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Ordföranden har ordet

I den långa höstens stiindiga regnande och
allt t?itåre mörker har den livliga tennis-
verksamheten i NPTK-hallen varit en stor
ljuspunkt för klubbens medlemmar.

Det var länge sedan, om någonsin, som
hallen varit så fylld åv aktiviteter oeh
spelare på alla nivåer och i alla åldrar.

Visst är det fantastiskt att se hallen fylld
praktiskt taget hela dagama med blivande
eller färdiga tennisspelare i alla åldrar från
4 till 80 år. Man blir glad också när man
ser den glädje och frenesi som oflast
utstrålas av ung som gammal på banoma.

Det kanske mest glädjande är det ökade
intresset från vuxna att lära sig att spela
tennis eller att bli bättre tennisspelare. Det
är viktigt att vi tar vara på detta för att
bredda klubben och få den att vAxa.

NPTK vill vara en tennisklubb ftir alla !

I klubbens stadgar finns denna målsättning
stadfiist sedan grundandet 1946 i följande
formulering; 'Niisbyparks TK skall bedri-
va en bred tennisverksamhet som tillSodo-
ser såväl motions- som tävlingsspelande
medlemmars intresse för tennisspel och
tennisutbildning". I stadgama anges också
att inriktningen av verksamheten:
. bred u ngdomsverksamhel som ger varje

individ möjlighet att utvecklas efter sina
personli ga förutsåttningar

. elitverksamhet genom triining, t?ivlings-
och seriespel med individuell anpass-

ning
. urrangera vuxenutbildning och tennis-

aktiviteter för alla intressegrupper för att
främja sportens och klubbens tillvåxt

. arrangera öppna uivlingar för att spelare
i klubben och distriktet skall få Eiv-la på

hemmaplan

. fr:imja ett gott kamratskap genom att
anordna KM, kl ubbtrziffar, klubbutbyte
samt engagömang av medlemmarna

Jag tycker att klubben i höst på alla dessa
områden har levt upp till mäsättningarna
på ett mycket bra sä11. Eller vad sägs om
följande axplock från hösten verksamhet:

. 5@ elever i ungdomsverksamheten med
allt från lrkis och Tennisskola till elit-
träning för Tävlingsjuniorer.

. 100 nya elever i våra vuxenutbildning
som kommer från niir och fjärran.

. I seriespelet kvalspelar Herrar A nu till
Förbundsseriens Division I.

. Våra Uivlingsjuniorer har fortsatt att nå
goda resultat - även intemationellt.

. I klubbens gruppspel har deltagarantalet
ökat.

. Arrangemanget av Stockholm l-adies
blev en stor succ6 med PR för klubben
och möjlighet för klubbens och distrik-
tets flickor att få möta internationellt
motstånd på hemmaplan.

. Outtröttlige klubbchefen Kemeth har
tagit fram ett förslag till kommitt6orga-
nisation för att bredda medlemmamas
engagemang i verksamheten som beslu-
tas av styrelsen i december.

Höstens många och väl genomförda
aktiviteter och fina resultat har kunnat
åstadkommas tack vare ett fantastiskt
fint jobb av samtliga medartretare på
lönelistan. Ingen nämnd och ingen
glömd. Styrelsen är djupt tacksam ftir
era personliga insatser !

Vi tackar också alla medlemmar som
har stiillt upp ideellt så att vi har kunnat
genomfrira en del krävande projekt, t e x
Stockholm Ladies.

Styrelsens tack går också till de fiiretag
som särskilt sponsrat höstens aktiviteter,
Svenska SAP, Adidas, Toyota Center
och Statoil.

En Rililigi God Helg !

Lars-Ove Akesson



Klubbchefen har ordet

Julen nårmar sig och i vanlig ordning,
känns det som om att tiden bara sprungit
ivåg.
Det har varit en händelserik höst med

många aktiviteter: Tennisskola med cirka
480 barn, luxenl<urser med cirka 75

deltagare, pensionärsgänget spelar vidare
två dagar i veckan, veterantraining, A-
lagsträning, seriematcher for alla åldrar,
Stockholm Ladies, tränartrii.ffar, sociala
aktiviteter, jullovsavslutning, gruppspelet
rullar vidare med mera. Ja, listan skulle
kunna göras mycket längre ! Målet med en

klubbtidning tycker jag ska vara att den

enskilde medlemmen ska kunna läsa lite
om vad som händer i klubben och au
tidningen ska omfatta så många verk-
samhetsområden som möjligI. Tycker du
att någonting saknas hör gårna av dig, och
känn dig även välkommen att skriva i
tidningen!

Det här är det tredje numret av vår
nystartade klubbtidning. Målet iir att den

ska komma ut tre gånger per år. Då kan vi
hålla medlemmarna informerade om vad

som iir på gång i foreningen, samtidigt som
det som hänt inte blivit alltfor inaktuellt.
I det hZir numret kan du läsa om herr- och
damlagets avancemang i seriesystemet, om
den fina julavslutningen som kröntes med

unge Leo Kowalskis underbara fiolspel och

mycket, mycket mer.
För öwigt var det ett sant nöje att få dela ut
den fina utmärkelsen "Ärets junior" till
Magnus Ennerberg. Ett bättre öredöme
och kamrat finns intel Det är någon att se

upp till for alla yngre!

Näsbypark har många tennisspelande
damer. Kanske skulle det vara trevligl att
träffas for lite socialt utbyte och
tennisspel? Om du bladdrar vidare i
tidningen kan du läsa om ett lowärt -
försök att skapa en damgrupp.

Jag har fått några synpunkler om
gruppspelet. En åsikt är att det nya
programmet kommer väl sent. Det iir vi
medvetna om, men det är väldigt mycket
pyssel niir den nya omgången ska
schemaläggas. Bland annat måste hänsyn
tas till seriematcher och andra aktiviteter
som exempelvis jullovsavslutning och
dylikt. Oftast är den fiirdigspelade
omgången klar på söndagen och nåsta
omgång startar kommande lördag. Med
tanke på att resultaten från foregående
omgång ska sammanställas, nya divisioner
indelas, tiderna schemaläggas och aft
allting ska sammanställas, är det inte så

mycket tid att vinka på! I detta
sammanhang vill jag passa på att tacka
Mikael Zetterberg och Klas Thyr6n for
det jobb som ni gör med gruppspelet!
Finns det någon ytterligare person bland er
deltagare som vill hjalpa till, så hör av er!
En annan synpunkt som jag fitt om
gruppspelet är att vissa aldrig ställer upp
och flyttar matcher, att de nästan vill vinna
på walk over. Ma*ligt om det iir så.

Drivkraften for alla är väl lorst och främst
att fr spela tennisl?

Nu vill jag ta tillfiillet i akt och önska alla
anställda, tränare och ideella eldsjälar som
jobbar i Nasbyparks TK en god jul och ett
gott nytt år! Ni gör ett helt suverånt jobb
och det är ni som ska känna er stolta över
vår fina verksamhet!

Slutligen önskar jag naturligtvis alla
medlemmar en god jul och ett gott nytt
år!
Varför inte motionera bort julmaten med
en timme tennis, foljt av klubbmäster-
skapen i mitten av j anuari?

Hälsningar
Kenneth Bergbom



NPTK OCH STEFAN EDBERG I TÄBY CENTRUM!
Tack vare NPTK:s goda samarbete med Stockholms Tennisförbund, fick vi vara med i
ovanstående arrangemang. John-Eric Dahl och Björn Sahlin var klipporna som höll i det från
vår sida. Det var åven småjuniorer fiån oss som var med och uppvisningsspelade på
minitennisbanorna. För dessa blev det säkert ett kul minne, eftersom alla fick bolla med
Stefan Edberg. Bra PR för NPTK och stort av Stefan Edberg att engagera sig på detta vis for
tennisen.

Vi vill påminru om r iKiga darum inför Mslå lermin.

Terminen startar den

KM (Klubbmästerskåp lör seniorer).

KM
Sportlov v. 9

Påsklov v. 15

Sista t?iningshelg för terminen 5/5 - 6/5

6/t - '7 /1

20,r - 22t1 0BS I

2'1t1 - 28/1 0BS I

2312 
.- 

4/3
'7/4 - 16/4

Speltider förjuruor-KM återkommer vi om lite senare.

Sjillvklart ffu juniorer stiilla upp i senior-KM.



ROOKM,SERIEN

Rookie serien åir en serie dår både tjejer
och killar spelar tillsammans. Upplägget är
4 singlar och 2 dubblar for spelare som är
fodda 1988 och senare. . Vårt lag har
bestått av Emilie Lundgren, Erika
Lundberg, Hilda Melander, Tina Lundberg,
Mattias Almgren, Anton Norell, Wille
Foss, Nils Melander, Jonatan Andersson,
Anders Linderberg och Jens Almgren vilka
alla har kämpat in i de sista.
Höjdpunkterna var kanske att vi tvålade
ditt både Danderyd och Djursholm. Tack
till alla foräldrar som har hjalpt till att
skjutsa. Jag tycker att det iir positir.t att det
åntligen kommit lagspel for de yngre!

KRAM Björn Sahlin

POJKAR 15

Vi låg i den högsta serien infor arets
seriespel, med goda forutsåttningar med
Emil Lindgren och Fredrik Rogersten i
spetsen. Tyvärr kunde Emil endast
medverka i två
matcher och Rogersten likaså, dessvärre ej
samtidigt. Vilket gjorde att de lite yngre
fick ta störe ansvar som Gustav
Helgesson, Daniel Biörck, Mattias
Almgren, Martin Hagman och Nils
Melander. Alla gjorde väldigt bra ifrån sig
Mattias Almgrens match när han vann mot
Adam Myrman (86) var väl löken på laxen.
Ett stort Tack till "Laxörsäljaren" Magnus
Ennerberg som hjälpte till på ett
foredomligt sätt.

Jag längtar tills nästa år ör då J vlar
smäller det i tvaan !

Björn

Mina tennis tj ejer

Närjag kom till klubben -97 så drog vi
igång wxenkurser på örmiddagen.
Målet iir kanske inte att bli proffs men
utveckling har skett, numera är det hög
kvalitet på dubbeln, några har tilt och med
borjat i divisionsspelet, lägg dår till 5000
skratt och två knäckta näsor.

Jag forsöker lära dem att spela tennis i
utbyte fär jag låra mig hur ni tjejer
fungerar.
Vissa saker iir knepiga som Armis
backhand, Katarinas fotarbete, Meretes
tids-passningar ör afibara nämna några
detaljer. Jag har for det mesta väldigt
roligt, hoppas ni kämpar vidare med mig.

Bjöm

Den svenske hnalisten Soha Arwidsson in action



STOCKHOLM LADIES - En
Succ6,

Ja, jag tycker att Näsbyparks Tennisklubb
har anledning att kånna sig stolt över hur vi
arrangerade 10.000 dollarstävlingen
Stockholm Ladies. Därför vill jag passa på

att tacka alla inblandade: Bollkallar,
chaufliirer, cafeteriapersonal, strängare,
huvuddomare, linj edomare, städare,
tävlingsläkare, massör, måtchledare,
prisutdelare, fotograf med flera! Utan er
hjålp hade vi aldrig fått bifogade tackbrev
från damernas forbundskapten! Jag tänkte
attjag inte sk:ulle nämna några personer

vid namn, men måste andå få rikta ett extra
tack till Birgitta Ward och Bo Haller som

inte bara hjalpte till under tävlingen utan
även gjorde ett enormt florarbete!

Prisutdelare Lars-Ove Åkelson omgiven av bollkallar
och finalister

Dessutom var det kul att så många
medlemmar kom och tittade på den fina
tennisen som spelades. Bortsett från aU
NPTK fick bra PR för att vi skötre
arrangemanget på ett tillfredsstållande sått,
tror jag också att det iir bra lor klubb-
kiinslan när många kommer samman och
träffas. Jag ,i-r även övertygad om att de
juniorer som "bodde" i hallen under
tävlingen hade en kul vecka!

Positivt också att det gick bra for så många
svenska flickor med Anna Eriksson och
Sofia Arwidsson i spetsen! Vi hade även
turen att få med Sofia Häggström,
Charlotte Ljungkrantz, Helen Montaigne,
Sofia Ryniak och Anna Haller från NPTK i
kvalet. En nytig erfarenhet for allihopa!

Arangemanget fick även bra PR i
medierna. TV 3, SvD och DN
uppmärksammade tåvlingen.

Kenneth Bergbom



Så blev det då antligen en efterlängtad
serieseger for vårt AJag i Division 2.

Efter att ha spelat i Division 2 sedan hösten
1996 kunde vi i år belägga förstaplatsen i
tuff konkurens från främst Linköpings TK
och våra grannar Enebybergs IF TK.
Serien bestod av 8 lag och inleddes med 2
stycken 6-0 segrar mot Vimmerby TK och
Nonköpings TK (Varje lagmatch består
av 4 singlar och 2 dubblar). I den tredje
matchen väntade Linköpings TK och
denna match blev den enda som vi tappade
poäng i. 3-3 blev slutresultatet där
marginalerna som vanligt var väldigt små.

Vi fortsatte med en ny mycket övertygande
6-0 seger mot Tumba TK.
En avgörande och lyckosam 4-2 seger
borta mot Enebyberg efter ånyo mycket
små marginaler bäddade Iiir en
komfortabel 6-0 seger borta mot
Nykopings TK dagen efter
Enebybergsmatchen.
Sista matchen mot Järfiilla/Viksjö TK blev
betydelselös eftersom vi redan hade lunnit
serien hur än resultatet hade blivit i den
matchen. Vi trummade på som vanligt och
vann med 4-2.
13 poäng av 14 möjliga blev slutfacit
således.

Nu väntade en s,k play-offmatch mot
seriesegraren i vår grannserie som visade
sig bli Gefle TK. Den matchen spelades på
hemmaplan och vanns med 4-2 efter
mycket stadigt och lortroendeingivande
spel.

Lagets stomme har lramforallt bestått av
Daniel Hammar, Jonas Elmblad och Olle
Lundberg som har spelat alla matcher med
den äran. Övriga spelare som gjort bra
ifrån sig är Daniel Montaigne, Stefan
Borgtr, Mikael Ekman och Magnus
Ennerberg.

De rutinerade veteranrävarna Ola Jönsson
och UlfPersson, har även de varit otroligt
värdefulla och bidragit till att
dubbelmatcherna vanns till nästen 1000/0.

Då vägen som synes är lång lor att om
möjligt nå den betydligt mera statusfiillda
förbundsserien väntar nu ett
förbundsseriekval på hemmaplan mot
Lerums TK och Piteå TK.
I denna trelagsserie tar sig de två bästa
lagen vidare. Det gäller alltså att komma
såmst tvåa av de tre lagen. Det ska vi fixa!

Björn Stenqvist

Herrarnas B-laq

Vårt BJag deltog i Division 3 och belade
en mycket hedersam tredjeplats. Detta i
konkurrens av andra klubbars AJag.
Serien bestod av 8 lag och varje lagmatch
bestod i sig av 3 singlar och en
dubbelmatch
4 segrar, en oavgjord och 2 forluster blev
vårt slutfacit

Flest och bäst insatser svarade Pavel
Zenkevitz och Bjöm Sahlin for. övriga
spelare var Magnus Ennerberg, Mikael
Ekman, Emil Lindgren Ulf Zacharias,
Joakim Aare, Ulf Persson och Björn
Stenqvist.

Björn Stenqvist



Domlogef år 2000 i Div 3C.

Damlaget gjorde det ! Segern gick till
klubben och Damerna spelar nästa år i
Division 2.

En riktigt bro prestotion och ett
stort grottis I

Första spelhelg i Nyköping och ett mycket
tufft motstånd.
Nyköping ställde upp med Caroline
Andersson i forsta singel. En tjej med
massor av tryck och säkerhet från bas-
linjen. Jenny Dahl en ganska allround
spelare, spelade andra singel och tredje
singeln spelade en något äldre seniordam.
Slagen var såmre men viljan och envis-
heten var större en väntat.

1:o singel
Sofia hann inte riktigt stålla in sig på det
nya underlaget så Carolines flacka hårda
spel fick Sofia att backa for långt bakom
baslinjen. Sofia kåmpade vål men fick se

sig slagen med siffrorna 6-4, 6-1.

2:a singel
Charlotte Ljungkrantz mötte Jenny Dahl.
Båda tjejerna spelade en bra match men
Charlotte var överlägsen. Charlotte har ett
effektivt baslinjespel som hon varierar med
korta snabba krossreturer som snabbt fär
en tung spelare i obalans. Charlotte vann
enkelt 6-1, 6-0. Tyvärr slutade matchen
med att Jenny skadade sig. Jenny slet
tyviirr av hälsenan och hennes sista match
ör terminen blir mot Charlotte.

Zofia Ryniak och Anna Haller samt Helen
Montaigne ä övriga spelare i vårat

Damlag. Helen har tyvärr en handleds-
skada som inte vill släppa taget så valet
stod mellan Zofia och Anna infor tredje
singeln. Kenneth och jag kom fram till att
använda alla tj ej erna örsta spelhelgen.
Anna fir därlor spela singel då båda
Sofiorna spelar en bra dubbel ihop.

3:e singel
Anna spelade galant och vann örsta set
med 6-3. Men vad hände ? Började Anna
tänka på vinst eller !? Spänningen var total
och jag var säkert mer nervös än Anna.
Annas motståndare Elisabeth Helger
spelade helt plötsligt väldigt bra. En boll-
vägg som får tillbaks allt med eller utan
skruv och definitirt utan fart. Spelarna
foljs åt hela tiden, ingen vågar eller kan
avsluta med ett vinnande slag. Inte vill vi
åka hem med 2-2 i bagaget !? Nyköping
som dessutom tvingades ställa upp med ett
sämre dubbelpar.
Jag och laget hejar och stöttar Anna och
Alna kämpar och springer och fär äntligen
Elisabeth på fall ! Tiebreaken slutar 9-7 till
Annas fordel. Bra kåimpat Anna !

Efter en saftpaus och några mackor spelar
Sofioma en bra dubbel och vinner med 7-
5, 6-3 mot Caroline och Elisabeth.

Vi pustar ut och åker hem med 3-1 i seger
mot seriens starkaste lag. Ovriga matcher
vinner tjejerna galant. Helen frr också vara
med och spela hem en seger mot
Saltsjobaden.

Lagkapten, Elisabeth



SENIOR-KM 2OOT

Nu år det dags att förbereda sig för
ytterligare ett KM. Vi kör igång den 19
januari och spelar över två helger.
Aamälan sker som vanligt uppe i hallen.
Var vänlig och ange eventuella forbehåll.
Telefonanmälan kommer ej att godtas på
grund av risken lor missförstånd. Anmälan
skall skrivas upp på listan i NPTK-hallen
absolut senast torsdagen den 1 1 januari!
Spelprogram kommer att finnas tillgangligt
i hallen från tisdagen den 16/1 från kl.
18.00. Vi år i skivande stund i full gång
med att örsöka ordna en KM festl Håll
ögonen öppna. ..Vi hoppas på ett stort
deltagande i KM och att fiolårets vinnare
ställer upp lor att försvara titeln. Den
minnesgode kommer kanske ihåg att Bjöm
Stenqvist vann A-klassen efter viss
dramatik mot Mikael Ekman. Mats
Wänlund vann B-klassen och kämpen
Hans Loven vann klass C. Marita Hoier
vann damklassen. Dukige servspecialisten
Pär Svensson skall försöka försvara H3 5
vinsten. Ja listan kan göras lång. Vi ser
fram emot ett trivsamt Inne-KM och
hoppas att vi ses då.

GOD jul och lycka till i KM önskar Micke
Z

HEJ TJEJER!

Vi ar tre tjejer som vill träflas och spela
mer tennis. Vårt mål år att fi ihop en
damsektion som regelbundet vill spela
tennis. Finns ett så stort intresse som vi
tror, kommer klubben att ordna fram
kvällstider till oss. Vi hoppas på två eller
fler banor där vi kan spela damdubbel i
olika kombinationer.
Vi spelar for att ha roligt och trevligt
tillsammans, inte ör att tävla på allvar.
ERer spelet fikar och umgås vi.
Kånner Du som vi år Du välkommen till
vår örsta träff som blir på
TRETTONDAGEN då klubben ordnar
JLILMIX for wxna. En jåtte trevlig
eftermiddag då vi ihoplottas killar och
tjejer för ett åventyrligt spel under några
roliga matcher på kul.

VISADITT INTRESSENI]!
Ring till:
Merete Fabricius 08-756 89 50
Anette de Castro 0708-703 601
Pia Jäger 070-7'74 60 20

tt Eller Nåsbyparks TK 08-156 22 02



Vi besöker tennislekis

Lek, svett &tär?f...

En vis man sa en gång något som blivit
väldigt symboliskt for människor som
kämpar. Blod, svett & tårar var hans
starkaste ord. Om vi skulle blta ut ordet
blod mot lek, skulle vi genast ha en
definition av tennislekis! Läter det
dramatiskt? Det zir der också..

Den som sett ett bam göra något, vad som
helst, utan hångivelse, har troligtvis inte
tittat tillräckligt noga. Han/hon har inle sett
barnet. Det härliga med barn tycker jag år
just deras passion inför allt de ger sig in på.
Såvål byggandet av ett sandslott, en
sagostund eller kanske en lyckad
backhand. Med all denna entusiasm, en
vattenflaska & ett tennisracket vandrar de
blyga men forväntansfulla ut på
tennisbanan. Självklart iir detta laddat for
mycket dramatik !

Vi välkomnar dem med det roligaste som
finns: lekar! I leken finns dessutom mycket
vi kommer att ha nltta av i vår senare
tenniskarriår. Kull av alla slag snabbar upp
fotarbetet & förmågan att låsa av vad den
andra kommer att göra härnäst &
kastövningar hj:ilper att träna in
servesvingen. Sjålvklart lår vi oss åven att
ha ett roligt forhållande till bollen.

Ju langre in på terminen det lider desto
större krav ställer de sjålva på sina
decimeterlånga racketar. Det kämpas &
kämpas & man klarar galant att springa
TVÅ varv runt banan utan att få mjoiksyra
i benen (a. . . bara lite i alla fall).

Har man tre-fem ivriga & ej så tålmodiga
små människor som är redo att ge allt får
man åven räkna med mycket tårar. Det
krockas, skäms, kanske kissas på sig &
framfor allt snubblas i var hörn. Men efter
lite blåsa & ompyssling är det genast glömt
& "tupp & kyckling" finalen är det
viktigaste som finns.

Det kävs mycket tålamod för att hälsa på
oss hår på tennislekis men har man bara
sett den uppriktiga lyckan hos ett bam som
nyss lyckats med ett perfekt slag eller
kanske vinner leken är det värt varje skrik,
bus eller tår

Helena Åkesson
Tennislekisledare



JUL KUL ...en
lyckad avslutning !

Alla vi på kontoret gör naturligtvis
gäma en extra anstriingning inftir
julens stora tillställning. Det iir
lotterier, tipspromenader, 8 kamp .,

sen tävling och bollränna massor av
bus och massor av ansvar utdelat på
fiiräldrar och j uniorer.

Vi vill TACKA alla Er, ingen
nåirnnd och ingen glömd, som ställde
upp och hjälpte oss att görajulfesten
till den succö som vi fyclde att det
blev.
Lite extra vill vi tacka luciatåget och
Leo Kowalski ftir ett jättefint
uppträdande.

Gustav Ilelgesson vann den fina Babolatrackefen
i servetävlingen

Vårt fina luciatåg poserar fitre framträdandet





Höstens Profil: John-Eric Dahl

Som jag berättade i ft)rra numret av
Tromben så kommer vi att uppmårksamma
en medlem i klubben lite extra ivarje
nummer av Tromben.

Trots många jätteinsatser i klubben, kzindes
valet den här gången enkelt. Förutom att
John-Eric är en av dem som sköte de aldre
veteranernas tråningsscheman på
måndagarna och torsdagarna, så är han
inblandad ien rad aktiviteter:
- Utbyten mot andra klubbar.
- Uppfraschningavanslagstavlorna.
- Håller "skyltfonstret" vid entrön

aktuellt.
- Chauflör och allt i allo under

Stockholm Ladies.
- Med mera med mera.

Dessutom så sker allting med ett glatt
humör! Undertecknad år även mycket glad
att John-Eric från och med höstens årsmöte
engagerat sig i styrelsearbetet.
John-Eric är 74 är ganmal och utrustad
med en vass forehand !

Kenneth Bergbom

VETERANERNA
Under hösten har har vi veteraner i vanlig
ordning tränat flitigtl På tävlingsfronten
har det mest varit frågan om lagspel under
hösten. Men det har verkligen gått bral I
skrivande stund leder H55 division ett !

Dessutom leder både H3 5 och H45 sina
division två serier!l !

I nästa nummer återkommer jag med
slutstållningar samt resultat från både
inomhus- DM och SM.

Hälsningar
Anders Svensson

RAPPORT FRÅN VETERANGÄNGET

Tiden går fort. Inte minst för oss
pensioniirer.

Det är snart dags for ett nltt tennisår. Ett år
som vi i veterangänget lorutsAtter kommer
aU bli lika aktir,t som det strax gångna..
Med spel på alla banorna i hallen varj e
måndag & torsdag lörmiddag.
Klubbmatcher,sommarspel på Näsaäng och
kanske något annat ex.vis deltagande i
KM
Våra mål för 2001 står att läsa i förra
numret av Tromben
Men innan dess några veckors vanligt
måndags och torsdagsspel som avslutas
med en jultävling den 18 december. Då vi
också skall ha en liten samkvämsstund

Slutligen vill Bengt-Åke och undertecknad
på det varmaste säga tack till Er alla for ett
jättetrevli$ temis år samtidigt som vi
önskar
GOD JIJL

Vi i veterangånget passar också på att
tacka Birgitta, Elisabeth och Kenneth för
mycket tillmötesgående och många glada
tillrop. Nu utropar vi : Tack ska ni ha och
God jul I

För veteranerna
John-Eric

John-Eric Dahl



INDIVIDUELLA
TÄVLINGSRESULTAT

Det är många som spelat bra på sistone.
Även några som inte nämns på
nedanstående rader.
Matlias Almgren som inlett säsongen

strålande har fortsatt på samma vis. Bland
många insatser nämner vi att han

tillsammans med sin dubbelpartner Patrik
Rosenholm vann laglävlingen Hennes &
Mauritz Team Cup. Tävlingen spelades i
form av två singlar och en dubbel. I en av
matcherna besegrade Mattias Bobo
Delemark i två raka set. Bobo var i final i
12-års SM utomhus !

I Stockholm Opens juniorkval skötte sig
Daniel Montaigne och Emil Lindgren
med den äran. Daniel (17 år) slog lort ut
stockholmsettan och sverige Mario
Dimakos i två set, innan han foll mot
Pripic med 6-4 i avgörande set. Pripic är
tvåa i Sverige bland 18-åringarna! Emil
lorlorade visserligen i lorsta matchen, men
som han gjorde det! Hans stålldes
nämligen mot den två år äldre bolltrollaren
Eric Claesson (lillebror till bandystjarnan
Jonas Claesson) som år ettta i Sverige
bland 17-aringarna. Emil foll med 6-4 i
avgörandel!! Med Daniel, Emil, Mikael
Ekman och Magnus Ennerberg i klubben
så kzinner sig undertecknad lugn for A-
lagets återväxt!

En annan som haft en jämn och stadig
formkurva år Anna Haller. I Jenniki Cup
mötte hon sin dubbelpartner och tillika
Stockholmsnian Malin Sjökvist, i semifinal
i både 15- och 16-årsklassen. Det blev två
riktiga holmgångar där de vann varsin
match. Det var enormt starLl av Anna som
forst forlorade i en tresets-match som tog
tre timmar. Sen fick de vila en timme, .
innan det var dags for nästa match. Då
örlorade Anna forsta set, men vann ändå
matchen! Det kallar jag vil.ja!

Martin Hagman utvecklas stadigt. I
Nomäljespelen tog han än en av sina
finaste vinster hittills genom att vinna PS
12. I finalen besegrade Martin, Patrik
Rosenholml Bra gjort!
I samma tävling visade Jens Almgren att
han har goda framtidsutsikter genom att gå
till final i PS 10 !

I Mälarhöjdsspelen som precis
ftirdigspelats har det också gåu bra.
Magnus Ennerberg spelade bra och gick
ända till final i HS B i Mälarhöjden, den
skönaste vinsten lör Magnus var nog i
kvartsfinalen då han slog Viktor
Zetterholm i två raka set. Innan den här
matchen trorjag att det stod 0-9 i inbördes
mötenl! ! I samma tåvling gick Sofia
Iläggström till semifinal i Damsingel
elit!! ! Även Mikael Ekman spelade
jåttebra innan han fick ge upp på grund av
skada
Avslutningsvis så vann Emil samtliga sex
singlar mot Frankrike och England ! l!

Kenneth Bergbom

Magnus Ennerberg tar emot priset som årets
junior 2000 -



Det har nu gått drygt 2 mänader sedan jag
borjade på kansliet. Jag vill börja med att
tala om att jag trivs väldigt bra med mitt
arbete på klubben men så har jag också
med många väldigt trevliga månniskor att
göra.

Jag hoppas att alla har lärt sig våra
öppettider. Det hånder att det blir glapp hår
och var beroende på att jag arbetar 7516.

Kenneth, Björn och Elisabeth står på banan
på eftermiddagarna och då är det svårt for
dem att svara i telefonen.

Det hzinder också att v7j ag inte kan ta
telefonen vissa gånger under dagen
beroende på att det är någon som vill köpa
kaffe, eller handla i shopen eller betala en
strötid men också på att vi har fitt ett
ISDN-abonnemang som vi ånnu inte har
lyckats få att fungera som det ska.

Telefonsvararen lyssnar jag av varj e dag.

Lämna gärna ett meddelande så ska jag
löra det vidare till den det berör.

Jag har försökt att införa att man får ett
bokningsnummer när man bokar strötider.
Skriv detta bokningsnummer på kuvertet
med betalningen som Ni lägger i brevlådan
på kanslit eller i brevinkastet i dörren med
detsamma till vånster när man kommer in
genom entrddörren så vet jag vem det är
ifrån

Vi har fått en del brev i retur p g a felaktig
adress. Snälla Ni hör av Er till mig om Ni
har bytt adress. Vi saknar också en del
personnummer på våra juniorer. Hör av Er
även om detta

Glöm inte att titta på våra anslagstavlor. Vi
forsöker att hela tiden hålla dem aktuella.
Det kan sitta meddelande på flera ställen
då vi har anslagstavlor både uppe och nere.

Hälsningar lrån Birgitta

HELGBLIXTEN

Vcilkommen lill trevligt malchspel i NPTK-hallen under julhelgen.

.IULHELGSBLIXTEN
6/1 KI 10-14

Deltagure Spelare i alla åldrar och alla nivåer.

Matcher Mångakortadubbelmatcher.
Par Paren lottas ihop.

Anmtilan I NPTK-hallen senast 2 dagar innan slart.

Argrft 60:- per spelare

KLLIBBEN BJUDER NATURLIGTYIS PÅ JULSTA]VITIING OCH NLLBEHOR
OMDU BAMANMÅLERDIG./ .

*********t<**rr***t<*<tr<**********+***+***+******rr{<*******trt<{<{<*
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Tränargurun Björn Sahlin har bestämt sig
for att börja övningsköra I Nu är frågan når
får Björn körkortet? Altemativ 1) Björn fir
aldrig körkortet. 2) Björn ffir aldrig
körkortet. 3) Björn ffir aldrig körkortet
Den som först låmnar in det riktiga svaret
ffir en körlektion av Björn.
Redaktionen vill inte på något satt forfiölja
Björn, men vi kan meddela att trafikläraren
rekommenderade Björn att besöka
Lådbilslandet (ni vet för barn 3-6 år gamla)
och lära sig att manöwera lådbilarna innan
han kom tillbaks till nästa lektion ..

PINSAMT

Som Ni nog har höft vid det här
laget så hade vi en hel del att göra i

samband med Stockholm Ladies.

En morgon kommer den mycket otekniske
Bergbom till hallen och upptäcker till sin fasa att
det låcker vatten ner på liiktaren.
Vad gör ö Bergbom? Jo med andan i halsen ber
han Birgltta på kånsliet ätt ringa eft€r vår
anlåggrnngsansvarige, som iir rörmokare till yrker.
Han har åven med sig en medarbetare. Dessa

personer kommer inom några minuter för att
upptåcka att någon hår fyllt ett tomt bolhör med
vatten uppe i cafeterian och stzillt d€t på golvet dair

det sedån hår tippat och vatmet rinner då ner på

l iktaren. ..

Mycket pinsamtl Sorry Lars!

Turnmen nxfl i handen Bergbom ocb

Birgitta "absolut inte tummen på titt plats" Ward

PRESSTOPP! PRESSTOPP!

IIERRI,AGAT TILL DI\,TSION ETT!
Kvalet till division ett, förbundsserien
fiirdigspelades i vår hall den 1 5- I 7

december. Det kunde inte gått bättre !

NPTK vann kvalgruppen via segrar med
5-1 mot Lerum och 6-0 mot Piteå. Det
betyder att Näsbypark spela.r i division ett
nästa höst! Ett stort grattis till hela laget !

På annan plats i tidningen kan ni se vilka
som spelat i laget. Emil Lindgren A-
lagsdebuterade under helgen.
Stort tack till Björn Stenqvist som
tillsammans med undertecknad coachat
och dessutom dragit ett stort lass med det
praktiska runtomkring laget.

Kenneth Bergbom



Senior-KM
Anmcil dig till 200L-åt's inomhus-KM. Nedanfafer all den information som du behöver.

Datum 19 - 28 januari

Speltider Främst på helgerna

Start- 100: -.för singel
avg.ft 50:-för dubbel

Bollar Penn pro Qasl

Klasser I. Hetsingel A + kval (16 nssted,,icdh,b"häu- sisftuen a,t besiinn tå',incs,i.rasonde)

2. Herrsingel B + kval ( övriga,dock ej juniorer )
3. Herrsingel C
4. Damsingel ( alla som vill )
5. Herrdabbel ( allct ,* ^* ^"a ",,u, Jölb.hånJran h,tinEst,d,kE.S

6. Damdubbel
7. Mixed
8. Generationsdubbel
9. Juniorveteransingel herrar 35

' 10. Veteransingel herrar 45

11. Veteransingel herar 55

12. Veleransingel herrar 60 och öldre
13. Veteransingel herrar 70 och rildre
14. Veteransingeldamer
15. Veterandubbel herrar 45 och dldre
16. Veterandubbel herrar 60 och cildre

Anmälan Shttl ske på annalningshsta t NPTK-hallen senast

torsdagen den 11 ianuari.

Förbehåll Obsemera att evt förbehåll skall lcimnas vid anmälan.

Tiivlings- Lottning och ändringar: Michael Zetterberg
ledare

övrigt * TCwlingsledningen förbehåller sig rdtten att begrcinsa

antalet spelare,/l<lass vid för högt/lågt de ltagarantal.
Man kan bara deltaga i två singel och en dubbel el. mixed.

Spelprogram anslås i hallen lisdagen den 16/1 efter kl. 18.00.

Frågor * Rrng NPTK-kansliet . ret 756 22 02.- LYCKA TII.L !


