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Näsbyparks Tennisklubbs styrelse lämnar härmed följande berättelse över verksamheten  
under räkenskapsåret 2020-07-01 – 2021-06-30 som är klubbens 75:e verksamhetsår. 

 
Klubbens årsmöte hölls den 26 september 2020. Styrelse, revisorer och valberedning har 
därefter bestått av följande sammansättning. Inom parentes ( ) anges när den 2-åriga 
valperioden går ut för ordinarie styrelseledamöter. Övriga funktionärer är valda på ett år. 
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Valberedning 
Ordförande                          Anders Björklund 
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Styrelsen har haft 25 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. Orsaken till det extremt 
stora antalet möten är naturligtvis att tennishallen brann ned. Det innebar att det uppstod en stor 
mängd komplicerade frågor av både kort- och långsiktig karaktär att hantera. Därutöver har det varit 
ett flertal möten med Täby Kommun, kommittémöten kring Näsaäng, tävlingsverksamheten, 
träningsverksamheten, klubbaktiviteter, med mera.  
 

Styrelsen och personalen har haft stöd i verksamheten av fem medlemskommittéer: 

 

Anläggningskommittén Mikael Angervall ordförande 

Klubbkommittén Anna Mårtensson ordförande   

Tävlingskommittén Dalibor Turina ordförande 

Näsaängskommittén Joachim Haas ordförande 

Damkommittén Lotta Ullbin och Anna Thorén ordförande 
 

                                                                                                        
 
 
 



Styrelsens sammanfattning 
 
Ekonomi 
 
Verksamhetsåret präglades naturligtvis av att inomhushallen, som vi sedan 1975 hade hyrt av Täby 
Kommun, brann ned till grunden. 
 
Genom att hyra in tennisbanor på en rad olika anläggningar i regionen samt vid att sträcka säsongen 
på Näsaäng lyckades vi hålla i gång en del av verksamheten, men de flesta intäkter från 
träningsverksamheten samt alla intäkter från uthyrning av inomhusbanor uteblev förstås. Dessa 
kompenserades dock till stor del av ersättning från klubbens driftsavbrottsförsäkring. Huvudsiffrorna 
blev följande: (x 1,000 kr - förra året i parantes): 
 

• Totala intäkter: 9,795 (10,761) 

• Varav netto-omsättning 3,338 (10,244) 

• Resultat: 490 (1,208) 

• Eget kapital: 2,682 (2,132) 

Resultatet inkluderar även försäkringsersättning för de av klubbens ägodelar som förlorades i 
branden. Bara en del av dessa har ännu återanskaffats. Det starka egna kapitalet är en viktig 
förutsättning för att den igångvarande investeringen i en temporär tälthall blev möjlig. 

 

 

Provisorisk tälthall 
Sedan dagen efter hallen brann ned har styrelsen arbetat med att snabbast möjligt få till stånd en 
provisorisk hall-lösning. Det stod tidigt klart, att den enda realistiska lösningen var en tälthall och vi 
inhämtade under hösten anbud från fem olika leverantörer. Täby Kommun var hjälpsamma med att 
leta möjliga placeringar, men alternativen var få och processen tog lång tid. Det är inte enkelt att 
snabbt finna ett tillgängligt läge för över 3,600 M2 tennis-hall med parkering – i ett område där 
detaljplanen dessutom möjliggör bygglov.  
 
För att få till en någorlunda snabb etablering var det enligt kommunen nödvändigt att klubben själva 
står för den provisoriska hallen. Efter att ha varit igenom ett antal alternativa placeringar blev det 
klart, att snabbast och enklast var att använda den tomt som den gamla hallen stod på. Ett 
arrendeavtal för tomten ingicks med Täby Kommun i mars, tälthallen med fem banor beställdes och 
den är nu under uppförande av leverantören O.B. Wiik. Hallen förväntas klar till att tas i bruk senast 
från 1:a oktober och vi räknar då med att komma tillbaka på normal aktivitetsnivå. Toaletter, 
omklädningsrum och kontor för personalen kommer etableras i bodar precis utanför. 
 
Tälthallen finansieras av banklån med kommunal borgen, bidrag från Riksidrottsförbundet samt egna 
medel. 

 

 
 
 
 
 



Ny permanent Tennishall 
Parallellt planerar Täby Kommun att bygga en ny permanent tennishall inom Viggbyholm 74:2 m.fl., 
vilket är området längs E18 norrgående på höger sida efter avfarten till ICA Stop. Där projekterar 
också Aros Bostad att bygga bostäder enligt detaljplanen för samma område. 
 
Som det nu ser ut kommer tennishallen att bestå av 5 tennisbanor + ytor för kontor, 
omklädningsrum, café, gym m.m. och vara klar till hösten 2023. Mot bakgrund av att klubben under 
nästan 10 år har framfört behovet av en större hall, samt att detaljplanen för Viggbyholm 74:2 
innehåller en tennishall med sju banor, så förvånade det styrelse och många medlemmar, att Täby 
Kommun – när man nu gör en stor investering för framtiden – valde att köpa en tomt som knappt 
nog räcker till att bygga en hall med fem banor.  
 
Projektet för att planera utformningen av den nya hallen och ta fram handlingar för bygglovsansökan 
drivs av kommunen sedan april tillsammans med Arkitektfirman Tengbom och deltagare från 
Näsbyparks Tennisklubb. Hallen är i stora drag planerad på samma sätt som den gamla med två 
banor till vänster och tre banor till höger om en mittsektion med ytor för kontor, omklädningsrum, 
café, gym m.m.  
Redan vid första projektmötet kunde klubbens representanter konstatera att den nya hallens kring- 
ytor kommer bli betydligt mindre än den gamla hallens, då Täby kommun inte tagit höjd för nya krav 
som ställs idag jämfört med 1974, då den gamla hallen byggdes. Det gäller spelytans storlek men 
framför allt krav på miljörum, handikaphiss/toaletter, uppvärmningscentral, fläktrum m.m. vilket 
sammantaget betyder runt 25% mindre yta för andra ändamål. Med dessa förutsättningar arbetade 
NPTK flitigt i projektet för kreativt hitta mera yta eller göra kompromisser/avkall på vissa krav för att 
uppfylla andra. Ett minst sagt frustrerande arbete som egentligt skulle ha varit stimulerande. 
Slutresultatet blir med de begränsande förutsättningarna en ny hall med fem banor - precis som den 
gamla, men med i stort sett samma otillräckliga storlek på kring-ytor, som den gamla hallen hade 
innan om- och tillbyggnaden 2011. 
Styrelsen samt många medlemmar har mot den bakgrunden kommunicerat vår besvikelse och vårt 
missnöje sedan i våras. ”Stötta NPTK” har förts fram i många olika sammanhang. 
En fortsatt dialog förs med kommunens ledning och med markägaren med målsättningen att kunna 
förvärva mera tomtyta, så att vi i alla fall på längre sikt skulle kunna bygga ut den nya hallen till flera 
banor. 

 
 

Ett speciellt år men fortsatta idrottsliga framgångar 
Klubbens 75:e verksamhetsår har naturligtvis präglats av branden och avsaknaden av en egen 
tennishall. Påpekas kan att även pandemin påverkat såväl klubblivet som våra tävlingsspelares 
möjligheter att mäta sina krafter på tävlingsarenan.  
 
Mot den bakgrunden är det kul att konstatera att NPTK haft sportsliga framgångar i seriespelet och i 
individuella tävlingar. Bakom dessa framgångar står, förutom tennistalanger med goda 
förutsättningar, en mycket kompetent tränarstab som bedriver träning med hög kvalitet,  men också 
en god coachning där ett stort socialt ansvar tas. 
 
 
Den konsekventa satsningen under flera år på kärnverksamheten d.v.s. tennisaktiviteterna har 
medfört en förbättrad ekonomi och nya kontaktytor. Det har i sin tur medfört att klubben kunnat 
genomföra en rad satsningar och förbättringar av klubbens infrastruktur under de senaste åren.  

 



Klubbaktiviteter/ Klubbutveckling 
 

 
Todd Åkesson (bilden) har fungerat som motor för klubbaktiviteterna och har till sin hjälp 
haft Kenneth Bergbom, Björn Sahlin, Joachim Haas, Elisabeth Lovisin och klubbkommittén.  
På grund av den tragiska branden och pandemin så har möjligheterna till aktiviteter varit starkt 
begränsade under inomhussäsongen jämfört med ett vanligt verksamhetsår. 
 

 
I oktober arrangerades en dubbelturnering för Näsbyparks medlemmar i Sollentuna Rackethall. 
Tävlingen blev snabbt fulltecknad. Det blev en kväll där medlemmar återigen fick träffas och trivas på 
och utanför tennisbanan. 
 
Därefter skärptes restriktionerna på nytt vilket omöjliggjorde flera aktiviteter av ovannämnda karaktär. 
 



Drop – in tennisen 
 

 
Lättade restriktioner från och med juni samt en egen utomhusanläggning innebar att drop-in 
aktiviteterna kunde starta på Näsaäng. 
 
                                 
 
Klubben har under året haft fem drop- in aktiviteter; Frukosttennisen, på fredagar kl. 07-8.30 
(inklusive frukost), Träning med lunch kl. 12-14 på Näsaäng på onsdagar, Dubbeltennis på 
torsdagskvällarna på Näsaäng, Lördagstennisen på Näsaäng kl. 13-15 och Damtennisen på söndagar 
kl. 18-20.  
 
Tanken med konceptet för drop-in verksamheten är att det ska vara möjligt att komma till klubben 
och spela tennis under trivsamma former utan att man behöver ha någon att spela med och utan att 
man behöver bestämma sig långt i förväg.  Målsättningen med aktiviteterna är dels att öka 
tennisspelandet, dels att stärka klubbkänslan. 
 
Aktiviteterna har tagits emot på ett mycket positivt sätt och har liksom spelkorten på Näsaäng 
bidragit till ökat spel.  

 
 
Exempel på andra sociala aktiviteter är: 

• Klubbmästerskapen utomhus 

• KM-fest utomhus 

• Sommarlägren för sommarlovslediga barm 

• Vårens städdag med cirka 100 medlemmar på plats 

• Höstens städdag med 30 medlemmar på plats 

 



Starkt medlemsengagemang 
 

Satsningarna på sociala aktiviteter har bidragit till att stärka det ideella ledarskapet och klubbkänslan. 
 

Klubblivet har trots branden och pandemin präglats av ett starkt medlemsengagemang. Några exempel 
på det är: 

• Alla medlemmar som engagerat sig i kampen för att få till en större permanent hall. 

• Alla som engagerat sig för att få till en tälthall. 

• Alla medlemmar som ställde upp i samband med iordningsställandet och upprustningen av 
 grusbanorna vid vårens underhållsarbete på Näsaäng. Det kom cirka 100 medlemmar på 
städdagen inför utomhussäsongen och 30 medlemmar på höststädningen, trots hällregn! 

• Alla funktionärer som hjälpte till under våra sommartourstävlingar. 

• Lagledare och föräldrar som ser till att vi kan ha alla serielagen igång. 

• Allt arbete som skett i kommitté- eller projektform. 

• Alla som jobbat i det tysta med våra anläggningar och med vår verksamhet. 
 

 
Den interna tävlingsverksamheten 
På grund av pandemin kunde vi endast genomföra ett Utomhus-KM i augusti -20. Utomhus-KM blev 
ett bra tillfälle för medlemmarna att samlas och komma samman då tennishallen brann ned i början 
av klubbmästerskapen. 

                         

 

 

 
 

 

Tt 
Klubbmästerskapen satte återigen nytt deltagarrekord utomhus! I Klubbmästerskapen utomhus  
deltog 260 (f.å 225) medlemmar som gjorde 460 starter (f.å 387). Det innebär att över 20 % av klubbens 
medlemmar deltog i KM! 
Klubbmästerskapen har blivit ett mycket viktigt socialt evenemang som samlar spelare i alla åldrar 
och nivåer. Klasser som Mixeddubbel A o B, Generationsdubbel A o B, Damsingel A, B och C, 
Herrsingel C har fått till följd att alla kan vara med och tävla. KM samlade alltifrån elitspelare, 
juniorer, elitveteraner, vuxenkursdeltagare, motionärer och rena nybörjare. 
30 st. damdubbelpar och 51 st. mixedpar kan nämnas som några exempel! 
 

 
Damdubbel C vanns efter stor dramatik av Pia Jäger och Maria Eugenia Quiroga de Ekman t.h. som vann det avgörande 
matchtiebreaket med 10-6 mot Saga Englund och Maria Hyborn. Finalen i flickor 14 blev en välspelad match där Viveka 
Gardes Koutny t.h. drog det längsta ståret mot Lydia Allgårdh. 

 
Vuxenkursverksamheten 

På grund av branden kunde föreningen inte genomföra några vuxenkurser under verksamhetsåret. 
Fem vuxenkursläger arrangerades på Näsaäng under sommaren -20 på Näsaäng. Dessa läger blev 
snabbt fulltecknade. 



Den externa Tävlingsverksamheten 

                                                         
Dalibor Turina lade i vanlig ordning ned mycket tid på klubbens tävlingsarrangemang.  Arrangera eller inte arrangera 
var ofta frågan 

 
Dalibor Turina ledde arbetet i tävlingskommittén. Övriga kommittéledamöter var Matthias Ström, 
Michael Fabricius, Patrik Nylander, Madeleine Koch och Johan Orest. 
 
Klubbens externa tävlingsprogram var mindre omfattande än under ett normalt verksamhetsår. 
Eftersom föreningen stod utan egna tennisbanor inomhus så saknades det helt enkelt banor vid 
eventuellt regn. Det gjorde risktagandet för stort.  Det sent startade seriespelet innebar även att vi 
tvingades ställa in NPTK Veteran Cup i juni. 
 
 
Audi Danderyd Open – SM-serie 
 
I augusti -20 arrangerades den Audi Danderyd Open – SM-serie. Det var den sista av tre deltävlingar i 
SM-serien. Det innebar att de Svenska Mästarna utomhus korades på Näsaäng.  
 

                               
Filip Bergevi Åhus vann herrklassen och blev därmed svensk mästare, här flankerad av Davis Cup spelaren Markus 
Eriksson. Till höger ser vi Lisa Zaar KLTK som vann damklassen. Näsbyparks Gustaf Ström kom på fjärde plats i det mycket 
starka startfältet. 

 



               
 Tävlingen livestreamades med Todd Åkesson som kommentator. Här med Magnus Ennerberg som bisittare. 

 
Audi Danderyd Open – sommartouren i juni 2021 
 
Det var länge osäkert om vi skulle kunna arrangera sommartourstävlingen Audi Danderyd Open. 
Restriktionerna kring pandemin lättades dock strax innan. Hungern efter att titta på svensk elittennis 
var stor bland våra medlemmar. 
Tävlingen blev även ett efterlängtat tillfälle för våra spelare att tampas med den svenska eliten. 
 

 
Den stora publiken fick se en fantastisk semifinal i herrklassen mellan Simon Freund och vår egen Gustaf Ström. Matchen 
höll på i nästan fem timmar och höll mycket hög kvalité! Applåderna avlöste varandra. Simon Freund stod till slut som 
segrare med 7-6 6-7 7-5. Simon stred sen tappert i finalen men 90 minuters vila räckte inte. Olle Wallin GLTK blev för svår. 
 



Damklassen vanns av Lisa Zaar KLTK som därmed försvarade sin titel från 2020! 
 
 

Bollkallarna skötte sig i vanlig ordning med den äran! 

 
 
Ett stort tack också till vår tävlingssponsor Audi Danderyd som gett oss möjlighet att utveckla våra 

tävlingar och kringarrangemang. 



Klubbkommittén 
 
Anna Mårtensson ledde arbetet i klubbkommittén. Övriga kommittéledamöter var Karin Gardes, 
Stina Sandvall och Malou Wålinder. På grund av pandemin var kommittén mer eller mindre 
förhindrad att genomföra några aktiviteter under året. Kommittén hjälpte dock till vid uppstarten av 
caféet på Näsaäng och med KM-festen utomhus. 
 
Klubbfesten i samband med utomhus-KM var mycket uppskattad och 
samlade ett stort antal deltagare. Under KM-festen delades det ut flera specialpriser. Det arrangerades 
också KM i Sten Sax Påse och en del andra aktiviteter.   
 
 
 
 
 

Damkommittén 
 
Damkommitténs möjligheter till aktiviteter var starkt begränsad på grund branden samt rådande 
pandemirestriktioner. Under verksamhetsåret genomfördes: 
 

• En damdubbelkväll i Sollentuna Rackethall.  

• Ett utbyte mot Lidingö på Näsaäng 

• Drop-in tennis på söndagskvällarna på Näsaäng 
 

Damdubbelkvällen  i Sollentuna Rackethall med 25 damer blev mycket uppskattad. 

 
 
Glädjande är också att tävlandet bland damerna har ökat markant både internt och externt. 30 
damdubbelpar deltog i utomhus-KM!                                                                                                         



Ungdoms- och elitverksamheten 
Mot bakgrund av branden och alla dess konsekvenser så löste det sig bra för klubbens 
tävlingsspelande juniorer och en del yngre spelare. Tack vare flera klubbars välvilja kunde vi hålla 
igång spelarna. Det var viktigt, inte bara för att NPTK skulle kunna behålla spelarna och ha kvar 
representationslagen i olika åldrar. Utan även för att i så hög grad som möjligt säkra återväxten på 
tränarsidan.  
När tävlandet kom igång gick det bra för många av klubbens spelare. Samtidigt som klubben skördat 
framgångar på högsta nationella nivå har NPTK också mängder med vinster i mindre regionala 
tävlingar. 
 
Under året förbättrades också den fysiska träningen för tävlingsgruppen väsentligt. Anette Munozova 
skötte den dagliga fysiska träningen med Kalle Engström som mentor i bakgrunden. 
 
 
 

        
Positivt är att vi har en mycket bra spets men också en fantastisk bredd bland våra tävlingsspelare. T.v. ser vi Hampus 
Hägglund när han vunnit RM i PS 16. T.h.  Louise Ternström som ett år ung gick till final i Elite Hotels Next Generations 
regionskval, FS 15. Det innebar att Louise var kvalificerad till Sverigefinalen. Där slutade Louise på sjätte plats. 

 
 

 
På seniorsidan utmärkte sig främst Johanna Ström och Christoffer Solberg. Johanna Ström 
vann   bland annat vintertourtävlingen i Lund. Där besegrades Sverigeettan Klara Milicevic och 
Sverigetvåan Julia Lövqvist bland 18-åringarna.  Christoffer Solberg vann sommartourstävlingen i Lund 
och har utöver det fem finalplatser på vinter- och sommartouren under året. 
 



                                                                                                                                       
Seriespelet  
 På grund av pandemin ställdes seriespelet inomhus in hösten 2020 och våren 2021. 
Seriespelet återupptogs i juni 2021. 
                                           

 
Tilde Höweler- Lundin, Saga Koch och Astrid Sandwall Törnqvist efter att ha besegrat Norrköpings TK på bortaplan. 

 

Klubbens A-lag på damsidan vann division 2 och tog därmed steget upp i division 1. Saga Koch, Tilde 
Höweler-Lundin, Astrid Sandwall Törnqvist, Erica Hellbe, Wilma Bergqvist, Louise Ternström och Jenny 
Larsson spelade. Björn Sahlin var ledare för laget. 
 

 
A-laget på herrsidan svarade för en riktig kämpainsats och hängde efter avslutande segrar mot SALK 
och Danderyds TK kvar i division 1. I laget spelade Christoffer Solberg, Gustav Hasslegren, Vincent 
Turina, Jonas Bergbom, Max Pettersson och Gustaf Ström. Andrej Tonejc var ledare för laget. 

Gustav Hasslegren, Max Pettersson, Andrej Tonejc och Christoffer Solberg jublar efter vinsten mot Danderyds TK som 
innebar förnyat kontrakt i division 1. 

A-laget på herrsidan deltog för 19:e året i följd inom ramen för Svensk Elittennis. Laget svarade för en 
riktig kämpainsats och slutade efter stor dramatik på femte plats i division 1 vilket innebar förnyat 
division 1 spel nästa säsong. I laget spelade: Christoffer Solberg, Vito Tonejc, Gustaf Ström, Jonas 
Bergbom, Simon Stenlund, Jonas Lindbäck, Filip Engström, Magnus Öhrvall och Anton Waern. Stefan 
Åslin var huvudansvarig och hade till sin hjälp Andrej Tonejc, Kenneth Bergbom och Bardia Salehi. 
 



F-18 laget var snubblande nära att bli svenska mästare! Efter klara segrar mot Lidköping, KLTK och 
GLTK var laget framme i final mot Sveriges största klubb Fair Play TK. Finalen slutade 2-2. För att skilja 
lagen åt spelades ett avgörande matchtiebreak i dubbel. Där vann Malmötjejerna med 10-6. 
 

 
Coach Björn Sahlin med F-18 laget Johanna Ström, Saga Koch och Jenny Larsson. 

 

 
Träningsverksamheten 
 
På grund av branden var möjligheterna till att bedriva tennisskolan starkt begränsad.  
 
Tennislekis och Minitennis kunde arrangeras i Friskis och Svettis lokaler. Det innebar att vi kunde ta 
hand om cirka 60 barn.  
 

                                                              
Elisabeth Lovisin tillsammans med en mängd duktiga tränare tog hand om barnen på Friskis och Svettis. 

 



Under sommarlovet arrangerades traditionsenligt sju mycket populära sommarlägerveckor. 
 

                                          
Efter en lång vinter utan en egen tennishall var det kul att vara med på tennisläger på Näsaäng! 

 
 

Utbildning 

Satsningen på klubbens ambassadörer, tränarna, fortsatte under året. Flera tränare deltog i Region 
Stockholms tränarutbildning. NPTK var även representerade på Region Stockholms tränarträffar.  
 
Flera ur personalen gick en ledarskapsutbildning under året. 
 
Hösten inleddes med en internutbildning för våra tränare. Elisabeth Lovisin höll i aktiviteten.  
 

 
Tennisgymnasiet 
 
Tennisgymnasieverksamheten bedrevs tillsammans med Tibble Gymnasiums regi. Region Stockholm 
och Svenska Tennisförbundet är uppdragsgivare.  
 
Tennisgymnasieverksamheten innebär att eleverna får ökade träningsmöjligheter samt poäng i sin 
specialidrott. NPTK är mycket positiva till samarbetet med Tibble Gymnasium. Det innebär att 
eleverna har flera linjer att välja på samt att vi får möjlighet att samarbeta med flera idrotter.  
Under året har eleverna tränat vid tre tillfällen i veckan på skoltid. Gästspelare har också 
deltagit regelbundet i träningen.  Stefan Åslin, Andrej Tonejc och Björn Sahlin har ansvarat för 
träningen. 
 

Samarbetet med Futuraskolan, Bergtorp 
 
Samarbetet med Futuraskolan fortsatte under året och innebär att de elever som blir antagna får 
träna 1-2 gånger i veckan på skoltid. Andrej Tonejc och Björn Sahlin ansvarade för träningen under 
året. 
 



College 
Den mer tävlingsinriktade träningen har även inneburit att flera av klubbens spelare fått möjlighet till 
collegespel i USA.  Det är ett mycket bra betyg till klubbens verksamhet och ett mål för flera av spelarna 
som är med i tävlingsgruppen. 

                                  
Enni Zander blev klar med sin collegeutbildning i våras på Montana State University. Gustaf Ström hade ett fantastiskt 
första år på college. Han var som bäst rankad som nr 15 i landet och blev utnämnd till Rookie of the year i sin conference. 
  
 

Seniorverksamheten 
 
 Veteranlagen tränade på grund av branden på Good To Great under inomhussäsongen. 
 
Våra tävlingsspelande veteranspelare omfattar totalt ett drygt 30-tal tävlingsinriktade spelare som 
tränar regelbundet och deltar med framgång i både seriespel och i individuella tävlingar. Mycket 
glädjande är att antalet tävlande damveteraner ökat markant under senare år. Flera av spelarna på 
herr- och damsidan tillhör den absoluta Sverigeeliten. Mot bakgrund av att pandemin satt stopp för en 
stor del av tävlandet under verksamhetsåret så har det uppnåtts anmärkningsvärt många bra resultat. 
Se tabellen längre fram i verksamhetsberättelsen. 
 

                                                                                 
Maria Seger t.v. och Sofie Håkansson har all anledning att se så glada ut på bilden. Maria vann både                                 
singel och dubbel 50-årsklassen i VSM. Sofie Håkansson vann DD 55 och gick till semifinal i DS 55.                                                    
Bägge spelarna deltog senare under hösten i D-50 laget som blev svenska mästare.  

 



På grund av pandemin ställdes seriespelet inomhus in hösten 2020 och våren 2021. 
Seriespelet återupptogs i juni 2021. 
 
D-35 laget kom på andra plats i division 1. I laget spelade Bogdana Moldovan och Jennie Mattar. 
  
D-45 laget vann division 1 och kvalificerade sig därmed till Lag-SM slutspelet. I laget spelade Maria 
Seger, Linda Neffler, Mona Zätestam och Madeleine Orlando Lundh. Linda Neffler var lagledare. 
 
                    

                                                 
Delar av D 45 laget Madeleine Orlando Lundh, Mona Zätestam och Linda Neffler. 

 

D-55 laget kom på tredje plats i division 1.  I laget spelade Pernilla Anglered, Sofi Håkanson och Carina 
Grauers. Pernilla Anglered var lagledare. 
 
H-45 laget kom på tredje plats i division 1och hängde därmed kvar i serien som nykomlingar. I laget 
spelade Ulf Zacharias, Patrik Nylander, Patrik Blomqvist, Johan Orest, Niklas Isaksson, Ulf Persson och 
Mikael Zetterberg. Johan Orest var lagledare. 
 
H-55 laget vann division 2 och tog därmed steget upp i division 1. I laget spelade Kenneth Bergbom, 
Fredrik Ahlquist, Ulf Persson, Håkan Wittgren och Robert Spång. Fredrik Ahlqvist var lagledare. 
 
H-65 laget kom på femte plats i division 1. I laget spelade Anders Björklund, Lars Nordström, Börje 
Skånberg, Stefan Odevall och Bengt Göransson. Anders Björklund var lagledare. 
 
H-70 laget vann i division 1 och kvalificerade sig därmed till Lag-SM slutspelet. I laget spelade Bengt 
Göransson, Börje Skånberg, Anders Björklund, Anders Svensson, Göran Johansson och Jan Gertoft. 
Anders Svensson var lagledare. 
 
 
 



                                               
Delar av H 70 laget, Anders Björklund, Anders Svensson och Bengt Göransson. 

 

H-75 laget kom på andra plats i division 1. I laget spelade Börje Skånberg, Göran Johansson, Jan 
Dahlqvist och Dan Danielson. Börje Skånberg var lagledare för laget. 
 
 
De äldre veteranerna 
En mycket stabil motionsgrupp är våra äldre veteraner. De har under många år träffats och spelat på 
måndagar och torsdagar i hallen. På grund av pandemin och branden så har gruppen inte kunnat spela 
under inomhussäsongen.   
Under utomhussäsongen återupptogs spelet på Näsaäng. Bengt Löfmark, Bob Stetina, Lars Lekberg 
och Melcher Falkenberg har på ett sedvanligt föredömligt vis hållit i aktiviteterna. 
 
 

Anläggningskommittén 
Mikael Angervall har lett arbetet i anläggningskommittén. Övriga kommittéledamöter var 
Patric Lundin, Andreas Ternström, Torbjörn Hellbe, Per Pettersson, Jens Nielsen Anders Bornefalk, 
Gonzalo Allgårdh, Mårten Stockhaus och Johan Schalin.  
 
En stor del av arbetet har av naturliga skäl har bestått av möten med Täby kommun för att säkra 
klubbens fortlevnad på både kort och lång sikt efter branden. Mikael Angervall har varit mycket aktiv 
i dessa sammanhang. 
 

Näsaäng 
Arbetet med att iordningsställa banorna och anläggningen fick en fantastisk start då nästan 100 
medlemmar kom på städdagen! Området var indelat i zoner.  

 
Löv och annat bråte rensades bort med rasande fart. Det innebar att det gick att börja jobba med banorna direkt 
efter städdagen. 



Banorna blev klara rekordtidigt. Det möjliggjordes genom en mild vår och hårt arbete av personal, 
anläggningskommittén och andra medlemmar. Det var naturligtvis extra värdefullt då klubben stått 
utan hall under året.  
 

 
 
Anläggningen har i vanlig ordning använts flitigt under utomhussäsongen.Tävlingar, tennisskolor, 
vuxenkurser,junior- och veteranträning, frukosttennis, torsdagstennis, lördagstennisen och 
damtennisen är exempel på sommarverksamheten. Sju lägerveckor för tennisskolan arrangerades 
under sommarlovet. 
 
Tävlingsjuniorerna har också använt gruset för den inledande fys- och tennisträningen vid  
utomhussäsongens start och höstterminens början.   
 
Anläggningen har varit en mycket omtyckt tävlingsarena för klubbens interna och externa tävlingar. 

Näsbyparks Tennisklubb får numera anses vara den mest aktiva klubben i Stockholm under 

utomhussäsongen. 
 
Todd Åkesson ansvarade under sommaren för aktiviteterna på Näsaäng.  Tillsammans har  
caféet, juniorföräldrar, juniorer, seniorer, och veteraner utgjort ett ovärderligt stöd för Todd. 
Ett antal sommarjobbare från Täby Kommun bidrog också till verksamheten.  
 
Bokningssystemet har tillsammans med sommarkorten resulterat i en förbättrad medlemsservice och 
en ökad uthyrning av banorna.  



Näsaängscaféet 

 

Anette Munozova tog över ansvaret för driften av caféet. En uppgift Anette skötte med den äran. Menyn utökades och 
tillgängligheten förbättrades ytterligare. 

 

Innan säsongstarten så såg anläggningskommittén med Mikael Angervall och Patric Lundin i spetsen 
till att höja trappan så att även de yngsta nådde upp till luckan, samt hjälpte till med att fixa till saker 
och ting invändigt. Denitsa Johansson skänkte ett nytt kylskåp. Anette lyckades få bekanta med att 
skänka kylar och frysar. 

Michael Fabricius har lagt ned mycket tid på rutinerna i caféet. 

                                                                                             

Caféet har under året bedrivit en verksamhet som blivit allt populärare. Konstateras kan att det inte är 
många tennisklubbar som har ett café som har öppet varje dag under sommaren. Lukten av nybakta 
bullar och annat hembakt har inneburit en extra dimension i samband med våra arrangemang. 
Exempelvis blir upplevelsen för våra besökare i samband med våra tävlingar mycket bättre. Barnen kan 
förbeställa mellanmål under tennislägren. Dessutom lyfter det frukosttennisen, lördagstennisen, 
damtennisen med flera aktiviteter. Caféet har även haft besök av många badgäster.   

 

Frivilliga arbetsinsatser 

Det ideella engagemanget har trots att föreningen stått utan hall varit högt. Ungdomar, föräldrar, 
seniorer, vuxenkursare och veteraner har ställt upp och hjälpt till vid Städdagar, med våra 
anläggningar, vid diverse sociala arrangemang och vid våra tävlingar. 
 
Dessa insatser från föräldrars och medlemmars sida är ett mycket värdefullt stöd i klubbens 
verksamhet och bidrar till att stärka klubbandan. Utan ett starkt ideellt engagemang finns det ingen 
möjlighet att ha den höga kvalité som vi har på klubbverksamheten idag. 
 
 
  



Årets juniorstipendium 

 
Klubbens juniorstipendium för tennisåret 2020–2021 tilldelas Gustav Hasslegren.  
 
Gustav har steg för steg utvecklat sin tennis och fysik. Han är idag en nästan komplett tennisspelare 
med ett enormt spelsinne. Gustav tillhör numera de bästa i Sverige i sin åldersgrupp och har även 
börjat hävda sig mot seniorer på vinter- och sommartouren. Han är numera given i A-laget. Gustaf är 
också en mycket omtyckt klubbkompis som gärna hänger med kompisarna på Näsaäng. 
 

Medlemmar 

Antalet medlemmar i klubben per 2021-06-30 var 857 (f å 1206). Av dessa var 388 (f å 536) juniorer 

och 469 (f å 643) seniorer. Tappet av medlemmar beror på den tragiska branden som innebar att vi 

inte kunde bedriva en normal inomhusverksamhet. Antalet medlemmar kan förväntas stiga när 

tälthallen står klar.  
 

Medlemskapet är obligatoriskt för alla som deltar i klubbens juniorträning,vuxenkurser, gruppspel, 

klubbmästerskap, spelkort, drop-in aktiviteter med mera. 

Hedersmedlemmar utsedda av klubbens årsmöten är Michael Fabricius, Sven-Erik Kranse, Ann Norlin, 
Per-Arne Sandulf, Anders Svensson och Lars Ölander. 

 
Medlemsförmåner 
- Möjlighet att delta i klubbens olika aktiviteter 
- Rabatt på banavgifter 
- Möjlighet att köpa spelkort   
- Tillgång till KM och andra klubbaktiviteter 
- Tillgång till klubbens träning och gruppspel  
- Tillgång till Tennis Stockholms arrangemang 
- Rabatt på inköp i klubbshopen     
- Rätt att delta i Svenska Tennisförbundets sanktionerade tävlingar. 
- Klubbtidningen Tromben som kommer ut tre gånger per år.   
- Möjlighet att skaffa tävlingslicens 
- Möjlighet att köpa sommarkort som innebär spel på klubbens utomhusbanor till rabatterat pris. 
- Kontinuerlig information om klubbens aktiviteter via medlemsmail. 
 



 
 

 

Resultat i de största nationella tävlingarna   

Tävling Namn Placering 
   

VSM Ute -20 DS50 Maria Seger Vinst 

VSM Ute -20 DD50 M.Seger/E-L. Daun Vinst 

VSM Ute -20 DD55 S.Håkanson/A.Gunnarsson Vinst 

VSM Ute -20 DS55 Sofi Håkanson Semifinal 

VSM Ute -20 DD50 M.Zätestam/M.Orlando Lundh Semifinal 

   

Veteran-SM-slutspel Ute -20 D50-laget Vinst 

   

JRM Ute -20 DS21 Wilma Bergqvist Vinst 

JRM Ute -20 PS16 Hampus Hägglund Vinst 

JRM Ute -20 PD16 H.Hägglund/F.Diedrichs Final 

JRM Ute -20 FS12 Sonja Wedenski Final 

JRM Ute -20 PD12 H.Rasmusson/O.Snällman Final 

JRM Ute -20 HS21 Max Pettersson Semifinal 

JRM Ute -20 HS21 Elliot Jarosz Semifinal 

JRM Ute -20 DS21 Jenny Larsson Semifinal 

JRM Ute -20 FD14 L.Ternström/J.Dahlström Semifinal 

JRM Ute -20 FD12 S.Wedenski/L.Lindorff Semifinal 

   

VRM Ute -20 DD40 M.Seger/S.Håkanson Vinst 

VRM Ute -20 DS50 Madeleine Orlando Lundh Final 

VRM Ute -20 DS40 Bogdana Moldovan Semifinal 

VRM Ute -20 DS40 Jennie Mattar Semifinal 

   

Elite Hotels Next Generation Kval Ute -21 FS15 Louise Ternström Final 

   
Elite Hotels Next Generation Slutspel Ute -21 FS15  Louise Ternström Sexa 



Information 

Klubbtidningen Tromben kom under året ut med tre nummer för tjugoförsta året i följd. Tidningen 
moderniserades 2020 och har blivit mycket väl mottagen. Sponsorerna har också uppskattat tidningen. 
Tidningen håller medlemmarna informerade om vad som händer i klubben och är bra för klubbkänslan. 
Tidningen ger också klubbens sponsorer möjlighet att marknadsföra sig. 
 
 

 
 
 
En informationsbroschyr för alla aktiviteter på Näsaäng togs fram. 
Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt och skildrat en stor del av klubbens aktiviteter. 
 
Styrelsens uppfattning är att vi står oss mycket starkt gentemot andra tennisföreningar gällande  
information och skildrande av klubbens stora verksamhet. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
Personal 
Klubbchef    Kenneth Bergbom  

Chef tennisskolan och tränare Elisabeth Lovisin 

Tränare, heltid  Stefan Åslin, Todd Åkesson, Björn Sahlin och  

Andrej Tonejc 

Tränare, deltid  Anette Munozova        

Kanslichef                            Malin Isaksson  

Allt i Allo deltid  Andreas Leijel 

 

Dessutom har ett 10-tal timanställda tränare varit engagerade i träningsverksamheten både för barn 

och vuxna.  

 

 

 

 



 
Styrelsen tackar personal, extra tränare, funktionärer, sponsorer, föräldrar 
och medlemmar som genom sina personliga insatser och uppoffringar har 
gjort det möjligt att genomföra årets verksamhet trots enormt svåra 
förutsättningar. 
 
 
Täby 
2021-09-16 
 
 

 
 
 
Joachim Haas 
 
Ordförande 
 
 
 
 
Michael Fabricius   Mikael Angervall 
 
 
 
 
 
Dalibor Turina   Jennie Mattar 
   
 
 
 
Jonas Bonn    Fredrik Hägglund 
 
 
 
 


