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Ordföranden har ordet

DCJagets, Joachims och Robins framgångar har- åter-
uppväckt tennisintresset

I förra numret av Tromben konstaterade jag att media
tyckte att "svensk tennis är på dekis", därI?jr att våra

tennisproffs inte vann några ÄIP-tävlingar längre. Jag
framhtill då också hur viktigt det är kunna visa upp
framgångar för att väcka medias och därmed sponsorer-
nal inLre\ie.

Så när det ser som mörkast ut slår det nederlags-tippade
DCJaget ut favoriterna Australien på deras hemmaplan.
När sedan Joachim Pim-Pim Johansson och Robin
Söderling följer upp denna skrdll med att slå toppran-
kade spelare och dessutom vinna eller nästan vinna täv-
lingar, då börjar media tala om att DCJaget nog har
chans att slå även USA i nästa match. Ingenting är läng-
re omöjligt.

DC-vinsten i Australien stärkte också självförtroendet
hos de enskilda spelarna i laget som samtliga därefter har

genomfört bättre matcher än tidigare. Framgångarna har
också lett till flera sponsor-erbjudanden.

Den otippade DC-vinsten visar också hur viktigt det är

med rätt coachning och god laganda ftir att lyckas i lag-

matcher. I en lagmatch spelar du ju inte för dig sjdlv utan
även för laget. Det kan skapa negativ press och nervositet
men o,l.å po.irir .lärpa o.h morivation.

P l5 Svenska mästare - en bra förebild
Klubben hade i december en lagseger som påminner
mycket om DC-vinsten i Austraiien. Efter serie- och Play

Off-segrar och ett tufft slutspel i Örnskilldsvik iyckades

Pojkar 15 erövra SM-titeln. Björn Sahlin som var coach

ftir laget skrev om detta i Iiirra Tiomben.

Den här SM-rireln är också etr resultat av atr alla förut-
sättningar för en god laginsats har fungerat, nämligen
rätt coachning, god lagmoral och positiv laganda och att
spelarna har stöttat varandra.

Styrelsen tackar Martias Almgren, Jonas Brobeck, Bobo
Delemark, Martin Hagman, Nils Melander och

Jonathan Södelblorn samt coachen Björn för bragdenl

Vi hoppas att ni på samma särt som DCJagei har stärkts
.om 

'pelare p,enom deL ha- SM-guldec. 'å an ni med ökar

sjdlvförtroende kan genomft;ra årets individuella tävlingar.
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Fair PIay gäller i NPTK
Kiubbchefen Kenneth Bergbom samlade nyligen ftir-
äldrar till de yngsta tävlingsjuniorerna till en uppskattad
genomgång om bl a Fair PIay fOr spelare och föräldrar på
och utanför banan. Ett gott uppträdande på och utanför
tennisbanan bör enligt sryrelsen vara ett kännetecken för
klubbens samtliga spelare och åskådare och darfc;r vill jag
påminna alia medlemmar om detta.

Det är inga bra Forebilder som våra juniorer får när en
del vuxna spelare tappar humöret på banan och uppträ-
der ohyfsat eller inte visar respekt för morsråndaren. Vi
vuxna bör föregå med goda exempel på Fair Play både på
och uranftir banan. Om vi inre gör det saboterar vi rrä-
narnas fostran av juniorerna.

Näsaäng behöver din hjälp
Det drar ihop sig till utomhussäsong och grusspel på
anrika Näsaäng. Anläggningsbasen i styrelsen, Lars
Björklund, kallar till den traditionella vårstädningen
redan i början av april (för att inte koliidera med påsk-
helgen).

Utöver den vanliga vårröjningen kommer vi i år att
påbör.ja en nödvändig upprustning av anläggningen,
som grundlades i samband med att klubben startades
1946. Vi har därför alla et. sron ansvar ftir hålla den
intakt.

\eteran.pelarna. som är våra {rogna\re u(nyl(jare av

sommaranläggningen, har också vädjat om en allmän
upprustning vid det senaste årsmöter. Hur mycket som
klubben har råd att genomföra i år och vad som år anstå
till kommande år, kommer vi att diskutera med
"Näsaängs vänner" under de närmaste veckorna.

Redan nu kan vi dock konstatera att klubben behöver få
hjälp av många medlemnar med och utan hant-
verkskunnande för att vi skall hålla kostnaderna nere.

Anmäl ditt intresse Iijr att hjiilpa till på Näsaäng till
kansliet eller direkt till Lars Björklund.

.Väl mött till vårstädning och upprustning på Näsaäng!

Lars-Oue Åleesson
Ordförancle



Semifinal för unga lB-åringar

Under början av året avgörs Svenska Juniorcupen F18.
Sverise delas in i f.ra distrikt där vinnaren i varje distrikt
går rill slurspel där svenska mästarna koras. Näsbypark
spclar iden tuffa mellansvenska regionen. Tävlingen
spelas i cupform, enkelmöten, där det spelas 3 singlar
och 1 dubbel.

Ung spelartrupp
I tbrsra omgången hade vi bortamatch på "heltäcknings-

mattan' i Kungsängen där Kungsängens TK stod för
morståndet. Vår spelartrupp bestod av Erika I-undberg,
89. Hilda Melander -91 och 'l-ina Lundberg -91. Vårt
ankare Sonya Häggström -87, kunde gwärr inrc med,
r-erka på grund av skadeproblem med ett knä så det var
ett ungt och i sammanhangen orurinerat Jag som äntracle

Kungsängens banor

På tredjesingeln gjorde Tina processen kort med
Stephanie Persson, 6-0 6-1. På andrasingeli.r krigade
Hilda mot den två är' äldre Madeleine Karnih, som van,
liet drog Hilda der längsta strået,3-6 6-3 6-2, mycket
rack vare hennes starka lysik som spelade en avgörande
roll i denna stentrrffa march.

På fursrasingeln slet Erika på mor Jiezzah Lindahl.
Jiezz-ah visade att hemmaplan är guld värt genom arr
spela en sr.rabb och smart tennis på det lågstudsande
underlagec. Erika stred rappcrr trren ficl< ge vika, 4,6 6-4
2-6.

Inför dubbeln såg det ljust ut, tack vare Tinas gamesnåla
insats på tredjesingeln samt Erikas setvinst mot Jiezzah
skulle der mycket till fbr art stoppa vårr kvartsfinal
avancemang. Erika och Hilda gjorde en bra insars ien
svängig och tuff dubbel son slutade 5-7 6-3 7,5 i vär
favör. Som coach sart man och 1og, vi kommer ju l.ra till-
gång till samma lag i F15 serien i höst. Sammanlagt 3-1
not Kungsängen och avancemanget var säkrat,
HÄRLIGTI

Plötslig semifinal
I kyartsfinalen väntade TK SAAB fi.ån Linköping, tlvarr
hade S.A,{B stora skade- och sjukdomsproblem och var
därför n,urrgna am lämna \XtO. Helt plörsligr var vi i
semifinal, där storfavolitena SALK r'äntade.

tirrs s zi

Erika Lundberg och Gayanne Sarkissan (vit tröja) finalpar FS 16.



Semifinal för unga l8-åringar 6ns rrån sirl 3

lnliir semifinaler.r borjadc saker och ting Ijusna. Sonyas
knä var på bättringsväger.r och vi furbcredde oss på en

David-n.ror-Goliat-insats. Så hände det som inte fick
häncla, Sonvas knä l.rö11 inre för comebacken och ficl< dra
sig ur dagarna innan match. Som ett brev på posten så

drog Erika på sig en lörkvlning och även hon fick clra sig
ur. Så i matchen mot SALK i F18 sericn hade vi en minst
sagt ung trupp, Montserlat de Castro -90, Hilda
lr4clander -91 och Charlone Fabricius -91.

SALK kom mcd en r'äldigr meriterad trupp med
Michaela Johansson, som i januari nådde åttondel i
Australien Opens juniorklass, i spetsen. Våra rjejer gav
allt de hade mcd stöd av coach Sofia Häggström, men
det äldre och bätrre motstånciet visadc ingen pardon, 0-
3 efter singlarna och äyenryrer var slur För denna gång.

Näsbypark har många inrressanta spelare i dc vr.rgre

åldrarna och om dessa spelarc fortsärtel utvecklas kom,
ner vi art 1å myckct ar gl:lcl.jas åt de närmaste årenl

Coacb Mtrgnus En.nerberg

Tävlingsledningen består av Anders Björklund qch Robert Melander.

:'3; )"

Julia Klackenberg och Angela Rössler t h, finalpar FS 14.



Klubbchefen har ordet

Denna tidning är årets fursta. En snabb tillbaka-blick ger
vid handen att 2003 var ett fanrastiskt år Iiir klubben.
- P-15 laget blev svenska mästare strax före jul.
- Damerna och herrarna har etablerat sig i division ett

inomhus
- Herrarna vann och damerna kom trea i Lag-SM

u romhut.
Dessutom hade vi mängder av starka individuella presta-
tioner. JSM-Guld, Båstadguld och flera DM-vinster.

Stor uppslutning
Det är bredden på verksamheten med kurser liir såväi

ung som gammal, gruppspel, serielag med mera med
mera som lägger grunden i klubben. Därför var det så

roligt att över 200 personer kom på julavslutningen! Etr
stort tack till alla tränare. Det dr ni som skapat det
intresset.

Snart dags att spela utomhus
Inomhussäsongen börjar så sakteliga närma sig sluret.
Det har varit en oerhört intensiv säsong med mängder av

aktiviteter. Det är många klubbar som skulle vilja ha en

utomhusanläggning som Näsaäng. Tennis kan iprincip
inte spelas under vackrare, trevligare former är vad vi
kan erbjuda på Näsaäng med dess utsökta läge.

Huvudansvarig på Näsaäng i år, är Krister Lundin. Vid
det här laget har de flesta av Er hunnit träffa Krister på
Näsaäng eller i vår trevliga shop och cafeteria i ten-
nishallen.

Under året har det kommit fram många och i de flesta
fall bra synpunkter på hur vi kan ftirbättra vår utomhu-
sanläggning ytterligare. Låt mig bara understryka att det
är oerhört viktigt att medlemmarna bidrar med arbete

och inte bara åsikter Dessurom är ekonomin en begrän-
sande faktor. Kristers lyrtio rimmar räcker inte långtl

Mera ideellt engagemang krävs
Överhuvudtaget behöver det ideella ledarskapet srärkas

Jtterligare i klubben, Även om det skett en posiriv
uweckling under senare år. Här villjag passa på atr tacka
alla ledare, personal och funktionärer som gör*ett.jätre-
jobb.

Spontantennis
På en föräldramöt. fdt ytrgre tävlingsintresserade barn

pratade jag mycket om begreppet spontantennis. Vi har
blivit så bra på att organisera våra barns tillvaro att de
snart inte kan göra något utan att det är schemalagt! Se

till att barn som är inrresserade lär sig att ringa andla
tenniskompisar och spela på egen hand. Utal tränare.
Då blir tennisen mer social och barnen självständigare.
Dessutom ökar de sin träningsmängdl

I den stora tennisvärlden var det otroligt positivt för
svensk tennis med Davis Cup vinsten över Australien.
Det hela blev ju inte sämre av at det fOljdes upp av flera
framgångar på AIP- och 'iZTA touren.

Bättre juniorträning
Samtidigt tror jag att det är viktigt att nyckelpersoner i
svensk tennis inte slår sig till ro. Svensk tennis behör,er
bii banre på att utbilda sina juniorer. Idag hOr jag una-
landen som "att det är inte några som vill satsa längre"
lite varstans. Skrämmande, men ganska smart. Då
behöver ju inga känna att de misslyckats med sina
uppgifter. AIlt beror ju på art juniorerna inte vill satsa

längre... MOjligen borde dessa personer ställa sig frågan
om de kan göra något lbr att å fler att vilja satsa om det
nu är orsaken till att vi inte längre är så lramgångsrika på

.juniorsidan i ett internationellt perspektiv...

Se nu till att besöka Näsaäng. Antingen kan du spela en
timme tennis eller så kan du slå dig ned med en kaf-
fekopp i handen och titta på tennis samtidigt som du tit,
tar ut över tennisbanorna och havet... eller så kan dr.r

hjalpa till med något...

Till sist önskar undertecknad alla medlemrnar en riktigt
skön vår och sommar med mycket rennis och sol!

Kenneth Bergbom



Starka insatser i SALK Open

Under wå jullovsveckor spelades världens srörsta inom,
hustur-ner-ing, SALK Open. Näsbypark hade cirka 20
spelare mecl. Det var många sonr skötte sig mcd den äran
och vann en hel del matcher. Av utrynrnesskäl Får vi
begränsa oss till att nämna några.

Sem ifinal
I I']S 16 gick både Martias Almgren och Bobo Delemark
rill 

'emifirull

I kvaltsfinalen visade clom att vinsten ö\'er V:ixiö i fina-
lcn i P-15 slutspelet inte var någon tillliillighct. Båda slog
ut varsir.r Växjöspclare i spännande matcher. Extra kul
fbr killarna på olika sätr. Mattias fick visa vilket spcl har.r

har i kroppen, vilket inrc var någon nyhet för oss sonr
klin-ner honom. Bobo som vågat uweckla sin teknik fick
nrL ett första kvitro på att han är på rärt väg. Bagge belö,
nades med en uttagning till ert l:rndslagsläger fijr P 161

Lite iskymundan svaradc även N4artin Hagman fcir en
r.r.rycker stark insats. Marrin fö1l i åttondelcn nrot den
slutgiltiga finalisten Otto Sauer ien tresetare. Blir den
storselvande Marrin lite stabilare i sitt grLrndspel, går
itrgen säke r'.

Hilda i kvartsfinal
I FS 14 svarade den i ldasscn ett år f'ör unga Hilda
Melander fiir ännu cn bra insats. Hilda gick till kvarrsfi-
nal dir hon fc;ll mot slutsegraren Sandra Roma ien jänn

kvartfinal. Hiida har precis blivit uttagen tiil Svenska
tennisltjrbundets träningsteam för flickor som är 12,14 år.

Ä.{ånga andra svarade också ft;r rikrigt bra kämpainsarscr.

NPTK JUNTOR OPEN
Under spoltlovet arrangerade vi den årliga stortävlingen
NPTK Junior Open.

Jag vill börja med att tacka ALLA som hjalpte till med
trivlingen. Der var err fina jobb som gjorde att årets upp-
laga av tävlingen blev en auangörsmässig succd.

Jag tror också att många som hjälpte till hade väldigt kul.
Bor-tsetr fr'ån at der är kul för r'åra spelare at 1å tävla på
hemrnaplan, är jag ör'ertygad om att det är positivt lör
klubbkänslan både bland ungdomar och vuxna.

Nu tilJ själva tävlingen.
Bäst gick det kjr Erika Lundberg som rog sig till final i
FS 16. D:ir förlorade Erika i en stenhård rresetare.

Speln.rässigt var det etr steg i rätr r.iktning.

Många andra gjorde också bra ifrån sigl
Kenneth Bergbom

Joakim Nilsson och Otto Sauer, finalpar PS I 6. Jonathan Kidane och Philip Hultqvist, finalpar PSl4.
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Herrar 35 Näsbyparl<

Vilka är då herrar 35?

Juniorveteraneri
Vi är ett gott gäng som spelat på olika nivåer r-Lnder ung-
domens dagal. Att vi kallar. oss Herrar 35, är at orders
rärta bcmärkelse "Jun iorveteran ", känns lire rungr.
Veteran vill vi ur.rdvika så länge det g:ir'.

Tävlingsinstinkcen i behåll
Vårt främsta l<ort är en "hcmvändare", i lorm av Fredril<
\i/aern som eficr lite "utfl1.kter" återvänt till NPTK. I
sina glansdagar mötte han bla Stefan Edbelg.
Kännetecken för oss alia är att tär'lingsinsrinkten sitter'
långt fram i sinnet. Att lörlora finns inte, då dcr är dax
för match. Mcn innan och eltcr har vi mr.cket skojigt
och latt till skamt. Våra säsongsavslutn ingar och upptak-
ter med god mar och dryck är något som alla prioriter-ar
högt. Vi delrar'även flirigt iVeteran- SM rrred blandad
framgång. Kenneth Johansson hom 3:a i ute SM och
F lnlaern/Ulf Person kom 3:a i dubbel vid inne SM i fiol.

lnnespel över förväntan
Resultatnässigt har vi haft fina fi-amgångar undcr de

senaste åren. 2003 gick vi upp till högsta serien både

inom- och utomhus. Innespeler i högsta selien som
inleddes i okrober har gårt ajver för\'ainran i skrivande
stund.8 spelade matcher, varav 5 vunna,2 oavgjorda
och endast en fiirlust. Placeringsr.r.rässigt ligger vi nu 2:a
och kan vj hålla den platscn är chansen stor att vi går till
slutspel i april. Serien har nog aldrig haft så hög l<valitd

och jämnheten är slående. De flesta klubbar har spelare

som spelat på heltid undcr 1980-talet. (Oj, det är ju ett
tag sedan). Bland dem kan nämnas nirgra, N4 Staclling,

C Falk, O Jönsson, J Carlsson.

N,vckel till våra lrangångar är art vi har en bred trupp,
något som är ett n.råste, dii skaderisken ncks öl<a med
årcn. Vi är 6 st som hållir i gång undel höst och vinrer,
vilket behövts då varje match innehåller 3 singlar- och 1

dubbel. Första uppställningen rir Fredr.ik rVaern, Ulf
Persson, Kenneth Johansson och vi som kompletteral
heter Frederic Telander, Fredrik Allqvist och David
Carnvik.

När ni läser detra, vet vi hur det gått, kanske vi kan ha

utökat NP'fK's fina prissamline. Om inte, tar vi nya rag

inför utesisongen.

RESULTAT
NI'IK-Hellas4-0&31
NPTK - NonkOpi ng 2-2 Et 2.-2

NPTI( - JäLfella 3- 1

NPTK , Trollbicken 3-1
\l'l K. f\l( M.rlnrcn J I cr 0.-

Fredrik Ahlquist
COACU II3i

Några rader från veterangänget
Seriespelet inomhus har just avslutats. Både H45 och
H55 laget speladc i division 2 mcd gocla förhoppninsar
om att vinna och drirr.r.red avancera rill högsta scrien där
lagen tidigare spelat. Mcd tanke på spelsryrkan hos vårr
veteraner och art vi har fler spelare att vilja rnellan iin dc
flesta av r'åra konkurrenter bör vi spela i clivision 1

Twärr lyckades det inte för- något av lage n.

H55 satsar på SM slutspel
H55 laget gjorde cn bra vårsäsonp1 men spelade bort
vinstchansen ihöstas nil man lörlorade 3 jämna mat,
cher.

I H55 laget speladc Ulf de Fair-e, Sraflan Söderström,
Anders Svcnsson, Torbjörn Backvrll och Börje Skånberg.

H55 laget spelar i division 1 och målsättningen rir att
vinna fbr att l<valificera sig till slutspelet orn SM titeln

H45 stannar i div 2
H45 laget hade dock chanscn in i der sista och mötte
Västerhaninge i en avgörande final. Man förlorade clock
clen matchen mcd minsrir möjliga malginal och får clär-
ned stanna ett år rill i division 2.

H45 har anr'änt l.rela 7 olika spelare i dc I0 natchen.ra
nänligen Anders Björklund, Jan Rydcgran, Pär
Svenssorr, Johan Ewetz, L:rrs Nordströn, Harald Fries
och J:rn 

\Wedsberg.

Utomhusserierna spelas under maj och juni och här sat-
sai H45 laget på arr ta revansch lör inon.rhusserien och
att vinna division 2.

Anders Suenssott



Teknik tipset

I Näsblparks TK brukar vi rekommendera att man bör-
jar med, vad vi kallar; standard grepp. När man sedan

blir aldre och mer eråren så kar man eventuellt övergå

till mer personliga grepp- utifrån spelstil.

Vi brukar inte rekommendera att man startar med l?ir

extrema grepp. Detta trots att dessa grepp i en viss ålder
och spelnivå kan upplevas som lättare an slå med. Med
mer styrka och erårenhet så kan greppen leda till vissa

tekniska och taktiska begränsningar. Däremot ska man
alltid vara vaksam och studera om spelaren utifrån sitr
grepp har en väl fungerande teknik, då ska s.lälvfaller

greppet inte ändras.

Här följer de grepp som vi rekommenderar arr man star-
tar sin tenniskarriär med:

Forehand - Eastern grepp.
Backhand med wå händer - Eastern grepp med den icket
dominanta handen och continentalt grepp på den domi-
nanta handen.
Backhand med en hand - Continentalt grepp.

Serve - Continentalt grepp.

Om du som spelare har frågor om hur dessa grepp ser ut
i praktiken, så är du välkommen att fråga någon av trä-
narna i Näsbyparks tennisklubb.

toban Hedsberg

Stretcha före tennis

Våra tränare låter juniorerna först värma upp genom
språngmarsch och - vid lite mer avancerad tennis - stret-
cha före spel. Men vad gör vi vuxna, icke elitspelande?
Ofta ingenting, trors att muskler och leder blir stelare
med åren och därmed ökar behovet av dessa förbere-
delser

Jag har sett en och annan besöka bastun före spel och der
gör kanske en viss nytta. Särskilt om man där passar på
att stretcha enligt loljande program.

Programmet är inriktat på benens muskler: Lår, vader
och ljumskar. Skiilet till detta är att dessa muskler utsät-
tas för stor påfiestning genom tennisspelets snabba för-
fl1'ttningar framåt och bakåt och i sidled.

Det är viktigt att varje stretchmoment år ta sin tid.
Helst 30 sekunder. En van stretchare känner hur muskel-
fibrerna rätar ut sig - muskeln blir langre . Ge däfttr din
kropp 3,5 minuter före spel och risken för besvär i
muskler och hdlsenor minskar.

Till sist: Upprepa stretchprogrammet efter en anst{äng-
ande tennismatch så minskar träningsvärken och kramp-
benägenheten. Lycka till!

Lars Waesterberg

NPTK.SHOPEN
TEL 08-756 22 02

Välkomna in
och titta på årets nyinkomna konfektion

och skor samt rackets!
Prova och beställ den nya klubboverallen!

Priser: junior 550 kr - senior 650 kr
8
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PS 18

Lagspel ger alltid lite extra krydda på tillvaron. Vi bör-
jade mot Mjardevi där vi gjorde ett bra jobb. Vann med

5-1 i matcher. Sen var det kvartsfinal i Västerås där jag
lät grabbarna vinna på egen hand med 4-2.

Sedan väntade SALK borta. Vi kom med vårt bästa Jag.

SALK hade också sitt bästa lag, vilket gjorde dem rill
klara favorirer rent rankingmässigr. Tl.värr är det här
ingen saga med ett lyckiigt slut. Vi fick spö av storebror
med 5-1. Vårt lag bestod av Bobo Deiemark, Gustaf
Helgesson, Daniel Biörck, Martias Almgren och

Jonathan Söderblom. Om alla tränar hårt och äter rätt
till nästa år så ska vi banne mig ha SALK på gaffeln.

Barncancercupen
Som vanligt hade jag skrarnlat ihop ett gäng sköna lirare
från klubben och runt om i Stockholmsregionen.

Förhandsfavoriter var Daniel Montaigne, Magnus
Ennerberg, Stefan Borgh och självklart jag själv.

Upplägget är 16 spelare, 4 i varje grupp. Vinnaren i
gruppen går vidare till semifinal, f)ärefrer final. Segern i
år gick till en NPTK:are. Magnus Ennerberg, som efter

en krokig väg fram till semi knäckte först Monry sedan

Järfällas givna A-lagsspelare Stefan Borgh.

Grattis Magnus som fick ett presentkort (400:) till värl-
dens bästa italienska restaurang, Frankos på

Valhallavägen 69. Borg fick 2 kebaber på stället bredvid.
Ni kanske undrar vad som hände med mig. Det är så

komplicerat så att Mully och Skully är inkopplade (från

Arkiv X).

Men i år blir det andra bullar.

Kram Björn

PRESSTOPP!!
JDM har precis lärdigspelats och NPTK nådde stora
framgångar. Gustaf Helgesson vann PS 18 lll Erika
Lundbe rg gick till final i FS 16. Manias Almgren gick till
kvartsfinal i PS 16 och till semifinal i PD i6 tillsamm-
mans med Martilr Hagman. Tina Lundberg tog flera,
skalper och gick ett år ung till kvartsfinal i FS 14. Det
var många andra som spelade bra också!

Från de äldre veteranerna

Son allrid är de äldre vereranerna. trots ålder och lire
krämpor, ofta på alerten. Det visade sig inte minst vid
årets inne-KM.

Lars \(/aesterbelg hade tagit på sig att få med så många
som möjligt från veterangänget och att planera spelet
med hänsyn till våra oldinarie speltider. Derta resulte-
rade i f,ra klasser, mixed,2 dubbel och en singelklass,
(18 narcher och 1 wo). Totalt deltog 4 damer och 27
herrar.

Resu ltat,
Mixed 1) Birgitta och Lars Anglered

2) Gun Isaksson och Bob Lööv (6,1, 6-1)

Dubbel 75+ 1) Börje Eriksson ocl.r Arne Mellgren
2) Erik Melin och Bertil Nelson (6,1, 6-

2)

Dubbel 65+ 1) Göran Bennbom och Alvar Sundström
2) Lars Anglered och Kaj tWikman (0-6,

6,4, 6-3)

Singel 65+ 1) Lars Anglered
2) Alvar Sundström (6-4, 6,4)

Som framgår av ovanstående resultat blev Lars Anglered
den store segerherren. Han deltog itre klasser och 0ck
wå guld och ert silver.

För act redogöra ftjr resultaten och överlämna medaljer
till segrarna samlades vi till etr kaffekalas måndagen den
23 februari. Då passade vi också på att planera för
kommande klubbmatcher.

Vi tackar Lars \faesterberg för ett storartat och jättefint
jobbl

KM-spel är ett utmärkt sätr att ge tillfalle till tävlingsspel
och att 1å möra andra speiare än normalt. Hoppas att
ännu fler av klubbens mediemmar ställer upp nästa år
Detta stärker också klubbkanslan.

t0

Jobn-Eric Dctbl



Säsongspremiär på Näsaäng

Våren gör sirr inträde så sakteliga och det innebär ju som
alla vet att det snarr blir spel ocl.r mår.rga andra trevliga
aktiviteter på Näsaäng.

Vi städar lörst den tred.je april och sedan ska det till en

del praktiskt arbete och banorna ska ju göras iordning.
Om vädrets makter srår oss bi och så många som nöjligt
hjilper till med det praktiska så öppnar vi banorna den

1:a maj.

I sommar kommer Klister Lundin att finnas nere på

Näsaäng. Detta innebär att srörre delen av hans verk-
samhet kommer att flytta ner i minen på maj.

I 8-årskaptenerna. Flv Pl8 Björn Sahlin och Fl8 Magnus

Ennerberg

Strängningarna kommer då att skötas på Näsaäng och
det kommer arr finnas möllighet att provspela nya rack-
etar men detta år man säga till om i lorväg. Bollar och
erepplindor' finns naturligrvis att köpa i cafeterian.
Försäl.jningcn av skor och klader lår.Ni komma överens
med Krister om.

Passa på nu innan sonmaren och handla i shopen.
Krister har många fina priser och erbjudanden.

Birgitla

Krister Lundin, vårt ansikte på Näsaäng i sommar.



Nya kurser!
]nomhusterminen går mot sitt slut, men ingen rast och vila lör det I Nu
så startar vi nya kurser med bättre möjligheter till mera rennis. Vårt måi
är naturligwis att alla ska få chansen att spela tennis. Så i maj och ända
lram till augusti månad $'ller vi r-rpp med nya aktiviteter. Många har

rywärr stått på väntelista allt fur länge och några vill prova på att spela flera
gånger i veckan. Om du är nyborjare, liten, sror eller helt enkelt bara

väldigt spelsugen, då skall just du anmäla dig nu !

Majkursen är en 5 veckors kurs som startar den 3 maj. Du kan välja mel-
lan att träna 1-3 gånger per vecka. Avgifren är 400:- för en gång, 600:- fc;r

två gånger och 1.000:- för tre gånger i veckan.

Men inte nog med detta IVi har också våra populära sommarkurser. Du
kan välja mellan tre kurser i juni månad eller 2 kurser i augusti. Självklart
kan du anmäla dig till flela veckor om du ändå är hemma i sommar I

Sornmarkurs 1 1416 - 1816

Sommarkurs 7 2Il6-2416
Sommarkurs 3 2816-217
Sommarkurs 4 218 -618
Sommarkurs 5 918-1318

Alla kurser under sommåren kosrar 1.000:-. Förmiddagen 10.00-i3.00
passar elever som är nvbörjare ocl.r lite övade. C)m du däremot har spelat

en hel del och är sugen på matchspel, !,sträning samt lite tulfare tag då
anmdler du dig till eftermiddagen 13.00-16.00. Vänta inre för llnge med
att anmäla dig till våra kurser.

Faxnr: 08-756 41 l0 eller mail: info@notk.com.

Städdag på Näsaäng
Det är nu dags igen att förbereda grusbanorna, omgivningen och klubb-
stugan för den srundande utesäsongen.

Lördagen den 3 april med början kl 9.00 arrangerar klubben en

städdag och hoppas då att det blir full samling vid Näsaängsbanorna.

Medtag räfsor och etr glart humor så bjuder kiubben på fc;rtlring.

Klubben behöver också fortsatt hjllp under april med att göra banorna
plana, montera ny träsarg runt bana 1 och 2, sätta upp nya nätstolpar på
bana 2, montera linjer och art lärdigställa banorna lor spel.

Förhoppningen är att många klubbmedlemmar kan srälla upp under
några få dagar ftir att 1å banorna färdiga fbr spel.

Väl mörr på NCsaängl

Till er som har abonnemang *

Alla ni som abonnemang kan spela fram rill och med söndagen den 13

juni 2004. Därefter stänger hallen och ni är alla väikomna rill Näsaäng.

Hallen öppnar åter för spel den 1:a augusti 2004.
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KALENDARIUM
Vuxenkurser:
9 - 12 april är träningen instäIld pga
pi.kJov. O85l Det ir rrJning pi .kJr.
torsdagen.

30 april är träningcn inställd.

30 ma.j är- sista speldag för rerminen.
Innan dess har vi en avslurning med
Lorvgr'ln:ng och J ub b. lru r re.irrg
nere på r'åra utebanor på Näsaäng. Vi
återkonme r om darum.

För våra juniorer gdller Itiljande:
Påsklov vecka 16. Tiäningen inställd
den 9/4 till den 18/4.

Krisri Himrnelfardsdagen, torsdagerr

den 20 maj och pingsrdagen, månda,
gen den Jll5.ir L-ininqen r'Li lJ.

Sönclagen der.r 2 maj är sista tränings,
dag fbr- vårrcrminen 2004.
(lB\ I \1la snm rrlnrr p. l-elgr. . rr.i
nar den I och 2 maj samt den 15 och
lri rrrrt ','m blir dcr lJ:e o.l' .i'ra
lektionen fiir tcrminen.

G rillavslutning
Alla är välkomna till klubbens
Crillavslutning på Näsaäng den 4
juni kI.17.00.

Tromben
Medlems{dning urgiven av NPTK, Näsbypä.ks
Tennisl<lubb i Täby.

Ansvarig utgivaret Ke.neth gergbom

Grafisk form och redige.ingt Kjersrin Gyltman
Tromben utkommer med tre nr pea år och
distribueras gratis till alla medlemmar
14edlemsavgift vuxen: 500kr: l.4edlemsavgift
barn: 250 kr Familj:900 kr.
T.omben har fålt s:it namn efte. ett olagbart
tennisslag. Det ä. e. mycket bakåtskruvad
stoppboll som siår ned på mottaga.sjdan men
{ar tillbaka som en bume.ang.
Adress till klLrbben: NPTK-hallen.
Bergtorpsvägen 41, 183 64 Täby.
Tele: 08-756 22 02. fax: 08-756 41 10.

E-mail: info@nptk.com. Hemsida w.nptk.com.
Kansliet har öpper:
Mån, tis. torsd och fred 9- 18. Orsd.9-20
Hallen är oppen for spel alla dagar 7-23.


