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STÖD DIN FÖRENING _ oCH
MILJÖN!

Varje år säljs bara i Sverige 2 miljoner
tonerkåssetter och 4 milioner bläck-
skrivarpatroner. Av dessa återvinns
endast tio procent. Resterande slängs
trots att återvunna kassetter fungerar
alldeles utmärkt.

En metod har nu arbetats fram av Perfect
Print i Täby som arbetat med återvinning
av skivarkassetter i många år. Dema
metod gynnar miljön och ger Näsby Parks
TK en stor möjlighet att tjäna pengar.

Hur fungerar det praktiskt?

Boxar (kartonger) finns i tennishallen ör
utdelning. Medlemmar tar med sig en eller
flera till sin arbetsplats, ett foretag eller
organisation och ber att få ställa den där.
A-ffiirsiden är att foretaget/organ i sationen -
istället ftir att slänga kassetter i pappers-
korgen - lagger dem i boxen. Niir den är
full faxar öretageVorganisåtionen till
Perfect Print och meddelar att boxen är
full. Perfect Print ombesörjer hämtning av
boxen och ställer dit en ny.

För varje återvinningsbar kassett eller
bläckskrivarpatron betalar Perfect Print
mellan 5-30 kronor som går till NPTK.

Sedan i april i år har vi i foreningen lyckats
placera ut boxar i c:a 20 öretag
/organisationer. Lyckades alla medlemmar
i klubben placera ut en box var skulle det
innebiira ett fantastisk ekonomiskt lyft for
foreningen.

Har du frågor? Ring gärna Bo Haller (070
78O 75 00) som tillsammans med Perfect
Print arbetat fram denna ftir lbreningen
alldeles utmärkta id6
Kenneth B ,

PS- Åvenrt)retag som redan ordnat sitt
omhdndertagande tw tomma kassetter kan wtra
inhessanta. Be an få. ta hand om aven deras
kasselter!

Vart BJag deltog i Division 2 och lyckades
med bedriften att vinna serien. Detta fir
betraktas som mycket starkt gjort då övriga
lag helt och hållet består av respeklive
klubbars AJag.

4 vinster och en oavgjord match betyder
uppflyttning och spel i division 1 nästa år.
Det innebär två lag i högsta divisionen for
NPTK(dock ej i samma serie) nästa år. Hej
å hå!! |

Strålande insatser svarade främst Emil
Lindgren och Daniel Montaigne for. Även
Bjöm Sahlin, Fredrik Rogersten och pavel
Ze*evitz ska ha en blomma for
betydelsefulla insatser.

Björn Stenqvist
Coach och tränare

Vuxenkursavslutning.

Dubbelturnering:
Innan sommaren hade börjat på riktigt så
passade vi på att ha en avslutning for
wxenkurserna..
Det började så bra på naturfagra Nåsaäng
men vädergudarna sa nej. Så vi fick
fortsätta uppe i hallen.

Paren var ihoplottade och alla verkade ha
en trevlig social kväl tillsammans. Med
mycket skratt och några fina slag som de
har liirt sig av oss.

Kram Bjöm



Ordföranden har ordet
NPTK är en pigg och stark 54'åring!
Näsbyparks Tennisklubb avslutade sitt
54:e verksamhetsår den 30 juni och har så-

ledes påborjat sitt 55:e tennisår.

Vi kan se tillbaka på ett år med stark

expansion i vår breddutbildning och stora

sportsliga framgångar. Hiir är något av vad

som har åstadkommits.

600 deltagare i tennisutbildning

I vår tennisutbildning har vi under det förra

året haft 500 elever i Tenniskola och

juniorträning men också 100 elever i
vuxenkurser. Detta är rekord för klubben.

A-laget har avancerat
Vårt A-lag på hensidan har under våren

kvalat in till Division 1 i Förbundsserien

inomhus och i SM-slutspelet utomhus tog

laget en mycket hedrande silvermedalj. Ett

stort grattis grabbar !

Allt fler lovande tävlingsjuniorer
På tävlingssidan har ett 10-ta1 av våra mest

lovande pojkar och flickor nått utmärkta

resultat både lokalt och på SM-nivå. Flera

av våra juniorer ingår också i Team

Stockholms och Svenska Tennisförbundets

tränings- och tävlingsverksamhet.

Välrenommerad som tävlingsarrangör

Förutom våra ordinarie tävlingaf - SAP

Junior Open, Globetrotter Veteran Cup och

sommartävlingen SAP Open - har vi fått

förtroendet att arangera ITF-täviingen
Stockholm Ladies. Dessutom utsåg

förbundet oss som arrangör av kval- och

slutspelet som vårt A-lag deltog i.

Klubbens egen tävlingskommittd och andra

engagerade medlemmar har vid dessa

tillfällen gjort mycket fina insatser!

Flitiga och spelstarka veteraner
Det if klart att vi som veteranklubb har

många veteraner både som flitiga tennis-

motionärer och spelstarka tävlingsspelare.

Några av dem tillhör de bästa i Sverige och

vi har tre serieiag som hänger med bra i
sina divisioner.

Kanske Stockholms bäst organiserade
träningsverksamhet

Vi har ett bra och samspelt ftänafieam som

har utvecklat en väl genomarbetad och

målinriktad träningsverksamhet för alla
kategorier - från tennislekis till elitträning.
Programmet omfattar allt från schemalagda

träningsmodeller och tränarutbildning till
spelarkontrakt och fystester för eliten.

Flera ideellt arbetande i kommitt6er
Vi har nu fått igång en bra kommitt6-
verksamhet på flera verksamhetsområden.

Det är bra av flera skäl, dels behöver vi
inte ha personal til1 allt och dels bidrar det

frivilliga engagemanget till en starkare

klubbkänsla.

Täby kommun vill inte rusta upp hallen
Efter flera års förhandlingar har vi hamnat

i en "moment 22"-situation när det gäller

upprustning av NPTK-Hallens service- och

klubbutrymmen. Kommunen har inte råd

att bekosta detta och vill av principiella
skäl inte överlåta hällen på klubben för att

finansiera en ombyggnad på annat sätt.

Men vi har inte gett upp - ännu!

Kom till årsmötet den 27 september så

fåLr Du veta mer om året som gått och vad

styrelsen vi-Il göra av det nya tennisåret !

Ha en bra tennishöst !

Lars-Ove Åkesson



KLUBBCHEFEN HAR ORDET
En utomhussäsong har forflutit sen förra
numret av Tromben. Årets sommar har ju
bjudit på betydligr mer sol och möjlighet
till utomhusspel än fiolårets. Egentligen
har det väl bara regnat när vi hade
luxenkursavslutningen, SAP Open och
Lag-SM slutspelet...

Bortsett från ovannämnda aktiviteter har vi
från och med juni, genomfort fem veckors
tennisskolor, två luxenkursveckor,
Globetroner Open och kJubbmästerskapen
på våra utomhusbanor. Dessutom har vi
haft en mängd tävlingsspelare som variI
ute i Sverige och Europa och tåvlat både
flitigt och duktigtl Exempelvis så har Emil
Lindgren representerat Sverige i både
Individuella och Lag-EM!

När julnumret av Tromben kommer ut
kommer vi att ha genomfort höstens
tennisskola med 500 deltagare,
ruxenkurser med cirka 100 deltagare,
divisionsspel, veteran- och åldre
veteranträning, damspel, lagspel,
Stockholm Ladies, Ica-L-uriren cup,
sammandragning division ett herrar med
mera. Det ?ir ingen överdrift att påstå att
NPTK är en våldigt aktiv tennisklubb.

Det jag saknar i klubben är inte
organiserade aktiviteter utan det så kallade
spontanspelet.
På min tid nårjag var ung - många år och
hårstrån senl - åkte man ned till
utebanoma spelade några timmar med en
kompis, åt lunch och spelade igen. Idag
känns det som om att det alltid ska vara en
tränare på plats som organiserar for att det
skall bli spel. Det trorjag är en mycket
negativ utveckling.

På annan plats i tidningen kan Du läsa om
tennisveckan då Du kan komma ned till
hallen, ta en fika och titta på internationell
damtennis, nästa generations flickor i Iöa-
kuriren cup samt se vårt herrlag spela i
division etL

Arbetet med att utveckla en redan bra
tennisskola 

'tterligare 
har fortsatt under

sommaren. Ni som har barn i tennisskolan
kan bland annat se det i den kursöversikt
och lektionsplanering som ni fått hem.
Under året kommer även Elisabeth att
besöka helgträningarna for att titta till
grupperna och vidareutveckla tränarna. Jag
vill passa på att rikta ett srort tack till
Elisabeth Lovisin, Birgitta Ward, Bjöm
Sahlin och Johan Hedsberg for det jobb
som ni gjort i vår/sommar for att vi skall fi
en ännu bättre tennisskola.

En annan örändring i klubbens
verksamhet tir att Sven Follin tagit över
ansvaret for divisionsspelet. Sven är redan
i full gång med planering och en del
forändringar! Spännande ! Samtidigt vill
jag passa på att tacka Mikael Zetterberg
som ör eft och ett hah4 år sedan, med kort
varsel hoppade in och tog hand om
divisionsspelet. for det jobb som gjorts.

Även om vi har en bit kvar innan vi kan
vara helt nöjda är det positirt att det ideella
ledarskapet stiirkts under det sista året. Vi
behöver fortfarande medlemmar som kan
hjalpa till med våra klubbtåvlingar,
anläggning och sponsorakliviteter. Hör av
dig till undertecknad om du är intresserad
av att komma med i ett trevligt och kreatilt
gäng!

Avslutningsvis vill jag tacka alla ideella
ledare och personal ör det jobb som ni
gör!

Ha en trevlig tennishöst med mycket spel
och ta chansen att titta på bra tennis vecka
44

Hälsningar
Kenneth Bergbom



GLOBETROTTER 2OO1

Tåvlingen har nu utvecklats till en årlig
veteransammankomst med många av
regionens högst rankade spelare. I HS 35
ställde hela 27 spelare upp. Favoritskapet
delades mellan tre man: F Waern,H Ewers
och Fredrik Carlsson. F Waem tog sig till
kvarten via en enkel vinst mot en något
ringrostig Björn Schröder. Följdesedan upp
med seger mot Norrtåljes flaggskepp
Kenneth Thor.
Henrik Ewers (tidigare landslagsman i

basket) utkämpade en hård batalj i kvarten
mot f olfuets SM-vinnare F Carlsson.
(7-5, 6-4). Henrik stormade sedan vidare i
semin mot meriterade Michael Knutas (6-1
6-4). I finalen briljerade sedan Henrik mot
F Waern med precisa grundslag efter
linjerna och eft servefl,rverkeri i rena rama
sommartourtempot. Fredrik stretade emot i
andra set,men Henrik knöt till i tid.
Imponerande!

Nu till vårt eget ankare Anders Björklund.
Han tog sig till final I HS50 utan setforlust,
och där skulle möta NPTK:aren och
Globetrottern A Svensson eller östen
Johansson Uppsala Stud, vilka mötte i
andra semin. Anders öppnade starkt mot
Osten. tog Ibrsta set med 6-4 Östen
segade sig därefter in i matchen och vann
komfortabelt i avgörande. Anders
Björklund visade sedan klassen genom att
slå Östen med 6-1, 6-1. Starkr. Björklund
ligger 3a på Sverigerankingen HS50 och
kan nog klättra ytterligare.

Tyvlirr var några av våra namnkunniga
spelare skadade, däribland Ulf Persson
som vann H35 i f ol och Ulf De Faire,
titellorsvararen i H55.

Hoppas att denna trevliga tävling forblir en
tradition på natursköna Näsaäng. Vill även
tacka vår sponsor Anders Svensson ör all
hjälp under tävlingen.

Vid pennan, tävlingsledaren Micke
Zetlerberg.

kLcnrrncrrrn

H45-kaptenen Lars Björklund och semifinalisten Anders Svensson

Micke Zetterberg och Näsblparksarkaret Anders Björklund



VETERANERNA

SERIESPELET

Vårt H35 lag lyckades tyvärr inte
hänga kvar i division I utomhus. I den
harda konkurrensen hamnade man på
näst sista plats. Vår bästa spelare, Ulf
Persson, kunde endast spela en match
och vår näst bäste Björn Stenvist var
skadad hela våren. Trots flera bra
matcher av övriga spelare räckte det
inte till nytt kontralct. De övriga
spelarna var Pär Svensson, Mikael
Zetterbetg" Mats Olov Engarås, Lars
Fins och Johan Regner.
H45 laget spelade i div utomhus och
hade tänkt att kopiera bedriften från
inomhus-såsongen och vinna 2:an och
därmed bli uppflyttade till div 1.

Tyvärr forlorade vi den avgörande
dubbeln i den tidiga seriefinalen mot
Trollbåcken med 6-4 i 3:e set så vi fick
nöja oss med 2:a plats. I laget spelade
Anders Björklund, Anders Svensson,
Lars Nordström, Torbjörn Jakobsson,
Ulf Ek och Harald Fries.

I inomhusserien som startar i början av
okober spelar H35 i div 2 medan både
H45 och H55 lagen spelar i högsta
serien.

TAWINGSRESULTAT

Anders Björklund har varit vår
framgångsrikaste veteran under
utomhussäsongen. Förutom att han
vann alla sina singelmatcher i serie-
spe)et hade han srora lramgångar i

individuella H50 tävlingar. Anders
vann i Åkersberga, i vår egen
GlobetrotterCup och i veteran DM.
Den kanske främsta meriten var dock
semifinalplatsen i SM.
Utomhussäsongen avslutar han med a4
spela EM i september.Undertecknad
tävlade också en del under
sommaren,men hade tyvärr ovanan att

lorlora semifinaler i avgörande set. Det
intråffade I Åkersberga, i Globetrotter
Cup och i veteran DM. Enda
undantaget var Vzisbyspelen där
semilorlusten skrevs till 2 raka.

Damer och nästan play off.

Division 1 är en serie som bjuder på
blandat motstånd. I vår halva var
Uppsala och Näsbypark ganska
överlägsna. I pool B figtas fler bra lag
om slutspel och play off.

Tjejerna kom tvåa med stor marginal,
16 - 4 i matcher till Näsbypark.

Vi forlorade tre matcher mot ett och
samma lag och det satte stopp for
tjej ernas dominanta lramfart. Uppsala
stud IF var for starka !

Efter två {brluster och en vinst i
singlarn4 fortsaft e motståndarlaget
med Kristin Danielsson och Arjana
Matic sitt övertygande spel även
dubbeln. En förlust i forsta set med
siffroma
6-0, tog nästan luften ur våra tjej er.
Men vid stållningen 3-3 blev matchen
spännande. Sofia och Helen spelade
bättre och det blev många långa games
med fordelar åt båda håll ! Chanserna
fanns där men det räckte inte hela
vägen fram.

Vi fär se forlusten som lärorik. En
nödvändighet ör att vinsten skall bli
verklig rill nästa år, är att vi triinar
massor av dubbel med en konstelasion
som trivs bra ihop.

TACK för bra spel och bra laganda,
Elisabeth

Anders Svensson

"{.lg}i*
't €; r.



SAP- OPEN

Tåvlingen samlade i år hela hundra
deltagare, från yngsta juniorklassen

till seniorerna. Spelformen var poolspel,
for den oinvigde kan det lorklaras med att
alla möter alla i respektive grupp och
åldersklass. Tävlingen spelades under en

tvåveckorsperiod. I fol ställde vädrets
makter till stora spratt,och så åven i år.

Regnet wäkte ner, under en tvåtimmars
period loll hela 100 mm. Vi fl)ttade därför
inomhus, blixten slog ut tele, data och el.

Då är det latt att hålla sig för skratt. Som
grådde på moset sköljde sedan
vattenmassorna in på banorna även i
hallen. Puh...

Nu till den sportsliga höjdpunkten
Näsbyparkaren Martin Hagman gick hela
vågen i PS13. I finalen slog Martin
meriterade Petter Liif, Norrköping TK.
Grattis Martin till en strong insats.

Nåsbypark representerades även av F
Rogersten och några av våra Äändska
vänner som spelar lor vår klubb med den
aran.

Att vi lyckades ro i land tävlingen på ett så
smärtfritt sätt, kan vi tacka de idella krafter
vi hade till hjlilp: John-Erik Dah[, Magnus
Ennerberg, Johan Svedin, Lars Wikdn,
Mats Wånlund, Bosse Haller, Anders
Björklund.
Tack även till Birgitta Waard och Elisabeth
Lovisin för hjälpen med lottningen,

Vid pennan Micke Zetterberg.

Ånsvrörnrr
Kom ihåg årsmötet den2719 H
19.00 i Näsbyparks tennishall.
Välkomna!!!

ut iin vanlist



Sommaren lider mot sitt slut och vi som
arbetar på klubben har haft semester och
börjat arbeta igen.

Just nu håller vi som bäst på och
lörbereder höstens olika aktiviteter.

Höstens r,uxenkurser sammanställs.
Är nuAli kanske intresser ad av att yara
med? Man spelar en gång per vecka
tillsammans med tre andra spelare och en
tränare. Terminen består av i snitt 15

träningstillfrlllen och sedan ordnar vi en
avslutning. Mer information kan Ni fi av
mig

Vi har cirka 500 barn i våra olika
tennisgrupper och dessa grupper ska sättas
samman efter schema, kompisar, andra
aktiviteter mm. Slå en signal om något är
oklart

Det går också att skicka e-mail till
nasbyparks.tennisklubb@telia.com. När
listorna på de olika tennisgrupperna så
småningom kommit upp så kontrollera
adress och personnummer.

På anslagstavlorna (både uppe och nere)
såtter vi hela tiden upp aLtuell information.
Tider för ex. uppehåll eller avslutning
hittar Ni dar.

Från och med hösten kommer Sven Follin
att ansvara for gruppspelet. Är Ni
intresserade av att vara med?

Även i år har vi formånen att fä arrangera
Stockholm Ladies. Vi kommer då att vara i
stort behov av frivillig hjalp i bl a
cafeterian Vill Ni hjälpa till så ring gäma.

Trevlig tennis önskar Birgitta

JOHAN SVEDIN - SOMMARENS PROFIL

Säkert år ni många som kommit i kontakt med Johan. Johan är flitig och uppskattad tränare
både i tennisskolan och i våra wxenkurser. I sommar har Johan gjort ett suveränt jobb på våra
lägerveckor på Näsaäng. Då många av de kvinnliga läsarna utsatt redaktionen for ett kraftigt
tryck att berätta mer om Johan, beslutade vi oss for att göra denna charmör (hmmmm..) till
sommarens profil. An en gång ett stort tack for dina insatser Johan!

Fakta om Johan
Älder: 22
Studerar: På iurist- och ekonomlinienl
Bor: Hemma.
Civilstånd: Hemligt. Rädd for

kändisjournalister!
Intressen: B jörn's korkorts teori
Favoritrått: B jörn Sahlins heta räkpasta.
Vapen: En ohyegligt vass forehand !

Humor: Att Sahlin inte har körkort.



Bastadtennis 20O

Bå$adermis iir efi av de fira slrirsta
tumeringar som spelas i Sverige. Man
skulle kr.rnna såga att det tu en av ffra
gråntl slåm ttrneringar, ftir svanska
juniorer.
Denna turnering åir, tillsammans rned ute
Stvi, ehansen fff de spelare sorn trivs båst

utomhus, att visa upp sin biista sida.
Dettå iir också efl av de nrmeringar som

Näsbyparks Tennisklubb ekonomiskt sö{er
för att en ledare skall kunna ftilja med sina
spelare.
Den största anledningen till att klubben
satsar pengar i detta, år möjfigheten till att
sv€tsa samman spelama på ett sätt inte ilr
mq'iligt under den vanlisa
tråiningsperioden. Alla som någon gång i
sitt liv fått upplwa den gemenskap som det
innebår att bo i hop med sin klubb, vei att
det kan leda tiil en rad olika positiva
effekter.
Nåsbyparks tavlingsjuniorer, tillika kallade
Team SAP, kom till start efter en överlag
rnyeket givande vårtriining. Detta i
kornbination nred att många av våra
splae giort en rad anmitrknfugsviirda
resulfat under våren, giorde att speliema
"hade ögonen på sig" från likval andra
klubbars trilnare som spelare. Vilket måste

ses som mycket sporrlmde!
Spelamas stråvan effFr att få ut sitt max
hela tiden, visade sig generellt sett m,ycket

6dligt genom hela tr.rrneringen. Detå
visade sig i arbetet på banan, .att man
respekterade läggtider, åt bra och jobbade
bla utanför banan också. Det är roligl att
vara ledare fiir sådana spelare!

Att sedan vissa spelare fick till def lite mer
än andra just i denna tumering är livets
gång sorn tennisspelare. Det ar roligt för
dern som det resultatmåssigt gick bra for,
cch det kommer ga lite båtfe fik dem som
d€t inte gi€k såbra ftir nasagång(under .

f{tr.utsåttning att de fortsätter arbeta hårt
med sin tennis).
Om vi skall notera några som $ckades
väldigt brä just denrn gång så gforde Erika
Lunr:lberg en be&ift med final i flickdubbel

1?- Gustav Helgesson visade prov på en
rad olikå In/alit6er v{lka behövs ftir att
lyckas, landsspelare fick pa ett fOr dem
otlehagligt vis b€kanta sig med Gustavs
spelstandard. Nils Melander vam €tt antal
matcher och visade att han kommer bli en
mardrdm ati möta på en gntsbaaa, om lmn
fortsiilter arbeta m€d sin t€nnis $ det fina
sått sorn han gör nu. Emil Lindgren nådde
semi i sin klass vilket är ett fint resultat,
åven om vi hade hoppars på life mer åa så.
Hilda Melander och Jens Almgren gjorde
sin första sta,rt i denna tumering, sorn
Iedare blir man imponerad av hur bra de
jobbadepå banan. Men framfrirallt på hw
sjålvstandiga och duktiga de var på au
sköta allt som sker utanför banan.
Slutligen skulle jag bara vilja ge nagra råd
infi)r framtiden, då ni år ute $ turnenngar:
Se till att titta på mycket tennis, trtta på de
bästa i sr ålderklass. Se dem nrot olika
spelstilar och för stika lura ut vad det iir
som gör dern tiII Sleriges båsta spelare. N1
kormner bli båftre tennis spelare av alt bara
titta $ mycket tennis I

Se till att triina åven orR Ri iir kvar i
nrneringen, med träna menar jag tennis,
styrk4 snabbhet, kondition och rörlighet
Även detta gör att ni blir batae i tennis.
Tiink hela tiden långsiktigt Dvs örsök
tånka på hur ni tror att ni vil1 spela termis
då ni rit lun4 hur ni vill uppföra er osv.
Ni glorde ett bra arbete !

Joh*n He&berg



Ute SM Båstad 010802 - 010812.

Vi var sex personer som samlades på T-
Centralen ör att ta tåget till Båstad. Nils
Melander, Jonathan Andersson, Erika
Lundberg, Hilda Melander, Helen Nilsson
och Björn Sahlin (ledare). Helen från
Nynäshamns TK for att spela dubbel med
Erika.

Vi kom fram på kvållen och tränade ett
hårt pass. Dessutom hade Martin fått lift
med James Bond for att sluta upp. Så även
Jonas Brobeck.

Martin vart inkastad i hetluften mot Jakob
Asplund i kvalet. Martin började med
tunga grundslag och spelade sig fram till 5

setbollar men lyckades inte ta dem tyvärr.
Torskfild 5-7, 2-6.

Världen coolaste Hilda tog en enkel seger i
forsta omgången. OBS! Hilda är 2 är yngre
än sin klass. Sen åkte Hilda dit mot Helen
Nilsson 6-1, 6- 1.

Jonas Brobeck som år ett underbart
tillskott från Djursholm både på och
utalfor banan. Spelar en fin tennis och
sliter som ett djur. Mötte en bra kille som
han slog stort. Tills han ställdes mot
Vainilca . Jonas tar lorsta och spelar som
en gud. Sen i andra blir han tillsagd att inte
stöna så mycket. Efter det så tar han inte
ett game (Surt).

Jonathan vinner forsta. Får sen möta Millos
fiån SALK. Torsk 6-2, 6-4. Jonathan är en
härlig kille med ett utpräglat spelsinne och
en grym humor.
Vi fir hjalpa Jonathan lite mer med
tekniken och fotarbetet så blir han ännu
grymmare. Jonathan gick dessutom till
kvarten i dubbel med hans nya brewän
lrån Göteborg (Bravo).

Nils är en taggad kåmpe som aldrig, aldrig
viker sig. Vinner 2 matcher tills han ställs
mot 1:a seedade Rasmus Johansscin från
VZixjö. Nisse iir r-ned i matchen men kan

inte riktigt hånga med. Torsk 6-3, 6-2. Det
är en stor iira att se Nisse och å tråina
honom ör han vill så mycket. Nisse går
även han till kvarten med Millos men
Millos vart tyvän sjuk och de blev twngna
att lämna w.o

Erika vann sina 3 örsta matcher. Spelade
bättre och båttre hela tiden. Kom igång bra
med fotarbetet. Sen mötte hon 1.a seedade
Mossi som slår som en karl och stönar
även som en karl? Respekt och dålig llingd.
6-0, 6-0.

Daniel Biörck vann forsta matchen stort
och spelade väldigt koncentrerat. Andra
matchen mötte han Kristoffer Danielsson.
Spelade riktigt bra. Kämpade och slet men
Danielsson var ett mininummer ör stort.

Sonya Häggström mötte en riktigt bra -88
tjej, Johanna Larsson. Troligtvis den bästa
i Sverige. Sonya kom inte in i matchen
tyvårr. Sonya lever på sina fotter men de
var inte vakna.
Sonya gick till semi i dubbel (Bravo).

Emil vann örsta tryggt men i andra
torskade han mot Alexander Thams,
KLTK. Emil var spänd och nervös. Han
kom inte upp till sin fina spelstandard.
Emil Iär helt enkelt ta och kämpa sig
tillbaka till sin fina form Lycka till.

Tack fur attjag fick vara med. Kram
Björnen

PS)En avslappnad muskel är en snabb
muskel.



Sommarläger på Näsaäng.

Ett nytänkande som blev uppskattat.

Vi begränsade antalet deltagare till 20

spelare på vardera sommarläger. Tanken
var att träningsmängden och kvalitdn skulle
förbåttras. Något som verkligen lyckades I

Det är alltid tråkigt att man måste tacka nej

till några ivriga spelare, men ändamålet är
dock att erbjuda bra träning.

Vi tränade intensir,t nästan tre timmar i rad
med ett litet mellanmål på 20 minuter. En
välbehövlig paus som ledde till många
skratt och många roliga historier.
Något fler än 100 juniorer har deltagit på

våra sommarläger och vi hoppas att Ni alla
är riktigt sugna på tennis när
inomhussäsongen borjar.

Vi ses igen, Elisabeth och övriga tränare.

Helene Montaigne och Johan Svedin med några av

tennislågrets deltågare

HOSTEN 2OO1

Vi fortsåtter som vanligt med i2 nya
tennislektioner under hösten 200 1.

Gruppindelningen görs efter spelstyrka och
även efter önskemål gällande tid och
kompisar. Att placera 500 elever i grupper
på 4-6 elever är en stor och mycket svår
uppgift.
Vi kan naturligtvis inte uppfylla alla
önskningar då tider och dagar inte räcker
till alla.

Vi har dessutom en stor tävlingsgrupp, som
tar många av dom mest artraktiva
trZiningstiderna, något som krävs när vi vill
vara en klubb i Sverigeeliten. Men vi
lorsöker att tillmötesgå alla önskningar och
erbjuda så många som möjligt träning under
kommande termin.

Nltt lor i år !

Föräldrar och spelare fär alla information
om årets planering. Du hittar en liten
beskrivning över lektionernas innehåll och
når vi tränar dom olika teknikerna. Du har
också fitt "viktiga datum"och planeringen
av övriga evensmang. Det kommer
naturligtvis att hända mer än detta, men det
återkommer vi till senare.

Nu ber vi dig att vara rädd om denna
information, en plats på våggen vore nog
bra !

PS.

Många elever har bråttom hem efter
träningen och vi samlar på oss racketar,
väskor, skor, jackor och dyligt...massor av
saker l?

SKRIV NÄMN PÅ SAKER SOM DU
INTE \1LL FÖRLORA, TACK !

Planeringsansvarig
Elisabeth



TOP 12
Det år1iga mötet mot Danderyds TK
spelades sista helgen i augusti. Utbltet
består av tolv herrsingelmatcher. Som

vanligt stod Danderyd för ett trevligt
värdskap. Björn Sahlin hälsar dock att han

vill ha tomater på de goda hamburgarna
nasta år. . .

Många jämna matcher. Olle Lundberg,
Johan Svedin och Ulf Persson utmarkte sig
bland de våra. no.tur,.

Information från
sponsorkommitt6n

Vi har under ett halvår forsök få till en

fungerande sponsorkommittö. Som mycket
annat så ar det idag svårt att lå någon att
hjälpa till i foreningar. Tiden räcker inte
till och det år svårt att hitta medlemmar
med tid.

Alla medlemmar äger foreningen. Det år

inte något stort foretag eller kommun som

bara sköter sig sjäht. Alla måste bidra
precis som i en familj. Man är inte en i

mängden - man är en i klubben.

Vi kräver inte att Ni måste ingå i
sponsorkommitten for att hjalpa till. Men
vi måste fä in tips på kontakter till företag
som vi kan bearbeta. Ni kanske har ett
eget foretag eller arbetar på ett som vill
sponsra med en skylt eller något annat. Vi
måste komma igång med något och
behöver Er hjä lp.

Danderydsarrangörema Bemt Hjertqvist och Urban
Nordqvist.

I sommar har vi fått in en stor summa
pengar på att hyra ut gavelväggen mot
motorvägen till Konsum. De har byggt om
sin butik I Täby centrum och vill göra
reklam för det. Det var mycket värdefullt
for vår ekonomi i tennisklubben.

Låmna in sponsorlorslag till kansliet så tar
vi hand om dessa. Glöm inte Ert namn och
telefonnummer. Bra tips kan ge en tennis
belöning.

Vi tackar på forhand.

Hålsningar Jan Hagman/Sponsorkommittd



29/IO - 5/T1 BJUDER VI
PÄ TENNTsFEsI
5TOCKHOLM LADTE5, ICA-
KURIREN CUP, DTVISION I
HERRÄR. ALLT I NPTK:s
TENNTSHALL!!!

STOCKHOLA,T LADIES HOS
oss r6EN!
Förra året hoppade vi med kort varsel in
och tog över arrangörsskapet för 10.000$
tävlingen Stockholm Ladies. Efter
tävlingen var i princip alla rörande
överrens om att det var ett väldigl trevligt
inslag med internationell damtennis i vår
hal1.

Det var glådjande att se hur många
medlemmar som kom till hallen for att titta
på matcherna.

Det kAnns som om att intresset for
damtennis blir allt störe både inter-
nationellt och nationellt. I sommar
lyckades ju också vårt damlandslag ta
klivet upp i elitdivisionen i Federation Cup
(motsvarigheten till herrarnas Davis Cup.)
Förra årel var svensk damtennis stora
påläggskalv Sofia Arwidsson framme i
final.
Kanske hittar den svenska örbunds-
kaptenen Maria Strandlund några nya
stjärnskott i årets upplaga av Stockholm
Ladies? Kommer just Du ned till hallen
och tittar så kanske Du sen kan berätta
om att du sett den nya Åsa Carlsson
eller Justin Henin!

ICA-KURIREN CUP
Ica-kuriren cup är en distriktstavling där
finalen skall spelas samtidigt som
Stockholm Ladies, precis som pojkarnas
distriktstavling Pirres Pokals finalspel går
under Stockholm Open.
Ovanstående tävling är en distriktstävling
fiir tolvåriga flickor. Efter två tidigare
sammandragningar är man nu framme vid

finalspelet. Finalen spelas mellan
Stockholm och Skåne. Finalen består av
två singlar och en dubbel och spelas under
en dag. Extra kul ur näsbyparksperspekiv
iir att Johan Hedsberg år coach for laget
och att vår egen Erika Lundberg represen-
terat Team Stockholm i kvalificerings-
omgångarna. Om hon blir uttagen till
finalspelet återstår naturligtvis att se.

SAM,I ANDRAGNING
DIVISION I HERRAR 4-5/tt
Som ni kanske minns lyckades vårt herrlag
kvala sig upp till division I strax fore jul i
tol
Division I norra består av åtta lag som
under tre helger spelar på två platser per
helg. Ettan och tvåan får chansen att gå
upp i elitserien. Sjuan och åttan får
möjlighet att kvala sig kvar i division I.
Den 4-511 i när vi står som värd spelas två
lagmatcher på lördagen och två på sön-
dagen. Varje lagmatch består av fyra
singlar och två dubblar.

Ärets målsättning är an etablera sig i
division Il Men samtidigt känns det som vi
har ett jämnt och bra lag, så det ar möjligr
att vi kan höja målsättningen efterhand.
Konkurrensen om platsema är stor. Våra
rutinerade seniorer jagas av ett helt koppel
duktiga juniorer.
Kom ned till hallen och heja fram
herrlaget!

Viktiga datum fiir Dig som vill titta på
bra tennis!
27110 Förkval Stockholm Ladies
29/10-30/10 Kval Stockholm Ladies
31/10 Huwdtävlingen Stockholm

Ladies startar
4/11
4111

5111
'/')')

Final Stockholm Ladies
Näsbyparks TK - Div 1.

Nåsbyparks TK - Div I
Final Ica-Kuriren cup. Dag ej
klar



A-laeet SM 2:a

Näsbyparks TK:s A-lag för herar kan se

tillbaka på en mycket lyckad och
framgångsrik utomhussäsong.
För att ta det hela ffån början så spelar vårt
A-lag i division I vilket är den högsta
divisionen for herrelittennis utomhus.
Varje lagmatch består av tre singelmatcher
och en dubbelmatch.
I årets serie lyckades vi vinna samtliga
matcher och således erhålla maximala 10

poäng. Avgörande segrar togs mot de
svåraste konkurrenterna TK Hobby från
Eskilstuna och Linköping. De övriga
vinstema togs mot Hellas, Spårvägen samt
Norrköping.
Efter gediget och stadigt spel mot dessa

motståndare väntade nu en sk "play off'
match mot seriesegraren i den andra
mellansvenska division 1 serien,
Enebybergs IF tennis.
I denna "vinna eller forsvinna match"
lyckades vi vinna med 3- 1 .

I och med vinst i denna cup-betonade play-
off-match var vi kvalificerade for att delta i
slutspelet for lag som spelas under en helg
innehållande fyra lag. Förutom NPTK från
den mellansvenska regionen hade Luleå
(från norr), Lund (från söder) och Vetlanda
från den västra regionen kvalificerat sig. Vi
söke arrangemanget for detta slutspel och
fick det.
Lottningen utföll på så vis att
förstaseedade Vetlanda fick ta sig an

Luleå. Vetlanda vann med 4-0.
I den andra matchen ställdes alltså NPTK
mot Allmänna TK Lund. Spelet inleddes
som planerat utomhus men efter en dryg
timmas spel drånktes banorna av ett häftigt
regnväder vilket omöjliggjorde fortsatt spel
den dagen. Matcherna fick fortsatta
inomhus. Efter NPTK-ledning med 2-1

efter singelmatcherna blev dubbelmatchen
avgörande om vi skulle nå vår
efterlängtade SM-final eller inte. F,fter'
övertygande spel vanns även den och
matchen rotalt med 3- I .

Nu väntade SM-finalen mot Vetlanda.
Dagen inleddes med svampning av
banorna, eftersom allt regnvatten
fortfarande fanns kvar, som utfordes av
vårt A-lag samt några av oss eldsjälar.
Svampar hade lånats in från Åkersberga
TK eftersom vår ordforande vid sitt
öppnande av vårt svampförråd
konstaterade att svamparna knappt gick att
hålla i och ännu mindre gick att anvånda.
Vi fick banorna speldugliga och spelet
inleddes som planerat men även denna
finaldag forstörde regnet chanserna lor
fortsatt utespel efter c:a en timma. För oss
torde det inte ha påverkat varken positir.t
eller negatirt att behöva gå inomhus. I
Vetlandalägret steg dockjublet. HZir anade
man starkt att chanserna skulle öka vid
inomhusspel vilket också skulle bli fallet.
Vetlandas servekanoner avgjorde finalen
och slutresultatet skrevs till 3-1. Stort jubel
i Vetlandakabyssen där man inte minsi
tackade regnet
För oss blev det att ta emot svenska
tennisörbundets silvermedaljer medan
svenska mästama Vetlanda TK hyllades.
Under slutspelet reoresenterades NPTK
av Daniel Hammar. Jonas Elmblad och
Olle Lundberg med den äran. Denna trio
var stommen i laget även under seriespelet
dår även Rickard Wernerhjälm och Stefan
Borgh deltog. Mikael Ekman var reserv
under slutspelet.

Som lite avslutande statistik kan det
konstateras att sedan höststarten år 2000
har vårt AJag spelat totalt 18

tävlingsmatcher. l6 av dessa har wnnits,
en slutat oavgjord och så denna avslutande
lorlust i finalmatchen. Inte illa! |

Stort tack till alla ideella ledare som såg till
att arrangemanget blev lyckat!

Björn Stenqvist
Coach och tränare



Dariel Hammar & Bjöm Stenqvist s\,ampar

SOMMARRAPPORT FRÅN DE
Är-oRr: vETRRANftRNA

Som vanligt vill vi säga, har vi de något
grånande tennisveteranerna, hållit igång
åven under sommarmånadema, med spel

både i hallen och på Näsaäng. Dock med
något reducerad styrka. För även i vårt
gång är det några som våljer "det primitiva
jordbruket" golfen lore tennisracketen.

Utöver detta var vi ett gäng på rio personer
som den 22-23 juli besökte Mariehamn lör
att se finalerna i Åland Classic vilket var
en kul upplevelse. Måndagen den 23

spelade vi en triangel turnering mellan :

oss, Mariehamns TK och Norrtålje TK.
Resultaten gick inte riktigl vår väg. Men
lor en gångs skull var det inte det
viktigaste. För vi var ute for att ha trevligt
tillsammans.

Beträffande Nåsaäng, kanske vårt land-s

vackraste belägna tennisanlaggning, har vi
trots ganska mycket ideellt arbete lrån

veterangänget, inte fitt disponera banorna
på måndag- och torsdags formiddagar efter
det behov vi haft och elter den forplanering
som varit uppbokad, vilket foranlett både
irritation och stor besvikelse från oss alla.

När vi åter stanar upp inomhussäsongen år
vi förhoppningsvis full styrka igen. Drygt
5O-talet, for vår ålder pigga veteraner, som
loredrar tennis fore doktorer och
mediciner. Men som också inbringar en
rejäl summa pengar till klubben genom
medlemsavgifter och banhyror på tider
som hallen troligen skulle stå outn)'ttjad.

Vi ser fram mot en jättekul tennis höst.
Vid pennan med medhåll från alla i åldre
veterangånget
John-Eric Dahl



EMIL PÅ INTERNATIONELLT
FARVATTEN!

I tidigare nummer av tidningen har ni
kunnat läsa om 16-årige Emil Lindgrens
framgängar. I sommar tog sig Emils karriär

ltterligare ett steg i rätt riktning då han
blev uttagen att representera Sverige i både
individuella och lag-EM. Emil har under
äret tagit en del riktigt bra intemationella
skalper. Med ett ännu lite battre tålamod
och fortsatt jobb med fiisiken är Emil
mycket nära europatoppen.

Emil borjar nu i höst sina gymnasiestudier
på tennisgymnasiet i Båstad. Emil kommer
att fortsätta träna hemma vissa veckor och
självklart spela i NPTK:S olika serielag!
Lycka till Emil I

STEFAN BORGH - MED SM.
GULD PÅ KROKEN!
På annan plats i tidningen kan ni låsa om
JSM upp till 16 år. Samtidigt spelades 18-
års SM i Karlskrona. Där var Stefan (18 år)
en hårsmån från att vinna dubbelfinalen
tillsammans med Ali Chaudry från
Jönköping De foll med 7-5 i det
avgörande setets tie-breake! Stefan spelade
även strålande i singeln och gick ända fram
till semifinal. Eft JsM-silver och ett JSM-
brons är dock inre illa det heller! Även
Daniel Montaigne, Mikael Ekman och
Sofia Häggstrcim svarade for bra insatser.

MIKAEL EKMAN_FICK
OCKSÅ NAPP!

Micke (17 år) som strax börjar sitt andra
år på tennisgymnasiet i Uppsala fick en
lysande avslutning på utesäsongen när han
gick till final i både singel och dubbel i en
ITF (internationell
juniorvärldsrankingtävling upp till 1S år) i
Polen. Stark gjort av Micke som
utvecklats stadigt hela tiden.

Deltagare från sommarens Iäger.


