa Klingberg 62 62
HS Stefån Rykotr5k Krister L ndin 62 61

Veteran
45 Michael Zetterberg - Stefan Rykowski 6161
55 Anders Svensqon Torbjorn Jacobsson 5162
55 Lars Biorklund -. Manuel Carnpos 6163
15 Ingvar Fagerberg Jan Swåfiline
D65 B Löfmark,4l.Zetterberg-

P.Ceder/J.ASwartlins
63 62

D75 B.Nelson/J.Swartling-
L.Wesierberg/l.Fagerbers

63 63

J Junior
P16 1:a Ramtin Golmng
P14 RasmusNordhnd Atlerblad - RobiD 36 63

60
F72 Enni Zander - Victoda Turina 67 62
P12 Robin Wänlund - Robin Nordlund 64 61

F10 lsåbella Karo - Viktoria Turina 54 61
P10 Augusl Månsson - Philip Olsson



Bland specialprisema tog Viktoria
Turina hem Ärets prestation lor hennes
liamfart i Flickor 10, Mats Wänlund tog
sin vana trogen hem årets svettdroppe liir
Flest spelade games och Krister Lundin
årets Fat Play för sjtt fina foredönre på
hanan

För'utom att klippå gräset, och sköta
ftirhandlingarna med Täby Kommun
tillsammans med Torbjörn Jacobsson, hann
Joachim Haas med att delta i FrukosttenniseIL
Lördagstennisen och KM.

NÄSAÄNGSDUBBELN oCH
NÄSANGS SINGELIIANDIKAPP

En helt ny tävling och en pånyttfidd
tävling fick avsluta årets akiviteter på
utebanorna. Näsaängsdubbeln spelades 1br

1'orsta gången. Där lottas deltagarna ihop
till jämna par. Näsaängs singelhandikapp
har spelats tidigare under namn som Vår-
och Hösthandikapp. Dtu sätts ett
handikapp på alla spelare och om alla
handikapp är rätt satta ska alla ha lika stor
möjlighet att vinna.

Malcolm X Lindqvist och Michael
Luxemburg vann Näsaängsdubbeln med
l6 deltagare i startfZiltet genom att i hnalen
slå de glada tennispapporna Dalibor
Turina och Micki Zander. Malcolm och
Michael gjorde sin bästa match i finalen
och höll ett vinnande högt tempo matchen
ige no n r.

Elisabeth Hallenborg och Mari
Edholm vann tröstfinalen över Fredrik
Tillquist och Camilla Tis6n.

Michael Zetterberg och Robin
Wänlund vann singelhandikappen.
Michael slog Magnus Wesrerberg i

huvudtumeringen i en match med långa
bolldueller-

Robin vann finalen i trösten mot Peter
Johansson. Robin lyckades rycka elter
halva matchen efler en jämn stafi.

Resultat Näsaängs Dubbeln
Final hur'udklass
Malcolm X Lindqvist/Michael
Luxemburg vs. Dalibor Turina/Micki
Zander:6-1;6-2
Final trösttumering
Elisabeth Hallenberg/Mari Edholm vs.
Fredrik Tillquist/Camil Ia Tisdn: 6-0;6-5

Resultat Näsaängs Singelhandikapp
Final huludklass
Michael Zetterberg(0. 70) vs. Magnus
Westerberg(0.3/6): 4-2
Final trösttumerirrg
Robin Wänlund(scr.) -
Peter Johanson(+l5): 9-5



I(änner du till vår arbetsmodell?

Du kommer att öka träffsäkerheten med din rnarknadskommunikation och försäjning med vår

arbetsmodell. Den bygger på Account Planning som vi introducerade i Sver ge för 1 5 år seclan

och som vi nu vidareutvecklat och anpassat t ll våra kunders behov.

Läs mer om vår arbetsmodell och våra kunders framgångar på www.fa ck.se e er kontakta
försäljningschefen och vårt tennlsess Lennair Lundquist så berättar han mer.
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VETERANTENNI S, TRIVSAM
FRISKVÅRD UTAN KRAV PÅ
LIiKARRIMISS

Jo det iir faktiskt sant ! Alla är välkomna
att komma med i vårt veterangäng. Vi är ca
60 stycken pigga och glada damer och
henar som träffas varje måndag och
torsdag på liirmiddagarna .Verksamheten
är mycket välorganiserad tack vare
eldsjälama: John Eric Dahl" Äke

att allting flyter på!

Varje vecka sätts det i hallen upp en lista
på vilken man år anteckna vilka tider man
önskar spela nästkommande vecka.
Sedan turas de tre henama om att para
ihop de anmälda spelama på bästa sätt. Det
är ingen lätt uppgift. Önskemålen om
lämpliga med- och mot5pelare är manga.
Dessutom dyker det alltid upp sena återbud
av olika skäl. Det fordras många telefon-
samtal innan alla problem är lösta.

Systemet vi tillämpar har mårga ftrdelar:
Man behöver inte binda upp sig liir en hel
termin. Man spelar med och mot "nya"
spelare nästan varje gäng. Man fär spela
dam-, herr- , mired dubbel eller singel
Kostnaden blir i allmänhet lägre. Om-man
inte väljer att skiva upp sig 1ör väldigt
många timmar firstås ! Sådant bör ju .

naturligtvis uppmuntras, så där1br fir den

som har spelat flest antal timmar under en
kalenderrmånad, en timme gratisspel nästa
månad.
Veteranemas tennisk umande r arierar
ganska mycket. En del kommer direkt 1iån
NPTK:s populära r,uxenkurser, medan
andra har spelat tennis ända sedan
ungdomens glansdagar. Några har tävlat på
ganska hög nivå. De sorn tillhör den senare
kategorien vill gäma fortsätta att tävla,men
i litet lättsammare form. Då passar ju den
numera ganska välkända "Upplandstouren"
perfekt. Fem klubbar ingår i touren:NPTK.
Norrtälje, Sigtuna, Stora Wäsby och
Äkersberga. Vi kommer att rapportera
fortlöpande om Upplandstouren på
NPTK:s hemsida. Håll utkik!

Förutom den trivsamma motionen som
tennisen ger, är det väl härligt att kunna
deltaga i samtalen med barnbarnen om
smash, stoppvolley, toppspinnslobb och
slice utan att verka allliir bortkommen.
Korsord är ju ett bra sätt att hålla hjärnan i
form, men räkningen i tennis gårju inte
heller av 1ör hackor. Numera räcker det ju
inte att kunna räkna 15-0,15-15 osv. Man
måste ju kunr.ra skilja på tiebreak, normalt
supertiebreak och enkelt supertiebfeak.
Dessutom bör man veta vad temren "No ad
" innebär och hur delr >kall rillätnpas.

Vill sluta ned att nämna att de äldre
tennisveteranema varje år ställt upp med
olika tjänster som tillsammans med andra
bidragit till att tumeringen "Stockholm
Ladies "som anangerats av NPTK de
senaste nio åren blivit en så stor framgång.

Analysen i.caf6et efter ayslutat spel är viktig!



EXPEKT.COM OPEN BLEV EN SU

För lörsta gången arrangerade r i en
sommartourstävling for herrar och damer.
Tävlingen samlade ett starkt startftilt med
flera spelare ur den svenska senioreliten.
Tävlingen var en deltävling i den svenska
sommafiouren. De åtta bästa går sen till
slutspel, där man gör upp om titeln Svensk
Mästare.

De syenska elitspelarnå Såndra Roma,
Madeleine Saari-Byström och vår egen Jennie
Brobeck hade nära till skratt trots ideliga
regnuppehåll.

Vår AJagsspelare Emil Lindgren kom hem
direkt från college och yisade upp ett härligt
spel. Gick till kvartsfinal där finalisten Erik
Brunskog blev fiir svår.

Det var kul att komma hem och träffa sina
klubbkompisar igen tyckte en lätt sliten Emil,

Yffi%.i1FrK..3r* * €
Under finaldagen serverades en italiensk buff6
från Matildas Matparadis, Inbjudna var alla
som hjälpt till med våra tävlingsarrangemang,
sponsorer, politiker, samt gäster från
Stockholms och Svenska tennisfttrbundet,

Mats Hasselgren t.h. ordfiirande i Folkpartiet i
Täby, tackade ja till inbjudan. Här i samspråk
med Ingemar Häggström.



Våra bollkallar var duktiga i vanlig ordning

Finalspelet fick g.värr flyttas inomhus. Aryid
Puranen som gick till slutspelet ifjol besegrade
Erik Brunskog i finalen. Erik har efter det sökt
sig till NPTK och blir en l?'irstärkning i truppen.

Damfinalen blev en mycket yälspelad final
mellan den Svenske Fed Cup spelaren Sandra '
Roma och Madeleine Saari Byström, Sandra
drog det längsta strået precis som hon giofde
mot Jennie Brobeck i semifinalen.

BÅSTAD 2OO9

Att åka till Båstad är alltid lika kul. Jas har
varit dair som ledare i tio år.

Det började med att vi va"r fem personer
som skulle fi in allt bagage i en Audi.
Tack vare Anders Lindquists puzzel-
ltirmåga kom vi iväg.

Många gjorde ett brajobb. De som stack ut
extra var Jennie som gick till semi i 18 A.

Jesper som Iit ll i semi mot Ymer. Jesper
har spelet som krär s men Ymer är en grl m
kil1e.

Hur många vinner i tredje set när man har
haft 14 matchbollar i andra set?
Rätt Svar: Martina Haas

Martina Haas spelade sitt livs tennis under två
veckor i Båstad och slog den ena meriterade
spelaren efter den andra. Båstads matchfacit
blev 15 - 5!

Martina är en otrolig fighter. Det fick hon
verkligen betalt ltir när hon kämpade hem
hela 16 B.
Johanna kossade hela vägen till semi.
Att 1ä vara med och bidra till en
meningsfull liitid är helt underbad.

Kram Björnen



KALLE ANI({ CUP 2OO9

Kalle Anka Cup har en lång tradition i
svensk tennis och själva konceptet med
distriktsuttagningar där varje distrikt tar
liam en segrare i 11, 13 och 15-årsklass
(pojke och flicka ), som därefter fir spela
själva slutspelet i Båstad gör turneringen
speciell. Som exempel är det betydligt
tuffare att spela sig till Stockholmsplatsen
än att göra detsamma på Gotland....
Nåväl NPTK lyckades återigen fä med en

representant till slutspelet! Jesper Äkerlund
lyckades med den svåra bedriften att virma
Stockholmstävlingen ett år ung!!
Finalsegem mot Simon Freund i tre set satt
nog skönt. Därefter väntade slutspelet i

Båstad.

Stockholmslaget på plats under Sverigefinalen i
Båstad. Jesper gick till semifinal!

Ovriga i korthet: I l5-årsklassen gick
Christoffer Solberg fram till semifinal och
Iörlorade 5-7 i skilje mot Fred Simonsson
eller starld spel. I 13-årsklassen hade vi
ftirutom Jesper stora ltiruäntningar på
fuchard Solberg som dock lite oväntat åkte
ut i kvarlsfinalen mot Alexander Prelevic.
Elsa Melander som har haft en riktigt stark
utomhussäsong gick till semifinal där hon
Itill mot slutsegrarinnan Sofia Segerfors i
en mycket välspelad match ( Elsa fick
revansch senare på sommaren ).

JUNIOR-SM I BÅSTAD OCH
SKUMMESLÖV

ETT GL'LD, ETT SILVER OCH ETT
BRONS TILL NPTK!

Ärets Junior-SM var uppdelat eniigt
foljade: l2 och 16-årsklassema spelades i
Båstad och 14 respektive 1 8-årsklassema
spelades i Skurnmeslöv. Detta gjorde att vi
krurde lTa hela truppen boendes på pensio-
nat Neptun. Näsblpark var rikligt
representerade i klasserna.

Till att börja med villjag säga att alla som
var där gjorde bra prestationer. Det är en
1iöjd att skåda den "arbetskultur" som
växer liam bland Näsbyparks juniorer, alla
är skötsamma, träningsvilliga och ger
järnet på banan vilket gör att man som
ledare är stolt över gruppen.
Resultatmässigt om vi börjar med de äldsta
liirst gick Jennie Brobeck till final i l8-
årsklassen efter segrar n.rot bl.a både 5:an
och 6:an på Sverigerankingen. Finalen blev
en jämn historia där Jennie fick ge sig i tre
set mot svenska inornhusmästarinnan til-
lika EM-spelaren Valeria Osadchenko.
I 16-årsklassen kvalade Joham.ra Olsson in
ett år ung for att sedan ltirlora I :a matchen
i hur'udtävlingen i en jämn match. Madina
Haas vann en match i kvalet. I pojkarnas
I6-årskla:s kvalade Todd Äkesson in via
tre kassaskåpsåkra vinster. I huvudtäv-
lingen väntade Sverigetvåan Stefan
Lindrnark som biev lor svår. Clristoffer
Solberg och Aiton Waem gick drekt in i

En nöjd Jesper direkt efler finalen i



huvudtävlingen och vann varsin match mot
bra motstånd innan två seedade spelare
blev fiir svåra i andra rundan.

Anton Waern och Johanna Olsson trivdes i
vårandras sällskap mellan matcherna!

I l4-årsklassen var Elsa Melander vår enda
representant. Hon krigade sig till tre vinster
i kvalet utan att spela sin bästa tennis liir
att sedan ltirlora fiirsta rundan i huvudtäv-
lingen. I pojkarnas 14-årsklass spelade
Richard Solberg bra och vann lorsta mat-
chen i huvudklassen lor att sedan stöta på
Oskar Forsell som tillhör de bättre 14-

åringama i landet. Richard gjorde en bra
m atch

Richard Solberg spelade bra under JSM.

I 12-årsklassen gick Jesper Åkerlund liam
till semifinal efter övedygande spel. Väl
där hade har.r ltirsta set och 3-1 i andra mot
Mikael Ymer som så långt varit dominant i
l 2-årsklassen. Mikael slank dock ur
greppet men Jesper fick revansch i *

dubbelfinalen tillsammans med Calle
Söderlund lrån Saltsjö Duvnäs TK.
Som sagt hade vi nrånga deltagare ( drygt

20 ) och att nämna alla ryms inte men som
helhet gjorde alla ett grymt bra jobbl
Stefan

TR/iNARTIPSET MED
STEFAN ÅST-TN

ATT ATTACKERA MOT MITTEN AR
UNDERSKATTAT!

Nästan alltid när man ser en spelare gå på
nät spelas attackslaget ut mot sidorna.
lrackdelen med det är afl man öppnar upp
banan ör den som ska passera eller lobba.
D.v.s att passeraren kan välja att slå en rak
passering längs sidlinjen alternatir,t slå en
kort cross vilket irmebär att nätspelaren fir
en stor )ta att täcka. För att skära av dessa
vinklar måste nätspelaren gå nära nät vilket
gör att harVhon blir mer sårbar liir lobben.

Ska man attackera ut mot sidorna måste
man slå attackslaget så pass hårt och
välplacerat så att man avgör eller nästintill
1,g[r redan med attackslaget. Det kan
passa en spelare med starka grundslag men
med sämre nätspel. Med andra ord: Ett
attackslag ut mot sidan som inte skadar
motståndaren blir till en nackdel.

När du attackerar mot mitten med bra
längd ger du alltså inte din motståndare
vinklar vilket innebär att du som nätspelare
fir mindre )ta att täcka. Det passar spelare
som inte har något emot att spela en 1:a

volley innan han/hon avgör på nästa slag.
Den här strategin kräver alltså att du är en

duktig volleyspelare eftersom man som
regel tvingas spela minst en volley med det
upplägget. '

lo ll
i.ta.

men

'lr;



VIST I LAG-VM

En stolt Björn Stenqvist iden svenska
landslagströjan, Reds. Anm.

Undertecknad hade glädjen och äran att bli
uttagen i Sveriges trupp till 2009 års

lagvärldsmästerskap som spelades på
Mallorca 27 Aprllr- 3 maj. Kul!

Tänka sig att 1ä representera Sverige som
spelare och lagkapten ltir våft H-45-
landslag! Detta hadejag inte en tanke på
under 9O-talet dåjag var
juniorlandslagskapten ftr I 7- 18-
årsflickoma under en sexårsperiod. Bara
det var stofi då.

NåväI. . . lttrutom mig blev Håkan
Källmarker, Ullevi TK och Lars Malmgren
Söndrums TK uttagna i H-45-laget.
Av 26 deltagande nationer slutade vi på
plats l1 vilket vi var nöjda med. Vi vann

fra matcher och förlorade två.

Vi lottades i det inledande gruppspelet mot
.lapan, Östenike och Sydafrika. I och med
att vi kom i en flrlagsgrupp visste vi att vi
skulle få spela sex matcher sex dagar i
fttlid. Vi hade forberett oss noga med
lj 5isk träning rncr än I io r eckor innan.

I den lorsta matchen steg jag rakt in i
hetluften genom att på andrasingelrr inleda
dagens spel mot Japans "tvaa" Yabuta. Det
blev vinst i VM-debuten med 6-2, 6-0 men
matchen var mycket jämnare än vad
siflioma anger. Håkan lbrlorade mot
mycket säkre Iwarni med 6-l i skiljeset. -

.lag och Lars vam.därefter i två stenhårda
sel . Sverige- Japan 2-1.

Andra matchen mot slutliga VM-tvåan
Osterrike blev en snabb afftir. Vi blev
blåsta av banan. Sverige-Österrike 0-3.

Den sista gruppspelsmatchen mot
Sydafiika blev helt avgörande liir vilket
lag som skulle komma tvåa i gruppen.
Både Håkan och Lars vann sina singlar
efter bra spel. I dubbeln räckte vi på nytt
inte til1. Sverige- Sydafrika 2-1.

Nu väntade spel om platsema 9- 16.
Motståndare var Turkiet. Jag inledde mot
svårspelade och bollsäkre Turan. Första set
varade långt över en timma och trots en
mängd setbollar emot mig lyckades jag till
slut vinna det med 7-5. Andra set blev
aningen lättare, 6-2. Håkan vann stadigt i
två raka set och dubbeln spelades fläckliitt
av Håkan och Lars. Segem var skön då vi i
forlsättningen spelade om platserna 9-12.
Sverige-Turkiet 3-0

I den femte matchen kunde t i inte stå emot
Australien. Trots vanliga kämpatag
ltirlorade jag mot Ferguson och Håkan mot
Arms i singlarna. Dubbeln Iörlorade vi
trots bra spel. Dessa två australier gick
veckan efter till final i dubbel i de
indiv jduella världsmästerskapen där de
dock fick stryk av Janne Gunnarsson med
parlner i skiljeset. Sverige-Australien 0-3.

I den sista malchen räntade placerings-
match mot Italien om platsema 1 1- 12.
Vem vill lorlora den sista VM-dagen mot
Italien? Svar: INGEN!!!
Elier två rafflande singelmatcher där jag
forst lorlorade mot Beretta 3-6, 5-7 och där
Håkan vann mot De Ponte med 6-4,6-4,
lyckades jag och Håkan kämpa hem
dubbeln i raka set. Sverige-Italien 2-1 och
vi slutade på plats 1 1 .

Det var en underbar avslutning på ett
makalöst äventyr.

Vilken nation vann VM då? Jo Tyskland
besegrade Östenike med 2-1 efter en
fantastiskt bra drabbning där alla matcher
avgjordes i skiljeset./ Björn Stenqvist



\.ETERANRAPPORT
Våra tävlingsveteraner har varit flitigt i
elden under utomhus säsongen men med
något mindre liamgångar än de senaste

åren. NPTK är dock fofifarande en av
landets bästa veteranklubbar på herrsidan.

SERIESPELET
FJra av våra fem veteranlag spelade i
division I utorrhus. Resultatmässigt gick
det dock sämre i år än de senaste åren. Två
av lagen blev nedflyttade. H35 laget har
tappat några riktigt bra spelare och
hamnade på sista plats. De som spelade var
Fredrik Waem, Fredrik Ahlqvist, Mats
Wänlund, Stefan Andersson och Jan
Rydegran. H45 laget blev tyvän också
nedflyttade då man hamnade på femte plats
i en mycket jämn serie. Bjöm Stenqvist,
Jan Rydegran, Peter Puranen och Micke
Zetlerberg gjorde vad dom kunde men
hade inte turen på sin sida. H55 laget med
Anders Björklund, Göran Zwahldn och
Anders Svensson hade SM guldet 1iån
lörra året att lör)\ ara. Även här \ ar 5erien
rnycket jämn men man slutade bara på

lärde plats 2 poäng från vinnarna. H65
laget, som vann SM guldet inomhus, var
larorit till seriese;rem men Börje
Skånberg, Ulf de Faire och Jan Dahlqvist
hade inte det nödvändiga "fl1tet" utan blev
trea. Vårt andra lag i H45 var
nyuppfll'ttade till div 2 men motståndet var
vål tuffl så det blev respass tillbaka till djv
3. Hela åtta spelare altemerade i laget,
nämligen Håkan Wittgren, Johan Ewetz,
.lohan Regrrdr, .Tonas Wetterdahl. Lasse
Nordström, Micke Zetterberg. Pär
Svensson och Torblörn Jacobson.

VETERAN SM
NPTK har ju lyckats bli bästa klubb på
herrsidan två år i rad i VSM men trots
många fina placeringar räckte det inte
riktigt den här gången. Vi hade dock fyra '
man i semifinal i singel nämligen Frejrik
Waem, Jan Rydegran, Anders Björklund
och Göran Zwal,len. De två sistnämnda var
dessutom i dubbelfinal.

Anders Svensson i mitten fick både dela ut och
ta emot pris!
Vår egen veterantävling i juni hade
återigen ett rrycket starkt startfrilt och
fortsätter att beliista sin ställning som
landets efter SM bästa veterantävling. Det
var glädjande nog också nltt deltagar-
rekord med drygt 100 startande. Här
lyckades Anders Svensson vima sin "egen
tävling" liir lorsta gången getrom att slå
klubbkamraten och mångårige klasskam-
raten Torbjöm Backvall i H60 finalen .

Andra bra resultat var final liir Bjöm
Stenqvist i H45 samt semifinaler ltir Janne
Rydegran, Anders Björklund och Börje
Skånberg.

\.ETERAN RM
Flera av våra bästa veterar.rer deltog inte i
RM av olika skäl men vi nådde en hel del
fiamgångar ändå. Björn Stenqvist gick till
hnal och Mats-Olof Engarås, Jan Rydegran
och Börje Skånberg gick till semi. De två
sistnämnda fick tyvärr lämna wo då de inte
var kuranta på rnatchdagen.

Jan R-vdegran har haft en mycket bra
utomhussäsDng!

GLOBETROTTER VETERAN CTIP
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. Här hittar du anmälningsalfisch och information om l(M,

som spelas 2 - 7O januart,
Inom kort startar årets stola

tennisfest med mängder 
^\tspiinnande inslag. Tre finaldagar,

en hätlig Hubbfesg KM-snaclg
umgås på "Kristerz/Luddez", alla
expertkommentam från läktama"
KM-chipsen och mycket annat.
Varie finalpass avslutas med en
prisutdelning. Du kan här ta del av
vad årets KM kommet att innehålla,

Lycka till!

Måndag 21 december
Sista anm?ilningsdagqn

Tennishallen och eddre@notk.se

Obs! Finaltiden fär ej flptas

Tisdag 29 december
KM-Irttniog

Onsdag 30 december
Match- och tidsschema kl 19.00

Tennishallen och wwu.notk,se

Lördag 2 janwai
Första speldagen
KM:s första matchd säfts igång,

Onsdag 6 januan
Finalpass och prisutdelning
CENTRE COURT
Kl 15.00: Herra 65

Kl 16.30: Herrar 75

BÅNÄ3
Kl 15,00: Herrar 45

Kl 16.30: Herrar 55

BANAl
Kl 15.00: Hettzr C

Kl 1630: Damer C

I-rirdag 9 januai
Junioremas semifinalet
Finalpass och Prisutdelning
KI18.00: Klubbfest
CENTRE COURT
Kl 10.00:Herrdubbel 75

Kl 1L30: Damdubbel A
Kl 13.00; Herrdubbel Å
Kl 1430: Damet A
Kl 16.00: Her"at Å
BANA3
Kl 10.0ft Mixeddubbel A
BANAl
Kl 10.00: Hendubbel 65

Kl 11.30: Damdubbel B
Kl 13.00: Herdubbel B
Kl 14.30: Damer B
Kl 16.00: Herar B
BÅNÄ4
Kl 10.00: Mixeddubbel B

Söndag L0 januari
Finalpass och prisutdelning
CENTRE COURT
Kl 13.00: Flickor 10

Kl 14.30: Flickot 12

Kl 16.00; Generationsdubbel Ä
BÄNA3
Kl 13.00: Po;kar 10

KI14.30: Pojkat 12

Kl 16.00: G enerations dubbel B
BANAI
Kl 13.00: Pojkar 14

Kl 14.30: Pojkar 16

BANÄ4
Kl 13-00: Flickor 14

Kl 1430: Flickor 16

KM-snack
KM-s nyhesbrev kommer ut under

namnet KM-snack I nyhetsbtwet
kommer resultat och kommentarer
matchema, spelprogram och förstås
små blickar framåt med i
spelprogrammet med analyse! att
6nnas-

Klassbegränsningar
Henar B-klasset
- Ej r..unrut'ts ]dasseo 05-09"
Herrar C,
- Ejvunnit "C-klassen 05-09
- Eridast seniorer
Damer B-ldasser
- Ej runnit "B-klassen 09"
- Endåst dalner
Damer C
- Ej \,-L{mit "C-klassen 09"
- Endast damer och senioter
Generationsdubbel
- Endast med bam, bambam

osv,

...och natudigtvis
en hel del roliga inJåg undet

pagående spel ftån åskadarplats i stil
mecl:

- nu har han nog åft gummiarm.
- anej! , nu blir det dubbelfe! wågar

inte titta.
- hans kläder måste vam ett nufimer

föt srnå.

Anmäningsaffischen pä

Klubbmästerckap I Näsblparle Tennisklubb inne 2O1O

nästa sida$



NÄSBYPARKS TENNISKLUBB INBJUDER HÄRMED SINA MEDLEMMAR TILL

2010
LÖRDAG 2 JANUARI - SÖNDAG 10 JANUARI

Regerande mästare Avgift
Andreas Hammar 180 kr
Mats Wänlund 180 kr
Peter Månsson 180 kr
Othilia Lindqvist(2008-9) 180 k
Åsa Hoff 180 kr
Ulrica Atterblad 1 80 kr
Johan Regndr(2008) 180 kr
Anders Björklund 180 k
Anders Svensson(HS60) 180 kr
Christer Koch(HS7O) 180 kr
Björn Sahlin/Fredrik Rogersten 90 kr
Johan Orestllars-Erik Bratt 90 kr

90 kr
Karin Wetterdahl/Amelia Lindqvist 90 kr
Christer Koch/Kalle Svensson(2008-9) 90 kr
Christer Koch,{Lars Lieberg(HD7O) 90 kr
Mats Wiinlund/Cindy Wänlund 90 kr

90 kr
Fredrik/Oscar Waern(2008) 90 kr
Mats Wänlund/Robin Wänlund 90 k
Anton Waern(2008-9) 120 kr
Johanna Olsson(2008-9) 120 kr
Robin Nordlund-Atterblad 120 kr
Elsa Melander(2008-9) 120 kr
Joel Åkerlund 120 kr
Enni Zander 120 kr
Philip Olsson 120 kr
Cindy Wiinlund 120 kr

Bäst av 3 set, tiebreak vid 6-6 i alla set.
1O-ars klasser: setstart vid 2-2
Måndag 21 december. NPTK-hallen, eddie@npl.k w
Tisdag 29 december Seedning NPTK.
Onsdag 30 december kl 19.00
NPTK-hallen www.nptk.se
Obs! Finaltiden får ej flyttas

Sker i samtliga klasser på finaldagarna.
Flest antal KM-games,Årets bragd-pris, Fair play
Edward Johansson

Klasser
1. Herrar A
2. Herrar B
3. Herrar C
4. Damer A
5. Damer B
6. Damer Ö

7 . Henar 45

8. Henar 55

9. Henar 65

10. Henar 75

11. Hendubbel A
12. Hendubbel B
13. Damdubbel A
14. Damdubbel B
15. Hendubbel 65
16. Herrdubbel 75

17. Mixeddubbel A
1 8. Mixeddubbel B
I 9. Generationsdubbel A
20. Generationsdubbel B
21. Pojkar 16

22. Flickor 16

23. Pojkar 14

24. Flickor 14

25. Pojkar 12

26. Flickor 12

27. Pojkar I0
28. Flickor l0

TÄVLINGSFORM:

SENASTE ANM.DAG:
LOTTNING:
MATCH- & TIDSPROGRAM:

PRISUTDELNING:
EXTRA PRISER:
TAVLINGSLEDARE:

Klubbmästerskap I Näsbyparks Tennlsklubb inne 2O1O



NPTK.SHOPEN
OKTOBER.
SPECIAL !

Under denna månad har Du
som medlem följande
erbjudanden:

1. l5o/o pä alla
tennisskor (gäller EJ
Reaskor * andra
redan nedsatta
skomodeller)

2. Köp 2 tennisplagg,
och Du får den
billigaste för halva
priset!(gäller EJ
plaggen med 507o
rabatt som hänger
utanför kontoret)

tsaaorar

HALSNINGAR-KRISTER

Tromben
N,4ed emstidning utglven av NPTK,
Näsbyparks Tennisklubb i Tåby

Ansvarig utgivare: Kenneih Bergbom
ld6 och red gering: Kenneth Bergbom

Tromben utkommer med tre nr per år och
dislribJeras gralis t al a ned erra.

l\,4ed emsavgift vuxen: 500 kr.
l\,4edlemsavgift barn: 250 kr.
Familj: 900 kr.

Tromben har fått sitt namn efter ett
otagbart tennisslag. Det är en mycket
bahåtskrLvad stoppboll so.r slar 1eo pä
mottagarsidan men far tillbaka som en
bumerang.

Adress till klubben:
Näsbyparks Tennisk ubb

Bergtorpsvägen 41, 183 64 Täby.
Iel: 08-756 22 02, fax: 08-75641 10.

E-mai : nfo@notk.se

Hemsida: !4ryWjpi!.SC

Kansliet har öppet:
lvlån ts, tors 9-18.
Onsdagar,fredagar 9-1 4

Hallen är öppen för spel alla dagar 7-23


