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Christoffer Solberg har haft en härlig utvecklingskurva. I slutet av januari blev han Svensk Mästare i 
U-21 klassen! Han stoltserar numera även med 12 ATP- poäng! 
 
 

Inne KM – Vilken fest!  Intervju med Joachim Haas!  

 SM- silver till P-18-laget! H 65 tillbaka i finrummet! 

Tränartipset med Magnus! Fullt med aktiviteter på Näsaäng! 

Hur har det gått i tävlingarna! 108 medlemmar kom på städdagen!          

                        

 

                                       
 

 



 P-18 laget vann Lag-SM silver, en 
hårsmån från guld!!!  
                                                                                 

P-18 laget svarade för en suverän insats 

genom att ta sig till final i Svenska 

Juniorcupen. På vägen besegrades 

Mälarhöjden, KLTK, Strängnäs (som slagit ut 

SALK). I finalen väntade Sveriges största klubb 

Fair Play TK med över 2000 medlemmar, i den 

andra ringhörnan.  

Det blev en härlig kväll med stor dramatik och 

över 100 besökare i hallen. Det dunkades i 

golvet på läktaren på ”Stockholm Open 

manér”.  Domare och bollkallar skötte sig som 

vanligt med den äran. De åskådare som 

föranmält sig avnjöt pizza mellan singlarna och 

dubblarna.  Ett stort tack till Björn Sahlin, 

Magnus Öhrvall, Stefan Åslin och Todd 

Åkesson som coachat.

Efter de två första singlarna var ställningen 1-1 efter 

två mycket jämna matcher. Kristian vann och Axel var 

inte långt borta i sin match. 

Efter tredje- och fjärdesingeln var ställningen 2-2. 

Daniel Hammarstedt vann sin singel och Robert 

Vladareanu hade fem setbollar i andra set. 3-1 var inte 

långt borta.

Det var inga problem med tändningen i dubblarna. 

Guldet väntade ju där runt hörnet. Det blev tyvärr 

förlust i båda dubblarna i avgörande matchtiebreake.  

Vi gratulerar Fair Play till 4-2 segern och SM-guldet! 

Naturligtvis tungt att vara så nära men spelare och 

ledare gav verkligen allt.                                                                     

I finaltruppen ingick även Gorgi Attling. Elias Wiorek, 

Carl Westerberg och Jesper Åkerlund var alla delaktiga i 

vägen fram till finalen. 



Handla för  
minst 500:–*  
få 100:– rabatt

Max en 100:- kupong per hushåll och köptillfälle/dag.

Kupongen gäller ej för tobak, apoteksvaror, starka alkoholdrycker eller spel.

Med reservation för slutförsäljning och tryckfel. Gäller till och med 2015-08-31.

* Efter att andra rabatter och förmåner  

är avdragna från köpet. 100:–


V  Ä  R  D  E  K  U  P  O  N  G

Handla för  
minst 500:–*  
få 100:– rabatt

Max en 100:- kupong per hushåll och köptillfälle/dag.
Kupongen gäller ej för tobak, apoteksvaror, starka alkoholdrycker eller spel.Med reservation för slutförsäljning och tryckfel. Gäller till och med 2015-08-31.

* Efter att andra rabatter och förmåner  
är avdragna från köpet. 100:–


V  Ä  R  D  E  K  U  P  O  N  G

 FACEBOOK.COM/ICASTOP |  #ICASTOP

BERGTORPSVÄGEN 43 |  TEL: 08 -544 406 80 |  INFO@ICASTOP.SE |  W W W.ICASTOP.SE

Valfrihet!
Är något som vi på ICA Stop värnar om. Vi vill ge dig som kund möjligheten 

att äta det du vill och känner för just idag. Vi vet att du som matälskare inte 

känner dig särdeles manad att äta det som matkedjorna erbjuder just nu, 

bara för att spara en slant.

Du är välkommen att botanisera i vår fantastiska KRAV-certifierade butik 

med ett unikt sortiment du som matälskare uppskattar. Här hittar du även 

vår KRAV-restaurang med fullständiga rättigheter ifall att du inte har tid att 

laga maten själv

Vi vill att du som livsnjutare ska unna dig det allra bästa utan att behöva 

tänka på vad det kostar. Därför ger vi dig rabatt på hela vårt sortiment.

BUTIKEN ÄR ÖPPEN ALLA DAGAR 7–23



Lördagen den 11 april en riktig 
NPTK dag 
 

Bäste medlem,                                  

 

I min krönika i detta nummer av Tromben 

tänkte jag berätta om en dag i NPTK:s tecken. 

Lördagen den 11 april var datumet då jag fick 

både slita och njuta som medlem i klubben. 

Dagen började med den traditionsenliga 

fixardagen på Näsaäng. Detta är dagen då vi 

iordningställer vår utomhusanläggning inför 

den stundande säsongen. När jag anlände 

Näsaäng vid 9.15 på lördagsmorgonen så var 

det en handfull medlemmar på plats. Vädret 

var sådär och ingen kunde ana att vi denna 

dag skulle slå deltagarrekord. (108 

medlemmar) Första uppgift var att plocka bort 

tyngder som hållit linjerna på plats under 

vintern och därefter ta bort plankor som också 

legat på linjerna. Under denna första timme 

formligen rasade det in medlemmar som kom 

med krattor och annan utrustning. Efter ett 

par timmars hårt arbete var det dags för 

utfodring av samtliga närvarande. Det bjöds 

på olika sorters grillad korv, kaffe och kaka. 

Korven sponsrades av en av våra medlemmar 

och kom från Stensåkra Charkuteri. (finns att 

köpa på ICA Stop) 

Tack vare att vi var så många medlemmar så 

hann vi till och med in på scoutgårdens 

område för att hjälpa till med deras krattning. 

Än en gång tack alla medlemmar som var med 

och hjälpte till. Även ett litet extra tack till 

Lasse Björklund och Todd som gör ett 

strålande arbete som arbetsledare. 

I övrigt vad gäller Näsaäng så hoppas vi på att 

öppna banorna i god tid före 1 maj. Klubben 

har denna säsong en ambition att byta staket 

på bana 3 och 4 och ersätta plaststolar med 

likadana bänkar som finns på bana 1 och 2. 

Andra investeringar vi skulle vilja göra är en 

renovering av omklädningsrum samt bygga en 

ny uteplats i form av ett trädäck. För att allt 

detta ska vara möjligt så räcker tyvärr inte 

klubbens pengar till så därför vänder vi oss till 

er medlemmar och undrar om ni vill hjälpa till 

med en gåva eller kanske ert företag kan 

tänka sig att sponsra Näsaäng. I sådana fall 

kan ni kontakta undertecknad eller vår 

klubbchef så kan vi berätta vad vi kan göra för 

er eller ert företag. Vårt kontonummer som 

går till Näsaäng är SEB 5398-1030435. 

Nästa aktivitet denna dag var finalen i lag-SM 

för pojkar 18. Motståndare var Fair Play ifrån 

Malmö. Vi var ett hundratal personer som 

samlades i hallen kl. 15.30 för att se de två 

första singlarna. (Bra publiksiffra) Axel Fries 

spelade första singel för NPTK och gjorde en 

stark insats efter diverse skadebekymmer 

under våren. Tyvärr räckte det inte hela vägen 

fram. Andra singeln vanns av vår Kristian Prior. 

En härlig vänsterspelare med en svår serve. 

Tredje singel med Robert Vladareanu 

förlorades men fjärde singel vanns av Daniel 

Hammarstedt. Alltså 2-2 inför avgörande 

dubblar. Dubblarna blev riktiga nervpiller både 

för publik och spelare. Tyvärr förlorade vi båda 

i supertiebreak. Men ett silver i lag-SM är en 

bragd och visar ännu en gång att vi har en bra 

bredd på toppen. Grattis alla spelare och 

ledare. 

 

Till sist vill jag önska alla en bra tennissommar 

och hoppas på att få se er nere på Näsaäng. 

 

Joachim Haas 

 



15 juniorer åkte på tävlingsresa till 
Örebro!  

 
Helgen den 6-8 mars var undertecknad 
tillsammans med Elisabeth iväg på 
tävlingsresa i Örebro med 15 spelare i 
åldrarna 10-12 år. Syftet med resan är att 
utbilda våra nya tävlingsspelare hur man på 
bästa vis förbereder sig innan, under och 
efter match.  
   
Ett av målen med resan var också att lära 
spelarna vikten av kamratskap och försöka 
bygga upp en samhörighetskänsla till varandra 
och klubben. 
 
 Tidiga morgnar med löpturer, mycket 
matcher, vikten av ordentlig sömn och kost är 
inget som kommer speciellt naturligt för de 
flesta av barnen. Att gå upp tidigt och undvika 
snacks och socker är en nog stor utmaning. 
Samtidigt som de har väldigt roligt tror jag att 
det är nyttigt att känna på hur det är att leva 
ett proffsliv samt lite av det som krävs både på 
och vid sidan av banan om man vill ha 
möjlighet att bli en bra tennisspelare. 
 
I samband med lägret spelade barnen 
Handelsbanken Open i Örebro TK där alla fick 
spela minst tre matcher utöver den träningen 
vi kunde bedriva. Alla skötte sig väldigt bra på 
banan både rent spelmässigt men även ur ett 
beteendeperspektiv. Samtliga representerade 
klubben på ett väldigt bra sätt under sina 
respektive matcher. 
 

 

 
 Johanna Ström deltog i 14-årsklassen och gjorde 
det med den äran. Två år ung vann hon klassen i 
stor stil.   Hon tappade bara åtta games genom 
hela turneringen.  

 

 
Emelie Wiorek vann alla sina poolspelsmatcher 
och gick  hela vägen till final i 10-årsklassen. Väl 
där blev Stina Larsson från Lillåns TK lite för svår. 
Men en stark andraplacering för Emelie som 
gjorde en kanontävling. 

 
 Det fanns mycket bra att ta med sig från 
lägret men också en del som var mindre bra 
och som verkligen behöver jobbas på, 
framförallt utanför banan. Jag tror dock att 
sådana här typer av resor, som inte är allt för 
vanliga i Sverige, är väldigt nyttiga för barnen. 
Min förhoppning är att alla ska ha fått med sig 
något i ryggsäcken inför framtida utmaningar. 
Jag tror att alla hade väldigt roligt. Stort tack 
till alla barn samt Elisabeth som hjälpte till 
under lördagen och söndagen! 
 

         Todd Åkesson 
 

 



108 medlemmar deltog på 

städdagen! 

 
Städdagen på Näsaäng brukar vara ett 

vårtecken av rang. Denna gång var inget 

undantag. Under förmiddagen lördag den 

11 april hjälpte nämligen 108(!) personer 
till att rusta upp vår vackra 

utomhusanläggning inför den grussäsong 

som komma skall. Ett rekord med råge.  
 

Tidigare år har det som mest kommit ca 75 

stycken på städdagarna vilket såklart bara 
det är unikt. Det säger även en del om hur 

stort det var denna gång och hur 

fantastiska våra medlemmar är på att 

hjälpa till ideellt. Jobbet blir effektivare, 
roligare och mer socialt vilket också är ett 

av delmålen med städdagen. Nämligen att 

skapa en slags samlingspunkt för våra 
medlemmar. 

Mycket blev gjort och när detta nummer 

av Tromben publiceras kommer banorna 
troligen ha öppnat för säsongen. För att 

boka banor går ni in på hemsidan. 

Information om alla aktiviteter hittar du i 
den bifogade Näsaängsbroschyren. 

Stort tack till alla som hjälpte till under 
städdagen. Ni är grymma!  

 

 

 

 

Anna Hällöv serverade korv från 

Stensåkra Charkuteri & Deli, enormt 

uppskattat! 

 
Inget fel på Carina Grauers inlövelse! 

 

 
Finn ett fel! 

 
                                                           Todd Åkesson 
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Varmt välkommen för tandvård i privat regi, 
där tandläkare, tandhygienister och specialisttandläkare 

fi nns under samma tak! 

Öppet alla dagar: Måndag – Söndag

www.tandlakargruppentaby.se

08-758 50 40

Du hittar oss på plan 6 i TÄBY C (rulltrappan upp vid Systembolaget,
vi fi nns i samma hus som Studio Ava och Memira Ögonlaser

  

Dina tänder 
– vår konst!

• TANDREGLERING
• Allmäntandvård  
• Barntandvård
• Estetisk tandvård
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Klubbchefen har ordet 

                                    
NPTK lever upp till att vara en klubb för alla 

åldrar och nivåer                                            

Tränarna måste få vara tränare ute i Tennis-

Sverige!                                                      

Runtom i tennis-Sverige och bland övriga 

tennisintresserade diskuteras det ofta om varför vi 

inte är bättre? Jag får ibland frågan som 

styrelseledamot i Tennisförbundet om hur det är 

med krisen i svensk tennis. Den frågan är 

naturligtvis väldigt snävt ställd och handlar enbart 

om varför vi inte har ett antal spelare på Grand-

Slam nivå. Jag brukar alltid svara att någon kris i 

Svensk tennis har vi inte. Tennis är en av de större 

sporterna i Sverige, vi har mycket deltagare i 

tennisskolor och vuxenkurser. Många idrotter är 

avundsjuka på våra anläggningar. Det är ju faktiskt 

så att tennisklubbar med egna anläggningar själva 

bestämmer över sina anläggningar och vad de vill 

fylla hallarna med.  Däremot är det naturligtvis så 

att mycket kan vara bättre inom olika områden och 

inte kan vi vara nöjda med hur det ser ut när våra 

landslagskaptener ska ta ut sina Fed- och Davis Cup 

lag. Till 80-talets glansdagar kan vi nog inte komma 

tillbaka. Vi håller på med världens största 

individuella sport, men vi måste kunna bli mycket 

bättre än vad vi är idag! 

Och: Den resan börjar i klubbarna! Det är dit 

spelarna söker sig för att börja spela, det vill säga 

det är där intresset måste stimuleras. Det är också 

där i nästa skede som tävlingsspelarna har sin 

vardag. Svensk tennis lyft finns ute i klubbarna!   

Ju bättre klubbarna blir, desto fler spelare kommer 

fram. Mot den bakgrunden kanske det är dags att 

tänka om på förbundsnivå och jobba ännu mer mot 

klubbarna och tränarna och hjälpa till att utveckla 

dem. Idag finns det städer som producerar väldigt 

få om ens några tävlingsspelare. 

Runtom i tennis-Sverige jobbas det naturligtvis hårt 

och engagerat. Men allt kan naturligtvis bli bättre. 

En sak som hänt under senare år är att tränarna i 

många klubbar ser mycket mindre matcher än förr. 

Det anser jag vara ett jätteproblem. Det är ganska 

otacksamt med matchbevakning i tennis. Det är 

inte som i fotboll, matchen börjar 13.30 och spelas 

2 x 45… Men, hur ska man kunna träna 

tävlingsspelare om man aldrig ser dem spela 

match!? I vissa fall kan det vara ointresse men i 

många fall tror jag att klubbarna använder sina 

tränare till för mycket administrativa saker som gör 

att det inte blir tid över till det sportsliga. Här gäller 

det att bygga upp ett ideellt liv så att tränarna kan 

jobba med det som stimulerar tennisintresset och 

utvecklingen. Förr spelades det också mycket fler 

klubbmatcher.  

Inomhussäsongen har sprungit iväg i en rasande 

takt. Aktiviteterna har avlöst varandra. Samtidigt 

som den ordinarie kursverksamheten för barn och 

vuxna med över 700 deltagare pågått har vi hunnit 

med Inomhus-KM med över 300 starter, en KM-

fest med 150 medlemmar på plats, 

Sportlovstävlingen NPTK Open, Örebroresa för 10-

11- och 12-åringar, Ledare på två IF SO Tour 

tävlingar, JSM-resa 18 o 21, Påsklovsläger för barn 

och vuxna, JSM-resa 12 14 16, Miniligan har spelat 

matcher i princip varenda lördagkväll, 

matchspelslördag för vuxenkursarna med mera. 

När detta skrivs så är det några dagar kvar tills 

100(!) medlemmar åker på en veckas träningsläger 

till Kroatien. Yngst är sju år och äldst är 77! 

På städdagen kom det 108 medlemmar, 

fantastiskt.                                                                     

Samtidigt har det gått bra på tennisbanan. Mer om detta 

kan ni läsa om i tidningen. Men jag vill ändå lyfta fram 

att vi fick en svensk mästare i form av Christoffer Solberg 

i januari och att vi har två spelare med världsranking. 

Inomhus-Tennis i all ära, men bättre än att spela 

tennis på Näsaäng blir det inte. Avsluta sedan 

spelet med en fika i caféet. Vi har faktiskt 

förutsättningar till samma sociala liv som på en 

golfklubb. Läs bifogad broschyr, lös ett sommarkort 

och ta del av alla aktiviteter!                            

Avslutningsvis! NPTK har en fantastisk personal och 

ett fantastiskt ideellt engagemang! Tack allihopa! 

Trevlig sommar!/ Kenneth 



Inget sportlov utan tävling!  

Årets tävling samlade ett rekorddeltagande, 
327 anmälda och totalt 16 klasser.  
Som tidigare år är det föräldrar som hjälper till 
som tävlingsledare, matchövervakare och 
kafévärdar. Tack vare er så har klubben en 
STOR och jättebra tävling under sportlovet.  
 

Några snabba resultat från tävlingen följer 
här: 
Herrsingel: Daniel Hammarstedt kvartsfinal 
Johan Claesson semifinal 
Pojksingel 11: Wilmer Isaksson semifinal 
Flickdubbel 14: Tilde Höweler-Lundin och 
Johanna Ström åkte på stryk i finalen. 
Damsingel: Enni Zander semifinal och Anette 
avslutade starkt med att vinna Damsingel. 
 

Inget påsklov utan tennisläger!   

 

 

Under påsklovet var det full fart i tennishallen; 
10-15 hade tennisskolan läger. 15- 16.30 
tränade de i tävlingsgruppen som inte var på 
JSM och 16.30 – 19 var det vuxenkursläger. 
Stort tack till alla tränare som gjorde det 
möjligt att genomföra alla aktiviteter!  

Du missar väl inte Tennisskolans vår- KM 
även kallat lilla-KM 2015!!! 
 

Alla i tennisskolan 6 – 18 år kan vara med!        
Nu har du i tennisskolan chansen att prova på 
att spela match. Har du aldrig spelat match så 
blir det här en bra start. Vi spelar små korta 
matcher och vi spelar med olika bollar 
beroende på ålder och spelstyrka och alla får 
minst tre matcher var. Har du redan provat på 
miniligan och If SO TOUR så ska naturligtvis 
även du anmäla dig. 
 

Lilla KM spelas inomhus den 8-11 juni kl. 
14.30-19.00. Sista anmälan är den 1 maj. 
 

Så här kul är det att vara med i Lilla KM. Medalj och en 
liten godispåse sista dagen är inte heller fel! 

 

 
 
Abonnemang: 
Sista speldag för säsongen är söndagen den 14 
juni 2015  
Abonnemangen startar igen lördagen den 1 
augusti 2015. 
 
Vuxengrupper: 
Sista speldag för terminen är söndagen den 31 
maj 2015. 
Läger på Näsaäng – Se vår hemsida 
www.nptk.se under kalender samt anslag på 
Näsaäng. Se även bifogad Näsaängsbroschyr. 
 

http://www.nptk.se/
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LASERmer
-medicinsk laserbehandling & massage-

L
m

ONT I KROPPEN?
Medicinsk laserterapi gör att läkningstiden för 
akuta skador kan reduceras med upp till 75%!

Snabbverkande | Smärtfritt | Utan biverkningar

LASERmer behandlar:
• Smärta i rygg, axlar eller knän
• Reumatiska sjukdomar / Artros
• Inflammationer 
• Stukningar och andra sportskador
• Tennis- / golf- eller musarm
• Andra akuta eller kroniska skador

Finns i Täby!

0704957276
www.lasermer.se

Fördelar med laserbehandling:
• Påskyndar kroppens egen läkningsprocess
• Goda behandlingsresultat



H-65 laget tillbaka i finrummet! 

Starka resultat i tävlingarna!

Veteran RM, som inleder tävlingsåret för oss 

veteraner spelas traditionsenligt alltid i 

Gustavsberg, kunde i år stoltsera med NPTK 

segrare i både HS40, Patrik Blomqvist, Anders 

Björklund i HS65 och Börje Skånberg HS75. 

Utöver det vann Anders också MD60. Fyra 

klassvinster är inte dåligt, det visar vilken bra 

klubb NPTK är även för de äldre 

medlemmarna. NPTK: s slogan ”en klubb för 

alla” kunde inte passa bättre. 

Veteran SM spelades i år på ”hemmaplan” i 

Salkhallen. NPTK var väl representerade, totalt 

16 st. spelare ställde upp för att försvara 

färgerna. Hade tävlingen inte spelats vid 

Stockholms sportlov, kunde det säkert varit 

flera. Bäst gick det för de äldsta ”gubbarna”, 

Anders Björklund som är nybliven 65:a nådde 

semifinal, där Sven Andrén blev för svår. Även 

evigt unge Börje Skånberg nådde semifinal i 

HS75.                                                                      

Patrik Blomqvist och Anders Svensson gick till 

kvartsfinal i HS40 resp. H65. 

I mixed 60 hade vi en finalist, Anders 

Björklund (vem annars), som tillsammans med 

Salks Edith Nordin tyvärr fick se sig besegrade i 

en tuff match. 

I vinterns sista inomhus tävling, Vallentuna 

Babolat, segrade Johan Orest i HS45. Som 

relativt ny 45:a, var det Johans första seger på 

”veterantouren”. Kanske hans uppvärmning 

med hopprepet bidrog till segern!?  Något för 

andra att ta efter! 

Inomhusserierna är nu färdigspelade:             

H35-laget gjorde en bra  inomhussäsong  och 

hamnade på en fin andraplats i Division 2. 

Man vann 6 av sina 10 matcher. Man har 

roterat en del i truppen och det är många 

spelare som har fått chansen. I laget har Patrik 

Blomqvist, Stefan Noble, Stefan Anderson, Ulf 

Zacharias, Andreas Sand, Markus Hagstrand 

och Björn Sahlin ingått. 

H45-laget slutade 2:a i division 3. KLTK blev 
tyvärr för svåra i år då man vann samtliga 
matcher. NPTK vann 6 av sina 10 matcher.  
Truppen har denna säsong bestått av Fredrik 
Ahlquist, Jonas Bonn, Klas Norlin, Ulf Persson, 
Johan Orest och Fredrik Hägglund. 

H55-laget slutade på tredjeplats i Division 2. 

Laget vann totalt 4 av 10 matcher och de som 

har spelat är Anders Björklund, Johan Ewetz, 

Harald Fries, Lars Nordström och Håkan 

Wittgren. 

H65-laget joggade hem Division 2 efter 10 

raka segrar och tar därmed plats i finrummet 

till hösten. Närmast efter i tabellen var Gefle 

TK som var hela 8 poäng efter de våra. Man 

dödande serien definitivt när man på 

bortaplan besegrade just Gefle med 2-1 i den 

tredje sista omgången. Det blir spännande att 

se H65:orna till hösten och se hur bra de kan 

hävda sig i den högsta divisionen. Börje 

Skånberg, Anders Svensson, Jan Dahlqvist, 

Anders Björklund, Lars Björklund samt Bengt 

Göransson är spelarna som ingick i årets 

trupp. Stort grattis till seriesegern! 

Nu ser vi framemot grussäsongen, som för en 

del redan inleds med träningsläger i Kroatien. 

Sommarens höjdpunkter är som vanligt 

seriespelet, samt vår egen NPTK Veteran Cup  i 

juni. Hoppas fler tar tillfället i akt att prova på 

externt tävlingsspel på Näsaäng! 



Reportage: En ordförande 
med brinnande intresse och 
optimistisk framtidstro 

 
 

För 17 år sedan tog han sina första steg i 
Näsbyparks tennisklubb och har fram till idag 
varit aktiv som tennisförälder, jobbat med 
Näsaäng, sponsring och sedan knappt två år 
tillbaka är han ordförande i klubben. Att 
Joachim Haas har en skäligen 
respektingivande meritlista inom både 
idrottsvärlden och fastighetsbranschen råder 
det inga som helst tvivel om. Jag bestämde 
mig för att ta pulsen på NPTK:s ordförande 
och lät honom dela med sig av sina 
erfarenheter samt berätta om sina 
framtidsvisioner för Näsbypark. 
 
Joachim Haas, är sedan två tillbaka ordförande 
i NPTK och jobbar till vardags inom 
fastighetsbranschen. Han har mängder med 
erfarenhet ifrån idrottsföreningslivet och har, 
förutom sina tio år i Näsbyparks styrelse, 
bland annat varit VD för Kungliga Tennishallen 
samt klubbdirektör för KLTK. Han har även 
varit engagerad i AIK:s styrelsearbete. Under 
årens lopp har han lärt sig mycket om svenskt 
föreningsliv och vad som är viktigt att tänka 
på. Han ifrågasätter också det faktum att 
många näringslivstoppar ingår i ideella 
styrelser. 
– Det viktigaste att förstå när man sitter med i 
en klubbstyrelse är att mycket av 
verksamheten bygger på ideella insatser. 
Detta gör att styrelsearbetet blir operativt, det 
vill säga att du är med i den dagliga 
verksamheten. Det är dock inte alltid dessa 
människor har den tid som behövs för att göra 

sig själva och framförallt klubben rättvisa, 
förklarar han. 
 
Joachim berättar att det ögonblick han är 
mest stolt över som delaktig i NPTK var när 
man lyckades rädda vårt kära Näsaäng för ett 
par somrar sedan. Kommunen ville för ungefär 
fem år sedan bygga en skola vid vår vackra 
utomhusanläggning men Joachim var en av de 
mest bidragande faktorerna till att det i 
slutändan inte blev så. Något vi idag är otroligt 
tacksamma för. 
 
Joachim har inte bara varit en del av styrelsen 
utan har också varit en engagerad 
tennisförälder då barnen Victor, Martina och 
Julia alla har varit eller är aktiva i klubben. Så 
sent som i januari månad gick Joachim och 
Martina till final i Generationsdubbel B i KM. 
 

 
”Vi har vuxit ur hallen!” 

Joachim hävdar bestämt att NPTK idag mår 
utmärkt både sportsligt och ekonomiskt. 
Klubbens ekonomi går knappt att jämföra med 
för ett antal år sedan då man hade ett negativt 
kapital. 
– Den radikala ekonomiska förändringen beror 
till stor på det sportsliga. Näsbypark erbjuder 
idag tennis för alla. Verksamheten är 
fantastisk, ledarna likaså och du kan idag spela 
på vilken nivå som helst och ändå hitta 
aktiviteter som passar just dig. Något som är 
ganska unikt jämfört med andra 
idrottsföreningar. Forts på nästa sida. 

 

5 snabba med Jocke 
 

Jag heter: Niclas Joachim Haas 

 

Jag är: 50 år gammal 

 

Favoritslag: Kort kross backhand 

 

Förebild: Mina föräldrar som givit mig bra 

värderingar 

 

Det bästa med tennis är…: NPTK och dess bredd 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://se.linkedin.com/pub/joachim-haas/20/748/4b0&ei=nKMZVbGyEYHiU9bNgbAI&psig=AFQjCNFzYnovU_YRyjwqjhmZibU99nOMqQ&ust=1427830038089569


När han blickar framåt och ser till klubbens 
fortsatta utveckling nämner Joachim 
anläggningen som den enskilt viktigaste 
nyckeln. 
– Vi har vuxit ur vår hall som idag är för liten 
och lite gammalmodig. Sett till den otroligt 
stora och breda verksamheten vi idag har 
samt den verksamheten vi i framtiden vill 
bedriva skulle vi åtminstone behöva 
ytterligare ett par banor. Det är i dagsläget där 
skon klämmer för en annars helt fantastisk 
klubb, berättar han. 
 

”Helt fantastisk” är dock ett superlativ som 
kanske inte helt går i linje med Joachims egen 
tennis, åtminstone inte enligt honom själv. 
– Det är väl lite si och så med den tyvärr. Jag 
spelar en timme i veckan med familjen vilket 
är alldeles för lite för att hålla en hyfsad 
standard. Jag skulle vilja spela mycket mer och 
ska försöka infria det löftet från och med 
utomhussäsongens start. 
 

Vem vet, kanske kan vår sympatiske och 
engagerade ordförande bärga ett KM-guld i 
Generationsdubbeln under sensommaren 
med lite grusträning i kroppen. Den som lever 
får se.  

        Todd Åkesson 

Magnus tränartips 

Fyra tips att tänka på inför kommande 

grussäsong 

Våren är här och vi har en grussäsong som 

stundar. Med grusspelet kommer också några 

skillnader jämfört med spel inomhus. Här 

kommer fyra tips som kan vara värdefulla på 

gruset i sommar. 

Marginal över nätet 

Eftersom att grusunderlaget har helt andra 

egenskaper än vad en inomhus hardcourt har 

med högre och långsammare studs samt att 

det utomhus kommer in andra yttre faktorer 

med bland annat vind, sol och felstudsar så 

blir det extra viktigt med marginal över nätet. 

Det ger både fördel med att bollarna kommer 

att studsa ännu högre för motståndaren vilket 

få spelare gillar men också minska ner din 

egen felprocent markant. 

Vinklar 

Utomhus på grus får man ofta mer tid på sig 

för att underlaget ger långsammare studs och 

att bollen går långsammare i luften. Det gör 

att man får extra tid på sig att använda hela 

banan och spela ut bollen med vinklar vilket är 

väldigt effektivt sätt att ge sin motståndare 

längre sidledsförflyttningar och skapa stress i 

deras spel. 

Stoppbollar 

Stoppbollar är ett väldigt bra slag att spela 

speciellt utomhus på grus när man vid fler 

tillfällen kan locka sin motståndare långt bak i 

banan med högre studs och bättre effekt på 

toppspin samtidigt som underlaget gör att 

bollen stannar upp snabbare vid stoppbollar 

än inomhus. En viktig sak att tänka på när man 

spelar stoppbollar är att man själv är innanför 

baslinjen och att motståndaren är någon 

meter bakom baslinjen med tyngdpunkten 

bakåt. Då kan även en dålig stoppboll få bra 

utdelning. 

Serve med spin 

Att serva utomhus med vind i uppkastet och 

med solen i ögonen kan störa även de bästa 

servarna. Tänk på att försöka få spin i din 

serve utomhus. Det ger bättre effekt i studsen 

och framförallt kommer du att kunna öka upp 

din serveprocent. 



Många järn i 
vuxenkurselden – Påskläger 
och matchspel anordnades! 

 
Utöver den ordinarie träningen som ständigt 
rullar under terminen har våra drygt 220 
vuxenkursdeltagare haft möjlighet att delta i 
både matchspelsdagar samt påskläger. Två 
aktiviteter som i vanlig ordning dragit mycket 
folk och som uppskattats av mer eller mindre 
hela konkarongen. 
 
I våra vuxenkurser deltar för stunden runt 220 
spelare som varje vecka spelar minst en 
timme på utsatt tid i grupp. Terminen går nu 
så sakteliga in i sitt slutskede då det i 
skrivande stund är knappt två månader kvar 
av säsongen. Vi börjar således blicka framåt 
mot utesäsongen där mängder av aktiviteter 
som vanligt står på agendan i form av drop-in, 
träningar, läger, KM, osv. Allt detta finner du i 
den bifogade Näsaängsbroschyren. 
 
Utöver den ordinarie träningen har vi bland 
annat arrangerat två matchspelsdagar för 
deltagarna i vuxenkurserna. Dessa ägde rum i 
januari respektive mars månad där totalt 40 
spelare deltog. Tanken med dessa tillfällen är 
att man ska få träffa andra i kurserna, dela 
tenniserfarenheter och ha roligt tillsammans 
samtidigt som man spelar dubbelmatcher med 
blandade med- och motspelare. Sådana här 
dagar tillsammans med evenemang som KM 
och divisionsspelet är utmärkta exempel på 
tillfällen där man har möjlighet att träna på att 
bli bättre på att spela match. Något som inte 
är helt lätt utan matchrutin med tanke på 
serve, psykologi, etc. 
 

 
I januari var det 25 spelare som deltog under 
matchspelsdagen… 

 
... och i mars totalt 15 spelare. Tack till alla 
som medverkade! 
 
Under påsklovsveckan arrangerades också två 
olika påskläger utöver den vanliga träningen 
(se artikelns första bild). Under fyra dagar 
avverkades totalt åtta timmar tennis där vi 
tränade i grupper på fyra olika banor. Totalt 
deltog 25 spelare under lägren och precis som 
i fjol var gemene man mycket mätta och 
belåtna efteråt. Att snurra runt mellan olika 
banor, övningar, tränare och medspelare är 
ett upplägg som passar de flesta och gör också 
träningen roligare och mer variationsrik. Tack 
till Björn, Fredrik, Millis och Krister som 
tillsammans med undertecknad var tränare 
under lägren. 
 
Är du intresserad av att börja i en vuxengrupp 
till hösten kan du maila mig på todd@nptk.se. 
Detta gör du också om du har några frågor 
rörande ovanstående. 
 
Tack till alla spelare som på ett eller annat sätt 
deltagit i våra aktiviteter och vi önskar fortsatt 
lycka till under den resterande delen av 
terminen! 

          Todd Åkesson 
 

mailto:todd@nptk.se
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Christoffer Solberg Svensk mästare! 

JSM 18 OCH USM 21 

Sista veckan i januari spelades ovanstående 

tävling i Falun och vi fick en svensk mästare i 

U21-klassen. 

Efter en veckas slit i Falun hade Christoffer Solberg          

och Stefan Åslin all anledning att se så här nöjda ut! 

Reds.anm. 

Christoffer Solberg som var förstaseedad i 

klassen kom till tävlingen brutalt nedtränad 

och stod inför en riktig utmaning. Spelet gick 

inte direkt på räls i de första två omgångarna 

men Christoffer lyckades komma igenom 

dessa utan att på något sätt komma upp i 

nivå. Sen väntade Öviks-bördige (numera 

spelandes för Lidköpings tennisgymnasium) 

Robert Rasmussen. Robert har ett riktigt vasst 

baslinjespel och Christoffer var tvungen att 

lyfta sig två klasser vilket han gjorde. Tempot i 

matchen var periodvis riktigt högt och 

Christoffer lyckades vända ett underläge till 7-

5 seger i avgörande set. Final mot 

Båstadgymnasiets Arvid Norén. En viss 

trötthet kunde skönjas hos Christoffer som 

fick krama ur det sista av sig själv för att 

kämpa ner Arvid i tre set. Mycket starkt av 

Christoffer och ett bra bevis på vad man kan 

åstadkomma även de dagar kroppen känns  

som en sandsäck och spelet haltar. Vill även 

nämna Kristian Prior som tog sig fram till 

kvartsfinal efter komfortabla segrar mot Niklas 

Johansson och Valdemar Holm. I kvarten 

väntade förstaseedade Filip Malbasic från 

Good to great. Kristian vann första set utan 

större problem och rullade vidare i andra set 

till en 5-4 ledning och två bollar från match. 

Filip är dock en riktig fighter, helt plötsligt kom 

varenda boll tillbaka in i banan och Kristian 

tappade lite av sitt initiativ och blev lite 

tveksam. Mer behövdes inte för att matchen 

skulle rinna Kristian ur händerna. Summa 

summarum en strong insats som visar att 

Kristian på sin dag är med och utmanar 

samtliga i klassen. Richard och Christoffer 

Solberg gick till semifinal i dubbelklassen. 

Övriga deltagare från Näsbypark och 

tennisgymnasiet var Robert Vladareanu, 

Jesper Åkerlund, Axel Fries, Jonas Bergbom, 

Oscar Marmestedt och Maria Chun . 

Individuella Resultat                      
Vårterminen är proppfull av individuella 

tävlingar och Näsbyparkarna har som vanligt 

varit flitigt i farten. Dom framskjutna 

placeringarna har stått som spön i backen och 

vi har haft ett antal turneringssegrare. 

Sara Schalin segrade i poolspelet I 

Västerhaninge Prime Q-spelen FS 12. Saras 

första turneringsseger, grattis! 

Johanna Ström har tävlat flitigt och har två år 

ung vunnit i Örebro och Bålsta (2 gånger), 

utöver det var Johanna i final i RM och semi i 

JSM. 

                                    
Tilde Höweler Lundin – här tillsammans med Magnus 

Öhrvall och Johan Claesson - vann dubbelklassen i 

Sigtunacupen F.14 tillsammans med Lea Forste Dinell 

från SALK. 



Wilma Bergqvist vann 14-årsklassen i Aerosol 

Open (Vallentuna) 

Anette Munozova vann damklassen i NPTK 

Open och gick till final i Vintertourtävlingen 

Bravida Open. 

Elliot Jarocz vann Bålstaspelen P.12 och 

Sigtunacupen i dubbel P.12 

Daniel Hammarstedt har haft ett bra record i 

vår och vunnit många matcher. Segrade I Ica 

Kvantum Cup HS och MIK Open P.18 

Kristian Prior tog sin första internationella titel 

när han vann ITF:en i Kramfors (dubbelklasse) i 

par med Fair Plays Henrik Atlevi 

Johan Claesson har jobbat med att få upp 

segerprocenten under våren och har flera 

framskjutna placeringar i tävlingar. Seger blev 

det i Norrköpings HS.

Richard Solberg fick äntligen visa det vi sett på träning 

under en längre tid i tävlingssammanhang. I Faluns 

vintertourtävling gick han till final och besegrade bland 

annat den nyblivne svenske 18-årsmästaren Nils 

Heimer och duktige Jeppe Johansson-Holm. 

Emelie Wiorek tillhör våra yngre påläggskalvar 

och förutom finalplatsen i Örebro har hon 

segrat i Bålsta och Vallentuna.                   Stefan 

Individuell fysisk utveckling för 

ungdomar                                               
Här i Näsbyparks Tennisklubb ingår ett 15-tal 

ungdomar i något som kallas för 

´Fysprogrammet'. Formen härstammar från en 

vetenskaplig modell som betecknas som 

LTAD(long term atletic development). 

Modellen syftar till att utveckla och skapa 

bättre fysiska förutsättningar för barn och 

ungdomar på individuell basis över en längre 

tid. Det som skiljer metoderna åt från från 

klassisk fysträning och personlig träning är 

lärandemodellerna. Det råder inget tvivel nom 

det är skillnad på träning och lärandet i 

träning. Hur mycket som ungdomarna 

egentligen lär sig om träning är en fråga som 

även är aktuell inom debatten inom skolan.                                                           

Den mentala motivationen som hänger med 

när man blir äldre!

                      
Viktoria Turina 16 år och ingår i tävlingsgruppen.                

.- Det bästa med att träna med en pt är att man får 

övningar som är personligt anpassade till ens egna nivå 

och kapacitet. Dessutom får man specifik hjälp kring de 

områdena man behöver träna upp mest. Det mest 

givande med personlig träning är inte bara den fysiska 

utvecklingen, utan även den mentala motivationen som 

hänger med när man blir äldre. Med unika, och 

varierande övningar är det faktiskt otroligt kul att träna, 

samtidigt som man känner sina egna framsteg säger 

Viktoria.                                                                                           

Vill du se mer om vad som säkerställer lärandet i 

fysprogrammet , klicka på QR-koden.  

Jesper Skaneby idrottsvetare Framtidsfys 



DIN TYGBUTIK I  NORRORT

Vi är  en ful lsorterad tygaffär  med både 
inrednings-  och modetyger.  

Vi  hjälper  er  även med sömnad,  
montering och hembesök.

Välkomna!

Tumstocksvägen 10 (Arninge)
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Tenniscaféet på Näsaäng

Snart kommer doften av nybakade bullar åter 

att sprida sig över Näsaängs tennisbanor! 

Jag är i full färd med att anställa personal i 

caféet och det kommer att bli en del ansikten 

som ni känner igen och en del nya.  

Vi öppnar i mitten av maj i samband med Audi 

Danderyd Junior Trophy tävlingen och då 

håller vi öppet på eftermiddagar och helger. Vi 

har öppet hela dagarna under sommaren. Vid 

tävlingar kan öppettiderna variera något. 

Utbudet i caféet kommer att bli som förra 

året, vilket innebär hembakat så mycket vi 

kan. Bullar, bröd och kakor, någon lättare 

lunch, smoothies, glass, godis, bars, frukt, 

dricka, kaffe och the. 

Vi erbjuder även i år mellanmål till alla barnen 

på våra sommarläger till ett reducerat pris. I 

mellanmålet ingår en liten smoothie, smörgås 

och en frukt. Pris 35:- per dag. Om ni vill kan ni 

öppna ett mellanmålskonto . 

Fotovägg                                                    

Klubbrummet skulle behöva något mer på 

väggarna och det vore roligt att göra en 

fotovägg. Jag skulle därför vilja att ni går 

igenom era fotoalbum och lämnar in bilder 

från alla de år som Näsaäng har varit öppet. 

Skicka gärna med en lapp där det står när 

kortet är taget, vilka som är med på bilden. 

Ännu bättre blir det om ni ramar in fotot. 

Lämna in din bild i caféet så ska vi se till att 

den kommer upp på väggen.                                                                 

Varmt välkomna till caféet i sommar hälsar 

Gunilla Lindgren med cafépersonal 

JSM Göteborg 

 

Under påskhelgen och påsklovet så 

arrangerades sedvanligt Junior SM i Göteborg 

för åldrarna 12-16 år. Tävlingen spelades som 

vanligt i GLTK:s präktiga hall med hela 16 

inomhusbanor och är väl kanske ihop med 

SALK de enda hallarna som mäktar med ett 

sådant stort arrangemang i Sverige.  

Vi från Näsbypark åkte med en trupp på 13 

utvalda spelare i de tre åldersklasserna. Alla 

spelare bodde och tränade ihop under resan 

vilket gav en bra stämning och 

sammanhållning i gruppen. 

Spelmässigt var det många bra prestationer 

under tävlingen och även flera framstående 

placeringar resultatmässigt. För att nämna 

några så gick Johanna Ström till semifinal i 

flickor 12, Tilde Höweler-Lundin gick året ung 

till semifinal i flickdubbel 14 tillsammans med 

Anna Opitz(Malmö Bellevue TK), Gustav 

Hasslegren gick till åttondels samt kvartsfinal i 

pojksingel respektive pojkdubbel 12 

tillsammans med Elliot Jarozs och Gorgi Attling 

gick till åttondelsfinal i pojksingel 16.    

Sammantaget blev det en väldigt lyckad resa 

med många bra matcher och erfarenheter.   

                   Magnus            

 

    
 



               
Klubbmästerskap i Näsbyparks Tennisklubb ute 2015 

 

NÄSBYPARKS TENNISKLUBB INBJUDER HÄRMED SINA MEDLEMMAR TILL 
 

   
 
FREDAG  7 AUGUSTI - LÖRDAG  15 AUGUSTI 
Klasser     Regerande mästare  Avgift el. Guldkort 
  2. Herrar B     Marcus Fogel   180 kr 
  5. Damer C     Julia Thorén    180 kr 
  6. Herrar 45 (födda -70 o tid.)  Jonas Bonn    180 kr 
  7. Herrar 55 (födda -60 o tid.)  Harald Fries    180 kr 
  8. Herrar 65(födda -50 o tid.)  Anders Svensson   180 kr 
15. Herrdubbel 70 (födda -45 o tid.) B.Löfmark/M.Campos(-10)   90 kr/pers 
16. Mixeddubbel A    M.Hasslegren/T.Hasslegren   90 kr/pers 
17. Mixeddubbel B    M.Bonn/J.Bonn     90 kr/pers 
18. Generationsdubbel A   M.Söderblom/F.Söderblom   90 kr/pers 
19. Generationsdubbel B   S.Hasselgren/W.Hasselgren   90 kr/pers 
22. Pojkar 14(födda -01 o sen.)  Vilhelm Bornefalk   120 kr 
23. Flickor 14(födda -01 o sen.)  Enni Zander(-11)   120 kr 
26. Pojkar 10(födda -05 o sen.)  Hampus Hägglund   120 kr 
27. Flickor 10(födda -05 o sen.)  Emelie Wiorek   120 kr 
LÖRDAG 15 AUGUSTI - LÖRDAG  22 AUGUSTI 
Klasser     Regerande mästare  Avgift el. Guldkort 
  1. Herrar A     Daniel Hammarstedt  180 kr 
  3. Herrar C     Roger Lind    180 kr 
  4. Damer AB    Tilde Höweler-Lundin  180 kr 
  9. Herrar 70(födda -45 o tid.)  Per Broman    180 kr 
10. Herrdubbel A    S.Noble/B.Sahlin     90 kr/pers 
11. Herrdubbel B    T.Natri/B.Salehi     90 kr/pers 
12. Damdubbel AB    M.Zätestam/S.Håkansom    90 kr/pers 
13. Damdubbel C    A.Thorén/L.Ullbin     90 kr/pers 
14. Herrdubbel 65(födda -50 o tid.) L.Björklund/P.Hässler(-14) 180 kr 
20. Pojkar 16(födda -99 o sen.)  Robert Minasyan(-12)  120 kr 
21. Flickor 16(födda -99 o sen.)  Mai Lillrank    120 kr 
24. Pojkar 12(födda -03 o sen.)  Alexander Holn   120 kr 
25. Flickor 12(födda -03 o sen.)  Julia Thorén    120 kr 
28. Sten, sax, påse-KM   Oliwer Mattar 
 
TÄVLINGSFORM:   Bäst av 3 set, tiebreak vid 6-6 i alla set. 
     Supertiebreak och ”no ad” i dubbelklasserna. 

Setstart från 2-2 i 10-årsklasserna. 
SENASTE ANM.DAG:    Söndag 2 augusti. Klubbhuset eller maila todd@nptk.se 
FÖRBEHÅLL:   Får lämnas vid anmälan, men är ingen rättighet. 
LOTTNING:     Tisdag 4 augusti. Seedning NPTK. 
MATCH- & TIDSPROGRAM: Onsdag 5 augusti, vid klubbhuset och på www.nptk.se 
      
ANMÄLNINGSAVGIFT:  Betalas vid första matchen.  
AKTIVITET:   På och kring Näsaängs grusbanor. 
PRISUTDELNING:   Sker i samtliga klasser på finaldagarna. 
EXTRAPRISER:   Flest antal KM-games, Årets bragd-pris, Fair play 
TÄVLINGSLEDARE: Todd Åkesson 



Alla vägar bär till KM! 

 
9 dagar, 100 timmar tennis, 300 matcher, 
5,000 games och 30,000 spelade poäng. Där 
har årets inne-KM sammanfattat i siffror. Ett 
klubbmästerskap som slog alla möjliga rekord 
och bjöd på så mycket tennis, glädje och 
gemenskap. Jag kommer i följande text göra 
ett ärligt försök att resumera den största och 
mest framstående tennisfesten i Näsbyparks 
tennisklubbs snart 70-åriga historia. 
 
Återigen slog vi rekord då det i år deltog 
närmare 220 spelare utspridda över de 30 
klasser som finns att tillgå i KM. Det är just det 
faktum att det finns så många och framförallt 
varierande klasser som gör KM till ett så pass 
attraktivt event för alla som gillar att tävla och 
spela tennis. Oavsett ålder, kön och spelstyrka 
kan alla som vill delta i en eller flera lämpliga 
klasser. Det är också en faktor till den ljuva 
samt väldigt positiva stämning och atmosfär 
som råder under KM-veckorna. Nämligen att 
alla känner sig delaktiga, kan utmana sig själva 
och ha roligt vare sig man elitsatsar eller bara 
spelar för skojs skull någon gång i veckan. 
 
Herrar C var den överlägset största klassen 
med inte mindre än 45(!) deltagare. Mixed-, 
Dam- och Generationsdubbel är exempel på 
klasser som växer alltmer för varje mästerskap 
som går och det deltog bland annat hela 32 
par i den sistnämnda. Detta är givetvis otroligt 
roligt och det är inte många klubbar i vårt 
avlånga land som kan stoltsera med ett 
klubbklubbmästerskap av följande dignitet. 
 
Mästerskapet avslutades som vanligt med en 
KM-fest där över 100 stycken deltog. Det 
bjöds på mat, dryck, umgänge, sång, dans, 
finaler, prisutdelningar, pingis, dart, sten-sax-

påse, etc. Det faktum att det var 128 deltagare 
i den moderna klassikern Sten,sax,påse-KM 
säger det mesta om klubbkänslan i NPTK. Jag 
säger det igen, 128! Etta. Tvåa. Åtta. Smaka på 
den! Tanken här var att lägga ut en bild på 
lottningen så ni kunde få se det med egna 
ögon men efter diverse försök och redigering 
fick jag dessvärre acceptera att detta är 
omöjligt då lottningen är för stor för att 
rymmas på en A4. 
 

KM:s specialpriser 
 
Årets bragd - Elias Wiorek 
Vann Herrar B-klassen som oseedad 14-åring. 
Tappade endast 13 games under turneringen 
och slog ut många meriterande namn på 
vägen. 
 
Årets fair play - Fredrik Söderblom 
Alltid glad, schysst och rättvis. Visar 
föredömligt hur man beter sig både på och 
utanför banan. 
 
Svettdroppen - Rickard Ullbin 
Spelade 215 games under veckan. 
Imponerande var det faktum att Rickard 
"endast" spelade 4 klasser där samtliga var 
dubblar. 
 

Övriga specialutmärkelser 
 
Årets slag - Mona Zätestam 
Slog en smashtromb, det ser man inte varje 
dag. 
 
Årets comeback - Martina Haas 
Efter närmare fem års uppehåll dammade hon 
av racketarna och gjorde tävlingscomeback. 
Vann Damer A och gick till final i 
Generationsdubbel B. Impressive stuff! 
 
Årets spjut - Krister Lundin 
Precis som i fjol lyckades den frispråkige 
baristasträngaren inte vinna en enda match 
trots diverse upphaussning. Idel abrupta 
respass för Krister Clouseau, ut som ett spjut! 
 
 
 
 



Årets supporter - Anna Thorén 
 Var på plats varje dag, hejade och bidrog med 
fantastisk stämning. Anna är alltid glad och 
trevlig och de som har något ont att säga om 
henne kan inte vara många. 
 
Årets mest oväntade - Stefan Åslin 
 Som efter 15 år gjorde KM-comeback i 
Herrdubbel A och H45. Det faktum att han inte 
fullföljde tävlingen struntar vi att gå in djupare 
p. Det är alldeles för känsligt. 
 
Årets mest väntade - Björn Sahlin 
Det var väl ingen som på allvar trodde att 
Grisen skulle få triumfera i någon av de klasser 
han medverkade i? Nej jag tänkte väl det.         
Oj så rätt vi hade!  
 
 
 

 
Bergboms besegrade Bornefalks i Generationsdubbel A-
finalen. 

 
 

 
Vem förlorade egentligen Damdubbel A-finalen? Av 
bilden att döma, ingen! 
 

 
 
 

Finalresultat från KM 
 
 

 
 
 
 
 

Klass Finalpar Resultat 
HSA Johan Claesson-Erik 

Pettersson 
6-0, 6-1 

HSB Elias Wiorek-Jakob 
Nilsson 

6-1,6-2 

HSC Henric Babtist-Mattias 
Wahlberg 

6-4,7-6 

DSA Martina Haas-Mai 
Lillrank 

6-1,7-5 

DSB Johanna Wallensten-
Beatrice Skiöld 

6-2,6-2 

DSC Sara Schalin-Maria 
Anderson 

6-1, 6-4 

H45 Magnus Söderblom-
Kenneth Bergbom 

7-6,6-4 

H55 Harald Fries-Ulf Ek 7-5,6-1 
H65 Anders Svensson-Bengt 

Göransson 
6-3,6-2 

H70 Avo Kask-Per Broman 6-2,6-2 
HDA Claesson/Bokvist – 

Åkesson/Åslin 
W.O 

HDB Angervall/Söderblom – 
Ullbin/Thorén 

6-4,7-5 

DDAB Hellbe/Bergqvist – 
Turina/Höweler Lundin 

6-2,6-4 

HD65 Kask/Kockum – 
Hässler/Björklund 

W.O 

HD70 Kask/Kockum Poolspel 

MDA Munozova/Öhrvall – 
Andlovic/Sahlin 

6-1,6-1 

MDB Ullbin/Ullbin – 
Sahlin/Sahlin 

6-3,6-3 

GDA Bergbom/Bergbom – 
Angervall/Angervall 

6-2,6-4 

GDB Hägglund/Hägglund – 
Haas/Haas 

7-5,6-1 

F16 Tilde Höweler Lundin – 
Julia Skiöld 

6-2,7-5 

P14 Gustav Hasslegren – 
Vilhelm Bornefalk 

6-2,6-1 

F14 Julia Thorén-Emma 
Granö 

6-0, 6-0 

P12 Gustav Hasslegren-Elliot 
Jarosz 

6-2,6-4 

F12 Sara Schalin Poolspel 

P10 Alvin Isaksson – Arthur 
Östergaard Månsson 

6-2,7-5 

F10 Emelie Wiorek-Sarah 
Orest 

6-2,6-2 

SPECIALPRISER   
Årets bragd Elias Wiorek  

Fair play Fredrik Söderblom  
Svettdroppen Rickard Ullbin 215 

games 

Pingis-KM Todd Åkesson 
(vem annars?) 

 

Sten,sax,påse-KM Richard Solberg  
Dart-KM Christoffer Fröberg  



 
Johanna Wallensten drogs det längsta strået i      
finalen av Damer B. Beatrice Skiöld verkar dock         
inte alltför besvärad över att ha bärgat silvret. 
 

 
Henric Babtist segrade mot Mattias Wahlberg                  
i en gastkramande Herrar C-final. 
 

 
Johan Claesson besegrade ”skrällen” Erik Petterson i 
den så prestigefyllda Herrar A-finalen. 
 

 
KM avslutades traditionsenligt med en KM-fest         
som samlade 150 gäster. KM i pingis, Sten, Sax, Påse, 
Karaoke, musikunderhållning och en härlig buffé      
från ICA Stop stod på programmet.  

 

 
Thomas Marteng svingar en backhand mot Samuel 
Nakhost i pingis-KM där närmare 80 spelare deltog 
under festkvällen. Det är väl ingen som höjer på 
ögonbrynen åt att undertecknad tämligen komfortabelt 
bärgade titeln? Nej jag tänkte väl det! 

 

 
Sarah Orests sax väger på tok för lätt mot Gregor 
Jaroszs skoningslösa sten. Sten, sax, påse-KM blev 
återigen en stor succé!  

 
Avslutningsvis återstår det bara för mig att 
tacka ALLA som på något sett hjälpte till med 
tävlingen, deltog eller bara tittade på. 
Berömmet för arrangemanget, texterna på 
hemsidan osv, uppskattas och gör det bara 
ännu roligare att nästa gång försöka göra det 
ännu bättre. För femte gången i rad är det 
rekordmånga med och spelar Näsbyparks 
klubbmästerskap och det är ER förtjänst. Ett 
extra tack till Björn som hjälper till på ett 
otroligt sätt. Vare sig det gäller att bidra till 
fantastisk stämning, ragga deltagare eller fixa 
pingisbord så grejar han rubbet. Sen att hans 
tenniskunskaper inte räcker till i dessa 
sammanhang är en helt annan femma! 
 
Det har i vanlig ordning varit en stor ära, nu 
laddar vi om och blickar framåt mot ute-KM i 
augusti. Tack! 

Todd Åkesson 
 

Här ska det vara reklam för Audi 
 



Fördelar för dig som NPTK medlem

» Fri service i 3 år eller 6000 mil 
» Fri försäkring 1 år
» Gratis tvätt av bilen vid ditt servicebesök

Fredrik Wallin
0850333478
fredrik.wallin@audistockholm.se

Mikael Olson 
0850333592
mikael.olson@audistockholm.se

Audi Danderyd
www.audistockholm.se · mån–fre 9–18, lör-sön 11–16

DANDERYD
Ryttarvägen 2
Tel 08-503 336 10

Dessutom ingår:

» Sportläderratt 
» Audi Handsfree
» Färddator
» Sportstolar
» RPM-paket 
» Xenon plus 

» Förvaringspaket
» Sportchassi (valbart) 
» S line exteriör 
» 18" aluminiumfälgar 
» Parkeringssensorer bak 

Bränsleförbr. bl. körning 5,2 l/100 km. CO₂ 137 g/km.

Audi A4 Avant 2.0 TDI 190 hk quattro S tronic 
Sport Navi connect rek. pris från

Ordinarie pris: 394.500 kr

339.000 kr

MMI-navigation plus och Audi connect ger dig en högupplöst 
7”-färgskärm med högklassig navigering, bluetooth-streaming
för musik, uppkopplad underhållning, trafi kinfo, vädret, Google
Street View* med mera.

Nu ingår MMI-navigation plus med Audi connect (värde 44.800 kr)

Alltid på rätt väg.

Tillval: Parkeringsvärmare (10.900 kr)

MILJÖKL. EU6. VI RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR OCH AVVIKELSER. BILARNA PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTADE. ERBJUDANDET GÄLLER 
ETT BEGRÄNSAT ANTAL BILAR OCH GÅR EJ ATT KOMBINERAS MED ANDRA AVTAL ELLER RABATTER. *KRÄVS EXTRA SIM-KORT MED DATATRAFIK. MED AUDI 
SERVICEAVTAL INGÅR DINA SERVICEKOSTNADER PÅ AUDIVERKSTADEN UNDER TRE ÅR ELLER 6000 MIL. 

Audi
Serviceavtal ingår


