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Pristagarna från ”Herrsingelklassen” i inomhus-KM, Jesper Åkerlund, Emil Lindgren och Anette Munozova. 

 

Elias svettades mest i KM!   NPTK vann två SM-guld!  

 

JSM 12 14 16    Tränartipset  

  

Är det synd om tennisspelarna?  Ordförandens krönika 

 

Vad göra om man missar Vasaloppsstarten? Inbjudan KM utomhus 

 

                                  



DIN TYGBUTIK I  NORRORT

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

Vi  hjälper  er  även med sömnad,  
montering och hembesök.

Välkomna!

Tumstocksvägen 10 (Arninge)
08-756 69 28

www.tygochtrend.se



ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

 

”Den dagen du slutar att försöka vara bäst – 

slutar du att vara bra” 

Så har flera världsstjärnor formulerat sig när 
de har försökt beskriva vad det är som gör att 
de är så otroligt framgångsrika. Det handlar till 
stor del att inte stanna upp och känna sig nöjd 
med det du har presterat eller uppnått utan 
att hela tiden sträva vidare mot nya mål.  

Vi lever idag i ett samhälle där det blir allt 
viktigare att det som görs kan mätas, granskas 
och följas upp. Oftast görs detta för att kunna 
se om saker och ting utvecklas åt rätt håll och 
om aktiviteterna leder till någon framgång.  

Tillsammans med vår otroligt duktiga 
personal, jobbar vi i styrelsen hela tiden med 
att försöka utveckla Näsbyparks Tennisklubb 
till att bli bättre och bättre. Därför har vi 
skickat ut en medlemsundersökning till våra 
medlemmar för att få feedback på hur ni 
upplever situationen i klubben, vad ni tycker 
fungerar bra och vad ni anser fungerar mindre 
bra. Vi har tagit hjälp av en firma som jobbar 
med detta professionellt, för att få bästa 
möjliga output av undersökningen. Av de svar 
vi fått in hittills (cirka 40%) ser vi en tydlig 
tendens att våra medlemmar i stort är väldigt 
nöjda med sitt medlemskap. Framför allt är 
det våra tennisaktiviteter, tränare och 
personal som får högt betyg, vilket är 
glädjande eftersom det är där vi under flera år 
har lagt ner mycket resurser för att vara 
framgångsrika. På minussidan kommer 
ordningen i hallen, där det upplevs att 
städningen i omklädningsrum och banor kan 
bli bättre. Min uppfattning är att det sedan vi 

bytte städbolag för en tid sedan har blivit 
betydligt bättre, men att vi fortfarande har en 
hel del kvar att göra där. Här måste vi alla dra 
vårt strå till stacken och tänka på var vi lägger 
saker och om vi plockar upp efter oss.                                                                                                                                          
Jag vill passa på att tacka dig som har deltagit i 
undersökningen och vi kommer att 
återkomma med en mer noggrann 
presentation av resultatet på vår hemsida. 

Vi har under en tid nu varit igång med 

bokningssystemet och jag förstår (enligt 

medlemsundersökningen) att de flesta tycker 

att det fungerar bra och underlättar processen 

vid banbokning. Dessutom har vi dragit igång 

ett nytt elektroniskt system online för 

divisionsspelet, vilket innebär att du som 

spelare har tillgång till: 

 Schema på webben 
 Rapportering av resultat 
 Ledigställning och bokning av tider 
 Stöd för byten inom gruppen 
 Import av matcher till kalender i 

Outlook 
 Import av gruppmedlemmar till 

kontakter i Outlook 
 Påminnelse via e-post innan match 
 Historik - gamla tabeller och resultat 

Vår förhoppning är att detta underlättar för 
deltagarna i divisionsspelet och att ännu fler 
skall anmäla sig. 

I skrivande stund är cirka 50 medlemmar i 
Kroatien på den för tredje året återkommande 
klubbresan. Juniorträningen och 
vuxenträningen håller på för fullt, samtidigt 
som några starka och tappra medlemmar 
sliter med att få igång grusbanorna på 
Näsaäng så att vi när vädret tillåter kan ge oss 
ut och glida på gruset. Med andra ord så är 
det som det brukar – det är alltid något på 
gång i klubben! 

 

Ha en trevlig sommar! 

Michael Brobeck



För oss som faktiskt är ute och cyklar

www.cykloteket.se
ÖPPETTIDER: VARDAGAR 10-19, LÖRDAGAR 10-17, SÖNDAGAR 11-17
STOCKHOLM - NORRA STATIONSGATAN 75-77, VÄSTBERGAVÄGEN 4
TÄBY - FODGEVÄGEN 2  VÄSTERÅS - RINGBORREGATAN 1 C

Webshop

Alla är olika!
Nyhet!

Vi guidar dig rätt, utifrån dina önskemål och behov. Om du ändå inte skulle vara 
nöjd har du full bytesrätt på alla produkter inom 30 dagar från köpet - även om 
varan är använd. Det viktigaste för oss är att du som kund är Garanterat Nöjd.

SKEPPSHULT ORIGINAL
Svenska Skeppshults prisvärda basmodell. I grun-
den samma fina kvalitetscykel, men färre växlar 
(tre) och lite enklare utrustning. PRIS 5.000 KR

SPECIALIZED EPIC COMP 29
Superfin ram och bra komponenter rätt igenom. 
Utrustad med 29”-hjul som gör den till perfekt 
långloppscykel. PRIS 26.000 KR

SCOTT SPEEDSTER S20
Inom Scotts Speedster-serie är S20 en motio-
närsfavorit. Styv aluminiumram och driftsäkra 
Shimanokomponenter. PRIS 13.000 KR

TREK ZEKTOR 4
Snygg och blixtsnabb hoj med utrustning från 
landsvägssidan, trimmad med hydrauliska 
skivbromsar. PRIS 8.500 KR
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ANETTE, ANDERS OCH GÖRAN SM-

GULDMEDALJÖRER! 

        I februari månad 

har SM spelats på olika håll i landet. Veteran SM 

gick av stapeln i Göteborg medan 18- och 21-

åringarna för året höll till i Växjö. Som vanligt var 

Näsbypark med och fajtades i toppen, så pass att 

två guldmedaljer skrapades hem! Anette vann 21-

årsklassen för damer i stor stil medan Anders 

Björklund och Göran Zwahlen plockade hem 

förstapriset i Herrdubbel 60.

Anette Munozova tog sig ur flera ”omöjliga” 

underlägen i USM. 

Den på förhand 3:e seedade Anettes resa 

mot finalsegern blev dock allt annat än en 

dans på rosor. Efter att ha sopat banan med 

Pixbos Caroline Nelhage väntade första-

seedade Rebecca Poikajärvi på andra sidan 

nätet i semifinalen. Anette, som vann enkelt 

den senaste gången de båda möttes, fick en 

betydligt tuffare start här. Vid ställningen 1-

6, 0-2 och 0-40 såg läget allt annat än ljust 

ut. Men såklart lyckas Nettan som hon gärna 

kallas, vända på steken och plocka hem 

andra och tredje set, 1-6, 6-4, 7-6. Enligt 

rapporter fanns det inte mycket kvar av 

coach Stefan Åslins nagelband efter att 20-

åringen slagit in matchbollen i avgörande 

sets tiebreak. I finalen sedan stod Victoria 

Matejevic för motståndet och även detta 

blev en holmgång mellan två mycket 

slagstarka spelare. Anette fick inte heller här 

någon drömstart, men visade återigen upp 

en fantastisk moral och kunde tillslut räcka 

nävarna mot skyn efter ytterligare en 

tresetare, 2-6, 6-3, 6-1. 

Anders Björklund hade ett fantastiskt VSM, guld i 

dubbel och silver i singel. 

Samtidigt i Göteborg slet förstaseedade 

Anders Björklund och Göran Zwahlen hem 

förstapriset i Herrdubbel 60. I finalen 

väntade det andraseedade paret Robert 

Stig/Mikael Hellström. Näsbyparksduon 

förlorade ett hårt första set med 4-6. I andra 

set var det dock inget snack om saken och 

Anders och Göran plockade hem det efter 

komfortabla 6-1. När det sedan vankades 

matchtiebreak var näsbyparkarna det 

starkare paret och resultatet 10-8 i skiljeset 

bekräftade att även dem är bäst i Sverige. 

Extra skönt förAnders som var snubblande 

nära guldet i singel. 

  Todd Åkesson 
                                                      

JOHN-ERIC DAHL 85 ÅR!

                               
Sedan förra numret av Tromben har en av 

klubbens verkliga eldsjälar hunnit med att fylla 85 

år. Det är lättare att räkna upp vad John-Eric inte 

hjälpt till med än allt som han gjort! Så Tromben 

nöjer sig med ett stort grattis! 



KLUBBCHEFEN HAR ORDET 

Skriver detta samtidigt som jag försöker bli av med en 

lunginflammation och tittar på Sverige – England i Fed 

Cup. På tv:n hör jag med glädje hur Fidde Rosengren 

pratar om att vi blivit för fixerade vid mängd istället för 

innehåll och att juniorerna måste spela mer på egen 

hand. 

 Den här gången har vi delat upp det så att Michael 

Brobeck skriver om NPTK och undertecknad om svensk 

tennis.                                                                                                 

Svensk tennis har som alla känner till tappat mark ur ett 

internationellt elit perspektiv under senare år. 

Ett skäl är naturligtvis att konkurrensen blivit otroligt 

mycket tuffare. Tennis är idag världens största 

individuella sport! 

Ett annat skäl är att vi skulle haft sjukdomsinsikt mycket 

tidigare, istället för att försöka leva på gamla meriter och 

gömma oss bakom ett Davis Cup lag i elitdivisionen och 

världens bästa dubbelspelare etc.  

Vi har också alldeles för ofta relaterat till vad vi gjorde på 

80-talet. Visst kan man lära av gamla tider, men 

framförallt måste vi leva i nuet och framtiden. Att 

hänvisa till gamla tider tror jag också lätt hämmar 

kreativiteten.                                                                                      

För ett antal år sedan när jag ansvarade för en 

klubbutvecklingsanalys åt tennisförbundet, gjorde jag ett 

studiebesök hos Tommy Boustedt, utvecklingschef på 

Ishockeyförbundet. Han pratade ingenting om Börje 

Salming och dåtidens hjältar. Men väldigt mycket om vad 

de skulle göra framåt för att bli ännu bättre. Bland annat 

tryckte han på målvaktsutbildningen, idag vimlar det av 

svenska målvakter i NHL. 

Vidare är jag övertygad om att vi måste sluta upp med 

att fastna i någon slags debatt om vi ska satsa på gamla 

elitspelare eller klubbtränare på en högre nivå. 

Idrottsvärlden vimlar av framgångsrika ledare som 

kommer från en ren tränarbakgrund och av gamla 

elitspelare. Det handlar självklart om att ta vara på de 

som har talangen, intresset, precis som vi jobbar med 

spelarna. Naturligtvis måste klubbtränare lära sig mer av 

den andra världen och lika självklart måste gamla spelare 

gå igenom tränarutbildningen. 

Sedan upplever jag det som att vi behöver anpassa oss 

efter att åldrarna i tennis – och i många andra idrotter - 

har höjts när man slår sig in topp 150 i världen. Jag har 

hört lite olika siffror men, numera är genomsnittet i alla 

fall över 23 på herr- och dam(!)sidan. Det betyder alltså 

att när en spelare är 16 år, har han/hon minst 7 års 

träning och matcher framför sig! Det anser jag innebär 

att vi när spelarna är yngre, bör lägga ned mycket tid på 

att jobba långsiktigt, utbilda dem tekniskt, fysiskt, 

koordinativt och att spela på egen hand.  Idag upplever 

jag det som att vi ofta i tennis-Sverige mer jagar timmar 

än funderar över vad vi fyller dem med. Fortfarande 

pratar vi ofta antal tennistimmar/ vecka men väldigt 

sällan antal fystimmar/vecka, samtidigt som vi 

konstaterar att tennisen blivit mycket mer fysisk. 

Det skulle också vara intressant att se forskning på hur 

mycket tennis man kan spela/vecka om fysträningen 

verkligen ska ge någonting och inte bara bockas av i 

träningsdagboken.  

Sedan måste alla inse att det inte finns en väg till att nå 

sitt max. Tennisvärlden vimlar av exempel som visar att 

det finns flera vägar till toppen. Tror även att vi ska 

inrikta oss på att få flera spelare som ligger topp 500, då 

tror jag också att några lyfter sig ytterligare.  

Det här arbetet börjar i klubbarna och ingen annanstans. 

Det är viktigt att så många klubbar som möjligt 

anstränger sig att lyfta just sina spelare. Här kan 

seriespelet vara en bra motivation. 

I NPTK jobbar vi långsiktigt, vilket är ett av de största 

skälen till att vi år efter år får fram så många duktiga 

spelare. Vårt samarbete med Omni 4 beträffande den 

fysiska träningen har också varit ett otroligt lyft! 

Sofia Arvidsson har precis slagit in matchbollen, vilket 

innebär att Sverige kvalificerat sig till World Group nästa 

år. Fantastiskt kul för kaptenen Maria Strandlund-

Tomsvik och gänget. Kul att Sofia var den som fick 

avgöra. Hon är en grym ambassadör för svensk tennis, 

ställer alltid upp i Fed Cup, Elitserien (Hon satte NPTK på 

plats i december…), när hon var skadad för några år 

sedan dök hon upp som ledare i Båstad för Hallands 

Kalle-Anka Cup lag, stort! Dessutom har hon visat 

uthållighet och tagit sig igenom sämre perioder. Idag är 

hon faktiskt bättre än någonsin. Varför? Jo hon har 

jobbat med att utveckla sig och fått en bättre forehand 

och rör sig otroligt mycket bättre. Det är så vi behöver 

jobba på alla nivåer i svensk tennis! 

I februari var jag på tennis Stockholms välarrangerade 

klubbutvecklingskonferens. Där berättade de att de 

instiftat ”Lars-Ove Åkessons klubbutvecklingsstöd”. Blev 

otroligt glad att NPTK:s och Tennis Stockholms tidigare 

ordförande hedras på detta sätt. Lars-Ove var en enorm 

eldsjäl och jag önskar av hela mitt hjärta att han fått vara 

med och ta del av NPTK:s utveckling. 

Trevlig sommar önskas alla medlemmar, ideella hjältar 

och personalen! 



NPTK OPEN – SUCCÉ I VANLIG 

ORDNING! 

Sportlovsvecka och ledigt från skolorna 

innebär i många fall att hallarna står tomma, 

men absolut inte i Näsbypark. På nio dagar 

har fjorton klasser avverkats. Intressanta 

och välspelade matcher har kombinerats 

med fantastiskt ideellt arbete från både 

juniorer och föräldrar vilket har lett till att 

Näsbypark återigen lyckats anordna en 

succébetonad tävling. 

På lördagen inleddes år 2012:s upplaga av 

NPTK Open med spel i både herr- och 

damklassen. Bra spel varierades med bra 

bredd och spelare från Sveriges alla hörn 

fanns med i startfälten. Sedermera blev det 

successivt dags för de lite yngre klasserna 

och det är alltid lika härligt att spana in de 

frenetiskt kämpande 10-åringarna som 

spelar varje boll som om det vore deras 

sista. Vi fick även under dessa dagar besök 

av en riktig legend. Nej inte Eddie, han var 

på semester. Men någon i stil med Eddie, 

nämligen Björn Borg vars senaste avkomma 

Leo spelade i just 10-årsklassen. När alla 

juniorers idol äntrade Näsbyparks över-

våning drabbades hela den yngre delen av 

tävlingsgruppen på kontoret av ”sjuk 

gummi”, som det så vackert heter. Det var 

inte bara spelare från andra klubbar runtom 

i Sverige utan Näsbypark lyckades som 

vanligt skörda en del framgångar på 

hemmaplan. Enni Zander gjorde comeback 

efter att ha haft problem med ryggen och 

gjorde det i stor stil. Efter imponerande spel 

plockade hon hem flickornas 14-årsklass 

utan att egentligen ha varit hotad någon 

gång under turneringen. Joel Åkerlund går 

även han från klarhet till klarhet genom att 

ett år ung ta sig hela vägen till final i 14-

årsklassen för killar. Han började lite 

halvlätt med att släppa ett game mot 

förstaseedade Erik Fahlbeck-Carlsson. Den 

fina turneringen rundades av när Joel utan 

problem utmanövrerade den mycket 

meriterade Filip Hallin i semifinalen. I 

finalen sedan blev Masters-segraren Jonas 

Eriksson Ziverts numret för stor för Joel.                                                                 

Den nyblivne näsbyparkaren Robert 

Minasyan plockade hem PS11 utan set-

förlust efter mycket imponerande spel. Även 

Vilhelm Bornefalk utmärkte sig i denna 

klass genom att gå till semifinal. 

 Denna 

fantastiska tennis i all ära, men det finns 

något som imponerar så mycket mer på mig 

en vecka som denna. Något som värmer 

vartenda näsbyparkshjärta. Det fantastiska 

ideella arbete som klubben och dess 

medlemmar står för. Föräldrar i caféet, 

tävlingsledare, domare, matchövervakare, 

dammsugare, you name it! Utan detta skulle 

inte Näsbyparks TK vara den enormt härliga 

förening som den faktiskt är idag. Att alla 

vill hjälpa till och tycker att det är kul, vilket 

i sin tur sprider en enorm glädje och passion 

för tennis och det som finns runt omkring. 

Jag har kvar en bild i huvudet, eller två 

faktiskt, som är väldigt signifikativa för den 

här veckan. Jag går in i hallen kl 9.00 

måndag morgon och låser upp dörren till 

kontoret då delar av den yngre 

tävlingsgruppen i form av Calle Westerberg, 

Jakob Nilsson, Jesper och Joel Åkerlund 

redan är i hallen och står och spelar kross 

mot varandra en halvtimme innan dagens 

matcher skall starta. Sedan befinner de sig i 

hallen hela dagen och dömer 2-3 matcher 

var, hejar på kompisarna och hjälper till på 

kontoret. När jag sedan tror att jag är sist 

kvar i hallen och låser samma dörr jag 

öppnat 12 timmar tidigare hör jag ett skratt 

från bana 2. Då står samma killar och spelar 

kross mot varandra på precis samma sätt 

som innan, och dem ser exakt lika glada och 

exalterade ut som de gjorde dussintalet 

timmar tidigare. Det är så man bli tårögd.   

Todd Åkesson 
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TRÄNARTIPSET MED STEFAN ÅSLIN 

 
 
HITTA VINNANDE STRATEGIER 
 
Något som vi tränare ofta förespråkar för våra 
elever är att de ska koncentrera sig på vad de 
själva gör och inte bry sig så mycket om vad 
motståndaren gör. Detta är dock en sanning 
med modifikation! För att kunna hitta 
långsiktigt vinnande strategier måste man 
också kunna se utanför sig själv och sin egen 
känsla av sitt spel. Ett klassiskt exempel på 
detta är Joachim ” Pim Pim” Johanssson 
servestrategi där han helt kalkylerat 
konsekvent slog två 1:a servar för att han 
visste att han skulle vinna så många poäng 
direkt på serven att han skulle ha råd att göra 
ett ganska stort antal dubbelfel. Det krävs ett 
visst mått av strategiskt tänk för att fullfölja 
den planen när man har missat fem servar i 
rad. Ett annat exempel som faktiskt är taget 
från en av våra egna spelare, från en 
futuretävling: Matchen i fråga spelades på ett 
snabbt inomhusunderlag och som sagt på 
futurenivå där de flesta spelare gör många 
poäng direkt på serve. Vår spelare gjorde i det 
här fallet en makalös prestation och slog in 
samtliga returer (!!!) fram till ställningen 4-5 
till motståndaren i första set. Det är 
sannerligen inte ofta förekommande. Faktum 
var dock att han inte var i närheten av att 
breaka trots detta. Alltså hade det 
förmodligen varit bättre att gå lite mer på 
chans och försöka returnera lite tuffare. Det 
hade säkert inneburit att han missat fler 

returer men å andra sidan hade kanske några 
resulterat i att han fått press på sin 
motståndare och därmed kanske fått det där 
så viktiga breaket. Detta är ett par exempel på 
hur man kan hitta långsiktigt vinnande 
strategier. Och själva tänket kan användas på 
samtliga nivåer. Kanske är det värt att våga 
bredda spelet och därmed kanske missa några 
fler bollar på sidorna mot att man får 
motståndaren att ta fler och längre 
löpningar?? Om matchstatistiken efter första 
set säger att man har gjort 8 winners men 22 
unforced errors, kan det vara en god idé att 
acceptera något färre winners mot att man 
håller bollen i spel! 

Hm, hur ska jag lägga upp 
taktiken? 

     Stefan 
 
 

                   
Din saluhall i Täby                                      

                 
 
Vad kan väl passa bättre än att handla i 
Sveriges fräschaste ICA- butik som 
dessutom ligger granne med 
tennishallen!? 
Det som inte finns på ICA stop finns inte i 
någon annan matvaruaffär heller! 
Du vet väl att du dessutom kan äta en 
utmärkt lunchbuffé på ICA Stop. 
Näsbyparks Tennisklubb tar samtidigt 
tillfället i akt och tackar                     

 
för ett mycket bra och trevligt samarbete! 
 



TACK EDDIE, VÄLKOMMEN TODD!!! 

 
 
Efter 4 ½ år har tyvärr Eddie bestämt sig för 
att gå vidare och starta egen verksamhet. Han 
har under sina år i NPTK verkligen blivit Eddie 
med medlemmarna. 
Satsningen som gjordes på Eddie för några år 
sedan var en ganska unik satsning i tennis-
Sverige. Det vanliga är ju att man ”bara” satsar 
på juniorträningen. Det gör NPTK också, men 
med satsningen som gjordes på Eddie ville vi 
lyfta motionstennisen till en ny nivå, det är 
något som han - självklart med hjälp av övrig 
personal och ideella - genomfört med bravur. 
Vuxenkursträningen, vuxenkursavslutningar, 
lördagstennisen på Näsaäng, damtennisen på 
Näsaäng, en rejäl satsning på våra klubb-
mästerskap inom- och utomhus, nya 
klubbtävlingar som Davids Cup, singel- och 
dubbelhandicapen, frukosttennisen är några 
exempel. Dessutom har han ansvarat för 
Näsaäng med sedvanlig ”Eddie-värme”. 
Allt detta har ytterligare ökat trivseln i NPTK.  
 
Men samtidigt som vi önskar Eddie lycka till 
framöver så har vi också glädjen att 
presentera hans ersättare, Todd Åkesson.  
 
Todd som fick ta emot utmärkelsen årets 
eldsjäl 2010, har redan hunnit med att hjälpa 
till med allt möjligt i klubben. Todd är en 
mycket uppskattad tränare både i 
tennisskolan och i vuxenkurserna. Nu senast la 
ha ned enormt många timmar på vår sport-
lovstävling. Todd har även varit drivande med 
att få igång vårt nya bokningssystem. Todd 
startar sin anställning den 2 juni. 
 
Avslutningsvis: Tack för allt Eddie! 

VUXENKURSAKTIVITETER

Vuxenkursträningen är fortfarande i full gång. 

Numera bedriver vi vuxenkurser sju dagar i 

veckan! Stort tack till alla tränare och Birgitta 

som pusslar för att skapa så jämna grupper 

som möjligt tillfredsställa önskemål om tider 

så gott det går m.m. 

Kom ihåg att anmäla er till vuxenkurs-

avslutningen, vuxenkursdagarna på Näsaäng 

och till höstens kurser. Damtennisen, Lördags-

tennisen och Klubbmästerskapen där det finns 

klasser för alla finns också på smörgåsbordet. 

 

 



Inomhus-KM en riktig fest! 
 

Under en spännande första vecka på året 

spelades vårt klubbmästerskap inomhus. Vi 

bjöds på flera långa och välspelade matcher 

samtidigt som vi kunde umgås medlemmar 

emellan. Publiksiffrorna pendlade mellan ett 

tiotal upp till sextio som mest under veckan. 

Allt avslutades med alla finaler och en härlig 

fest arrangerad av Anki Forsberg, Emil 

Lindgren, Linda Neffler och Björn Sahlin. 
 

 
Emil Lindgren visade att gammal är äldst i KM-finalen. 

 

Emil Lindgren försvarade sin position som 

klubbens bästa inomhusspelare genom att slå 

klubbens store grönvite talang Jesper 

Åkerlund där andra set gick enda till tiebreak. 

Emil fick dock bekänna färg redan i 

semifinalen när Anette Munozova helt 

respektlöst stundtals höll jämna steg. Emil 

som spelar sparsamt numera lyckades dock 

hålla ihop spelet och krafterna tillräckligt för 

att avancera till final.  Finalen blev sedan en 

trevlig match mellan två spelare som 

representerat Sverige i Lag-EM! 

 

Sara Tull vann återigen damtiteln. Denna gång 

mot Linda Neffler i två raka set.           

Klubbens dubbelspecialister blev som så 

många gånger förr Enni Zander och Björn 

Sahlin. Det spelar ingen roll vem de spelar 

med, så lyckas de vinna. Enni har inte förlorat 

en damdubbel på två år i KM-sammanhang 

och Björn har bara en förlust på de senaste tre 

åren. Enni blev mästarinna denna gång med 

Olivia Larsson och Björn spelade med klippan 

Todd Åkesson sedan hans ständige partner 

och tillika klubbens mest trevliga Fredrik 

Rogersten följt sitt hjärtats dam till varmare 

breddgrader. 

 
Det var många som ville att Björn Sahlin INTE skulle 

vinna ännu en KM-titel i dubbel! Men det gjorde han. 

Här ser vi finalisterna fr. v. Björn Sahlin, Todd Åkesson, 

Jeremias Andersson och Michael Brobeck.  

 
Extra priserna för Årets prestation vann Elias Wiorek 

(bilden) efter segrarna i Pojkar 12 och 14, Generation 

A), Han tog även hem Flest spelade games. Fair Play 

vann Carl Westerberg (framtaget efter diskussion med 

ett stort antal deltagare). Todd Åkesson vann det 

prestigefyllda Dart-KM:et, trots att Björn tidigt hade 

gått ut och deklarerat sin solklara slutseger.  



FINALRESULTAT KM 

A Emil Lindgren – Jesper Åkerlund 6-3 7-6 

DS Sara Tull – Linda Neffler 6-4 7-5 

HS  Emil Lindgren-Jesper Åkerlund 6-2 7-6 

DDAB Ennii Zander/Olivia Larsson-   
 Susie Karlsson/Eva Englund 

6-2 6-2 

HD  Björn Sahlin/Todd Åkesson –  
 Michael Brobeck/Jeremias Anderson 

6-0 6-3 

MD Jeremias Andersson/Jennie Brobeck –  
Björn Sahlin/Olivia Larsson 

w.o. 

GD Johan/Lisa Regnér – 
Jonas/Gustav Ljunggren 

6-2 6-4 

   

B B-klasser  

HS Joel Åkerlund – Mats Wänlund 6-2 6-1 

HD Martin Lerby/Jens Nielsen – 
Krister Lundin/Paul Malone 

6-2 6-4 

MD Johan Wänlund/Linda Neffler – 
Richard Hedenius/Sara Tull 

7-5 4-6 6-4 

GD Linda Neffler/Elias Wiorek- 6-1 6-2 

 Stefan/William Hasselgren  

   

C C-Klasser  

HS Richard Ullbin – J-O Löfström 6-1 6-1 

   

V Herrveteran  

HS 45 Jens Skaring – Jonas Kullman 5-7 62 64 

HS 55 Anders Svensson – Ulf Ek 6-7 6-3 6-1 

HS 65 Lars Björklund – Leif Waestermark 6-1 6-4 

HS 70 Lars Waestermark – Lars Anglered 6-4 0-6 6-3 

HD70 Lars Anglered/Hans Zetterberg 7-6 4-6 6-4 

 Bengt Löfmark/Jan Swartling  

   

J Junior  

P16 William Bönnelyche – Carl-Fredrik Fries 6-2 6-3 

F14 Enni Zander – Olivia Larsson w.o. 

P 14 Elias Wiorek – Oscar Wollman 6-0 6-3 

P 12 Elias Wiorek – Oscar Wollman 6-4 6-2 

P 10 Michael Minasyan – Vincent Turina 6-3 6-2 

EP Extra priser  

 Årets Prestation Elias Wiorek  

 Fair Play Calle Westerberg  

 Svettdroppen Elias Wiorek  

 

 

 
Det är inte ofta vi ser våra ”grovjobbare” Micki Zander 

och Lena Olsson så här avslappnade! 

 

 

Någon som tror att det inte är prestige i darttävlingen? 

 

 
Buffébordet från ICA Stop var mycket uppskattat! 

 

 
Johan Wänlund och Linda Neffler är flitiga deltagare i 

klubbens aktiviteter och belönades med guld i 

mixeddubbel! 

   

                            Eddie 

 



HUR GÖRA OM MAN MISSAR 

VASALOPPSSTARTEN? 

Det ideella ledarskapet som växt fram i NPTK 

är något unikt. En av många eldsjälar som 

bidrar flitigt med ideellt arbete är Stefan 

Hasselgren. Men han hinner med en del annat 

också. Stefan tycker nämligen om att röra på 

sig… Stefan som är med i tävlingskommittén 

hade tagit på sig ett matchledarpass som kan 

kallas för, ”hela lördagen”. Som alla tennis-

intresserade vet så är det alltid svårt att veta 

exakt hur lång tid en tennismatch kan ta. Den 

här gången slumpade det sig så att lördagens 

sista match blev turneringens längsta. Dagen 

efter ska Stefan åka Vasaloppet. Något han 

sett fram emot. Han hade räknat med att slå 

sitt personliga rekord rejält och landa på en tid 

runt sex och en halv timme. I takt med att 

matchen drar ut på tiden börjar det gå upp för 

Stefan att det börjar bli lite stressigt att hinna 

till Sälen… När matchen är slut inser Stefan att 

han nästan inte skulle hinna till starten i Sälen, 

även om han satte sig i bilen direkt… Något 

som inte fick trialthleten Stefan- han springer 

ett antal trialthonlopp varje år - att deppa 

ihop. Här gällde det att göra en reschedule! 

”Hm om jag går upp tidigt och springer 6½ 

timme, så har jag gjort mitt eget vasalopp” 

ungefär så gissar vi att Stefans högst normala 

tankar gick… Sagt och gjort väckarklockan 

ställdes på Vasaloppstid – Stefan hade ju trots 

allt bara varit matchledare i tretton timmar 

under lördagen - och snörde på sig 

joggingskorna. Redaktionen vill här påpeka att 

den är lite kritisk till beslutet att jogga. 

Visserligen var snötillgången starkt begränsad 

i Stockholmsområdet men ett par rullskidor 

hade väl ändå gjort den lilla motionsturen mer 

matchlik? 

När det hade gått 6½ timme hade Stefan 

sprungit 6,7 mil. Även om redaktionen är 

kritisk till valet av motionsform tycker vi ändå 

att det får anses godkänt. Men mycket av 

dagen återstod, så självklart ställde Stefan upp 

och dömde PS 16 finalen. Sen är ju Stefan med 

i divisionsspelet och hade en match där på 

söndagskvällen. Den måste ju självklart spelas. 

Här kan man möjligen fundera över om det är 

lite i tuffaste laget att följa upp ett 13-

timmarspass som matchledare på lördagen, 

6,7 mils löpning och en tresetsmatch som 

domare med en divisionsmatch. Mot 

bakgrund av att Stefan, mycket tveksamt 

valde löpning istället för rullskidor, så tycker 

även redaktionen att det att hade varit ganska 

fegt att ställa in divisionsmatchen. Bortsett 

från att peka ut några bollar från domarstolen 

hade ju armarna inte jobbat någonting…  

Hans motståndare i divisionsspelet tyckte 

troligen inte heller att Herr Hasselgrens 

förberedelser var så speciella. Senaste gången 

som de möttes spelade nämligen Stefan i 

Foppatofflor. En kanske inte helt vanlig 

utstyrsel på tennisbanan. Men med tanke på 

att han dagen innan hade sprungit ett 

terrängultramaraton, och helt enkelt inte 

kunde få på sig ett par tennisskor, kan vi väl 

leva med det. För den eventuellt oinvigde 

läsaren kan vi berätta att terrängultra-

maratonloppet var 8 mil…  

Avslutningsvis kan vi berätta att Stefan vann 

divisionsmatchen. Det innebar att han fick 

revansch på sin motståndare som han förlorat 

mot tidigare! Red. har febrilt sökt Stefan för 

att få ett rykte bekräftat, som säger att han 

därför beslutat sig för att springa 6,7 mil innan 

varje divisionsmatch. Vi har dock inte fått tag 

på Stefan. 

             
Så här avslappnad såg Stefan ut dagen efter! 



Tfn: 08-758 50 40       www.tandlakargruppentaby.se

Välkommen till Täbys största privata  
tandvårdsmottagning för vuxna och barn

Öppet: Måndag – Söndag
Vi har öppet när du har tid, även på helger! Välkommen till en fräsch,  

toppmodern mottagning med kompetent personal i trevlig miljö.

Du hittar oss på plan 6 i kontorshuset vid bussterminalen/Roslagsbanan

Våra Legitimerade Tandläkare; Edmund Gazala, Mona Homan, Lars Andersson, Ylva Bredberg-Guidotti, Daniel Cederquist,  
Erik Lennartsson, vår specialist käkkirurg Payam Farzad och våra tandsköterskor Kicki, Ingrid, Eva, Helena  

samt Legitimerad Tandhygienist Virpi Vahlberg hälsar Dig varmt välkommen!



TERMINENS GRATTIS! 
 
Här uppmärksammar vi individuella 
tävlingsresultat under vårterminen. Lagspel 
och JSM avhandlas på annan plats i tidningen. 
 
Alltså, terminens grattis går till: 
 
Isabella Karo som tack vare sin semifinalplats i 
SALK OPEN blev uttagen att spela Lag-EM för 
Sverige som en av tre tjejer. Isabella har under 
våren också gått till final i MIK OPEN 12-
årsklass och ICA Kvantum Cup F.14. 
 
Victoria Turina som ståtar med två raka 
turneringssegrar i skrivande stund. 
Enebybergs samt Rimbos 13-årsklass. 
 

 
Olivia Larsson gjorde en liten utflykt norrut till Gävle 
och kom hem med förstapriset i F.14-klassen. 

 

 
Enni Zander har efter kvartsfinalplatsen i SALK OPEN 
provat på att spela lite internationella 14-årsklasser i 
Finland och Estland. På hemmaplan har Enni nått 
finalen i RM, Tumbas F.14-klass samt vunnit 
hemmatävlingen NPTK OPEN F.14. 

 
Johanna Olsson segrade i MIK OPENS 18-
årsklass efter att ha räddat matchbollar i 
finalen. 
 

Nyblivne NPTK:aren Robert Minasyan visade 
upp ett frejdigt spel när han vann 
hemmatävlingen NPTK OPEN P.11 
 
Elias Wiorek gjorde en stark tävling när han 
gick fram till semifinal i Järfälla Vintercup P.12. 
 
Oscar Wollmann gick ända fram till final i 
Huddinges stora P.12-klass. 
 
Gorgi Attling har hunnit visa klass under 
terminen när han i Järfälla besegrade KLTK:s 
Hjalmar Condé i raka set. Gorgi var också 
finalist i Huddinges P.14-klass. När detta skrivs 
har han också vunnit Gustavsbergstrofén. 
 

 
Jonatan Lagergren gjorde en stark tävling när han ett år 
ung tog sig fram till semifinal i Järfälla Vintercup P.14. 

 

 
Jesper o Joel Åkerlund kan lägga en mycket bra 
vårtermin till handlingarna. 

 
 



Joel Åkerlund har haft ett starkt år och har 
spelat internationella tävlingar under våren. 
På hemmaplan har han vunnit Järfälla 
Vintercup P.14(ett år ung)samt varit i final i 
hemmatävlingen NPTK OPEN P.14 efter en 
meriterande seger mot Tumbas Filip Hallin i 
semifinal. 
 

 
Axel Fries går som tåget (d.v.s. framåt i hög fart!) och 
visar upp en väldig jämnhet i sina matcher. Ett år ung 
har han avancerat fram till semifinaler i både Järfälla 
och Mälarhöjden och väl där pressat både Alexander 
Prelevic och Alexander Fahnehjelm som håller hög 
standard i årskullen ovanför Axel. 

 
 
Jesper Åkerlund har börjat etablera sig på ITF-
nivå och tog ett räcke meriterande segrar i 
Kramfors där han tog sina första 
världsrankingpoäng i singel och dessutom 
avancerade ända fram till semifinal i dubbel 
tillsammans med Richard Solberg. På 
hemmaplan har Jesper hunnit med att vinna 
Järfälla Vintercup P.16 
 
Richard Solberg har äntligen fått lite 
kontinuitet i sitt matchande och fått resultat 
på det! Liksom Jesper tog han sin första 
världsrankingpoäng i singel i Kramfors efter att 
ha besegrat en duktig finne. På hemmaplan 
vann Richard Saltsjöbadens P.18 samt P.16-
klass totalt ohotad. 

 
Christoffer Solberg visar upp en målmedvetenhet i sin 
satsning som imponerar. Christoffer vann Bålstas 
herrsingeltävling och befinner sig i skrivande stund i 
Turkiet för spel i 10000-dollars tävlingar. Efter att ha 
besegrat en amerikan i första rundan blev sedan en ryss 
för svår i andra matchen. Fortsättning följer de 
kommande veckorna. 

 
Stefan Milenkovic gick fram till semifinal i 
Bålstas vintertourtävling efter att bl.a ha 
besegrat duktige Igor Tubic i kvartsfinalen. 
 
Anette Munozova har visat att hon hävdar sig 
bra på nationell elitnivå med finalplats i 
Bålstas vintertourtävling samt vinst i U21-SM. 
Just nu befinner hon sig i Turkiet för att fightas 
om världsrankingpoäng i till att börja med tre 
veckor. 
Detta var ett litet urval av många goda 
prestationer under våren! 

Stefan 

    
Anton Waern och Johanna Olsson är för närvarande på 
träningsläger tillsammans i Kroatien. 

 



VETERANRAPPORT  

Veteranernas tävlingssäsong börjar 

traditionsenligt med RM i Gustavsberg direkt 

efter nyår. Som vanligt var NPTK 

representerade och kunde skörda en del 

framgångar.  

Bäst gick det för Anders Björklund som gick till 

final i HS60 och vann mixed 50/55.I HS 50 gick 

Björn Stenqvist till final, i semifinalen 

kämpade han i 3 timmar. Denna drabbning 

påverkade kanske även det fysiska fenomenet 

Björn i finalen. Anders Svensson HS60 och Jan 

Dahlqvist HS70 gick till semifinal i deras 

respektive klass. 

Som uppladdning till veteran SM vann Jan 

Rydegran HS55 i Solna Veteran. Jan som ”gått 

upp” en klass har tävlat flitigt sedan årsskiftet, 

dubblerat i H45 och H55 lagen, samt deltagit i 

Seefelds internationella mästerskap. 

Årets inomhus SM var förlagt till Göteborg.  

Även i år visade NPTK att klubbens veteraner 

håller mycket hög klass. 

Tromben gratulerar de svenska mästarna 

Anders Björklund och Göran Zwahlen till 

segern i HD60.  Anders var ytterst nära att 

även ”knipa” singeltiteln, men fick ge sig i en 

tuff tresetare mot Sven Andrén. Samme Sven 

som i andra omgången tvingades till en lika 

tuff tresetare mot Göran.

                              
Göran Zwahlen spelade bra i VSM, pressade 

slutsegraren i singel och vann dubbeln.                       

 Börje Skånberg nådde semifinal i VSM, HS 70. 

VETERANERNAS SERIESPEL 

Vårt H-65-lag spelade i högsta divisionen och 

kom på en hedrande fjärdeplats efter fem 

vinster och fem förluster och får därmed spela 

kvar i division 1 även kommande säsong. Bra 

spelat och gjort i den starka konkurrensen av 

Börje Skånberg, Jan Dahlqvist och Lars 

Björklund.     

H-55 laget som också spelade i division 1 

slutade på femte plats vilket tyvärr betyder 

degradering till division två nästa säsong. 

Hoppet om att komma tillbaka är dock stort 

då vi har ett starkt lag som spelat i en mycket 

tuff serie. Anders Björklund, Ulf Ek, Anders 

Svensson, Torbjörn Jakobsson, Göran Zwalen, 

Jan Rydegran Harald Fries och Pär Svensson 

deltog i laget. 

Vårt H-35-lag har skrivande stund inte spelat 

klart sin division två serie. Mest sannolikt är 

att de slutar på en tredjeplats. Förutom 

ankaret Ulf Zacharias har även Björn Sahlin, 

Andreas Sand, Thomas Olofsson och Mats 

Wänlund deltagit. 

Det veteranlag som lyckades bäst även i år var 

vårt H-45-lag. Det blev till slut en stark 

andraplats i den högsta serien efter en rad 

mycket bra prestationer. Ulf Persson och Björn 

Stenqvist var lagets två ankare och spelade 

samtliga matcher. Övriga deltagare var Pelle 

Larsson, Jan Rydegran, Johan Regner, Fredrik 

Ahlqvist, Harald Fries, Anders Björklund, Jan 

Dahlqvist och Stefan Åslin. 

                          
Kul med tennis tycker Björn Stenqvist och Jan 

Rydegran. 

http://www.primesite.se/tentour/public/image_tournament.asp?bildid=3137&bildsamling=&bild=lores_HS50_semi_A.jpg&id=1279&klubbid=15042
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 DET ÄR SYND OM TENNISSPELARNA 

Så säger ju faktiskt inte Indras 

dotter i August Strindbergs pjäs ”Ett 

drömspel”. Strindberg är extra aktuell 2012 

eftersom vi i år firar 100-årsdagen av hans 

dödsdag. Det korrekta citatet lyder ”det är 

synd om människorna”.  Nu invänder vän av 

ordning att tennisspelare är väl också 

människor. Det är förvisso sant, men det är 

inte synd om dem. 

Tänk vad härligt att få utöva en sport som man 

kan börja med i mycket unga år och hålla på 

med långt in på ålderns höst. Dessutom kan 

man ju välja om man vill tävlingsspela eller 

bara ha det som en trevlig motion. Det finns 

faktiskt över 100 000 licensierade 

tennisspelare i Sverige fördelade på ca 500 

klubbar. NPTK är en av de klubbar som har 

över 1000 medlemmar och glädjande nog har 

vi en mycket livaktig och framgångsrik 

ungdomsverksamhet. 

Vi seniorerveteraner är heller inte lottlösa. 

Måndagar och torsdagar disponerar vi fyra 

banor för i huvudsak dubbelspel mellan 9-12. 

Fem duktiga planerare turas om att sätta ihop 

par på bästa sätt, för att spelet skall bli 

intressant för alla deltagarna. Vill man 

tävlingsspela på litet lägre nivå kan man göra 

det genom att kvalificera sig till vårt lag på 

Uplandstouren. Där har vi plats för 3 damer 

och 13 herrar. I detta jämlikhetens tidevarv 

kan det tyckas magert med endast 3 damer, 

men tyvärr är det fortfarande så att vi har 

alltför få damer i samtliga klubbar som deltar i 

Touren.                                                              

Man behöver inte ha tävlingslicens för att vara 

med i Uplandstouren, men det är inte 

förbjudet för spelare som har licens att delta. 

En del klubbar toppar faktiskt sina lag med 

licensierade spelare. Det känns litet tungt att 

möta sådana spelare, men det är extra kul när 

man någon gång lyckas slå dem. Apropå tennis 

som motionssport hörde jag en intressant 

kommentar härom dagen i omklädnings-

rummet. ”Jag tycker att tennis är ett mycket 

trevligt sätt att motionera, men med tanke på 

hur vissa av mina slag fungerar är det tur att 

man inte behöver spela för sin försörjning”. 

Nu till en sammanfattning av Touren 2011:s 

vårsäsong: Förra året hände det som alla 

tennisexperter med särskild inriktning på 

Uplandstouren sa aldrig skulle kunna hända. Vi 

vann borta mot Stora Wäsby TK med de 

osannolika siffrorna 7-1 ! Men i år var allt 

tillbaka till det normala igen. NPTK förlorade 

traditionsenligt hedersamt med 5-3. Vintern 

2011 vann vi tre supertiebreak av tre möjliga, 

men i år fick vi bara spela ett supertiebreak 

och det vann Kjell Thor/P O Ceder och därmed 

matchen. Bland övriga ljuspunkter kan vi 

notera att Staffan Avenius debuterade med 

den äran och vann HD 4 tillsammans med Dan 

Danielson.

Inget fel på Dan Danielssons fighting-face! 

http://www.bing.com/images/search?q=August+Strindberg&view=detail&id=199106111D07181ED6B8878515711847A2D21FF5&first=0&FORM=IDFRIR


Den tredje vinsten för NPTK ordnades av Arne 

Olovsson/Robert Leiser. Förlorarna brukar vi 

sällan nämna vid namn, gör det inte nu heller.                                                               

Raskt över till nästa match; hemma mot 

Sigtuna. Det fanns vissa förhoppningar om 

vinst trots att vi tvingades ställa upp med ett 

reservbetonat lag. Sigtuna hade nämligen 

veckan före förlorat med rekordsiffrorna 8-0 

borta mot Åkersberga. Vi kämpade bra, men 

förmågan räckte inte till. Enda segern togs av 

Dag Lundqvist/Melker Falkenberg. Två super-

tiebreak spelades i klubbmatchen och vi 

förlorade naturligtvis bägge!                           

Sen var det dags för ännu en hemmamatch, 

nu mot de suveräna vinnarna av 2011 års 

Uplandstour nämligen Åkersberga. Till den 

matchen hade vi fått en välkommen 

förstärkning i form av ”ynglingen” Peter 

Hässler som tillsammans med Lars Björklund 

gjorde en verklig kämpainsats mot 

Åkersbergas licensierade förstapar Kenty 

Norman/Kent Nilsson. Nu räckte det inte 

riktigt för vinst, men vi tycks äntligen ha fått 

fram ett nytt bra par för förstadubbeln. 

Klubbmatchen som helhet var ingenting ”att 

skriva hem om”, vi förlorade med klara 7-1. 

Det var återigen Dag och Melker som såg till 

att vi inte blev nollade.

 
Peter Hässler har via mycket träning och Kroatientresor 

tagit sig in i NPTK:s lag i Uplandstouren. 

Nu återstår bara en match att redovisa, borta 

mot pånyttfödda Norrtälje TK. Återigen en 

förlust med 7-1. Siffrorna döljer dock en del 

dramatik. Som så ofta förr fick tre matcher 

avgöras i supertiebreak och som vanligt drog 

NPTK det kortaste strået i samtliga. Eftersom 

det är Strindbergsår 2012 ligger det nära till 

hands att skylla på ”makterna”. Strindberg 

sysslade också en hel del med alkemi, dvs. han 

försökte framställa guld men lyckades inte. Vi 

försöker också uppnå guldstatus, men i likhet 

med vad som sjungs i musikalen ”Kristina från 

Duvemåla” har guldet för vår del blivit till 

sand. Vi ligger alltså i botten av tabellen. 

Till slut ett par positiva saker som ger ett visst 

hopp för höstsäsongen 2012. Gun Isaksson 

och Birgitta Anglered vann damdubbeln i två 

raka set. Dessutom gjorde Inger Ölander en 

utmärkt insats i mixeddubbeln tillsammans 

med Göran Schiller. Tyvärr förlorade de 

ganska knappt mot ett rutinerat par, men 

Inger visade att det inte bara är brodern Lars 

(har representerat Sverige i Davis Cup) som 

kan spela fin tennis.                      

Ur led är tiden!                                                

Men inte nu längre. I alla fall inte på 

Centrecourten i Bergtorpshallen, tack vare ett 

berömvärt ingripande av seniorveteran 

emeritus Åke Westerlund. Han började i likhet 

med Marcel Proust spana efter den tid som 

flytt eller rättare sagt efter den klocka som 

varit försvunnen från bana 2 en längre tid. 

Efter en hel del letande fann han klockan. 

Enligt en obekräftad källa i damernas 

omklädningsrum men det låter jag vara osagt. 

Hur som helst Åke tog hem klockan gjorde ren 

den och fick urverket att fungera. Det drivs 

med 24 volts spänning och är synkroniserat 

med det centrala masteruret. Nu återstod 

bara att sätta upp klockan på väggen. Åke är 

f.d. flygkapten och är alltså van vid höjder, 

men med tanke på hans enligt prästbetyget 

relativt höga ålder har husläkaren avrått 

honom från att kliva upp på stegar. Efter 

fåfänga försök av undertecknad att montera 

klockan klev Robert Leiser in i handlingen och 

ordnade allt till det bästa. Nu kan besökande 

elitserielag se ”vad klockan är slagen”! 

  Lars Anglered 



VÅR…  ÄR ÄNTLIGEN HÄR, DET 
ÄR SÅ HIMLA SKÖNT! 
 
Med våren i sikte går NPTK mot nya tider. Som 
ni vet har vi förändrat majträningen.  
Klubbens juniorer fortsätter att träna som 
vanligt, sista datum är den 27 maj.  
Efter den 27 maj kommer klubbens 
sommarläger. Datum för lägerveckorna hittar 
ni på vår hemsida, www.nptk.se. Efterfrågan 
är stor så anmäl er snarast . 

 
”MINILIGAN”!       

           

  

Miniligan är ett komplement till träningen. 
Man får prova på att spela matcher mot 
klubbkompisar och andra klubbars juniorer. 
Vår vänskapsklubb i år har varit Sollentuna och 
även Åkersberga i slutet av terminen.  Vi 
försöker varje år att få med så många som 
möjligt i åldrarna -97-03. Naturligtvis finns det 
inte plats till alla, men jag tycker ändå att vi 
har hunnit med rekordmånga matcher detta 
år. Miniligan har bestått av 40 deltagare och vi 
har spelat totalt 35(!) lördagar och fler än 
hälften har varit mot våra vänskapsklubbar.  
Föräldrar har ansvarat för lördagskvällarna 
och man har hjälpt till parvis. Några föräldrar 
har bjudit på saft och bullar, andra har fixat 
med kokkorv eller något annat gott och 
blandat. Tanken har hela tiden varit att det 
skall bli en trevlig kväll med massor av tennis 
och många nya kompisar.  
Och det är inget tvivel! Alla föräldrar har gjort 
ett fantastiskt jobb. Det har varit en glädje att 
dyka upp och titta på matcher. Det 
engagemang och ansvar som ni har tagit har 
varit fantastiskt. Ni har varit matchledare, 
cafévärdar och strålande representanter för 
Näsbyparks tennisklubb. Ni har fått våra 
gäster att känna sig välkomna och alla 
tennisspelare har haft jättekul.  
Ett stort tack för detta! 

Elisabeth 

 

SUCCÉ I LAG-SM FÖR VÅRA 18-ÅRSLAG 
 
Under våren har Lag-SM/Svenska Juniorcupen 
spelats. Den spelades i år i ett nytt format där 
man inte först gjorde upp regionsvis innan 
slutspelet. I år så bildades en elitdivision där vi 
direkt kunde möta ex. Malmö i första 
matchen. NPTK:s flick- och pojklag tillhörde 
båda elitdivisionen. 
 
Bägge lagen tog sig till semifinal och slutade 
därmed på tredje plats! En oerhört bra 
prestation!  
 
Flickorna besegrade bland annat Helsingborg 
på vägen till semifinalen. I semifinalen blev 
Båstad/ Göta för svåra! I laget spelade  
Johanna Olsson, Elsa Melander, Emma Regnér 
och Martina Haas. 
 

 
Emma Regnér spelade fyra matcher i Lag-SM och vann 
samtliga! 

 
 
Killarna stötte på patrull i semifinalen mot de 
blivande vinnarna SALK. Men vi pressade dem 
ordentligt. I kvartsfinalen skrällde vi ordentligt 
genom att besegra KLTK! I laget spelade 
Christoffer o Richard Solberg, Jesper Åkerlund, 
Axel Fries och Oscar Waern! Alla utom 
Christoffer får spela i 18-årslaget nästa år 
också! 
 
Bägge lagen coachades av demonen Björn 
Sahlin! 

 
 

 

http://www.nptk.se/


               
     Klubbmästerskap I Näsbyparks Tennisklubb ute 2012 

 

NÄSBYPARKS TENNISKLUBB INBJUDER HÄRMED SINA MEDLEMMAR TILL 
 

 
 

LÖRDAG  4 AUGUSTI - SÖNDAG  12 AUGUSTI 

Klasser     Regerande mästare  Avgift el. Guldkort 

  2. Herrar B     Axel Fries    160 kr 

  5. Damer C     Sofi Håkansson   160 kr 

  6. Herrar 45 (födda -67 o tid.)  Benjamin Meilink   160 kr 

  7. Herrar 55 (födda -57 o tid.)  Anders Svensson(2009-11) 160 kr 

  8. Herrar 65(födda -47 o tid.)  Lars Björklund(2009-11)  160 kr 

15. Herrdubbel 70(födda -42 o tid.) B.Löfmark/M.Campos(2010-11)   80 kr/pers 

16. Mixeddubbel A    J.Anderson/J.Brobeck(2010-11)   80 kr/pers 

17. Mixeddubbel B    J Wänlund/L Neffler    80 kr/pers 

18. Generationsdubbel A   Harald/Axel Fries     80 kr/pers 

19. Generationsdubbel B   Mats/Cindy Wänlund    80 kr/pers 

22. Pojkar 14(födda -98 o sen.)  Axel Fries    100 kr 

23. Flickor 14(födda -98 o sen.)  Enni Zander(2010-11)  100 kr 

26. Pojkar 10(födda -02 o sen.)  Adrian Angervall   100 kr 

27. Flickor 10(födda -02 o sen.)  Isabella Karo(2010-11)  100 kr 

LÖRDAG 11 AUGUSTI - SÖNDAG  19 AUGUSTI 

Klasser     Regerande mästare  Avgift el. Guldkort 

  1. Herrar A     Björn Sahlin(2009-11)  160 kr 

  3. Herrar C     Micki Zander   160 kr 

  4. Damer AB    Sofi Håkansson   160 kr 

  9. Herrar 70(födda -42 o tid.)  Bengt Löfmark(2010-11)  160 kr 

10. Herrdubbel A    B Sahlin/E Undén     80 kr/pers 

11. Herrdubbel B    J Andersson/J Nielsen    80 kr/pers 

12. Damdubbel AB    E.Zander/L.Regnér     80 kr/pers 

13. Damdubbel C           80 kr/pers 

14. Herrdubbel 65(födda -47 o tid.) BLöfmark/HZetterberg(2009-10) 160 kr 

20. Pojkar-16(födda -96 o sen.)  Ramtin Golrang(2009-11)  100 kr 

21. Flickor 16(födda -96 o sen.)  Johanna Olsson(2009-11)  100 kr 

24. Pojkar 12(födda -00 o sen.)  August Månsson   100 kr 

25. Flickor 12(födda -00 o sen.)  Enni Zander(2008-11)  100 kr 

28. Dart-KM     Todd Åkesson(inomhus-12) 
 

TÄVLINGSFORM:   Bäst av 3 set, tiebreak vid 6-6 i alla set. 

SENASTE ANM.DAG:    Måndag 30 juli. Klubbhuset, todd@nptk.se 

LOTTNING:     Tisdag 31 juli. Seedning NPTK. 

MATCH- & TIDSPROGRAM: Onsdag 1 augusti kl 19, www.nptk.se 

     Obs! Finaltiden får ej flyttas 

ANMÄLNINGSAVGIFT: Betalas vid första matchen.  

AKTIVITET:   På och kring Näsa Ängs grusbanor. 

PRISUTDELNING:  Sker i samtliga klasser på finaldagarna. 

EXTRA PRISER:   Flest antal KM-games,Årets bragd-pris, Fair play 

TÄVLINGSLEDARE: Todd Åkesson 

http://www.nptk.se/


Riflex AB
HUVUDKONTOR

Vallbyvägen 20, 762 51 RIMBO
Tel. 0175-23 900, Fax. 0175-23 999
riflex@riflex.se, www.riflex.se

Riflex Vårdfastigheter AB
Vallbyvägen 20, 762 51 RIMBO
Tel. 0175-23 900, Fax. 0175-23 999
riflex@riflex.se, www.riflex.se

Skedviken AB
Rånäs Slott, 762 96 RÅNÄS
Tel. 0175-747 00, Fax. 0175-614 10
info@ranasslott.se, www.ranasslott.se

Roslagslack AB
Gösvägen 28, 761 41 NORRTÄLJE
Tel. 0176-773 70, Fax. 0176-191 10
www.roslagslack.se

Svea Miljö & Hygien AB
Gustafslund, 192 77 SOLLENTUNA
Tel. 020-47 45 00, Fax. 08-626 56 30
www.sveamiljo.se

Riflex Bostäder AB
Vallbyvägen 20, 762 51 RIMBO
Tel. 0175-23 900, Fax. 0175-23 999
riflex@riflex.se, www.riflex.se

Riflex Fastighetsförvaltning AB
Vallbyvägen 20, 762 51 RIMBO
Tel. 0175-23 900, Fax. 0175-23 999
riflex@riflex.se, www.riflex.se

Riflex Industrifastigheter AB
Vallbyvägen 20, 762 51 RIMBO
Tel. 0175-23 900, Fax. 0175-23 999
riflex@riflex.se, www.riflex.se

Moderbolag

Uthyrning av skolor, 
psykiatriboende och 
äldreboende

Hyreslägenheter i 
Roslagen

Uthyrning av kontor, 
verkstäder, lager och 
industrilokaler

Inre och yttre  
fastighetsskötsel

Äger och förvaltar 
Rånäs Slott

Hygiensäkringar,  
skadedjurskontroller 
och brandskydd

Lackerar alla bilar.
Försäkringsgodkänd.



JSM 12 14 16 
 
JSM i Göteborg blev i år en glad överraskning, 
och det tack vare klubbens alla duktiga 
juniorer.  

 
Isabella Karo med sina två silvermedaljer! 

 
Isabella Karo kom längst i JSM, en finalplats i 
både dubbel och singel. Motståndare som 
Isabella satt stopp för var bl.a. Ida Ferding från 
Västerås Fridnäs och Sonja Artemieva från 
SALK, två tuffa tjejer som inte kunde stå emot 
Isabellas framfart denna gång.  
 
Gorgi Attling, vilken kille! Tog sig genom kvalet 
och spelade ”proffstennis”, match efter 
match. Gorgi tog sig genom kvalet in i 
huvudtävling, slår där seedade Pär Börjeson 
från GLTK med ett varierat tufft spel. Det blev 
en självklar seger och fortsatt vinst i nästa 
match som tog Gorgi hela vägen fram till 8-
dels final! 
 
Att Elias Wiorek och Oscar Wollmann tar sig 
till kvartsfinal i dubbel är också så ”himla bra”! 
Två taggade” småkisar” spelade så 
supertaktiskt. Deras baslinjespel och många 
andra överraskningar trasade sönder 
dubbelpar efter dubbelpar. Joel och Jesper 
förlorar i tre set mot landslagsspelare som är 
ett år äldre. Joel Åkerlund förlorade mot Filip 
Malbasic från Borås TK i tredje set och Jesper 
Åkerlund snubblade på målsnöret med 5-7 i 
tiebreak i tredje set mot Philip Möbius från 
Fair Play TK.   

 

  
Elias Wiorek och Oscar Wollmann skrällde rejält i JSM. I 
kvartsfinalen pressade dem, de blivande finalisterna till 
supertiebreake! 

 
Listan är längre med många bra resultat men 
jag slutar här. 
  Elisabeth 
 
 

 
TORSDAGSTENNISEN 
 

 
 

Har du inte varit med på torsdagstennisen 
ännu? Då är det dags nu! Korta matcher spelas 
mellan kl. 12-13 på torsdagarna under Björns 
ledning. Supertrevligt! Ingen föranmälan bara 
att dyka upp! 
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