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När NPTK bildades 1946 var Täby långt ifrån
"staden på landet". Köpingen bestod av villa-
områdenvid Stora Värtan, Roslagsbanan och gamla
Norrtälievägen. Tennis var då "den vita sporten" som
utövades utomhus av ett fåtal enfusiaster - i skuggan
av aristokratklubbama KLTK och SALK.

Sedan dess har Täby 10-dubblat sin befolkning och är
nu en av de största oc+r mest kompletta förortskom-
munerna. Vår klubb har under de hlir aren också ut-
vecklats till en av de stora och välkända tennis-
klubbarna i distriktet och riket.

Under tennisboomen på 8O-talet växte klubben till
över 1.200 medlemmar och hade över 400 elever i
tennisutbildning. Ändå kunde vi under några år inte
ta emot alla barn som ville lära sig att spela tennis.
Från att ha varit en "farmarklubb" till KLTK och
SALK kunde vi med egen hall och professionella
triinare utveckla och behålla våra tävlingsspelare
så att vi kunde matcha de svenska elitklubbarna.

O å $

Nr 3/96 Årg 16

Ordföranden
har ordet...

När tennisbanorna på Näsaling invigdes 1954 lovade
klubben bl a att "arbeta för tennisspelets ytterligar€
popuJariserin g och utbredning'r.

Det löftet tycker jag att våra företrädare har hållit
med den liran. Draghj?ilpen som klubben har fått av
befolkni ngsutvecklingen i Täby och tennisproffsens
framgångar, har utnyttjats och förvaltats väI.
Tennisen har blivit något av en folksport i kom-
munen. Tillsammans med andra klubbar i "staden på
landet"har vi fostrat och förnöjt många tusen tennjs-
spelare under de htu femtio åren. Det finns för-
modligeni dag lika många tennisspelare i Täby som
det fanns innevålare när klubben bildades.

I det hiir jubileumsnumret har vi i text och bilder
{örsökt beskriva klubbens utveckling. Vi hoppas att
medlemmarnas klubbkänsla skall stärkas av att
läsa om vad företrädarna har åstadkommit på ba-
norna eller i klubbledningen. Om vi i våra efter-
forskningar skulle ha missat någon spelare eller
funktionär som borde finnas med, ber vi om över-
seende, men också om att få veta detta - för nästa
jubileumsskrift!

At 44

TEXT OCH BILDER FRÅN 50 ÅN VTNN
NASBYPARKS TENNISKLUBB



Piren håller hus i Norrort:

Solna Centrum
Mörby Centrum
Sollentuna Centrum
Rotebro Centrum
Näsbypark Företagsby

Ring 622 16 00 och hyr!

AB Piren, Sviirdvägen 11, Box 35, 182 11 DANDERYD
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TIDNINGSPRODL1KTION

Detta numner av klubbtidningen år en
jubiieumsutgåva med Text och Bilder
från våra 50 år

Numret har kunnat produceras tack
vare några entusiastiska mediemmar,
som under många år akrr,r deltagir i

klubbens liv och verksamhet.
ETT STORT TACK TILL ER AILAI

Tidningen är reprotryckt hos TÄBY-
KOPIA som också utformat den
slutliga finishen
ÄVEN HÄR ETT STORT TACK1

Bäste iäsare!

Bläddra igenom tidningen så ser du
vilka som skapat och danat
NÄSB\?ARKS TE\NISKLLIBB. DC

ar och har varit eldsjalar aliesammans.

LAs tidningen, kanske ger den en stunds
avkoppling och lorhoppningsvis också
impuls till fortsatt
TENN-IS - ett set att umgås.

aEss

NPTK-TEI\INIS
ILIBILE(,ISNI'MMER September 1996.
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xÄsnrrpARK rön so Ån sEDAN
HISTORISK RESUME
av Sven-Erik KraDs€

Sedar Djursholmsbanan år 1937 fttrlairgls frfui Lahrill till Niisbpark blev det
fler åretruntboende utmed jaimvägslinjen i Täby. Antalet yillor i "Niisby
parker" ökade, och d.?irmed folkrniingden. Med "elektriska linjen" kunde man
utan b)'te åka iinda till Engelbrektsplan. Namnbltet till N:isbpark bekråiftades
definitilt niir poststationen vid Slottsvägen öppnades den 1 maj 1943. Postalt
hade kommundelen tidigare hört till Viggbyholm.

NÄSBYPAPJ.S TENNISKIUBB

De personer som den 4 ollober 1946
startade Niisbryarks Tennisklubb såg
naturligtvis som sitt primäa mål att
adågga tennisbanor i Niisblpark.
Henar Orwander, Jemdorff och Carl-
berg ingick i den fiirstå stlrelsen lik-
som Karl Vesterlund och Karl Ken-
ne. De båda senare var aktiva inom
NPTK i mfuga fu. Aöetet fiir nya
tennisbanor i NZisbFark stöddes av
Viggbyholms Tenniskiubb, vars med-
lem Eskil Schöllin, i en motion till
Tåby Kommunalfullmäktigc, i mars
1953, fitreslog att kommunen skulle
anlägga tennisbanor i Nåsb1park.

Efter underhandskontakter med kom-
munstyrelsens ordftirande Guståv
Berg, visste man att kommunlednin-
gen var måttligt intresserad av en an-
läggning ftir "överklassporten" tennis
i Näsbpark och, redan på den tiden,
definiti\4 inte intesseråd av något
som kunde kosta pengar. Det giillde
dåiliir fiir NPTK:S stl'relse att ta fram
och presenlem ett väi genomarbetat
liirslag som politikerna möjligen
kunde acceptera- Man utgick från två
alternativa piatser fiir de planerade
banoma, dels Näsaäng och dels ett
mindre parkområde utmed Slottsväg-
en näa "Ceders affär".

Sven-Erik Kranse

Det gälde åven att ta fram ett
hållbart ekonomiskt fiirslag som så
lite sorn mojligr skulle belasta köp-
ingens ekonomi. Bl a lät man trycka
ett infomati onsblad som medlemmau
delade ut till alla villor i Näsbrpark. I
detta blad bad Nåsbnarks Ten-
niskiubb om ett lån på 100 konor
från vafe hushåll.

De inlånade pengama skulle utgöra
fttrskottslikvid {ör spelavgifter på de
planerade banorna. Under ett vecko-
slut sommaren 1952 lär mer ån 100
åndelår ha tecknats. Samma fu
kunde de av klubben utsedda

NPTK:S fitrsta juniorgmpp år 1957.

Fr.v. Magnus Ölander, Sören Lunal,qvist, Lars Ölander, Staffan Cederholm, Tore Jonasson Qedare),
Mikael Clemensson, Lars Wilhelmsson, Staffan SöderstlöIr! Bo Holmström" Gert Vesterlund och
Bo Lundqvist.

I bakgrunden står Giista och Mfta Ölander, Erik Wilhelmsson samt Marie och Maj-Britt Holmsftöm.
Den lille gossen till vånster är t1"värr okånd.
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Kalle Kenne och Margit Seveling som populariserade tennisen i Tåbv.

Iiirhandlarna Nisse Löfström och
Le;;art Berg fiir kommunledningen
presenrera ett ambitiöst ftirslag till en
tennisanlåggmng med ritningar och
kostnadskalkyler, inkl en offen fråa
Svenska Murbmksfal,rriken ör an-
läggning av två tennisbanor, samt ett
finansieringsftirslag.

Förhandlårna fiirstod ganska snart att
kommunens starke man, socialdemo-
kraten Gustav Berg, gillade fiirslaget.
Hån tyckte att Näsaängsalternativet
var bäst. Då det dcssulonr rörde sig
om en måttlig investering, ansåg
Guslav Berg, att konmunen borde
kunna stå Itir anläggningskost-
naderna. Det skulle i sa fall inte
behövas några medlennlån. En
positiv faktor vid hans bedömning
var, att klubben åtog sig att wara fitr
driften av banoma.

Når Eskil Schöllins motion b€hatd-
lades i kommunstyrelsen gick den
inte igenonl. Guslav Berg såg då till
att ärendet blev bordlagt. Vid nåsta
sammantdde var ett par av de
ncgativa ledanlöterna ersatta av
suppieanter och då kundc motioncn
anl.as. När iircndct, som kommunstyr-
clsens ftirslag, den 28 mrj 1953
ftiredrogs i komrnunalfullmiil'tigc
liick det, etter en lång debatt med
många inlågg till votering. Förslaget
antogs mcd 14 röster mot 9 och 3

nedlagda.

BANORNA 1 OCH 2

De nya banoma invigdes på liirsom-
måIen 1954, av Gustav Berg fiirstås,
och tennisspelarna tackade "köping-
ens twanner" genom Nlargit Sewe-
ling. Hon lovade dessutom "att vårda
banoma ömt, sköla dem på bästa sätt
samt att arbeta på tennissp€lets ].tter-
liga.re popularisering och tbredning
i Tåby'. Till sist utbringade hon ett
leve ftir "den vita sporten och dess
framskapare i Tåby".

Viggbl,holms Tennisktubb hade clå
gått upp i Nåsb)?arks Tennisklubb.
Slrax efter Näsa:ingsbanornas invig-
ning gick Svenska Murbnrksfabri-
ken i konkurs. Börge Hedman var nu
ordfdrande i NPTK. Mar_eit Seweling
vice ordftirande, Lcnnart Paulsson
seketerare och Kalle Kenne kassör.
Börge och Margit hade båda varit
ahiva i Viggbyholms Ten-nisklubb.

NPTK gick nu iin en gång ut med ett
flygblad i NiisbFark och tackåde alla
som varit benägna att låna ut pengar
till klubben. . Man inbjöd samtidigt
tennisin[esserade personer i Niisby-
park. framftiralit ungdomar, till ten-
nistriininf utan kostnad. med Kalle
Schröder på Niisaiingsbanorna.
TenErism?istaren var då 40 år och"
fortfarande våIkiind och populiir. I

. . . dåvaralde ordfijranden Börge Hedman
och Nils Gösta Trollstad med spelstarka
sönema Bjöm och Ferer (1966).

DaYis cup-laget hade Kalle bl a
spelat tillsammans med Bengt-Ame
Stighamrw. BA var under de {tirsta
fuen NPTK:s bäste spelare och det
var Ibrslås han som hade ongagerat
Kalle Scfuöder liir rennis-PR i
N:isbnark. Många ville rränas av
Ka.lle, bl a fick de blivande Davis
cup-spelama Lasse ölander och..
Bosse Holmström denna somnar sina
fi)rsta tennislektioner

Efter hand som en ny tennisgenera-
tion viixe upp i Näsbwark blev BA
naturliglvis deuoniserad. Det
ogillade han både sJn- och
hööarligen. NiiI BA spelade var det
däftir som regel många fukådare.

Klubbens verksamhet va.r nu som-
martid helt koncentrerad till
Niisaiing. Vintertid hade klubben ett
Iåtxl timmar i Sjökrigsskolans
gymnastiksal som hade invigts 1943.

Familjerna Kranse och Holmström
efter €n träningsdubbel.
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KLUBBHUSET

Niir Nisse Löfstöm, i sin egenskap av
stadsingeniör, några år senare hand-
låde ett villaiircnde blev han medvet-
en om att en sommarstuga i ganskå
gott skick måste bort från en tomt i
nitheten av tenrisbanoma. IIan liire-
slog då den byggm.iistare som köpt
tomten alt han, istiillet fiir att riva
sommårstugan, borde sklhka den till
NiisbJparks Terurisklubb, som behöv-
de ett klubbhus. Byggmåstare Karl-
Erik Nordn, inte bara skänkte som-.
marstugan till klubben utan gick
även akivt in och hj,ilpte
medlemmama med både kZillarbygget
och så små-ningom även
iffedningsarbetet.

Sommarstugan fl''ttådes åv [ansport-
fitretaget A.Z. Sellberg, som dessutom
donerade två vandringspriser i silver
som klubbens juniorer kom att lävla
om i många år.

Under ledning av klubbens mycket
aktive ordiiirande, Börge Hedman,
iordningstiillde manga flitiga med-
lemmar klubbhuset och området runt
tennisbanoma. Söndagsjobb med ten-
njsspel blev något ganska sjiilvklart,
lördagårna var ju forfamnde arbets-
dagar ftir de flesta. Klubbhuset, som
helt bekostades av NPTK. invigdes i
rruj 1960. Det frrades bl. a. med
tennisspel i draiker och med utrust-
ning från sekelskiftet.

Klubbmärket som ritaCes aY medlem-
nlen, konstprofessor Erlard Melan-
ton, var klart till 2o-årsjubileet 1966.

Tennisar äggningen vid Näsaäng
blev snabbt mycket populär och ten-
nissporten i Täby breddrdes på ett
tidigare otänkbart säu. Dcn som l],ck-
ats fä ett abonnema,rg \ar noga med
att fijm}? det den dag sorn kassören
tog in avgifterna tiir den nya såsong-
en. Artalet deltagnre i klubbens af,ti-
viteler ökåde ftr varjc år och redan i
slutet av 5o-talet börjtde styrelsen
planera liir flera banor och inonhus-
spel. Det val ju lrist att iltc kunna ta
emot alla som ville lFela tennis och
än värre var, att i! båstir juniorerna
vintcnid sökte sig tiii tennisklubbar i
Stockholm.

PLASTIIÄLL

I bör;'an av 60-ta1et anskafade någn
terufsktubbar i trallen plasthallar
som sattes upp över asfalisbanor. Det
borde ju gå bra å\'en över gnisbanor,
tycke några medlemmal och den
gången, år 1965, var det.inte långt
mellan beslut och hanlling. Bygglov
beviljades och en hall fcir en bana in-
köptes. Sven-Erik Kranse var ordfiir-
ande. Stig Bjarnemark hallanwarig
och Kalle Kenne banskötare. Efter
vissa inkörningsprcblem kom denna
hall att fungera fiån hösten 1965 i
fem fu. Nedtagningen på våren och
uppsåttningen på hösten warade
intresserade medlemmar liir.

BANORNA 3 OCH 4

På Iiirsommaren 1966 fanns helt
plötsligt byggmarkeringar på den
mark intill banorna I och 2, diir sq.r-
elsen planerat tir två nya balor. Men
det var g^,/:irr inte teruf sbanor som
byggmarkeringarna avsåg ulan en
scout!]ård. En hög tjänsteman inom
kommunfiin'altningcft lnde plötsligt
gett bygglov fbr ett sådaDr bygge och
anwariga politiker var lika överrask-
ade som terurisklubbens sq.Telse och
medlemmår.

PR-tennis på N:isaling (1971) med Davis Cup-spelarna UIIe
Schmidt, Jånne Lundqvist, Chdster Holm och Bosse Holnström.
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... landskarnp på Näsa:ing mot Daffnark. Nairmast kameran Tenny Svensson.

Det skulle gå )'Iterligare fora år innan
övarande kommunalrådet, Urban
Palmgren, kallade NPTK:s ordliiran-
de, Eve Linder, till ert möte dtu han,
efter sedvanlig politisk prövning,
kunde ge berörda tjänstemån ordcr
om ått genornttm bygget av två nya
tennisbator enligt .NPTK:S revider-
åde örslag.
År 1970 togs banoma 3 och 4 i bruk
och fråur hösten samma år bltte klub-
bcn ut plasthallen ö\'er bana 2 mot en

större plasthall över banoma I och 2.

Sqrelsen L-unde i verksamhetsberält-
elsen fiir det året, med viss stolthet
konstatera, att spelmöjlighetema iitr-
dubblats ftr sår'ål inomhus- som
utomhusspel.

År 1972 tog NPTK över ansvaret liir
tennisbanan och plasthallen vid
Dra.kskeppsvägen som så småningom
ersattes av en perrnanent h3ll.

NÄSBwARKSCUPEN

Södan Harry Hohnsiröm blivit ord-
liirarde i NPTK. år l9?1, kom an-
Iäggningen vid Näsa:ing Yerkligen i
ropet. Näsb!?arkscupen i mitten av
juni månad varje år lockade, genom
mycket måttiiga prispen-qar. landets
bästa tennisspeiare och det kom stor
publik, finaldagarna upprill 400 per-
soner. Inga entrdavgilier. Fjnansi-
ering genom iotterier. massor av
lotterier, och många vinster som
Harry tiggt ihop.

Klubben fick nu också lina litrstärk-
ningar genom att tso [iolmström åtcr-
gick till sin g:r;ria klubb och flera till
Täby irflyuadc rcnnisspelare bö{ade
lävla fiir NPTK, bl a Staflar Stocken-
berg, Hasse Nerell, Bengt Åberg och
Martin Carlstein.

FORBI]NDSIJ'PPDRAG

År l9?1 fick NPTK i uppctrag av
Svenska Tennisfbibundet att svara
lör en leruislandskamp. ingående i
Nordisk cup, mot Danmark. Sverige
varur på Nåsaängsbanorna med 5-0.
Svensk lagledare var Lennart Berge-
lin och i laget spelade Tenny Svens-
son, Kjell Johansson och Leif Jo-
hansson.

Uppdraget löstes så bra att fijrbundet
fuet d.?trpå gav eit nFt uppdrag rill
NPTK. För att stinuiera den wenskå
tenniseliten till bä re dubbelspcl ini-
tierade STF en s k "dubbelcup".
NPTK genomlörde tiivlingen i då
nya Jibblehallen. Den vams av en
då rclatilt okänd 16-åring. Bjöm
Borg.

Vibyggeri BERGTORP

NPTK-HALLEN
Plasthallsepoken varade i tio å!. I
januari 1973 pres€nterade NPTK:S
n)'relse fttr komåunledningen en
fdrslag till en permånent tennishall
och. tdan på hösten 1975 kunde
klubbens inomhusverksanheter fltt-
tas över tiu en ny tennishall med fira
bamr vid Bergtorp. Ordfijrande i
NEIK och tiuika klubb€ns samord-
ningsmaa for detta stora bygge var
Cun-Andcrs Lindqvist.



SOMMARKLUBBEN
SOM BLEV
STORKLUBB...
IIär fortsätter Sven-Erik Kranse och Anders Svensson ått berätta om
Klubbens tävlingshistoria.

De Jörsra oren

\?TK:s föregångare, Viggbyhoims
Tennisklubb, deltog på sin tid i
Stockbolmsdistriktets seriespel och det
blev också \'TK:s "gamla" representa-
tionslag med BA Stighammar. Casa
Samueisson, Hannes Ulvenius, Kersrin
Lilienborg, Margit Seveling m fl.
forstärkta med bl a Tore Jonasson och
Lennart Pauisson, s9m utgjorde
klubbens forsta represeotationslag.
Några år senare kom flera rutinerade
spelare till l\?TK bl a Bo Voss-
Schrader, Ove Liljenberg. Stig
Bjarnemark och Uno Bjamemark.

Men ynglingar, lodda på 40-talet.
tryckte på och bl a Lasse Olander,
Bosse Holmst.öm. Staffan Cederholm,
Odd och Gert Vesterlund. Ulf Söder-
ström m fl detroniserade snart de gamla
mästama.

Ulfs. bror Staffan Söderström och
Anders Svensson tillhörde nåsta
juniorkull och de tillhör idag N?TK:S
veleranlag. Även i senare juniorkullar,
fodda på 50-talet, utvecklades flera
goda spelare, som Bjöm Hedman,
Lars Linder, Peter Trollstad, Jockum
Söderström, tIlfEk, Lars Dahlin m fl.

NPTK var tiil en bödan en utpråglad
sommarklubb och tappade därlor de
spelstarkaste junlorerna rill Stock-
holmsklubbar med tillgång till inomhus-
banor. flertalet gick till KLTK och
TSKMalmen Juniorerna fortsatte dock
att spela tennis sommartjd i Näsbypark.
men de representerade då som regel sir
vinterklubb

Flera av "våra' juniorer var så fram-
gångsrika i sina nya klubbar att de fick
delta i Svenska Tennisftirbundets
tråningsläger som i siutet av 5o-talet
ieddes av amerikanen Bill Lufler. När
Lasse Ölander och Bosse Hoimsrrom
ar l9ö0 uttogs a representera Sverige
i Orange Bowl, den kända junior-
tumeringen i USA. stod det i de stora
tidningama au de lovande juniorema
börjat sin tennisbana i Näsblpark.

\?TK hade lorstås också seniorlag-
både herr och dam. i SLockholmsseri-
ema ulomhus. och dessutom flera lag i

distriktet: vrnterserier i ralten iid Kärr-
torpq idrolsplars och r lennisstadions
B-hall. Seniorerna klarade sig bra och
flera iag avancerade i seriesystemen I
klubbens damlac spelade bl a Kersrin
Lilienborg. Vanja Leopold. Ulla Lager.
Märta Ölander. Doris Kranse och Mille
Mellgren

Klubbens AJag deltog även i All-
svenska tennisserierna ulomhus och när
det resles tält över två asfaltsbanor på

Täby sportlalt anmälde NPTK lag åven
i Allsvenskans inomhusserier. Spel-
facilitetema vid hemmamatcher blev
påtagligl bättre när Täb,v sporthall var
klar 1972.

k 1972 blev Anders Svensson
ansvarig lor juniorverksamheten. I
hans forsta kull ingick bi a Ardreas
Baehre, Per Lager. Jens Holland, Lars
Nordsuöm, Magnus Carlsson, Claes
Wallin samr flickoma Marir Lindqvist.
Stina Kranse. Kadn Kranse och Ann
Öjemo. Helen Mellgren hade då iiimnat
\PTK ör spel i TSK,Malmen.

Finalparet i VÅR"EANDfCAPEN -94, Claes
"Lillis" Wallin och iunioren Daniel Fornbrandt.

Anders Svensson

Klasspristågare i N:isblpaiks Cupen.
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NPTK-HALLEI{

Bergtot"psholle

Det ril:tiga llftet för NPTK som tåv-
lingsklubb kom {ijrst sedan Ber_storps-

hallens lra banor tagits j bruk år 1975.

På tältens tid var Eve Linder. fudd
1909. den ende anställde inom klubben
Arbetsmiljon blev påtagJig bättre fur
honom sedan klubbens inomhusverk-
samhet fllttats till den nyb-vggda

tennishallen. Tack vare sin person-

kåmedom var han naturligtvis inled-
ningsvis tilJ stor hjälp för den nyan-
stallde hallchefen och chefstränaren

Per-Arne (PA) Saadull

Eve var fonlarande anställd i \,PTK nar
han efter en kort tids sjukdom avied i

januati 1917 lstället lör blommor till
hans bår skänkte hans många vänner ca
20 000t- kronor till en fond som kom
att dela ut upprnuntringsbidrag till lov-
ande juniorer i tolv år NPTK s styrelse
har, sedan fondens pengar tagit slut,
lodsatt att arligen dela ut stipendier till
iovande juniorer.

När nu NPTK kunde erbjuda goda
spelmöjlighete. och kompetenta tränare
stannade våra juniorer kvar i NPTK.
Det kom faktisk aven "utsocknes'
spelare hit, bl a Pemilla Haliberg,
Håkan Wittgren och Klas T1rdn. Även
Bosse Holmström kom tilibaka till
fadershusdr, inte bara som spelare utan
även som uppskattad tränare och
sparringparlner {tir Alaget

De "egna prodirlrtema" från de {ijrsta
hallåren. phristina Beer och Fredrik
Sellsredr. klatrrade snabbt Lrppar i

juniorernas ranl{inglistor och harnnade
båda på' Svenska Tennisforbundets
riobäsraiistor

När hallen togs i bruk 1975 var
temisinrresser i Svenge på ropp. Bjorn
Bors hade r.lnnir dppna {ianska mäs-
terskapen för andra året i öljd och
Davis cupJaget var kvar i det årets
tumering efter en rad Tv-sända jämna
och dramaliska matcher Tennisin-
tresset blev definiti\4 inte mindre sedan
Tjeckoslovakien senare samma år
besegrats i finalen i Kungliga halien och
Sverige ått sin första inteckning i den
åtråvärda Davis cup pokalen.

\rPTK-hallens fo6ra speltermin blev en
hekisk tid lor PA. Det var konkurrens
om speltidema och många ungdomar
ville vara med i träningsgruppema.
Hjalptrdnare måsre urbildas och lagen i

de olika serierna organiseras Till detta
kom en rad prakriska problem med den
nybyggda hal1en.

Hailbygget hade utliirts av Nya Asfalt
AB på uppdrag av Tåby kommun och
det hade uppenbarligen gårr for fort.
Byggnaden var otillräckligt isolerad och
drog betvdligt mer olja än beräknat.
taket läckte och ventiiationssvstemet
fo.mådde inte ait reglera temperaturen i

halien
Eve Linder'

-9-



Banornas fillunderlag bJev dessutom
allvarlrg sLadat rid en örersrämn;ng
orsakad av en brusten ingående
serviceledning. I'Iyresgästen. Näsb)-
parks Tennisklubb, måste tyvarr valdig
ofta tjata på hyresvärden lör att få fel
åtgärdade Det tog flera år innan den
vattenskadade filten b)-ttes ut och
raklackaget bier inLe åreärdor {bnän
19951 Men ventilationss],stemet t!,cks
det twirr fonårande vara svårt att få
ordning på.

\r la19 bler övenårungen i hallen klar
med expeditiomiokaler, åskådarplatser,
shop och cafeteria. Nu hade Per Lager
anställts som juniortränare och banchef
vid \iAsaäng Antalet medlemmar narm-
ade sig 1000 Redan år i98l var NITK
landets !ärde störsia klubb och hade

1986 och flera år framåt mer ån 1200

medlemmar

I-{allens lra banor råc}<te inte till lor de
,100 juniorer som varje år fick trånar-
hjälp utan flera grupper fick utlokaliser-
as till Draken Jollen. BerSorp m fl
lokaler. Tennisintresset i Täby var stort
och det verkade så uthålligt att
slyrelsen år 1980 började planera lor
en utbyggnad av tennishallen

År 1977 spelades BOSS CL]P lor första
gången i NPTK-ha11en Denna tavling
iör främst juniorer i Norrort. sponsrad

ar Lbbe Wårdh. spelades sedan årligen
till 199,1. Under de sista åren hette den

Tangent Cup och hade ått inter-
nationeil status. NPTK-dagen startade
som klubbens familjedag 1978 och blev
också den en långvarig och uppskattad
tradition.

Tennislager såväl i hallen som vid
Näsaäng uppskattades av juniorema

och deras föråldrar Vid dessa samman-

dragningar vaskades ofta flera goda

spelare fram som t ex 1979, då bl a Ola
Jönsson och Kenneth Johansson

"upptackles"

Pelle Persson ses ofta i resultatlistoma
på 7o-talet. Han kom att betyda mycket
för klubben som spelare. tirnare och
lagledare.

?å$

fu 198 i namns Fredrik Waern ör
första gången Han är nog den av
NPTK:S egna lormågor som ått flest
ATP-poäng som singelspelare. Ola
Jönsson hade under flera år framgångar
som dubbelspelare i ATP-tåvlingar

År 1982 organiserades Företagarten-
nisen på ett fiamgångsrikt sätt med bl a
divisionsspel och aktiviteter till fromma
fur både näringsliv och tennis Samma
år bildades en föräldralorening till stöd
fu. .juniortennisen. Pension?rstendsen
startades av Göran Grönqvi$ fu 1984
Det året genomfurdes junior-SM i
\PTK-hallen med ca 150 deltagare.
Redan 1977 hade Eva Värbu startat
damgruppspel på örmiddagama såväi i
hallen som utomhus vid ),tråsäng.

fu 1979 vann Mille Mellgren sitt örsta
sr enska veleranmasterskap. VSV. i

singel. Hon upprepade den bravaden
1984 då aven Hasse \erell blev VSM-
mAstare i singel Doris Kranse vann
VSM inomhus i singel 1992 och
upprepade den bravaden jubileumsåret
1996

NPTK-hallen kom att betyda mycket fiir klubbens utueckling. Tennis året runt med målsättningen "Spel
åt alla på den niyå vår och en önskar", slog verldigen. Medlemmar strömmåde till och helt plötsligt hade
klubben flera hundra medlemmar. Björn Borg-epoken tlidrog också till det ökade tennisintresset.

-10-



aaa OCH
VINNER
LAG-SM

NPTK:S ba$a tåvlingsår hittills torde Damernas A-lag med Elisabeth Lor.isin
ha varit år 1989 Magnus Hjalmarsson som lagledare och med spelama Linda
blev det året svensk juniomästare och Jansson. Dominika Gerwjn. Maria
herramas A-iag vann svenskl lagmäs- Ottosson och Mia Härdling kvalificer-
terskap utomhus. Laget kvalificerade ade si.e till Elitserien år 1993. För-
sig till Elitserien år 1987 och gick tili stärkta med )'t'ina Bohm-srarke höll de
slutspel med enban egna speiaje unde. sig kvar året därpå men åkte tF-ärr ur
Pelle Perssons ledning 1988 I slut- Elitserien 1995.
spelet i Viixjö 1989 speiade Fredrik
Waem, Ola Jönssorro junioren Fredrik
Axsäter och spelande tränaren Kenneth Från början av 8o-talet har NPTK varje
Jansson. Lagledare var Pelle Persson. år arrangerat ett eller flera distriks-

mästerskap. Klubben har även hävdat
År tqST hade N?TK ett spelstarkt sig bra i DM-tåvlingarna och flera
flicklag som gick till slutspeisfinal i gånger utsetts rill distriLlets båsta
Lag-SM I laget spelade Maria klubb.
Olcosson, Petra Turesson, Mia
Hrirdling 46 Landsberg Madeleine
Jönsson och Caroline Baekkevold

Johan Laadsberg, fodd 1974" och
Anneli A\säter, lodd 1979, hade liksom
syskonen l{jalmarsson, stora fiam-
gångar i juniortavlingar under flera år.

. . . att tlli Svenskå Mästare. det var att lörverkliga en dröm! NpTK:s
segrande SMlag: Stående Kenneth ,Iansson och pelle persson-

sittande Ola Jönsson. Fredrik Axsåter och Fredrik Wa-ein.

Genom de tavlingar som genomlbns i
klubbens regi, både i hallen ocb vid
Nåsaäng, örutom DM även Boss Cup.
Beckers Cup, Spintab Open m fl Jiksom
klubbmatcher mot andra tennisklubbar,
har aktiva klubbmedlemmar tränats att
ieda storre tävlingsarangemang.

.Jubilerande Näsbyparks Tennisklubb
har inte bara bra tennisanläggningar
utan även bra spelare och rutinerade
funklionårer

Redan 1983 anskaffades dator och
kopieringmaskin till klubbens kansli.
Försaljning av Bingolotter har under
senare år forsrarkt klubbens ekonomi
liksom al'riva medlemmars jobb som bla
lakrarvakrer under Srockho,m Open

. . . och här kommer nästa generation
ay coming stars.

-11 -
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TEI{NIS SOM HOBBY . . .
I re.ic nrrmmcr r. ti.lninopn hr. vi lråff e4 s-!.- ledarsida rned rullriken
pFnSpÄI TFN l'r .lp..a (nolra. har i ; c"r"r nåo." ".."ir' op.l rkruellt
innehåll f{ir nuet och fråmtideR-

Tennis är min enda hobbv numera.
De allra flesta mAnniskor kan lara sis
hygglig tennis. Man kan börja nar som
helst i livet och upplever man det som
roligt- ja, dä är man täst. För många har
tennisen blivit ett MÅSTE

On] man bestämmer sig fur ati pröva på

iennisen. böi-ja då i iäit ände. \{an
br.rkar dela upp unden'is{ingen i tre
skede.r.
A) Teknik. teknik och teknik. lår den så

rä'tt som möjlig1.
B) Ova sedan tekniken. så att du iär
såkerirel.

C) Nu kommer kraften och precisionen
in, örst nu
Ett vanligt i'ei är art nästan aila redan
tiån tbrsta siagel viil slä så hån som
möjiigt. Naturiigl\'is fors,, årar rnan
ieknikiniärandei då

r \q i-. , ä- ,l-- -.,å.-",-
,,.i.cren^d .^m finn( ae ha,, n"
slagregistret som ingår i den kompletta
tekniken- så förstår man

Drive och slice. forehand, backhand.
serve l och 2. vollev. smash. lobb.
stoppboll och alla specialare ss volley-
lobb. dropshots. chip och chop m.11.

iranslc iåtcr cietta ar siräclancie - 3ium
dei Du kan gå ui på irian ocil speia om
!.. L::r-t:- r-^- ^r: ^-uu .rjd'prtgL rui ('rd,,u ulrr
h, -Lh,nd ^^r. "1..,,fF"' Ä.,-" h^tt--;--
)erve. Alll det andra kornrner med åren
for tennis ä. ett livslån_st qlädjeämne

Så vålkommen till klubben och 1år di.g

tennis eller örbättra din tennis vid våra
kurser.

Tumma inte på reglerna

I massmedierna torsförs då och då
uppfattningen att tennisspelet numera
ar för snabbt. monotont och tråkigt för
publiken Van slriar efr.er regeldndrine.
ar- bort med andrase.ven, högre nät,
kortare serveruta. tårre och tiortare
pau5er vci srcibrrena. mjui.are boiiar
och mycket annar.

.t le: .z l-oiirlil : ll: l::tri : ..:ss.

,,mm,nh,no ier ,,nntpu a,, io r.i

seneess- som nrr r senaste
Wimbledonfinalen Visst var vål den
'narchen underhålldnde anda. med sina
många bolldueller och breakchanser
Nog finns det val spänning och
dramatik åven i sen'en- ess. dubbelfel.
natrullare och vissl tu ett tie-break
något av 'ett sanningens o-eonbiick'.

Nej iumma inte på regierna, som har ett
a\ ic iJiiiga5ie poangs) Sieril iom
fars, signif;katirt just liir tennisen.

.1o. kanske trots allt en ändring skulie
vara Då Dlats. Varlor behöva l0
linjedomare? Låt huruddomaren bli
enväldig och hans domslut utan appell

Den stora skar, an av motionsspelarde
tennisutövare behöver absolut inga
regelilndfingar - tviirtom. Här behöver
man ta åt sig alla förmåner som ges,
den exlra serven, vilopausen etc, som
gör det roligt och trevligt att "matcha'l.

Ailtså fortsätt att spela tennis med
gaillande regler, men jobba gama
vidare med publikfrämjande åteirder

FortsAtr att utveckla material. banun-
deriag och bollar Det finns sAkerl
ännu mycket att göra hår. (Den nya
SAlK-hallen har t ex laE Plexipave på
ett specjalkonstruerat spodgolv av träl
Mycket intressant). Sjeilvklart vinner
spelet på att b1i "1ångsammare".
särskilt i eiitsanNunhang.

Till sist några 1'tterligare funderingar.

\"isst är rennis en publikspon. T\ -r an-
lig dessutom. som lyller laktama värld-
en över och tånk så mvcket roligare
spelet skulle bli om ATP-spelama
också kunde "bjussa på sig själva'.
Men då handiar det om personlighet
och sto.t register, en svår kombi-
nation, när mycket pengar står på spei

Hur som helst TEIiIJISEN kommer
alltid att ha sin liamtid.

aEss

PS.

Vad skall man då göra lor att {å
tillbaka 8O-talets sug efter tennis ocb
dårmed också publiken?

Något av det hår kanskel

- Kontinuerlig marknadsloring så art ri
lår 0er utorare Marknadsloring ZLr

lirsviltig och bör firna5 med ivarle
klubbs verksamletsprogram

' Oka utbudet av undervisning så att
fler miinniskor får konfronteras med
tennisen

- Öka kvaiiteten på undervisningen,
diir talanger finns, så att vi {år fram
vårldsmästare och Davis Cup-segrare.

\:** @

//^-\.":1 -4\
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DS



KLUBBLIV UNDER 50 Ån

gÄNDEI-SERIICA ÅR

NPTK har ända sedan stirten fdr 50 år sedån
varit något av en familjeklubb. Vid Näsaäng,
med tennis och bad, tillbringåde många
medlemmar, när vädret var vackert. en stor del
av sin fritid.

IIär presenterås bilddokument från soliga .dagar
på Näsaäng och aktiviteter i NPTK-hallen.

Göran Grönqvist delar ut pris till Doris Kranse
under överinseende av tävlingsledaren, Björn
Dahlin

Damlaget i början av 70-tålet. med fr v Doris
Kranse, Mille Mellgren och fllla Lager.

T€nnisentusiåst€rna och träningskompisarna
Fred6rt, Kranse, Kenne och Lager år 19?1.

TennissLola år 1972; ledare Karin Kranse och Anders Svensson.

-I4-



KLUBBLTv UNDER 50 Ån

INVIGMNGEN AV KLIJtsBHUSET 1960

Vid invigningen av klutrtrhuset på ftirsommaren-
1960 bjöds det bl a på mixed dubbel i gammal
stil. Spelarna Greta Englund, Kalle Vesterlund-
Margit Seweling och Gösta Seweling,
trånsporterades i Kerstin Lilienborgs
hästanspända låndå.

frirfriskningar på backen . . .

och mycket spex bäddade ftir succ6.Guy Englurd, hornbepr.wdd konferencier.
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KLUBBLTv UNDER 50 Ån

NPTK-DAGEN
KLUBBENS
Ånrrc.r
FAMILJEDAG. . .

Klubbens sekreterare K
lörväntånsfulla j un iorer

Eva Linder hjälper barnbarnet
till krägel-strike. NPTK-dagen 1977 - Il{iddag med dans.

- 16-

Andreås Ba€hre alltid På gång. .Anders Svensson infdr nästa måtch.



KLUBBLIV UNDER 50 Ån

tlela familjens dag. Christian af Jochnick
köper biljett till pappa Robert.

Boll i hink är svårt - - -

l,Ialtias H iålmarsson gissar bollar. Välbesökt NPTK-dag med 5-kåmp.

Spelglada tjejer med andrå bollår... . . . och Kalle Anka på gång.

-17 -
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KLUBBLTv UNDER so Ån

{ktiva juniorer I iut! gang med tårb!-uker. . <rUiiiiä i tii ii änäiiui itä(iiiiäiiaoriie.

Familien Bladh i eftersnack med gäster.

FrÄsAriNc
ENIDYLL
rön rnnxrs
OCH SAMVARO

Klubbmästaren Nlats Johånsson
med sin mobila grillvagn - succ6.

Vacirra tiagar på Näsaäng ger åiiiid väibesökt ui.seriering.

-19-



KLUBBLTv UNDER so Ån

,e,&l

BJORN BORG
en av värlCens fiåmsta idrcttsmån alla
kategorier ställde upp til!sarnnans rned

VTK i Tabv Centrum den 20 lebruan
looi Srflet med daqen var art risa
lilken verksamhet som vi bedriver i

NPTK samt att väna nya medlemmar.

Bjö.n var på ett strålande humör och
spelace minitenrus med fura ar rara
bästajuniorer Darefter visacie han upp
sin serve som märtes av cien specieiia
serveradar som ioijer ned ATP-

.R
va

Sedan skrev han autografer så att
oennan glödde. Det var imponerande
att se hur folk trångdes lor att få en

autograf av den store idolen. De flesta
som samlades runt Björn var inte ens

lodda när han arslutade sin aktiva
tenniskariiär.

Derra rar lorsta -eången som Bjorn
ställde upp på eit sådant tennisjippo
sedan han slutade. Massmediema var
mycket intresserade och flera
reportage kunde efleråt läsas i olika
tidningar.

. . . en nöjd trio: Lars Graff, Björn Borg och Ebbe Wårdh.

Peter Björklund och Pete Sampras - en dag på kånsli€t.Lars Grafl

-20-



r(LUBBLTv UNDER so Ån

MOTIOI{S-
GRUPPER
FINNS FOR
ALLA
KATEGORIER

Populärt pensionärsgruppspel. Nils
Löfström (tv). NPTK:s fiirhandlare
redån 1953 och Bo Stefan. spelstark
80-åring.

prr+sloxÄnsspnlot

l{PTK-pelsionärena är en grupp soll!
"vaxer". Under hela höstsäsongen

1995 har det varit fullbelag oå alla
banor. så man har ibland biivil wungen
att sätta in exlra timmar. -Strålandel

Gruppen dr verkligen aktiv. Eiler vad

sågs om intemationell tennis på

Vallorcal Fotot här ovan visar ciubbei-

segrama Lasse och Bertii Gustavsson.

Finalen avslutades med eti siiperbi

Till skillnad mot många andra spo.ter
kan tennis utövas av nästan alla ädrar.
Vi kan spela både med och mot
varaldra, damer och henar, stora och
små. småjuniorer tillsammans med
åiderspensionärer. Den slagteknik och
det rörelsemönster man en gång lärt
sig sitter kvar åven om man ibland
måste göra uppehäl i tennisspelandet.
Faklum air att både unga och gamla
kan. så lirnge som lotarberer hjälpligr

fungerar- öva r.rpp och lbrbänra sin
tennisspel.

-21-



"Näsbvparks Tennisklubb har en
stor tennisskola l-rir pojkar och
flickor i alla åldrar. Varje år har vi
mellån 300-400 elever, som får
undenisning i tennis.
Du kan böria redan som S-åring i
roliga Tennis-Lekis. Sedan fortsätter
Du i någon av Tennisskolans grund-
o{h fortsättningskurser.
Är .h, hro ; r-ndi. 1i--" ,l-r

möjligheter att få avancerad träring
och utbildning i klubbens sektion fdr
tävlingsjuniorer.
Du kan anmäla dig när som helst. Vi
ger fiirslag och placerar dig i
passande undervisning."

Så lyder ingressen for verksamheten vid
vår ungdomsseklion och vi har verk-
ligen slagit val'1 om vår policy att lära
så många ungdomar som mojligl att
spela tennis

Ijnder årens lopp har flera tusen elever
profilerats i vår undewisning Många
har varit talanger med ftrmåga och vilja
att b1i elitspelare och har blivit det
också Många har blivit skickliga
tåvlingsspelare på klubbnivå. Andra har
fortsatt som motionsspelare.
Gemensamt nästan {iir alla har vadt att
tennisen blivit en sDort ör livet och här

har klubben flllt en funktion i svensk

tennis

Slutiigen vill vi också tala om att
klubhen år lq90 fick Svenska Tennis-
lörbundets pris. MACKES TROFE. 1ör

bästa svenska juniorklubb. Det var en

utmäkelse, som vi fortfarande år stolta

Lars Ove Åkesson

FLERA 1OOO

UNGDOMAR
HAR
PROFILERATS
i NPTK'S
TEl\NISSKOLOR

f,lisa Bjdrklund, här "mesta" domaren under NpTK-Cupen - 21 matcher!l!
Dessutom spelar hon i damernas AJag - en Coming.star llicka!

å

...så hiir gråbbxr skall Ni göra - IJlf Wikman visar cn backhand-vollev.

over.

-)t -



Fredrik Waern

Elitspelåre och de senaste årens
AJagsankare med meriter från
ATP-spel. Uppväxt i klubben.
Idag gruppchef inom teknisk
utveckling hos OBJECTA AB.
medlemsfiiretag i NPTK:s Före-
tagargrupD sedan 1989.

Cathårina Lewin

En av NPTK:s många tennisjuni-
orer och den enda svenskan som
kvålificerat sig fitr internation€ll
tennisdomarlicens. Ilon är nu
åktiv domare i den int€r-
nåtionelh tenniscirkusen och har
bladömtiWimbledon.

JSM-VINST UTOMEUS 1989!
NPTK:S stora hopp Magnus Hjal-
marsson, som var toppseedad i både
singel och dubbel, spelade mycket
stabilt och utklassade samtliga mot-
ståndare. I finalen lyckades F. Giers
ta d€t fitrsta setet. men sen var det
inget snacL om saken. J-6.6-2, ö-2,

Magnus .Hjalmarsson

. . . hiir instrueras elever från Bergtorpsskolan.

Klasspristagare i NHIK-Cupen. Klasspristagare i Tangent Cup.
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Saxat ur Klubbtidningen 1994

30o/r
FLICKOR

TENI{ISSKOLAN HÅrrER
STALLNINGAINIA . . .

Tennisskolan Mller ställningarna
och kör på nltt med cirka 300

deltagarc. Som vanligt Iår vi sprida
ut te risskoleverksamheten på de

lokaler som står till buds ute i
kommunen. Men vi som håller i
derma triiningwerksamhet skulle
giirna se att det gavs möjlighet till en
mer centrerad sådal.

DAMTENNIS

NÄSBYPARKS TENNISKLUBB haj många
dåmer, som aktivlspelarah deltari klubblivel Det
& en tillgång för en klubb. Våra damer spelar
praktiskt taget alla dagar i veckan, både i ett
organiserat gruppspet och i såtlskapligt dubbelspel.
Detär verkligen en sektion som haJtrivsamt på sha
träffar.
Om det hib låter riutalande, så är du vål&ommen

med anmäan nilr som helst. Yill du veta merå ring
kånslieL

Tennisskolerel,,tor Elisabeth Lovisin med några adepter.

Med triiningen liirlagd till vardagar
och på ett riktigt tennisunderlag
skulle ut\€cklingsmöjlighetema
rådikalt ftriindms, vilket ganska

snart skulle gå att avlåsa i form av
högle spelkvalitet på de flesta
hiinder. Vi kån bala fortsåtta att
hoppas på en lörändring i detta

a'rseende, en dag kanske vi blir
bönllörda.

Något sorn glädjer oss speciellt är, att
intresset bland flickorna tu så stort.
Nu utgör flickorna 30% av tennis-
skolan.

Det finns plats fiir fler intresserade
ungdomar, så hör av Er.

Vi hoppas att Ni alla i tennisskolan
får en fortsatt trevlig termin.

Elisabeth.
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BOSS CT]P
EN STOR INTERNATIONELL
JUNIORTURNERING

BOSS CUP

Alldeles fiir rnånga spelare var an-
miilda till årets tävling, vilket Mng-
ade oss att tlviir stryka ett 30-tal
sp€lare. Men samtidigt var det det
starkaste startfältet någonsin med
spelare från Finland, Norge, Dan-
mark, England och ljcckoslova.kien.
Den starke och store tjecken P.
Kascak i l3-årsklassen firllkor igt
krossade sina motståndare och släpp-
te bara 7 game på 5 matcher. Borde
tillhöra junioreliten i Euopa.
Hemmaseger blev det genom Mia
Hiirdling i l6-fusklassen. Det var
Mias andra seger i Boss Cup.
En som också tog sin andra seger var
Magnus Hjalmarsson soni servade
bort sina motståndae på löpande
bald. I Magrrus t'iass saknades
endast en :prlare av de tio hödst
rankade i Sverige.

Boss Cup har nu efter tredje fuet
etablerå1 sig som en av landets fem
största juniortävlingar, inte till antåI
startånde utan till det stffka start-
f:illet och det utländska deltagandet.
Som vanligt har juniorer och fiirjil-
drar hjiilpt till som tävlingsledare och
entrdpersonal. Många juniorer har
jobbat som doma.re. Tåck vare denna
hjälp får tiivlingen ett mycker högt
betyg av alla det tagare, inte minst de
utlairdska.
En mycket vildig person år också
prisutdelaren och huludsponsorn
Ebbe Wfudh, som genom Wårdhs
Herrmode har slnnsrat Boss Cup tolv
fu i rad. Genom Ebbes hjiilp har Boss
Cup gjort NPIK viilkiint i hela
Sverige. Jag tackar Ebbe, fttriildru
och juniorer, som hjiilpt till under
1988 års Boss Cup.

Saxat ur Klubbtidningen 1988

ALLSVENSKAN

Pojk:r 18 år har haft bra motstånd
under hela serien och slutade på ted-
je plars. Truppen har bestått av
Anders Björklund, Gunnar Knowles,
Fredrit Axsäter och Magnus
IIj almarsson.
Flickor 18 år har också haft mycket
tuft motstånd och klarade inte av
ltirra årets bragd, finalfiirlust i Lag-
SM. I laget har {iiljande spelat: Petra
Thuresson, Liv Cederved, Caroline
Baeklevold. Jenny Karlsdn- Maria
Hjalmarsson och Åsa Lind.

SALK

Fina resultåt noterades. I yngsta
klass€n (12 år) vände N4atlias Hjal-
marsson i andra matchen underläge
6-l i tie-break i avgörandb set till
Yinst och gick sen vidare till
kvartsfrnal.
I l4-årsklassen fick Stefan Anders-
son ett litet genombrolt, slog .ut

seeclade M. Mathisen men liirlorade
sen i åttondelsfinalcn.
Magnus Hjalmarsson hade matchboll
till en kvartsfinalplats bland l6-åringar
men fijrloradc. Han hade tidigare sp€låt
mycket bra och slagit ut flela bra
spclare.
I äldsta pojkklassen 70-7I kom M.
Hedlund t^ll åtlondel.
I klassen ltir flickor 16 år jobbade

M.ia Hiirdlirig sig lill final där hon
f;:rsökte slå ut K. Hehenberger,
KLTK. vilket tlyiirr inte gick. Men
NPTK:s b?ista placering blev det.I
flickor 18 fu slog Petra Thuresson sig
li]l L-varufinå.I där hon rvingade
Maria Ekstnnd till en tresetare.

Per Lager, frangångsrit junior-
ledåre med intemationella merit-
er, kollar läget under Boss Cup.

JDM

Myckei bra resultåt, det biista någon-
sin fiir NPTK. Toppar blev vinnarna
Fredrik Axs:iler och Maftias
Hjalmarsson, frnålisterna Johan
Landsberg, Mia Hiirdling och Petra
Thuresson.

"Lagge"

_t<_



... året är 1994

STARKA
REPRESENTATIONSLAG
DAMER
Danlaget spelade i Elitserien under

hösten. Moståndare var bl.a. de sen-

asG fuens dominanter SALK och

Landskrona. Vårt rnål var att hålla oss

kvar i Eliten och det åjorde vi genom

segrar över SALK Sundwall och

Örebro.

Vi slutåde på femte plats i tabellen

och det var bra med tarke På den

hårcla konk'urrensen.

I laget spelade Linda Jansson, Domi-

nika Gcrwin, Nina Bohm, Mana

Ottosson, Elisa Björklund och Mia
H:irdling.

Elisabeth Lovisin
Lagledare

HERRAR
Under höstens seriespel matchade

NPTK ue l^9. Etl lag i div I, den Pc'
puliira FööundsserieL samt två lag i
två olikå div Ill-serier. Målsåttningen
var att lå något av div Ill-lagen
uppfl)ttat till div II niista inomhus-

saisong samt att det andra div Ill-laget
och vårt Fööuadsserielag (A-laget)

skulle ordna nltl kontralt.. Efter
mycket &amgångsrilt och flitigt
matchande lyckades vi rned våra mål-
9ttningar.

Höstens krydda var i vanlig orching
Förtundsserien div I dair vårt ril,tiga
A-lag kiimpade fitr Fedje siisongen. I
div I spelas det i,ra singlar och två
dubbelmatcher. Efler s€grar mot
Sundsvall med 4-2 och fukerivalen
Danderyd med 64 samt oavgiort 3-3

mot Upsala TK slutade vi på femte
plars och behåller rår div I-plats.

Björn Stenqvist
Trånare och Coach ftr NPIK:S A-lag.

Maria Ottosson. Maria Härdling. Dominika Gerqrin och Linda
.Iansson- På bilden saknas Nina Bohm och Elisa Biörklund-

NPTK:s A{ag 1995. Från vänster Niklas Sticko, Björn Stenqvist
(coach)j Daniel Lindberg, Ola Wierup, Andreås Fa€hlmån,
Fredrik Waern och Kenneth Johansson. På bilden saknas Johan
Westerberg och Mågnus Alsterbåck

NPTK:s AJag 1994. Från vänster Elisabeth Lovisin fcoårh).
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Sarat ur klubbtidningen

Bra och roligt skrivet

om tennis...

-Fantastisk motion-

Men vi som är engagerade i tennis på
klubbnivå behöver ingen publik eller
medias intresse. Vi vet att tennis iir en
lantastisk motionssport. En oiiånd fvs-
iolog har rälnat ut ait tcnnis kraver
lika mycket av konditiorq muskel-
sttrk4 koordinati on och smidighet
som fotboll. På 25 minuter gör en
tennisspelare nomrait av med lika
många kalorier som en jlggare eller
skidålare gör under 3,i ;:m. Så -,isst

åir tenrfs en god motionsspon.

Lars Ove Åkesson

Klaes Tyr6n, kåsör och tränare, re-
danlnnan.bollplockarenuppfanns, -

-Kåseri om en resa-

T}IE TRIP TO TI-]RKU!

9 juniorer åkte med coach Klasse till
ÅUo, linhaa. Tiindningen var totåI.
Hiir pratades det om hur mycket
pengar num skulle vima. på poker_
maskinen på fii{an - alltså.

På samma f:i!a upptåcktes också ett
iinrör i Thomas tennisutrustni ng.
Efter mycket frågande fick coach reda
på aft dettå ärtrör var efi tåktiskt
vapen att anviindas vid sidb],tena fitr
att distrahera motståndåren. Nöjd med
denna liirklaring fick zftröret {itlja
med till Finland.

Matchdågs: Ted fick en besviirlig
malch i 2:a omgången. Han fick gpela
i tiiit på gr?iVgms. Eller så var det
gruvgr,is. Dettå svåra underlag blev
ett diskussionsämne resten av resan.
Ted ftrs,ann ur turneringen-

Nicke hade vissa koncentrationspro-
blem i sin andra match, når kårleks-
kranka Laura var fanatisk fukådare på
liiktaren. Rena Agassifebem. Nicke
borta ur segerresonemanget.

N{ats sp€lade övcrtygande i sina två
inledande matcher, med en Iiirståserve
i klass med Becker. Vid denna Lmn-
plimalg såg Mats purken ut och
fiirklarade, an Göran Sunclin var harls
fbrebild. Mats fiirwann i 3:e om-
gången.

Jesper och ChdstolTer var också med
till 3:e omgångcn. iiårtsiående Satmi-
nen blev Jespers överman medan
Christoffer fick pisk av Maftias, som
gick lill kvartslinal. Peter och Andreas
var snåpp€t bätfe med sina sernifinal-
platser. AnCreås hade t.o.m. två match-
bollar ftir finalspel.

Fint upptraidande och gon humör prä-
glade resan. Sk imtglade lr4ats biclrog
till sUirnningen och här nedår) har vi
honom i aktion under en mrlch

En "Lord"-Nelson-historia.

Du vet viil vem "lord"-Nelson iir?
Inte! - Jo, en NPTK-arc med
brirunnde tennisintresse och med.
PM-racket som instrument. En
verkligt glad och trevlig lax. Inte helt
okihd som tävlingsledare bl.a. under
Pingst-Mixeden.

H:f historien:
En tennisintresserad ftirsamlingsbo
-frågade sin kyrkoherde om det fanns
temisbanor i himlen. Kyrkoherden
var osiiker men lovåde att undersökå
saken. Kom igen på söndag skall du
Iå besked. - Efter högm.iissan på
gindagen kom Lfrkoherden fram till
sin fiirsamlingsbo och sa:
-Nu har jag f;itt besked och jag kan
glådja dig med att det finns fin-fina
banor, perfekt underlag och allt spel
sker med domare.
-Åf,, sa Uta sa fiirsamlingsbon.
-Men, sa k Tkoherden, jag fick redå
på en sak till, du iil uppsan till match
redan På måndag' 

Bertil Nelson

-27 -



OBJECTA - ETT VINNANDE LAG !
Objecta fortsätter atl växa i en expansiv bransch. Vi utvecklar och projekterar många olika talsvar-
system för skilda behov i flera branscher. Våra system medger kundanpassade lösningar inom tal-

svarsområdet som kan vara alltifran Cali Centers till ROstbrevlådesvstem.

Flera av Sveriges största företag är våra kunder och vi vi1l här
presentera några som har tillkommit under senare tid.

Ceu Cpvrnn
Sesam, SE Banken, Sparbanken Direkt - Telefonbanker.

AurouersK rliN\,lrsNrNc ocH RösreREvrÅDe
Gambro, Ählens, Familjebostäder, AJe kommun, Skellefteå Kommun,

Skatteförvaltningen i Stockholm, FMV, AGÄ, Kinnarp.

IvrBnerrrrve rösxrxcen
SIF - Medlemsröstning. OK Petroleum - Beställning av o1ja.

Securitas - Hantering av larm via Talsvar.
A1tred Berg - Fondvärde- och räntebesked.

Värdepapper Centralen,
\?C - Best?illning av kontoutdrag.

Stockholms Bostadsförmedling
- Förmedling av lägenheter,

Patent och Registreringsverket,
PRV - Best?illning av registreringsbevis.

onigg,lg
OUecre Er.errnoNrK & DATA AB ÄR SKANDINA!'rENS

I-EDANDE TILL\ERKARE ocH I.EIERANTOR Av TAISVARSS\5|EM.
FocDEVÄcEN 48 183 64 TABY Ttl: 08 - 630 99 00 FAX: 08 - 756 89 80.

RrNc oss ont:
ö Call Centers
a Bank På Telefon
a Ordermottagdng
a Automatisk telefonist
3 Hiinvisningsbesked
O Röstbrevlådor
a Köhantering
I Fax-servers.



HALTON
GUESTS

Jånis Briedis, PARNASS och Matts
Stals, FORTIC LEASI\IG - stårkt
dubbelpar i Företagargruppen.

Företagarprolil i Täby och NP1X, TOMMY JERNBERG, Halton AB,
ger sina s''npunkter på näringslivet och idrotten.

MEDLEMSSKAP I F-GRP
GERKONTAKT
I TENNIS OCH AFFARER

Som fiiretagsledare mfute man s€ möjligheter och i mitt fdl iir det bl.a. att
kunna Spela t€nnis med kunder. Mfuga kunder och kollegor spela-r tennis på
olika nivåer.

Jag fick en idd Iiir cå E år sedan. Borde man inte fiirsökå ordrå en hrrnering
dir vi aU4 personal och kunder, kulde träffas och spelå mot %randra. Jag
bestiimde mig ftir att tumeringen skulle heta Halton Guests.

För att göra det så rättvist som möjligl så handicap satte vi alla inbjudna
deltagare. Tennishallens samdiga banor abonneradcs en clag mellan kl 0E

octr 12. Alla deltagare hade diirigenom möjlighet att spela tennis hela ti-
den. Först inledningsturnering och sedån finatspel. Sedal äter vi gemen-
sam lunch i cafeterian. Både jag och de terurisspelande kunderna,u mycket
nojda med Jerun årligen återkommande tumerhg.

Jag vill slutligen till mina affårskollegor säga att det tu inte bara i golf man
skapar goda afårsrelationer med sina kunder - utan även i tennis.
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FÖRETAGARGRUPPEN

Några år efter hallstarten började vi
s,iilja Reklamskyltplatser. Det slog viil
ut redan från början och under fiirsta
året fick vi in l8 sMtplatser. Vi fick
också god tiiilp av Näsblparks Före-
Iagarftirening, som genom sin ord-
Iiirande Allan Svensson abonnerade
på hela fasadväggen, vid dåvara:rde
bana 4. TaJa om respons.

Samma år, vi tror det var 19?9, sa
vi oss, att vi måste göra något fiir alla
våra "slryltgubbar", som vi ufiryclle
oss. Det var ö vi eöjdd dem tennis.

På fttrsök stfftåde vi ett morgonspel i
två divisioner med totalt 13 spelare.
Det slog viil ut och idag har divisiso-
nsspelet fem divisioner med åtta
spelare vardera.

Ett par år senare orgariserade vi F-
gruppen med stadgar. Sedan dess har
det bära flutit på.

Vi slår vakt om det här med AKTIV
TENMS i ftretagssammanlang. Vi
tlor nämligen att det dit med att
hålla sig i form genom tennis och att
triiffa likasinnade iir ett alldeles
utm,tk sätt att umgås.

Att gå med i Företagargruppen
betyder inte att man åir &'ungen att
delta i morgondivisionsspel eller
anfua av F-gnrppens tåvlingar, även
om Cet iir huwdsltet. Många känner
anske inte fiir att "rnatchx", som
ibland kan fiirorsakn onyrtiga
pafrestningar. Det går likt bra att
hålla sig i form genom enskilt
moticnspel. (Varftir inte boka ett
banlontrakt i hallen, då stöder mån
också klubben.)

Man kan :inö iindå dell,a i F-gruppens
dubbelspel och Triillkr ällar med rennis,
som gcnomliirs i en gemJtlig anda.

För oss ä AKTIV TENNIS - ett set
att umgås i AFF.ÄRER.

Överskottet från sponsorintziktema
från F-gmppverksamheten används
till utbildning av våra tennisjuniorer.
Ett bra sJffe tycker vi 6om jobbar
med tennis. Bra också sctt ur
sDonsorns s nvinkel. Ungdcmar hör
till framtidens kunder.

Ulf Wikman. vålkänd Täbv-profil. stor tennisentusiast och genuin
NPTK-Företagåre. som sponsrat klubben ända sedan 1983 _- Vi
tackar. fllf spelar fortfarande fyra gånger i veckan. Här med en
annån av sina hobbies - IID eller Harlev Davidson MC.

FORET-AG som .rarit med !0 år cch
längre:

FORTIC LEASIN_G AB 1986
HALTON AB 1983
.AB WILHELM KI}iDWALL i986
PARNASS AB 1983
PE-PE AB 1985
AB PIREN 1981
SKAI'iDil\iAViSK KOivi-
l\ii-;\ ii itii\iK ijj lo8i
WIK,\,IAN & MAI-J\trK,ELL AB 1983
W.ÄRDHS rERRl.4oDE .ÅB 1978

=."-x?
=il.?brrF'oS

Ebbe Wårdh med sitt fiiretag
\I'ÄRDHS HERR,\IODE, är
NPTK:s fdrste sponsor (sedan 1978).
Vi bugar och tackar.

SKANDINAVISK KOMMUNALTEKNtr( AB
Fbretag'i F-gruppen sedan 1983 m€d inte mindre än fyra åktiva spelare i
Morgondivisionen. Fr,v. Lars Grenbäck chef, Jan-Erik Jansson, Hans
Åsgård och Leif Norelius.
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Svensk
Bilprovning

utser
Toyota till
bästa bil

Enligt Svensk Bilprovning är Toyota den bilsom håller bäst, och har minst fel efter några
år ivardagstrafiken. Vi tackar för det höga betyget och s€r det som ett tecken på att vi
lyckas med vår målsättning;Att göra säkra bilar som håller långre.

Välkommen till oss på Toyota. Just nu kan du få ända upp till
20.000 kronors raDall på 96:orna som finns kvar.
Men skynda dig, det är många om bsdet.

@roYorn
\l't l.tl\ r,:\



MEDLEMMAR VI MINNS

N:isblparks Tennisklubb har alltid håft ett gott renornmd i tenniskretsar,
mycket tåck vare kreåtiva medlemmar, som under olika perioder lett och
utvecklat klubben.

Vi fiir inte heller glömma alla våra framgångsrita tävlingsspelare, som
genom sinå resultat och maisterskap gett PR och glans åt klubben.

I den-na resumd har vi ftirsökt att ta med alla vi kan mimås, fttr att tacka
dem l?ir deras insatser

Under 80-tålet var vi Sveriges fedje största tennisklubb, medlemsmiissigt
sett, med över 1000 medlemmar. Idag :ir vi lokalt störst i tennis med niira
800 medlemmar, i och fiir sig inte dåligt. Men vi vill att flera skall spela
tennis hos oss, så \'i forts:itter med kampanjen TENNIS-ett set att umgås.

Vi tycker faktiskt att vi har mycket att eöjuda. Vi hyr ut banor, liir folk
spela tennis, anordnar kurser och {ävling och s?iljer tennisutrustning. Det
måste vi tala om alltid och övelallt.

Tre ungdomar som vurit upp i Hubbel och blivit frangångsrika
tåvlilgssprlare och ledare.
Fråtr vånster: Magnus Hjalmarsson, wå gånger JSM'vinnare- Anders
Björklutrd. ledarq tränåre och speLere åv format samt Johan Landsberg, A-
lågssp€lar€ med mängder av meriterande turtreringsvinster.
Både Magnus och Johan studerar i USA. Anders är ldar civilingeniör.

vÅn nmsrE
NASBYPARKARE
Anders Svensson

Still going strong!

ORDFORANDE

BöRGE IIEDMÄN
CARLARNE SAMUELSSON
MARTIN SÖDERSTRöM
SVEN.ERIK KRA.NSf,
EV:E LIAIDER
IIARRY HOLMSTRöM

OLLE ENGBERG
CURT ANDERS LINDQVIST
LARS SAMUELSSON
LARS SÖDERBLOM
ARNE BAEKKEVOLD
LARS O!'E ÄKESSON

Börge Eedmai Lars Söderblom



HALLCHEFER

P}IR ARNE SANDTTI,F
PER OLOF OLSSON
LARS GRA.FF
PETER MAGNER
LASSE TET,I,

TRANARE

Per Lager

STAFFAN SöDERSTRÖM
BOSSE HOLMSTRöM
KALLE KENNE
MILLE MELLGREN
GöRAN GRÖNQ!'IST
ANDERS SYENSSON
PER ARNE SANDULF
PER LAGER
KENNETII JANSSON
ANN NORLIN
PELLE PERSSON
KLAS TYREN
ELISABETH LO\'ISIN
PETER MAGNfR
BJÖRN STENQVIST

SVENSKA MÄSTARE

Doris Kranse

\,{.\G \ I, S HJAL\I.\RSSO\ JUNiOT
MILLE MELLGREN veteran
DORiS KR{NSE vereran
[iASStr NtrRt-LL veteran
PELi-[ PERSSON veteran
OLA JöNSSON trerrar iag
F'REDRII\ l\,-å ER\ heriar tag
FREDRIK .|\SÄTER herrar iag

Mille Mellgren

Elisabeth Lovisin

Per-Arne Sandllf

Lars GråIl

HEDERSMEDLEMMAR

BORGE HEDNiÄN
S!'EN GAVLEVIK
SI'EN-ERIK KR{NSE
EARRY HOLMSTRÖM
CTTRT ANDEF-S LfNDQVIST
PER ARNE SANDTII,F

. ANN NORLIIi
LASSE ÖLANDER '

Sven-Erik Kransä Ann Norlin
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VI PRATAR TENNIS...

. o . att spels dubbel
Dubbel år ett lagsp€I.

Tävlingsspelar man bör man ha en
partner man kanner väl och är samspelt
med. Det är viktigt att man kanner vat-
andras tekniska förtjiinster och brister -
det foder fiamgång.

Motionsspelar maq ja då spelar man
med alla Dubbelspel air verkligen ett
utmårkt set att umgås i tennis.

I dubbei måste man ha stor fiirdighet i
serve och volley. Och den toppade
lobben måste man kunna behäiska till
tusen.

I motionärssammanhang, på några
undantag når. spelas dubbel mera i form
av ett sällskapsspel dar attaaken sällan
forekommer och där en av spelama
stannar kr ar på baslinjen

Om vi lorst tittar på tävlingsdubbeln så

är den konventioneila formeringen den.

om vi borjar med servesidan, att
servarens partnff står framme vid nät
med uppgift att göra inbrytningar och
bevaka kon"idoren.

Servaren attackerar direkt både på
fursta och andra serven och fiirsöker nå

så långt fram som mdjligl till nät. I cie

flesta fall behandlar han emellertici
returen i en lorsta volley vid sewelinjen
och den örsöker han såtta nellan
mctståndarna eller vinkLa den mcr
mottagaren (man undviker nätspelare!).

Om man under attacken blir överlobbad
är grundregeln den att den spelare som
blir överlobbad sp.inger upp lobben.
Medspeiaren följer med bakåt. Man
fbrsöker i dubbel hela tiden att florfly'tta
sig parallellt inom paret, i hojd med
varandra s a s.

På mottagarsidan ö.söker servenot-
tagaren att slå en retur cross mot
"attackservaren", helst på hans fotter,
eller en lobb över nätspelaren och
"rusar" sedan mot nat.

Mottagarens partner står i höjd med
servelinjen och når serven slås går han

Aam mot nät. På så sätt kommer båda
paren i närheten av nåt och då giiller
det att vinrla forst.

Tåvlingsdubbeln kännetecknas av en

ständig rörlighet fiån alla speiare och

man lorsöker att spela i höjd rned
varandra och bilda en slags rnur

Om vi nu fl1ttar över våra tankar på

sällskapsspelets dubbel så har man ofta
där speiama placerade i djupled (en vid
nät - en vid bas).

Vid denna uppställning inträffar det

ofta boildueller Iiån bas till bas vilket
temporärt kan accepteras. Servaren
eller moitagaren går aldrig fram. av

olika orsakei- I'a,r ej r.ille; ellei I'an ej

attackera på seryen. En sådan dubbel
kan bli trevli-q om man aven där
liirsöker att speia i höjd med varandra.

Många :ildre dubbelspelare placerar sig
ofla ihöjd med varandra på baslinjen.
Om man inte är alideles i avsaknad av
volley skall man även har hrsöka ta sig
till net och forsöka arbeta i höjd med
varandra iängre fiam i banan

Nackdelen med en spelare vid bas och
en vid nåt är att det lätt bildas blottor
som kan utnj,tjas av motstiåndarlaget.
Om nätE)elaren i sådana fall blir över-
lobbad, bör den som spelar i bakpianet
ta lobben samtidigt som nåtspelaren
växlar planhalva fram,rne vid nät. På*så
sän "täcker' laget planhalvan latrare.

Aven om man inte spelar dubbel ofta
skall man rrots allr örsöka att efterlikna
tAvtngsdubbeln så mycket som möjligt.
Under alla lorhållanden bör jag inre
stanna kvar vid basen alltör lainge, utan
så lon situationen medger. soka mig
fiam mot nät.

Om jag inte har någoa bra sene, vad
gör jag då" Jo. senar. slai kta: .j"-h
fursöker attacksra på returen. lla. bör
aldrig glOmma att dubbell! tu ett
attackspel

I täviingsdubbeln ha. det samspelta
paret en hel dei kontaker med varandra
(poaching) - fingeranvisningar bakom

ryggen i samband med serve. Man
finner t.ex. under spelets gång svag-
heter hos motståndarna som man vili
utn'ltja. Då behöver man prata meci
varandra. Eller man finnei ait mot-
stånda,'na har etr visst typrnonster i sina
attackgr som man kan bemåstra om
man överlagge. med varandra.

Hur man ar ser på dubbeln är der vissa
gemensamma nämnare man måste kom-
ma ihåg och genom träning öva in.

Hir några kom-ihåg-punkterl

o Se till att Din serve ar säker och
varierande (öva).

o Trana volley fiån olika positioner i

banan.

o Kom ihåg attackcns faser:

"-^,- {-.- .r.--. ,'^^ i-*

splitstep - rnöt bolle4 tidigt.

o Lar Dig lobba i trängda lägen -
använd den fliti5 (öva).

o Spela bollen mellan motståndarna -
effektirt.

o Följ bollen med biicken heia ticien -
det betyder mycket huv.rcivridning.

^ D^- -A f^+r^-^v r\w' Pa ,vrL!' rr4.

o Valj Fån början om Du skall spela
forehand eller backhand.

o Se till att få bollen i spel och gör Din
forsta serve i 3/4-fart.

Ha det så trevligt med Ditt dubbelspel.

aEss
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Upptäck världen
med Globetrotter

Som medlem i NPTK får du 5 o/o rabatt på resor öaer hela uärlden!

Res med Globetrotter till Europas storstäder USA, Västindien,
Sydameri ka, Fjärran Ösrern. Afrika. Ausr ra.lien.. .

Vi erbjuder resor med bekvamt reguljärflyg och

kryssningar till zzy cka /ännånliga priser. Bredvid

ser du några prisexempel. Som medlem i NPTK

fär du dessutom5o/o rabatr. Här kan du tjäna många

Fjärran Länder Kryssningar

sköna hundralapparl Boka en färdig paketresa,

kryssning, plocka ihop en resa med hotell, flvg,

pass och hvrbil eller boka endasr fll.gbiljetten.

Bestäm självl Så ge din resa en flvgande starr.

Utnyttja ditt rabatrerbjudande och boka din

nästa resa hos Globetrotrer. Rabatren gäller på

samtliga resor i våra program vid inköp i Globe-

rrotters egen butik på Norrlandsgatan 10 i

Stockholm, telelon 08-679 l5 00.

(Gäller e j f;r betalning med hreditkort.)

Hämta eller skicka efter

Clob etrotters program !

-reoBETROTTER
Över 25 års e.farenhet

Norrlandsgatan 10 . Box 7623. 103 94 Stockholm. 08-678 6i 05 (programbesrällning). 08-679 li 00 lResebunk),
08-679 I i 30 (Kryssningar), 08-679 15 20 (Grupp och Konferens).



TEI{I\IS i I{PTK
-ett set att umgås!

\U)CENTENNIS

Tennis hör till den krt:gori sportcr
som kan utövas ncla livet. Man blir
heller aldrig liir gammal att börja lära
sig tennis.

NÄSBYPARKS TENMSKLUBB haT

alltid omhuldat wxenutbildningen
ocir irndcr årens lopp har många
hundr: ciever lått sin grundläggande
utbildning hos oss. Hela fuet har vi
fordöpande kurser ör ur.ua i alla
åldrar. Det finns nybö{arkurser, fort-
sättningskurser och specialkurser i
teknik an viilja på.

Mfuga fiiriildrar söker sig till nxen-
undewisningen när deras bam böqjar
spela tennis. Det åir ingen dum idd.
Effer utfildningen är det många
'larsare" som fonsäner spela tennis i
klubbens gruppspel. som medlemmar i
NPTK. Det är ett gott betyg ftir under-
visningen. Du'iir vdlkommen när som
helst att liira dig tennis.

IINGDOMSTENMS

NÄSB}?ARKS TENNISKLIJBB ITaT

en stor Tennisskola fiir pojkar och
flickor i alla åldrar. Va{e år har vi
mellan 350-450 elever, som får under-
visning i tennis.
Du kan bo{a redan sonr 5-åring i roliga
Tcruris-Lekis. Sedan fortsiitter du i
någon av Tennisskolans grund- och
fortsättningskurser.

lL du bra i tennis finns det möjlighet-
er att f:l avancerad täning och utbild-
ning i klubbens selcion fiir tiivlings-
juniorer.

DAMTENNIS

NÄSB}?ARI(S TENNISKLUBB hAT

många dåmcr. som aktivt ipelar tennis

och deltar i klubblivet. Det är en till-
gång liir en klubb. Vfua damer spelar
praldskt taget alla dagar i veckan,
både i ett organiserat gruppspel och i

. silllskapligt dubbelspel.

PENSIONÄRSTENMS

NÄSBYPARKS TE\T{ISKLIIBB haT

sedan några fu tillbaka en viil etable-
rad Pensionfusgrupp av damer och
herrar. som regelbundct spelar tennis
ett par gånger i veckan - mest
dubbelspel.

FÖRETAGARTENMS

NÄSB}?ARKS TENNISKLUBB haj
också i sin organisation en speciell
FöretasarqruDD, fn. 40 fiiretag.

En klubb måste ha goda kontakter r

niiringslilet. det är en fiirutsältning
ör framgång. Vi har det. Våra fiireta-
gare, som utgör ett viirdefullt ekono-
miskt stö'd fiir, framlörallt juniorverk-
sarfieten, har håUit ihop i över I0 års

tid - det ii.r unikt.

Varfiir inte anm?ila ditr litretag till
NPTK:S FöretagargruPP vars tema fitr
verksarr-heten iir Tennis och Afrärer.

Vi tar hand om dig som vill spela tennis . . .
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