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Antligen snart dags

Banpremiär I maj
visst kittlar det lite extra itennisnerverna när det börjar närma sig sommarsäsongen.
lnget är som grus under doljorna, att höra l(nastret när man glidbromsar i ett rappert
försök att fånga bollen. och snart är det faktisl<t dags. Låt oss hoppas på en lika fin
sommar som förra året.
vi i NPTK är ju extra lyckligt lottade med en så fin anläggning i en narursl<ön omgivning.
Var annars l<an du avsluta en ruffig tennismatch med ett äkta havsbadl

igen !



Ordföranden har ordet

Tennis - ett set att umgås

Derta har varit NPTI( valspråk eller slogan sedan flera
år. Det skall ses som ert positivt uttrvck fbr klubbens
ambition am skapa en atmosfär som gör tennisspelandet
till en sällshapssport. Vi menar att umgänger i klubben
nellan spelare och medlemmar har ett värde i sig.

Genom en bred klubbverl<sanrhet för alla spelar.-kate-

gorier - yngre och äidre samt tär'lingsspelarc och
motionärer - r'ill yi åstadkomma en bra klubbkänsla som

stärker samhörigheten och umgängct.

När dct gäller spelare son enclast hyr banticlel och
motionärer som deltar idivisions- och gr-,.rppspel är det
självklart att trran gör det för att nran trivs ned
ungänget och sina med- och motspelare.

I träningsverksamhcten försöker vi att lostra de unga till
Fair Play ocl.r att inte berrakta spelaren på andra sidan

nätet som etr morstånclare i negativ betydelse. (]enom atr

arrangera seriespel och lagtävlingar även för de alla
yngsta försöker vi att stärl<a deras klubb-känsla.

I dag.l:ig.r rl.ullc ri 'ilja \e mer .r\' .l'nrrranr rern:\'
spelande mellan tränings- ocl.r tävlingskompisar- utan
tränares inbiandning. Vi trol att det äl en bra match-
träning samtidigt som det är positivt lör att ut.,eckla

uppträdander på tävlingsbanan.

Fair Play för föräldrar
På juniorsidan har föräldrarna en väl så r'iktig roll som

tränarna i lostlan och uweckling av våra tennis talanger'.

lnom Stockholms'Iennisförbund, där jag också är ord-
förar.rde, har vi t:rgit fr-am några enkla Fair Play-regler

som roralLlrar Dor r-lnKa Pa:

. Ban skall ha loligt i sin tennisverksamher.

. Ställ inte större l<rav på barnen än de kan klara av.

. SpelgJädje och kreativitet fiiimjas av atr barnen.

uppmLrntras t ill cgna initiativ.
. Tennisspelaren utbildas på lång sikt.
. Ta upp er'. svnpunkter på barners träning mecl

tränalen och inte med barnet.
. Vad du säger och gör tar barr.rer.r till sig.
. Tänk på art du också reprcscnrerar rennisklubben.
. Vlr err löredane Jrer urarrlö- ban,rrr.

I:öraldrar - gör så här undel marchl

. H:ilsa på morsråndarens löräldrar törr m.:i;r;:.

. H.rrg.irnr nren gör'.lrr 1,. errlo. r \( .a

. Applådera även åt motståndarens bra boilar.

. Coachine är Ii;rbjuder men lijä1p gärna ril- g.:lom
att se positiv ut.

. Uppmuntra Dirt barr.r att upplora sig br,: e'ih :ir
l<ämpa väl.

. l3landa dig inte i don.rslut. l)et skörcr donar; ;i-.r
spelare själva.

. Det måste vata tillårer art förlora. l rrr irll:ic :r: srö,i.

. Gr atulera orotsråndaren vid lörlusr och ör.k: l., ;k...

till i nästa rnatch.

Ol<ade avgifter eller reklam intäkrer
Jag har irgit upp clet här i tidigare nurrm<r a.. 

.I-onben.

Om vi inte kan öka våra rel<lam och spon,:cr:ini:lier
måste vi höja tränings och banar.gilierna.

Vi har maximerat våra inriiktsmö jlishet;r tör urbilJ,
ning, träning och banuthl.rning. Skall vi kunna b;-hrrlla
nuvaLande kvanLitet och kvaliter i rerksan herer rråsre

vi höja avgifterna, om vi inte kan iå in penear på annar
särt.

ll{ed tanke på att så många il r'åra medienrmar är r-erk-

samnra i nälingslivet kan der n'ckas närkligr arr inre vår
klubb kan nå samma nivå på sponsrinq och reklam som
jämför-bar a idrottskluLrbar.

Jag bcr darfOr alla medlemnar som sj:ilr.a är f-örctagare

eller har goda rclarioner i nåeot f-öretag att medverkir till
försiiljning av en rcklamplats eller någon annan spon-
sorinsats i reklamsylie.

Du som har en bra intäktsidd rag kontakt med kanslier
ellel unclertecknad. din insats kommer art uppmärksanr,
mas ocl.r clu biclrar till irtt avgifterna l<anske inre behör'er
hOjas. Vi kan tänka oss att bilda en VlP,grupp , NI, t Ks

Suppor rcrklr,Lb b - fbr reklaml<öpare, sponsorer och
medlemm,rr som förmcdlar sådana aflälel och insatscr.

Med brisra hälsninsir
Lars Ot'e Åt,,;'0,.

Ordfiir;ndr



Klubbchefen har ordet Blasilicn i Davis Cupl Dcr var cn smärre bragd art vi

Filer en vinter med en mängd tennis:rktiyiteter srirr nu
'..rrrn och uromhussäsongen för dönen. förra somn-raren
'.er.-rr litet trendbrott. Det var fler som spel:rdc tennis på
\.isaäng än undcr de senasre sofirrarnit. För'hoppn ingsvis
-rorrsätrer den trenden. Tännis kan i princip inte spcias
under vackrare, trevligale former än vad vi kan er-bjuda
'. \ ,sa,rrrg nre.l de" ur.okr.r lJg,.

Har du ingen partnel, kansl<e r,åra vuxcnl<ulser kan vara
naqot. Då får du ju n1a te nnisr,änner samridigr som clu
kan slipa på dina tennishunskaper. T(lubbtävlingar, r,ux-
enkurscr, rennisskolor, externa tiivlingar för jLrniorer och
retela[er, veteLantennis. ja listan på Näsaängsalitiviretcr
kan göras rinnu längrc, Näsaäng är allticl viirt ctr besök.

-\ntingen kan du spela en tinure rcnnis eller så l<an clu
slå dig ned med cn halfäkopp i handen och ritta p:i Lcnn-
nis samridigr sonr du tittar ut över- tennisbanor-na och
har.et...

Huvudansr':rriqa p:i Näsaäng iår konrrDel atr varir
Henrik Aare och Krister Lundin. Henrik krinnel ni igen
fr'ån ltjrr.a år'et på Näsaiing, vuxcnkuLser, junior.triining
n.ied neLa. Krister har cn del av er hunnit trrifla i våt
trevliga shop och cafereria i tennishallcn.

Personligcn anser jag att Kristers anl<ornst har höjt mecl
Lemsservicen l,trerligare. UtbLrdet i både shop och cal'cre-

ril hal fijrbärtr.ats markant. H:u ni inrc besökt shopen
iin nu, gör detl

Sportsligt har- fr,rnrgångarna forrsatt uncler inomhussii-
songen lör NP'1'K. P-l8 laget gick till i fina1 i Svenska
juniorcupen divsion 1. H,35 laget vann clivision n'å.
Hilda Melancler gick till fin:r1 ir,:irldens störsr:r junior.

tävling, SAI.K Opcn necl mera .

Elrtcr två års jobb och un eckling av clir.isionsspclet tack-
ar nu Sven Follin ftir sigl Ett storr racli till Sven för hans
arbetsir.rsatsl Dctta bewder också atr vi sö1<er någon mcd
ljus och lylrta som kan ta övcr arbetet som divisionsan-
svarig.

Överhuvudraget behöver clet ideella ledar.skapet sriirlias
lttetligare i klubben. Är'cn on det gårr åt r:itt håll undcr
senare å1. Här vill jag pass:r på att tacka alla ledale Lrch

funkrior.rärer som gör et jätrcjobb. Irtt exrr:l*racl( rill
John Eric Dahl och hans iildrc vercraner som lyller en
ololi;r rikrig'unkti,'rr i I'ubo. n.

I dcn .ror; rcrrrri.r..r lderr v.rl oer liul .rrr r i Lurr,l, l'r'<i-r.

kuncle slå ut Brasilicn mcd Kuerten i spetsen.\/em vct,
kanske vi Får se marchcn not Ausrralien på någon annan
l<anal än SVT Extral...

Vissr ligger det något i arL rennisens orroliga framgångat
pir 8O-talet sl<inde bort meclicrna. Men lite 1<onsrigr
känns det art en träningslandskanp mot Finiand i
Sweden hockey games l:ir.mcr ticl i spor-rspcgeln än ett
lag-VM i rcnnis.

L)avis-cup hjr,ilten Jonas Björkn.ran är l-ör- övrigt ert
lcvancic bevis på att hår.t arbete och envishet lönar sig.

Jag komnrer ihåg när Jonas Björkn.ran som 17-18åring
åkte omkring på svenska somnarrär,lingar Han var-

absoltLt inte högst rankad i sin åldersklass, absolut inre
den srörstl talangen (om nu inte envishet och hårr ar.be
te ska räkn:rs itr i begr.eppet talanq), hade/har inre någon
markr'ärdig rcltnik. Men en seriösar.e idrotrsman finns
tiog irrtc.

Till sist onsl<al undeltecknad alla medlemmar en riktigt
skön vår och sotnmar med mr.cket tennis och sol!

Ke nu e th Bergbt, m, h lLr b b c b ef

Tromben
Medlemstidning utgiven av NPTK, Näsbyparks
Tennisklubb i Täby.

Ansvarig utgivare: Kenneth Bergbom
Grafisk form: Kjerstin Gyltman
Tromben utkommer med tre nr per år och distri-
bueras gracis rill alia medlemmar
Medlemsavgift vuxen: 350 kr
Medlemsavgift barn: 150 kr Familj: 700 kr.
Tromben har fått sitt namn efter ett otagbart
tennisslag. Det är en mycl<et bal<åtskruvad stopp-
boll som slår ned på mottagarsidan men far tillba-
ka som en bumerang.
Adress till klubben: NPTK-hallen, Bergtorpsvägen
41, 183 64 Täby.

Tele:08-756 22 O), fax:08-756 41 10.
E-mail: info@nptk.com. Hemsida www.nptk.com.
Kansliet har öppet:
Mån. 9- 14, tis. 9- I 8, onsd. 9- t4 & l7-20,torsd. l0-
I 8, fred. 9- l2 och I 7-20.
Hallen är öppen för spel alla dagar 7-23.



Att tänka på när du spelar grustennis
Denna gång komrner tekniktipset inte enbart handla om
tekniska tips. Vi närmar oss, enligt nig, tennisens bästa

tid- grus säsongen. Därför tänkre jag bjuda på Jite likvä1

slag som fotarbetstekniska, strategiska, mentala, och

$.siska tips.

Generellt om grustennis:
Det tar tid att skapa en bra grusstrategi
Grustennis kräver en relativt stor variation av slagkom-

binationet ör att vara riktigt lyckosan. Detta tar tid att
öva in. Arbeca med olika kombinationer av höjd, vinklar,
längd och skruv, för att kunna lörflytta din motståndare,

och därmed få denne i obalans. Därtill kräver grusten-
nisen mer av dina $'siska delkapaciteter Att spela nyck-
et tennis på grus ger en större insikt itennisbanans n.röj-

ligheter och begränsningar, Jag tror också att man genom
att spela mycket tennis på grus, kan träna upp sin

spelupplattning och bollkänsla, mer än vad som är

möjligt på snabbare underlag. Många av dagens mest

framgångsrika tennisnationer hal betonat tennisurbild-
ningen av sina juniorspelare rill grusspel.

Efterson grussäsongen är'kort i Sverige, så bör du försö-

ka spela så myckct som möjligt under den tiden som

grusbanorna är i bruk.

Teknik
Arbeta med kropps rotation på grundslagen
och sefve.
Duktiga spelare som kommer från länder där man

huvudsakligen spelar på grus har genelellt sett en god

teknik i sina gr-undsiag. Orsaken till detta är säkerligen

flera. En orsak dr att det långsamma underlaget ger-

spelaren tid att genomföra slagen fullt ut, dvs med full-
ständiga svingar, kr-oppsrotation och tyngdöver1töring.

En annan orsak, enligt mig, är att det långsamma under-
lager kräver iltt spelaren själv sätter årt på bollen, för att
kunna pressa motståndaren. På snabba underlag kan

man ofta nyttja motståndarens fart och skapa press

enbart genorn att "blockera" tillbaka bollen.

På grus krävs att spelaren s.jälva kan skapa fart. Detta gö1

han/hon enklast genom att använda sig av den så kallade

kineriska kedjan (dvs biomekaniskt korrekta kropptrota-
tioner. men vi kan rala mer om dctta i ert annat teknik
rip.t .amc ryngdöuerlöring.

Enkelt uttr,vck skulie man kunna säga att det inrc räcker
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Teknil< tipset -

med att stå stilla och bara slå/ svinga/ rotera med armen.
On vi tittar på kastgrenar (exempelvis spjurkastning
ellcr kula), vilka oftast går ut på att själv skapa så mvck-
et årt på foremålet som möjligr, ftir atr komma längsta
möjliga sträcka i cn viss riktning, så ser vi art kastarna

nyttjar sig av likväl ryngdöverftiringar som kropps-rota-
tioner. Hur ofta ser vi motsatsenl Det vill säga en kul-
stötare ahcrnarivr sp.jutkastare av hög klass, som står stil,
la och svingar föremålet enbart med hjälp av armen?

Sträva efter am använda dig av mer ryngdöver-föringar
och kroppsrotation. Med hjalp av detra kommer du själv
kunna sätra mer falt på bollen. Denna farrökning hancl-
lar inte enbarr om att slå hårdare. utan kanske ännu mel
om att kunna placera bollen på olika ytol av banan och
med olika variar.rter och nivåer av skruv Dct långsamma
unclerlaget kommer ge dig tid rill denna, initirtlt. tägot
mer tidsödanc{e och kornplicelade slagteknik.

Träna på att glida i sidled och diupled.
An glida på gruset ger rnånga gånger en bärtre balans i
slagögonblicket. Du bör arbeta med atr glida till bollen
och sedan stanna. Se till atr glida på den fot som passar

bast till det slag du skall slå.

Strategi
Använd mer överskruv, spela bollen högt
över näL
Grusspel kräver mer tålamod och atr du undvikcr egna

misstag. Cenom överskruv och bättre höjcl över nätet
skapas bättre marginaler. Den hoga studsen gör att din
motståndare lår svårt att sätta press på dig. Många
gånger kan t.o.n. en boil mcd hög studs leda till atr det
blir du som får pless på motståndaren.

Bollen måste spelas med god längd.
An du får längd på bollen, leder till arr din morståndare
får ännu svårare att särta press på dig. Slag rr-red bra langd
är också grunden för att clu skall kunna {å ett läge för slag

såsom korr cross, stopp boll, vinnare osv.

Kombinera höga slag med krallig överskruv,
följt av ett slag med rnindre överskruv.
SIå ett antal slag mcd klaftig överskruv och bra lär.rgd tills
motståndar-en tappar sin Längd, fur att därefter slå ett slag

med mindre skruv avsetr för vinnarslag alternativt
avanccmang till n_iit. 

-lempovirlingen 
är mycket effektir-

oc\ ledcr oha rill mångr ulrrr po;nS.



-\nackera inte alla korta bollar
J:- Jr liktigt arr lära sig vilka korta bollar som bör

=---.-:keras. En dålig attack gör:rtt du lätt blir passeracl.

Iår dig använda stoppbollen.
-:r antal höga bollar med l<raftig ör'erskruv gör ofia atr
::--orsråndalen hamnar långt bakom baslinjer.r, att
r.rrefier slå en väl avvägd sropp boll ger på erus i månsa
:.rll en vunnen poäng.

Lir dig använda kort cross.
Efter ett anrai bollal ned bra längcl och kraftig ör'er
skrur'', han.rnar ofra motståndaren långt bakom baslinjcn
lom dennc inte redan ntissat vill sägal), n.rirnga gånger
rappar också nlotstiindaren här längden på sina slae. Att
clå slå en kolt cross, så att motståndaren blir n'ungen att
springa sncrt lramåt och utanlör singel och dubbellinjen
är ofta oerhön effektivr. Löpstriickan blir lång och tung.
Om r.notståndaren inte skullc missa cletta slag, så hal du
i alla fall lagt en bra gruncl rill art rröta ut honom/
henne

Använd vinklar och över-
skruv då du servar, framför
enbart hastighet.
L,n serve som stuclsar högt och eer
en bla vinkcl, kommer vara en

titrr ilLt grrrrrd 'Är.rrr Jrr .L.,'l r,r :r:-

ti:rtivet i duellen. Onr du i serye kan I

få motståndaren art slå sin letur
utanfbr singelJinjen, och om du sedan slår dirt nästa slag

i rnotståndarens ancLla hörn. så har din morsråndarc fårr
springa mellan 9,5 till 11 merer. Derr:r leder i det långa
loppet månea gånger till utmattning hos din morstån-
darer.r. En serve som rill största delen bvgger på hastighet
ger oltasr inte tillräckligr med cFfekt och tröttar ofta ur
clig mer än morsråndaren.

Acceptera vinden och försök nl.ttia den till
din fördel.
Då du har vinden i ryggen bör- du spela nrcd kraftig över--

skruv, på detta sätt kommcr du antagligen snan lå en
kolt boll från motstiindaren. Har du motvind måste du
slå betvdligt hårdare och med mindre överskruv, har du
en bra underskmv och/ eller stopp boll så bör- clu anviin-
da dessa slag. Råder sidovind så bör du undvika raka slag

i vindens riktning, korta closs med mycker skrr-Lv i vin,
dens rikrning är'där-emor olra effektivt.

Använd varialion då du hamnar i dlfensiva
situationer.
Utgå Från an slå hc;ga över skruvade lobbar, raka, mot
mitten cllcr closs, clå morsråndaren får press på dig. Mcn
biancla gärna in l<orta låga om du märl<er:it norsrån-

r.!

daren följcr upp sina atracker rill nät. Orn denne fuljer
upp mycket på nät bör laka ocl.r cross passering ske, san.rt
en hel del lobbar.

Mentalt
Acceptera mentalt, att det kommer bli långa
boll-dueller.
På grus nåste clu irrbeta hårt ltjr att vinna duellerna. Det
långsamraa undellaget gör att du nråste slå många slag
innan duellen är över. Acceptera detil mcnraft innan du
går in på banan.

Försök att själv ta alla slag.
L)et är nenrah vil<tigt att din inställning är art bollen
sl<all in i bar.ran, oberoende hur svåra slag n.rotståndaren
slår. Att du får tillbaka många bollar hommer att skapa
en frustrilrion och ert oegarivr tänkande hos många a,,,

dina motståndare.

Använd tiden mellan poäng€rla.
-Iiäna som om det vore matchl Använd tiden mellan
duellernir rill att ta kontroll över din fysik och ditt psyke.
Clruset ger längre ducllel och därmed ökacle risker för
t.nental och fi.sisl< utmattning. Det är mychet yiktigr att
du spelar varje poär.rg med all den mentala och fusisl<a

energi som du har. Använd tiden mellan poängerna rill
art ladda upp denna cnergi.

Fysiskt

Jobba hårt med din fysik.
Arbeta med din snabbhet, styrka och rörlighet. Du
måsre olka ta dig rill bollcn, slå med kraft (för at få ö\,er-
skruv), rrots att bollen går många gånger över nät. I)et
hårda arberct dra ihop dina muskler, stretcha därlör
mycket.

Försök tfötta ut motståflda-ren fysiskt.
(irus ger stora nöjligherer at tröta ut motståndaren,
särskilt då man måsre spela en hel turnering. Enlda
strategicr såson att honsekyent slå bollen i vartannat
hör'n, eller slå 2 slag mor backland och sedan ett slag
mot forehand osv blir rnycket jobbiet fc;r n.rotståndaren
efter ctt tag.

Spela biist av 4 eller 5 set.
Crusmatchcr är i många fall f'siska och mentala test.
Om du på träning spelar 4 och 5 sets matcher så kom-
mer du vara van vid att prestera mcd hög enerei i tredje
set.

Johan Hadsberg



sAP JUNTOR OPEN - Hilda Melander finalist i

Bra insatser av de våra!!! SALK OPEN!
Under dc wå sportlovshelgerna spelades traditionsenligt
våra internationella juniortävling SAP junior Open för
flickor och pojkar 14 och 16 år. Det var väldigt starka

staltålt i de olika klasserna och ett flertal av Sveriges

absolut bästa spelare deltog. Dessutom var några av

Finlands bästa spelare med. Att ha en sådan hältävling
på hemmaplan är oerl.rört r'ärdefullt. Dels får våra spelare

se på och vissa fall tampas med de allra bästa, dels

uwecklas ldubbkai.rslan biand spelare och föläldrar när
man samlas kring ett arrangemang och jobbar tillsam-
mans.

Våra egna juniorer kär.r.rpade på storstilar. Några rnåste

nännas lite extra. Gustaf Helgesson gick som oseedad

till semifinal i PS 16. Gustafgår en intressant framtid till
mötes. Numera kombinerar han sitt unika spelsinne
med hårt arbete. I samma klass svarade Marrin Hagman
ftir en storstilad insats iförsta omgången när han ful-
lkomligen blåste Vixjös )C(X Tschanninen (rankad rx i
Sverige) av banan. T1wärr srämde spelet ir.rte lika bra i
omgången efter. För Martin galler der att försöl<a bli bät-
tre $.siskt och clärmed höja lägstanivån.

I FS 14 visade Erika återigen att hon rillhöL de tio bästa

flickorna i landet. Erika tog sig till semifinai och hade

där gamebollar till 5-5 mot Sverigetrean Anirie
Göranssorr. Om Erika kan hOja sin träningskvalitet
kanske det är hon som vinnel om ett årl?

Stort tack till vål samarbetspartner SAP Svenska AB sorr
gjorde arrangemanget möjligtl

Stort tack till alla ingen nämnd,
ingen glömd som ställde upp
och hjalpte till så art vi kunde
genomföra ett bra evenemangl

Under rvå jullovsveckor

Tävlingsledaren Anders Björklund
flankerad av Erika Lundberg och
Daniella Jönsson igruppen FSl4.
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spclades världens största inomhusturnering, SALK
Open. Näsbypark hade cirka 20 spelare med. Der var
många som skötte sig med den äran och r.ann cn hel del
marcher. Av utrymmesskål får Yi begränsa oss till att
nänna några.

AlL'a bäst lyckades Hilda Melander. Hilda gick anda
fram till finall Mest nöjd var hon nog med semifinalen
då hon besegrade en ryska i laka serl I finalen blev Maria
Klein för svår. Men det stod verkligen och vägde i andra
sctl För Hilda som har ett enormt spelsinne, galler det
nu art utveckia sin teknik yrterligare. I pris fick Hilda
bland annat den störsra godisråtta som någonsin skådatsl

I samma l2-årsklass svarade även Tina Lundberg och
Charlotre Fabricius för bra insatser.

I FS 14 var Erika Lundberg snubblande nära atr nå
kvartsfinalen. 11ruärr föll hon mor en Göreborgstjej efter
en nästan rre timmar lång holmgångl

I PS 14 gjordes docl< den kanske spelmässigt bästa insat-
sen under detta SAIK Open. Det var Jens Älmgren som
i en "David mot Coliat tillstäilning" lyckades besegra en
två huvuden större spelare. Detta skedde tack vare
snabba fötter- och listl Om Jens kan förbärtra sitt hunör
går han en ljus framtid till mötes!

Der var r'tterligare ett koppei spelare som spelade bra och
vann ett antal matcherl

l

t,r



Fotoalbum från SAP Ju nior
Open-tävlingen

från februari 2003.

Till vänster: Vinnaren i Fl6 Sara
Sl<agegård och tävlingsledaren Anders
Björklund.

t\ecan: trnåttscerna i PS l6: I im
Göransson och Emil Dahl.
Nedan till vänster: Finalisrerna i FSl4:
Annie Göransson och Caroline Virdhage.
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Information från tävlingsl<om m itt6n

Jaq liil börja med at racl(it samrliga sorr h1älpte till mcd
och omkring SAP Open, tach, tack, rack och tack ll Det
qjorde vi bra, hulla, hurra I (Planelinqen srarrac]es r.eclan

i :rugusti föla årct I)

\-i avverkade 135 matcher på cle båcla hclgcrna fredag till
söndag, varil, 92 matcher sista helgen ll

L)et rlärktcs att det var spordon det val mvcket sr'årt arr
f-å flan fiurkrionärer ll]

SAP-Opcn iocl<ade som vanligt "eliten" i både poll<- och
flickllasser-na, kan nämnas var atr Lrland de tolr' hiiesr
rankadc pojkal 14 så hadc vi l0 st. mecl i srarrfälret. L)et
visades sig ocl<så på banan, d:ir vi bjOcls på fin under-
hållning och ral:flancle matchcr.

Naisbypark n.rönstrade en bra sramf:ih och nådde srora
framgångar i PS i6 Gustal' Hclgesson och FS 14 Eril<a

Lundberg vilka båda spelacle sie lranr till ser.nilinalen.

HLrr skall vi lå publik rill finalspelet på sönd:rgcn ocl-r ett
finare prisbc,rd i?? Har ni nägra för'slag ?

Vi behijver flcr "frivilliga" som hjälper till mecl och
orrkring vår-a trivling:rr och då fiamfbrallt Från ibriildr.ar
Lill bam i tävlinesgruppcn.

N4cn alla l<ommer att lli chanscn lör vi shall afranscrrl,
COOP Junior Trophy i slutet av maj Lill början av juni
och även Globetrotter C)pen som går i mittcn av juni.

Vi behöver urbilda fler rävlingsledare och lag söker hi-
villigal Ni som är intresser-ade hör av er rill mig, Robert
Melander eller Birgitta Ward. For rillfliliet h:rr inre
Stockholms tennislörbund någla inplanerade kurser
men det brul<ar gå en tili hösrcn och om vi har rur en nu
till våren. Jag kon.rrrer att anslå på anslagsravlan uppe i
cafeterian när- clet är clags och datLrm för- urbildningen är

satl.

Vid tattgantborrlet

Roben Me/dnrler

Det som händer, händer på KM !

Ile1 på cr I

Här liorrirncr n:igra gla<la tillrop fiån riivlingsled nineen !

Hurra, hur-ra, tacl< fur i är. I Det gjorde ni bra ll

I årcts Ktr4 dcltog tlrvgt 80 personer, flirre :in förra året
rren rilh'iicldiet rniinga fiir att göra livcr svårt för.
schemaiiiggarr.ra. Vi lick ihop l0 klasser och massor av
trassel (tur att vi begrinsacle deltagander till wå sinqel
och en clubbcl) och inrc att förglömna er:r fbr.behåll. Der
blir svirr.t nlir sarnma personer- qår långt i flcrir hlas-ser
nren jar rycker- ni srällcle upp fint när ilet kr.ockacle och
clct blev flera marcher samria dag. Far det iir ju KVI och
inte US-openll Vi dr- ju hrir.fijr att h,r skoj, tr-äf}äs och
utbl.ra tenniserf :rrenheter.

Ert stolt tack till samtliga leclarc, firnkrion:iler, dclragare
och kansliet som var mecl och hjiilpte till förc, rrnder och
eftel turncringen.

Resu]taten sitrer på anslagstavlan nerlanlijr rrappan r-id
bana 2.

I'riser flnns :rn lvhämra inne hos Birgirr:r lör er som l<om
till final och i vissa f.ill scmifinal.

Ytterligare en deltagare i SAP Junior Open och semifina-
list Alexander Geres PS 14.



Serieseger för H-35-laget

NPTK:s H-35Jag har redan vunnit sin selie, nämligen

division 2. Detta står ldart trots att 2 omgångar återsrirr.

I-ager har hinills spelar 8 n.rarcher och vunnit samtliga.

Varje lagmatch består ar'2 singelmatcher- och en dubbel-
match. Alla 5 bortamatcherna är a"'klarade och vanlign is

br-ukar nan springa på en eller annan mina åtminstone
på bortapJan, men inte dcnna säsong. Samtliga borta-
matcher har vunnits och nu återstår enclast 2 hemma-
natcher. Målsättningen är given.

Hopp om uppflyttning
Förutom uppfl1'ttning till division 1 vill vi narurligrvis
vinna alla I0 matchelna innan inomhussäsongen är slut.

Tongivande spelare har Ulf Persson och Kenneth

Johansson varit. Dessa har kompletterats på ett förtjäns-
fullt sätt av Fredlik Allqvist, David Carnvik, Björn
Stenqvist och Frederic Thelander. Nu gäller det att c{essa

herr-ar håller ångan uppe lör korr-rmande säsong väntar

spel i division 1 där varje lagmatch består ar, 3 singel-

marcher och en dubbelmatch. Här väntar mycker tufft
motståncl. TSK Malmen och Hellas är exempel på lag

som kommer att välkomna oss med "vatma setvetter".

Det ser vårt H-35Jag fram emot.

Veteran-SM
1 det nyligen avsir-Ltade vctcran-SM-tär'lingarna deltog
samtliga 6 ovan n:imnda spelare. H-35-ldassen uar dcn

starkaste kLassen som någonsin deltagit. Ulf Persson var

den av oss son l1.c[2is5 bäst. Övriga kiarr godkanda

insatser svarade Fredrik Ahlqvist och Kenneth Johansson

Björn Stenquist

P IB
Pojkar 18 spelas på Följande sätt: 4 singlar och 2 dubblar.

Vi började nrot Norrköping borta där vi kross:rde dem
med 6 - 0. Stackars Tumba var nrisra lag atr lå däng med
6 - 0 likaså. Därefter väntade Uppsala i serniflnal.
Underteckoad var iHelsingborg på annat uppdrag men
min kollega och bästis l)aniel Rehnström tog över
roclret. 6 - 0.

Då var vi i final rrot SALK. Emil l-indgren som hade

varit i storform åkte i väg en vecka mcd kompisarna till
alperna. Det var ganska uppenbart att han inte skulle
orka en vecka i solen. Kom hem sjuk men hann bli av

mcd fcbern dagen innan match.

Laget ltoll på eget grepp. 0 - 6 j lräcken. Laget besrod av

Emil I-indgrcn, Fredrik Rogerstcn, Bobo Delemalk,
(iustav Helgesson och Matrias Almgren.

Avslurningsvis vill jag bara säga tack för att ni är'så bra
grabbar!

Kram Björn

Kvartetten nedan består av, fr vänster l'lagnus Ennerberg,
Daniel Björck, Bobo Delemark och Gustav Helgesson.



Vårens profil(er)

\-:rens profil är Fal<tiskt fel rubrih den här gången. För i
r.rra nummer är det två profilerl Den här gånecn har.

r.imligen valet fallit på cle två cldsjälarna Bengt
Trc,eclsson och Ål<e \Weste rlund. Det är clessa n'å som till-
lsanmans med John-Eric Dahl ansvalar for och läg-ger.

de äldre veteranernas spelscherna varje recka. Med tanhe
på att det iir- 52 st med i de äldre veteranernas gäng och
ett de spelar måndagar och torsdagar nrcllan kl. 09 och
1f, så lörstår alla att der är mycket pusseiliig-gande som
l<nivs fur atr f:l ihop schemat.

Bengt som ridigare jobbadc på SIDA äL sluggern av de
n'å och bygger spelet på en vass forehand och ser.r.. ÄLc,
ridigare flygkapten på SAS, är mer cn "spanjor" i sin
spelstil och är snabb i fötterna och urrusrad med en vess

lobb.

Tacl< för att ni bidrar till ar Näsbyparks ter.rr.risklubb är
en klubb lör alla åldrar och nivåerl

STOD NASBYPARKS TK

Varje år sliljs bara i Sverige 2 n.riljoner tonerkassertcr
och 4 miljoner bläckskrivarpatroner. Av dessa åter-
vinns endast 10 plocent. Resterande slängs tr-ots att
åter-vunna kassctacr funger-ar allcieles utmärkr.

En mcrod har nu ar-berats fram av Perfect Print i'f iibv
som arbetat med åtelvinning av skrivarkassetter i
många år. Denna metod gynnar miljön och gcr vår
tcnnisklubb en stor möjlighet att tjäna pengar.

Hur fungerar det rent praktiskt?
Näsbypnrks TI(:s medlenimar tar med sig en eller flera
boxar till sin arbetsplats, etr lörctag eller organisation
och ber atr lå ställa ut boxen där. Alldrsiddn är'att före-
taget/organisarionen istället fl;r arr slänga sina kassett-

tel i papperskorgcn lägger dem i boxen. Nrir boxen är
lirll rirrger mrn rill lörcc-g.paLer .orr k.,mnrer o,h
hämrar Lroxen och kör den rili Pcrl:cct Prinr. Nv box
och avi till Företagspaket får Ni av oss på l<ansliet.

OBS! Det är vikrigt att ange vår-t kurclnurnmcr, 5008,
pJ :rr irr.

ocH MTLJON!
För varje årcrvinninssb:rr kassert eller bläcksl<rivarpa-
tron betalar Perlecr Print mellan 5 - 60 ktonor som går

till vår tcnnisldubb.

Derta han ge err bra tillskott i kassan så att vi ska

kunna fortslitta att hålla en hög standard på virra juni-
or och vuxentlliningar. f)ärf'ör är der vikrigr att vi alla
nl.rlp5.1t.

Sedan april förra årct l.rar etr 50 tal idrottsfbreningar
runt om i Sverige placerat ut boxali fbrcrag/organisa-
tioner med n-rycket gorr resultat.

Har Du flågor? Ring eärna Bo Hallcr
(070 - 780 75 00) som tillsanrmans mcd Perfect Prinr
arbetat fram denna idi. l)u kan ocks:i läsa mera om
idön på www. retu rntose n der. n u.

Mecl vrinlig hälsning

NÄSt]wARKS TENNISKLUBB
Kcnneth Be rglom, klubbchef



Hur tennisen kom tillTäby
Från de äldre veteranerna kommel detta flanus som
skrevs när ännu yåra tennisbanor på Näsaiing låg inba-
kade i ett härligt vitt snötäcke.

Nere på Värtans is åker massor av folk skridskor på en

fin-fin upplogad rundbana. Vem tänker då på somma-
rens tennisspel? Jo våra funkrionärer på kansliet som har

ansvaret att allt skall vara klart till bc;rjan av maj månad

samt lite grand också gänget som heter äldre veteraner,

som liksom tidigare år vill komma igång med utespelet
så fort som möjligt lör art få kombinera motion - lrisk
lufi 'ol "ch hill i gårrg .-rllr i err.

På tal om planering har vi en i vårt gäng - Nik Löfström
"85år" som forst av oss alla var med och planerade så atr
vi fick tennisbanor på Näsaäng. Nils spelar fortfarande
varje måndag och onsdag fn. och anser liksom vi alla att
motion inte minst genom tennis håller oss Flisl<a och
spänstiga trots åren.

Nils berätrade här i några intressanra rader hur härliga

Näsaängsanläggningen kom till:

År 1952 trnffades ett gäng tennisentusiaster för an akti-
vera NPTK som i brist på tennisbanor ftirtvinat. Lennart
Belg, Täbys kommunalkamrer och jag, Täbys stadsinge-

njör, ficl< i uppdrag att verka för en upplåtelse av komm-
munal mark. Gusrav Berg, Täbys starke man, insåg PR-

värdet och lovade hjalpa rill. Vid denna tid var tennisen

för många en överklassport. Med Custav Bergs hjälp och

efter en effektiv lobbying beslutade kommunen arr upp-
låta mark men även att svara för anläggningskostnäderna

trots att vi fått löften om lån från villaägare i tillriicklig
omfattning. En av anledningarna till kommirnens välvil-
ja var att vi erhållit ett.mycket ftilrnånligt anbud, som

ryvärr bidrog till anbudsgivarens konkurs kort efter

t2

anläggningen färdigsrälks

Såväl i konmunsryre lsen som i kommunalfullmäktige
rogs bcsluten med endast en rösts övervikt. Anmärkas
bör- att fullmäktiges enda kommunisriska ledamot
röstade för ftirslaget. Hans hustru spelade tennis!

De båda banorna (nuvarande I och 2) invigdes mecl
pompa och ståt och ett "spadslag" som varken var for.e,
eller backl.rancl av Gustav Berg.

Verksamheten inleddes sedan med att vi som tack ftir
villaägarnas och kommunens sröd inbjöd Näsbyparks
ungdomar till ett par tennislektioner med B A Stig,
hammars kompis Kalle Skröder som lärare. Av de nära
100 ungdomar som då fick sin första kontakt med ren-
ni.en bleu liera clir.p.lare. bl a I.rr.e Ölandero,\ Bo'.e
Holm'rrön ' ill-a rarir DC-spelare.

Som marspel
Til] den snrndande sommalsäsongen kommer r.i sorr
inte ränker överge rackeren lOr golfl<Jubban (säkert ett
bra och rrevligt sätt att umgås och få rnorion det också)
att ockupera banorna valje måndag och torsdag fin mell-
lan 9.00 och 12.00. Dock inte under de yeckor tennis-
skolan pågår. Men för att vi sl<all {å spela utomhus så

mycket som vädret tjllåtel har jag kommit överens med
Elisabeth och Kennerh att under veckorna 31-32-33
ändras speltiden till mellan 8.00 och 10.00. Dcna gäller
också vid regn.

Men innan vi börjar slå r'åra forehands och backlands
skall vi liksom tidigare år hjilpa till med att ställa i ord-
ning på Näsaäng. Detta för att göra en insars i det ideell-
1a arbetet f,iir klubben. En invir som vi hoppas fler klubb,
bmedlemmal känner sig manade till.

Vcl pennan John-Eric Dahl

N äsaångsambas sadöre rn a
I år kommer Henrik Aare och Krister Lundin atr dela på

ansvaret på Näsaäng. Till sin hjälp kommer de förhopp-
ningsvis att få någon från arbetsförmedlingen. Dessurom
brukar ju några ideella eldsjälar med John-Eric Dahl och
Lars tsjörklund i spetsen hjäipa till med allt mOjligrl

Banskötsel, tennisträning, cafereria, strängning, match-
ledare , med mera är €xempel på aktiviteter som de kom,
mer an vår, inhlandade i.
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Ny satsning på div I Ovriga resultat

Seriespelet:

I herrar 45 slutade NPTK på 4:e plats och srannar kvar
i div 2. De flesta matcherna har spelars av Artders
B.jörklund och Jan Rydegran men ytterligare 5 spclare,
Änders Svensson, Harald Fries, Johan Ewetz, Torbjörn

Jakobsson och Ulf Gejroth har deltagit. Laget satsar på
alt tr klir.t rillbakr rill dir I nJ.ra ,ärong.

Herrar 55 skulle på papperet kunna ha ett av landets
starkaste lag och därmed vara med om att slåss om serie-
segern i div 1. På grund av många skador fiämst under
bösten och några oturliga förluster ijärrna matcher
under våren blev det i stället respass till div 2.
Förhoppningsvis blir det en korwarig visit där.

I laget har spelat Bölje Skånberg, Stafån Söderström,
Anders Svensson, Torbjörn Backvall, Tomny Ekman,

Jan Jonssolr och Lars Björklund.

Veteran-SM
Då veteran-SM spelades i Stockloln i år dekog 0er spe,
lare än vanligt lLån NPTI(. De flesta vann minsr cn
match och många f'ö11 mot blivande semifinailster, fina-
lister och slutsegrare varför resultatet får betecknas som
godkänt.

Kenneth Johansson och Fredrik Allqvist vann varsin
match iH35 och Ulf Person vann wå. I H40 var.rir Björn
Stenqvisr en match. Johan Ewetz var enda representant i

H 45 och han vann en matcl.r liksom Ä.nders Bjarklund
iH50.

I H55 deltog 4 spelare: lbmmy Ekman och Jan Jonsson
fcill i fbrsta omgången, Staffan Söderstr-ön i andra och
Anders Svcnsson itredje. Bc;rje Skånberg, vår enda
representant i H 60, vann en match.

På annan plats i tidningen har ni kunnat läsa om hur det
gått fdr våra serielag samt i de största individuella tävlin-
garna. Det är dock många av våra duktiga spelare som
skördat framgångar även i andra rävlingar. Här fölier eft
axplock i punktform:

Stefan Borgh hittat storfor.men för.st vann han HS elit
Kungsängen Open sen gick han till final i vinter-
tourtävlingen BM-tr Open.

Rickard rVernerhjelm " gammal" JSM-vinnare som
har börjat sprattla på nytt. Nyligen gick han till kvartsfi-
nal i vintertourrävlinge n BMlV Open.

Hilda Melandef vann masrersrävlingen Linkc;ping
Junior Open.

Charlotte Fabricius gick till semifinal i FS 12 i
Hemglass Open.

Jens Almgren vann Uppsala Motor Open.

Jonathan Söderblom gick till final i Lidingöspelen
och till semifinal i PS 14 i ICA Kvantum cup i ÄIers,
berga.

Mattias dmgren vann PS18 i ICA Kvantum Cup
och gick till semifinal i PD 14 i ETA Helsingborg.

Tina Lundberg vann FS 12 i ICA Kvanrum Cup och
gick till final i Tumbaspelen.

Nils Melander gick till final i Hemglass Open och till
semifinai i Tiollbäcksspelen och i MIK Open.

Erika Lundberg gick till final i Söderhamnsspelen.

Otilia Lindqvist vann alla sina fem matcher i
Vil.onrouren ure i Vä.rerhanirrge.

Gustaf Helgesson gick till semifinal i PS t 8 i
Hemglass Open.

Monseffat de Castfo gick till semifinal i Pr-icer Cup

Eric Cederwall gick till fir.ral i PS13 i Farstaspelen



Barncancerfonden Cup Vuxenavslutning
'.. ..: --- ::.:rr:r.r iom lade 100 hr till barncancer-
: ::i :--: :'---l- irer i rad. Fyra spclare i valje pool där

-:: ::.:: r:;":e rill semifinal. Stelan Borg vs L)aniel
.1 :-:.... i':<:or Zetrerholm vs Björn Sahlin. I finalen
,:: ::: :r:-: Lr\ änrat Yiktor mot Daniel. Där Viktor vann
: : ,::.-= E:ngen.

,:-.- :,ll Pro Penn som skänkre bollar.och till NPTK som

l: .. lana hallen.

Björn Sahlin

Det är alhid lika kul ned lite dubbeiturner-ing För att
rana in terminen. Det kanske inte var 1000/o uppslut
ning men 100% tändning på de närvarande.

Efter mycket om och men stod wå stolta vinnare, Barbro
Diilner och Klaus Berkhahn på prispallen. GR {TTIS.

Vid rodret Björn och Birgitta

PS) Det finns några lediga platser i våra vuxengrupper.

Nick Johnson från minitennisturneringen.

l5

Barbro Dillner och Klaus Berl<hahn.



Mai- och juniträning
Nu är snalt träningsrerminen slut och vi erbjuder då som alltid fem nya
veckor av intensiv rräning. Alla kan anmäla sig, ocl.r ftir dig som har stårr på
väntelista är det en utmärkt tilllalle an anmäla sig till tennisträning.

Du kan väl.ja att gå J -3 gånger/vecka både som nybörjare och övad.

Majträningen startar den 5 maj och slutar c{en 6 juni.

Sisra anmälningsdag är den 22 april

I)irekt efter majträningen börjar klubbens traditionella sommarläger.

Som marlåger
Du kan anm:ila dig till f<;llande veckor

1.1.616 - 1916

2. 2316 , 2716

3.2817 , 1.18

4. 4t8 - 8t8
5. 11/8 - 15/8

Sista anmälningdag är den 22 april.

Nytt för i år !

Formiddagen flyttas till i0.00-13.00 och
efterniddagen flynas till 14.00- 16.00

Arm)lning.blarrLerrer finn. n-ed i Jerrr ur.kicL .om lö'l'lrd.

och alla andra al<tiviteter som som-
en stor GRILLAVSLUTNING PÄ

KALENDARIUM
Viktiga datum under våren. Titta
även på anslagstavlan utanför
omklädningsrumme nl

Damtennis på dagtid
Varje tidsdag och torsdag reserverar
klubben en speltid på förmiddagen
ftir spelsugna damer. Vi vet att det
finns många duktiga damer sorr
..rkndr en 'pelprnrrer. Derr; Jrclr .Jrr

för' dig att träfla andra lika spelsrarka
ienni'\änner. Der sum kr.v' av dig är

- Du anridler dig på listan på nedre

'rnirgen med rrmn u.\ rrlelon
nllnt mer

- Der är r-iktigt arr du kan bli kontak-
tad om någon lår förhinder.
- \i delar oå beralningen oth priser "r
detsamma som en vanlig strötid.
- Du ska vara så pass spelstark att du
gärna provar på att spela poäng.
- Att du kan spela kl 10.00-11.00.

Vuxengrupperna
All träning ir.rställd under tiden 18-21
april pga påsldov.

På valborgsmässoafton 30 april är det
inte heller någon träning.
Sista träningsdag är söndagen den 25
maj.

Innan sommarläger, tävlingar i Båstad

maren bjuder på håller vi son vanligt
NA\\ANC Dl \ r' juri lJ L00.

Föräldrar och barn i tennisskolan och
hjardigr valkomna I

l6

renni.l,ki. .rrrc tir ing.jurriorer är
Ju niorträn ingen

Hal också påskJov 12 april - 21 apri1.

Grillavslutning

Sedvaniig terminsavslutning vid
Näsaängs tennisbanor den 6 juni. Då
anordnas också dubbelturnering.

Abonnemangsspel
Si'r.' darum lör aborrneradc rider ;r
den 1J juni.

Kvarglömda l<läderf

Vi har massor av kvar.glömda kläder,
.kor'. ra. kerar, kjockor m m. Har ni

glömt något kom och ritta. Annars
måste vi skicka der till k1ädinsamling-
en pga platsbrist.


