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TROfr^BEN
MEDLEMSTIDNTNc pÖR NÄSBYPARKS TENNISKLTJBB _ APRIL 2007.

Näsaängs existens åir hotad efter denna sommar. Tillsammans kan vi kanske
rädda vår anläggning som lir känd ftir att vara en av Sveriges vackraste. Läs
vidare i tidningen. Foto Kent Åkesson

I detta nummer av Tromben kan du även läsa om:

Klubbens 60-årsjubileum! Marcus Åkerström vann SALK OPENI

Veteranema bäst i Sverige! Tränarlipset med Stefan Åslin!

Inbjudan till Utomhus -KMl Inbjudan till majkurser och
sommarläger!
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Ordftiranden har ordet

Näsaäng är hotat!

Ingen kan ha missat att läsa om Näsaäng
som efter 60 år i N PTK:s regi är
nedläggningshotat. Kommunen vill bygga
en skola,/ltirskola just på den plats där bana
I & 2 är belägna.

Det iir tragiskt att se på vilket sätt
Moderatema och Kommunen har handlat i
detta ärende gentemot klubben och vara
medlemmar. Att våra politiker kan
behandla en liirening som tar hand om 500
bam varje vecka och har I 000 medlemmar
på detta sätt är verkligen tråkigt och gör
inte direkt afl man mr något stöne
Iörtroende ltir våra politiker.

Det som känns bra och som visar hur
viktigt Näsaäng är f,ör våra medlemmar, är
det engagemang som många r isar inom
och utanlijr klubben. Jag vill ge ett särskilt
tack till Kenneth som sliter hårt med detta
och ett tack till alla er som kommer med
idöer, skiver insändare och mycket annat .

Fortsätt bearbeta politiker och kommunen,
säg er mening och kom gäma med forslag
hur vi kan gå vidare.

Just nu är det mycket energi som måste
läggas ner på arbete utanlör verksamheten,
det kärns inte alls bra. Är det inte
hyreshöjningar, eller hutlösa el6l,gifter så
är det uppsägningar av ar.tal från
kommunen och tungrodda beslut som ska
fattas. Man undrar vad kommunen håller
på med lor t illftillet?

I allt detta så händer det mycket roligt i
klubben också, det fir vi inte glömma.

"Det går bra ftr Näsbypark"

Många var det som gjorde bra ifrån sig
under Veteran SM som gick av stapeln i
Göteborg i februari, var nyaste SM mästare
i H 40 heter Fredrik Waem, Grattisl Ett
stort Grattis även till H-55 som tog silver i
LAG-SM, mycket bra jobbat!

I SALK Open i januari slog han till,
Marcus Åkerström som man nog kan säga
helt otippat gick och vann hela tävlingen.
För oss som har ltiljt Marcus under många
år och sett hans utveckling så kommer
Marcus framgångar under våren inte helt
oväntat. Efter vinsten i SALK så har
karusellen rullat på, uttagen i Landslaget
med tävlingar fiir Sverige i Lag EM.
landslagsträffar med fls och annat
spännande som hänt.

Även DM blev en framgång fttr NPTK.
vinst i FS l6 liir Rebecca Tämström som
även vann FD 16 tillsammans med Jennie
Brobeck och så Varcus Åkersrröm som
vann i PS 16.

NPTK behöver mer sponsorer och
ideella krafter!

Än en gång villjag vädja till alla våra
medlemmar. Vi måste fortsätta öka våra
sponsor- och reklamintäkter för att vi ska
kunna fofisätta med alla våra satsningar
och lofisätta hålla täten som en av landets
bästa klubbar. Utnyttj a era
liiretagskontakter, kom med tips och idder
på sponsring, köp plaketter med
efilfamiljens/ftiretagets namn på så hjäiper
ni alla till att driva klubben vidare.

Cattis Tämström
Ordliirande
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Klubben blomstrar men Näsaäng är
hotat!

Sedan liirra numret av Tromben kom ut
mellan jul- och nyår har det hänt en rad
positiva saker i klubben.

Vi har genomlört vårt 60-årsjubileums
firande. Vi startade tidig ftrmiddag och
avslutade med en fantastisk jubileumslest.
Det var en otroligl lyckad dag som kröntes
med en makalös jubileumslest. Ett stort
tack till alla inblandade som bidrog till att
vi fick ett oftlrglömligt jubileumsfirande !

Under senare år har vi uppnått så bra
resultat påjuniorsidan attjag gått och
värtat på en reaktion. Men den låter vänta
på sigl I julas fick klubben en SALK Open
vinnare! Det var Marcus Äkerström som
van n världens slörsta j unionumering
inomhus. Han gjorde det dessutom med
bravur. Som belöning fick han åka i väg
och representera Sverige i Lag-EM något
som han skötte med den äran.
Men det roligaste av allt är att vi har ett
koppel juniorer som visat sig på styva
linan. När detta skrivs så har vi precis fått
ftirska JDM-Vimare i lorm av Markus,
Rebecca Tärnström och Jennie Brobeck.

Herramas A-lag har tagit klivet upp till
elitserien. Fredrik Waem är nybliven
Veteran-SM vinnare i H-40 klassen.
Dessutom blev NPTK bästa klubb i VSM!

60-talet rnedlemmar har hjälpt till med två
inventerir.rgar på Jula.
Tävlingskornn.rittdn har tillsarnmans med
personal och juniorfträldrar svarat fiir ett
strålande arrangemang av NPTK SEAT'
OPENI

När detta skrivs kommer jag precis från ett
>trålande vacken r årlikr \äsaäng.
Allt borde vara lrid och fröjd. Men det är
det inte. Orsaken till aft jag kommer från
Näsaäng är attjag blivit intervjuad av
ABC-Nytt på grund av att våra politiker -
läs moderatema som har egen majoritet i
Täby har liir avsikt att bygga en skola på
bana 1 och 2 på Näsaäng!
I ett skede där klubben behöver lägga all
sin energi på att klara av den ökade hyran
son är ett resultat av tennishallens
renovering dyker detta upp.
Ni har redan fått eft brev diir vi informerat
er medlemmar om ärendet. En kortare
sanmanfattning är dock på sin plats.

Apropå vårt 60-årsj ubileum. Klubben
fiiddes på bana 1 och 2! Vi bjöd in
kommunalrådet Leif Gripestam till
festlighetema. Han var dock ltirhindrad att
delta. Men vi fick sannerligen en fin
presenl i efterhand...

På nästa uppslag kan ni läsa mer om
ärendet.

Utomhussäsongen står för dönen och i år
spelar vi i alla fall på Sveriges vackraste
utomhusanläggning, Näsaäng. Som vanligt
krävs det alt ni medlemmar ställer upp ocl,
hjälper till på Näsaäng om vi ska kunrra få
ännu en trevlig sommar där.
Aven i år kommer Näsaäng att sjuda av
aktiviteter; Många av distriktets bästa
juniorer och veteraner visar upp sig på
Näsaäng i våra tävlingar. Dåremellan
spelas det seriematcher, motionstennis och
juniortemris i en härlig mix.

I det sista nurnret a\ kluhbtidningerr innan
sommaren vill jag passa på att tacka
personal, tränare och alla ideella krafter lor
en arbete. Det är tack r are er som r i

kunnat utveckla verksamheten till den hösa
nir,å som den håller idag.

Näsbyparks TK är en klubb ftir alla
åldrar och spelnivåer.

En trevlig sommar
önskar/ Kenneth

Klubbchefen har ordet
Ett sch izofrent ldubbliv;



Rädda Näsaäng
Att våra utomhusbanor är hotade har
bl.a.uppmärksammats i lokaltidningarna
Mitt i och , ABC-Nytt, legat som ltirsta
nyhet på temislorbundets organ
wu'r'r'.tennis.se samt omnämnts i SvD
journalisten Jonas Amessens blogg.

Mitt i allt elände är det rörande att fä känna
vilket engagemang som finns hos er
medlemmar runt Näsaäng. Med risk för att
jag glömmer någon vill jag rika ett
speciellt tack till Torbjörn Jakobson,
Stellan Pauli, Lars Fins och styrelsen.

Näsbyparks TK tycker självklart att det är
viktigt med lilrskole- och skolplatser. Men
vi accepterar inte att det enda altemativet
ska rara på bana I och 2 på \äsaäng.

Dessutom har Mats Hasselgren (FP)
berättat att undersökningar visar att det är
ytterst fä som inte löst sin ltirskolesituation
inftir hösten och att det inte lotts
anmärkr.ringsvär1 fler bant i området de
senaste åren. Då borde våra politiker kunna
ge sig tid att arbeta franr ett bättre liirslag.

När vi skrjver om ärendet blir det väldigt
mycket "Moderatema". Men det är
olrånkomligt i och med att de har egen
majoritet. Dessutom reserverade sig ju
Folkpartiet i Barn- ocl'r
grundskolenämnden mot Moderatemas
örslag. Det kanske är sa afl egen ma.ioritet
inte är av godo?
Näsbyparks TK har säkert många som
röstat på moderatema bland sina
rredlemmar. Men Moderaterna bör nog
tänka till om de vill ha lika många röster
vjd nästa val. Dels om de lulllöljer den
inriktning som de valt i f'rågan hittills, dels
på grund av hur nonchalant de behandlat
tennisklubben.

Fakta i Näsaängsärendet
o Vi skev ett brev till 70 politiker i Täby

den l9/2. Dels om hur vi tyckte att
politikerna skött inlormationen delsom
vad vi lvckte orn själva {örslaget. Ingen
moderat politikel har hörr av sig till oss
för en dialog. Idag har vi den 28 mars

2007... Brevet kan ni läsa om ni går in
på vår hemsida u.r,vw.nptk.se, klickar
på klubbinformation och sen på
l\ asaans

. När und-ertecknad hörde av sig till
Bam- och Grundskolenämndens
ordlorande Sofi a Paulsson ltirklarade
hon det faktum att vi inte fätt någon
information med att hon tillträtt den I
januari -07. Problemet var bara att jag
ringde den 15/2... Det var då hon
yttrade de vid här laget bevingade
orden; "Man tittar väl inte ut över
vattnet när man speiar..."

. Fredrik Schulte är ordlorande i Kultur-
och Frjtidsnämnden. När j ag ringde
honom den 7/3 och gav honom vår svn
lovade han att läsa in sig på ärendet
och återkomna. Två veckor senare
utan svar ringde jag upp honorn... Då
beklagade han an inle ltunnir rirrr:a upp
mig och sa att ärendet var väldigt långt
gånget. På min fråga om det inte var
märkligt att han som ordlorande i
Kultur- och Fritidsnämnden och som
ledamot av kommunstvrelsen inte var
informerad innan ärendet var Jångt
gånget. svarade han "att det kan man
kanske tvcka".
Måndagen den 26 mars vid
kommunful lmäkti ges samnranträde
sade han att frågan inte låg på hans
bord och att han inte var tillräcklisr
irrlbrmerad ... Sonr idron q lören irr-r r iJl

Vi gäma vela vilken politiker i stvrande
ställning lom tycker att frågan ligger
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I år kan vi i alla fall titta ut över vattnet,..
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på hans bord. För oss kändes det
naturligt att söka kontakt med Kultur-
och fritidsnämndens ordforande.
Den2113 lovade samme Fredrik
Schulte att han skulle se till att NPTK
fick träffa honom och kommulralrådet
Leif Gripestam. Han skulle återkomma
inom två dagar. När det gått åtta dagar
ringde jag upp honom och sa; "ge oss
nå örslag på mötesdagar >å lor ar jag
att vi kan komma på ett av dom." Nu
har vi den 214 utan afi han återkommit.
De enda politiker som engagerat sig i
ärendet är Folkpartiet med Mats
Hasselgren i spetsen och Social-
demok ratenras Connl Fogelctröm.
Kommunen skickade en
delgivningsman 1ör att säga upp
nyttjanderättsavtalet. Ett fint sätt att
behandla en ideell forening med 1000
medlemmar som tar hand om 500

När medlemmarna samlades ftir den
traditionsenliga städdagen den 31/3 gick det åt
mycket korvl Foto. Kent Åkesson.

Följande frågor har vi fortfarande inte
fått svar på
L Vilka andrr alternatir lrar man tinat

på? Det kan ju inte vara så atl just bana
1 och 2 på Näsaäng, kan vara det enda
altemativet att lösa antalet skol- och
förskoleplatser på.

2. Om man har tittat på andra altematit'
var kan man läsa om resultatet av de
undersökr.ringama?

3. Vad hände rr-red diskussionerna orn att
bygga ut Slottsparksskolan?

4. Täby kommun gav ut en "Grönplan för
Täby kommun" den 1 5/2-2005. med
rrottot "håll halva Täb1 srönt". I den

6.

).

skriften är bana ett och två utmiirkta
med det näsr högsra värder. "högt

rekreativt värde" Hur stämmer det
överrens med den planen att bygga en
skola på den platsen?

Området vid Näsaäng med banor och
bad är an betrakra som "Täbys

Djurgården", är det inte ett självmål att
bygga en skola dåir?

Borlsetl från att det är andningshål ltir
kommunens invånare är det inte bra PR
att visa upp ett sådant område?
Exempelvis kommer det över 2000
besökare varje sommar från Stockhohn
och mellan- Sverige till våra tävlingar
på utomhusbanoma. Det fu bara
tennisklubbens externa besökare !

Politiker brukar prata om vikten av att
vara nära flolket. Är det så här man ska
sköta ärendet då?

7.

Anton Waern och Millis Heimklo sliter och släpar
pa \rsaang.

Vi kommer att hålla er informerade på vår
hemsida r.vri'w.nptk.se

Vad kan ni medlemmar göra?
l. Itrodsätt att höra av er till

politikema.
2. Fundela över vilka kontakter ni

har?
3. Era egna idder mottages tacksamt.

Kenneth Bergbon.r

gngdgmar vade vecka.
:] i;
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Anders Svensson rapporterar.

Veteran - SM - NPTK bäst i Sverige!
NPTK blev glädjande nog bästa klubb på
herrsidan i veteran SM i Göteborg. Fredrik
Waem vann H40 utan set frirlust och
Kenneth Johansson gjorde också bra ifrån
sig och gick till semifinal i samma klass. I
H55 gick Anders Björklund till final och
Göran Zwahldn till semifinal efter bra spel.
I H65 var det nära att vi 1ätt en ren NPTK
final. Börje Skånberg gjorde en mycket bra
turnering och slog bland annat Christer
Holm, ltjne Davis Cup spelaren och
vinnaren av ett antal SM tecken på sin väg
till finalen. Vår andra semifinalist, Ulf de
Faire. hade nämligen 6-2.5-4 isin
semifinal innan matchen vände.
Börje förlorade tywärr finalen men forst
efter tre tuffa set.

HERRAR 55 I SM SLUTSPEL
Vårt H55 lag vam överlägset div I
mellansvenska serien och gick därmed till
slutspel om svenska mästerskapet. Vi fick
möjlighet att arrangera slutspelet på
lremmaplan i vår "nya hall" under helgen
I 7- 1 8 mars. Luleå besegrades lätt i
semifinalen på lördagen så ltirväntningarna
var stora infor söndagens final mot Lugi
från Lund som besegrat GLTK från
Göteborg i jämn match. Finalen blev också
en jämn och spännande tillstäl1ning.
Anders Björklund fick ge sig mot Lugis
ankare Sven Andrdn som därmed fick
revansch ftir ltirlusten i individuella SM
och Börje Skånberg Iörlorade andra
singeln så det såg mörkt ut liir oss. Men
spänningen hölls vid Iiv efter att vår1

nylorvärv Göran Zwahldn vunnit 3:e
singeln. Förutsättningama infijr den
avgörande dubbeln var dock tuffa. För att
vinna SM tecknet var vi tvungna att vinna
dubbeln i två raka set och med stora siffror.
Till att börja med såg det dock bra ut 1ör
vårl par Anders B och Göran Z då de
snabbt gick fram till en 3-0 ledning. Till

slut blev det dock lorlust i avgörande
tiebreak efter en matchboll. Den ltirlorade
matchbollen gjorde dock inte så mycket
eftersom chansen till SM vinst var borta
efter forlusten av andra set. Vi får vara
hyfsat nöjda med en silvermedalj och ffir
ltirsöka vinna guld utomhus i stället.
Vårt lag bestod av ftljande sex spelare
Anders Björklund, Ulf de Faire, Börje
Skånberg, Anders Svensson, Göran

Anders Svensson tar emot ett tack från Sveriges
Tennisveteraner och Christer Holm ftir det
ufmärkta arrangemanget av slutspelet. Foto
Börje Skånberg.

Veteran DM
Börje Skånberg stod ltir de största
framgångama i veteran DM och vann både
singel och dubbel i 65 klassen. För övrigt
kan nämnas att Anders Björklund och
Anders Svensson gick till semifinal i singel
liir herrar 55 och att Janne Wedsberg och
Johan Ewetz överraskade med att nå
finalen i dubbel lor henar 50.

Några av våra framgångsrika veteraner fr. v,
Börje Skånberg, Anders Björklund, Anders
Svensson och Göran Zwah16n. Foto B Skånbers.

Zwahlån och Torbiöm Backvall.



Näsbyparks Tennisklubb 60 år!
Jubileumsfirand et 13/l -07
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Dagen började med en handicap turnering.
Alla spelade med träracketar. Kul liir
juniorerna som aldrig giort det. Nostalgi för de
äldre. Vår klippa Edvard Johansson höll i

Daniel Biörck anlärde till hållen som en cool
kille inftir utmanarmatchen mellan
tävlingsgruppen och veteranerna. När hån fick
klart litr sig att han som lagkapten skulle få
hålla fiirlorarens tal om veteranerna vann.
bleknade han och ringde snabbt efter

Kämpade väl i utmanarmatchen giorfle fr.v. Jan
Rl dcgran. Björn Slenqvist- Kenneth Johan\son
och Jan Wedsberg

läget i utmaIIarmatchen. Anders kom snabbt
fram till att det krävdes en insats å la en DC-
hiältes.

Under dagen spelades finalen i
klubbmästerskapens herrsingel. Båda yar Iika
glada, men Pavel Zenkewitz vann över Ulf
Zacharias.

Mike Tyson mot George Foreman i tungvikt?
Näe då. Det är bara Fredrik Waern och Daniel
Biörck som spänner ögonen i varandra inftir
finalen i Träracketturneringen. Daniel såg
argast ut och vann den mycket underhållande
matchen.

v
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Änders Svensson och Stefan
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Resultatet i jubileumsdagens innebandy blev
svåftolkat. Tre lag och tre lag som hävdar att de
vann..,

En lång dag gick mot kväll och det var dags ftir
fest:

Här ser vi den numera legendariska
Festkommitt6n, fr. v. Luciana Medici, Kajsa
Lundvall, Maria Kullman och Ulrica Cedenvall.

Kvällen började med att den tidigare
ordföranden Sven-Erik Kranse höll ett
uppskattat tal om våra 60 år.

Stämningen var på topp hela kvällen. Här ser vi
Birigtta Ward och Ingemar Häggström. Den här
kvällen pratade de inte ekonomi:

De fyndiga festarrangörerna skötte
bordsplaceringen genom att skriva namnen på
ballongerna.

Lodyica Hosie en av många mycket, mycket
duktiga ser-vitriser som hjälpte till under
kvällen.



Näsbyparks Tennisklubb 60 år!
Jubileumsfirand et 13ll -07
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Björn Stenqvist håller här "fiirlorarnas tal" och
tackade sina Iagkamrater ftir en väl pedagogiskt
utliird uppgift. D v s att de lät tä\ lingsgruppen
vinna,,, Många trevliga tal hölls under kvällen.
Bland annat av Stockholms Tennisftirbund och
Anders Heimklo samt av hedersmedlem Lars
ölander som var imponerad av klubbens
juniorverksamhet.

Efter välomstdrirtk och mingel avnjöt vi en
utsökt italiensk buff6, Sen var det dags ftir den
lika goda desserten. På något märkligt vis fanns
det plats ftir den också...

Till desserten bjöds d€t även på magdans.
Fatima Häggström t,h, tvekade inte att antf
utmaningen:

Under tiden som det giordes i ordning ftir dans
firade vi klubbens 60 år med ett

"Ni skulle ha sett jag servade ess efter ess", Jan
Wedsberg berättar ftir Johan Regn6r t.v, och
Lars Nordström om sitt nyvunna DM- silver
som han vann tillsammans med Johan Ewetz.

Familjell Fabricius hade yänligheten att skänka
denna minimoped till klubbens jubileumslotteri.
Björn Sahlin blev gånska glad när han vann
den...

!.
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Glamouröst ått yara med i festkommitt6n? Njå
inte bara, här ser vi Ulrica Cederwall "in
action" i Iäxrummet som fiirvandlades till
"extrakök" litr en kväll.

Det var många utmanarmatcher i singstår under
kvällen. Här en tät duell mellan Jonas Brobeck
t.v. och Bobo Delemark.

lnget fel på inlevelsen här mellan Karin
Wetterdåhl och Lotta Kjellman.

Inget fel på inlevelsen här heller. Noterå gärna
Björn Stenqvists lätt ftirundrade min. Var han

På dansgolvet var det tryck hela kvällen/natten,
Vid tretiden tyckte diskjockeyn att han borde ha

Tack alla som bidrog till att
jubileumsdagen/lsällen blev så oerhört
l"vckadl
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Riflex AB är ett bygg och fastighetsbolag som erbjuder ett varierat
utbud av lokaler och bostäder, främst i Roslagen. Vårt utbud passar
de flesta krav och önskemå|. Stort eller litet, nybyggt, ombyggt eller
renoverat.

Den 1 februari i år expanderade Riflex AB sin marknadsposition genom
ettföruäru av KSM FörualtningspaftnerAB och DA Förualtning AB.

KSM Förvaltningspartner AB och DA Förvaltning AB är kompletta
leverantörer av tjänster inom fastighetsförvaltning och ekonomisk
forvaltning. Vi är idag etablerade i Märsta, Sigtuna och Uppsala men

har som målsättning att etablera oss även i Stockholm och Roslagen.

Behöver Ni en heltäckande lösning eller en for objektet anpassad
lösning till Er verksamhet? Då kan vi hjälpa Er!

FöRVALTNINGS
PARTNER AB

a

gr: nligr.å c trlro |i ;;:t: LE>i t\a

Tfn: 08-591 '188 30
Mjölnerg. 5,'Märsta
i nfo@fo rva ltn i n g spa rtner. se

-- --r.'.. :.

Tfn: 0'18-1577 66
Skebog. 2, Uppsala

i nfo@daforvaltn i ng.se

DA Förvaltning AB



TA\T-INGSGRUPPENS RI,SULTAT
UNDER VÅRTERMINEN

På nedanstående rader Iöljer en liten
resumd av vårens resultat. Detta iir taget ur
huvudet och risken är stor att jag har
missat något! Hursomhelst går det inte att
uppmärksamma alla fina prestationer som
Näsbyparkama svarat för, då det skulle ta
för mycket plats.

Marcus Åkerström har ått ett riktigt
genombrott efter sin SALK OPEN-seger.
Marcus blev uttagen att spela en
intemationell 1 6-årstävling i Frankrike.
Där väntade tuffaste tänkbara motstånd
med europaeliten på plats. Marcus fick
kvala och lyckades kvala in efter tre tuffa
matcher. Sen blev det ytterligare två segrar
i huvudtävlingen innan det tog stopp i
åttondelsfinalen. Succd var ordet. Därefter
väntade EM-kvalet ltir lag där Sverige lor
fiirsta gången sen år 2000 lyckades ta sig
vidare till slutspelet! ! Marcus vann ltir
övrigt samtliga matcher under den helgen.
Helgen därpå väntade slutspel och
Frankrike stod lijr motståndet och där tog
det stopp. Marcus satsning har tack vare
landslagsuttagningama Iätt ett extra lyft
och med alla aktiviteter som har varit har
Marcus haft 9a ledig helg sedan nyår! ! Att
mot den bakgrunden inlria favoritskapet i
distriktsrnäsler5kapet i slutet a\ mars är
ingenting annat än riktigt starktl! Nog om
Marcus.

Bobo Delemark som har ambitionen att
satsa ltir fullt på sin tennis efter gymnasiet
har vunnit två klasser i Tuna Cup i dubbel
samt varit i semifinal i Hensingel
elittävlingen i Djursholm.

Eric Cederwall som har en hög högstanivå
har segrat i Stockholm Team Parkett Cup
och Solnadubbeln. Bägge gångerna
tillsammans med Solna TK:s Jonathan
Kidane. Eric har dessutom hunnit med att
ärmu en gång besegra Sverigeettan Tim
von Ollreich.

Martina Haas är mycket ambitiös och har
utvecklats mycket det senaste året.
Finalplatsen i Tuna Cup F13 är nog bara
början.
Elsa Melander är en tjej med en härlig
fighting spirit. Segem i Tuna Cup F1 1 lär
inte vara hennes sista!

Jesper Åkerlund bara vinner och vinner.
Järfiilla Open P 10, Ica Kvantum Cup P10,
Tuna Cup P 1 I samt SEAT OPEN P. 10 och
P1l är lite av vad Jesper lyckats med efter
jul !

Richard Solberg är enjättetalang som har
segrat i Ica Kvantum Cup P1 1, SEAT
OPEN P1 1 samt Solnadubbeln Pl2. Vad
kommer att hända niir Richard börjar träna
lite mer??!

Oscar Waern segrade i Solnadubbeln P 12
och hävdar sig mycket väl bland de bästa i
distriktet.

Christoffer Solberg foftsätter att visa
framfotterna. Segrar i Stockholm Team
Parkett Cup Äkersberga samt uttagen i
Stockholmslaget till Skåne Cup som en av

Varftir så bekymrad Christoffer? Du har ju gått
från klarhet till klarhet: Foto Kent Åkesson

Rebecca Tämström har tävlat flitigt
internationellt i rår och skallat sig
nödvändig rutin. Dessutom dubbelsegrare i
DM F16. Vinst i både singel och dubbel!

Jennie Brobeck vann Damsingeln i
Kungsängen Cup samt DM l6 i dubbel
tillsammans med Rebecca.

Stefan Äslin'
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H 35 säsongen 200612007
Att gå in i en serie där vetskapen finns att
det går att vinna eller ltjrlora alla matcher
år en utmaning. Förra säsongen lyckades vi
gå hela vägen och virma serien. I år var
kvalitdn på serien om möjligt ännu högre.
Målsättningen var att klara nytt kontrakt,
bl.a. med hänsyn till att lagmedlemmama
passerat de 40!

Efter en "krackig" inledning under hösten
blev det mycket spel med "kniven på
strupen" vintersäsongen. Att sedan börja
mot TSK Malmen med Fredrik W och Ulf
P borta, sjukdom kändes lite tungt.
Förmodligen spelades årets bästa I :a singel
då. Kenneth besegrade Mikael Stadling
med 10-8 i supefieabreak, nivå på den
matchen var bland det båsta som skådats.
Trots att vi ändå 1'orlorade matchen kändes
det som en liten seger. Stadling hade inte
liirlorat en singel i H 35 på 4 år.
När vi sedan har alla friska är vi mycket
svårslagna, 2-2 mot Enebyberg, ftljdes upp
med 4-0 mot Äkersberga. Vår
dubbelkonstellationer håller den yppersta
klass, Fredrik W i par med Ulf P, kan
säkerligen hävda sig i elitserien till hösten
om behov finns.
Sedan skulle det räcka med 1p till mot
Järliilla eller Trollbäcken fiir att säkra
kontraktet.

Med nykorade SM-vinnaren Waem och
SM 3:a Johansson var utsiktema goda. och
det blev 2-2 mot Järf;illa på fi'edagen. I den
avslutande matchen mot Trollbäcken på
lördagen kunde herrar Waem/Johansson
få"permis". då de spelat 6 singel matcher
på8 dagar + dubblar i SM.
Tack vare den goda bredden fick vi 2-2.
genoni Ulf P och Fredrik A.

Nu vilar vi lite och laddar om lor
utesäsongen, där rnålsättning är att kämpa
om l:a platsen.

Till nästa inomhussäsong räknar vi också
med en fin ftrstärkning i form av Ull *
Zacharias, som dä kommer upp i ''mogel
alder".
Fredrik Ahlqvist

H 45 med Björn Stenqvist
H-45Jaget tog säsongen 2005/2006 steget
upp till division l. Denjust avslutade
säsongen 200612007 blev precis så tuff
som vi hade liirväntat oss.
Under hösten lyckades vi endast skrapa
ihop tre poäng e11er oavgjorda matcher mot
Hallstahammar, Lidingö och Saltsj ö-
Duvnäs. Våren inleddes med lorluster mot
seriesuveränen Järfiilla och
Hallstahammar. Efter en ny oavgjord 2-2
match mot Lidingö såg det mycket mörkt
ut ltir oss att klara nytt kontrakt. Vi hade
nu fyra poäng efter lyra oavgjorda matcher
och ryra ftirlustmatcher. Full pott i de två
återstående matchema var ett måste. Det
var precis det vi klarade av också. 4-0 mot
både Saltsjö-Duvnäs och Örebro gjorde att
vi 1ämnade nedflyttningsplatsen i absolut
rätt tid. Vi hamnade på ljärde plats vilket
vi 1år vara nöjda med efter allt "stolpe ut"
tidigare under seriens gång. Serien vanns i

stor stil av Jär*illa och nedflyttade till
division 2 blev Lidingö och Örebro.
Vårt lag bestod av Jan Rydegran, Bjöm
Stenqvist, Peter Puranen, Göran Zwahldn,
Anders Björklund och inte minst
nyliirvärvet Pelle Larsson som deltog i de
tre sista matcherna.

I år är det Fredrik Rogersten t.v. och Krister
Lundin som dQlar på ansvaret ftir Näsaäng. Men
det behövs äver att medlemmarna ställer upp!



TRTINARTIPSET med Stefan Åslin

Hitta ditt slagtempo

Kiinner du igen dig i ftiljande beskrivning
av tennisspelaren Gösta? Gösta tycker att
han kan slå till bollen ganska hårt och
älskar känslan av lyckas med sina

"kanoner". Problemet är att när Gösta
spelar matchspel missar han också ganska
många slag och vid ställningen 0-4 i ltjrsta
set inser Gösta att han måste hitta på något
nytt. Vad göra?? Gösta kommer fram till
att han måste hålla bollen i spel och fr ner
sin felprocent. Nu ser plötsligl spelet
väldigt arurorlunda ut och Gösta lyfter 1ösa

höga bollar i mitten av planen. Det är med
blandade känslor Gösta konstaterar att han
börjar fi med sig poängen och är på väg in
i matchen. Det ärju så tråkig tennis tycker
Gösta!

Vad tycker tränaroraklet Stefan Åslin om
slagtempot här? Foto Kent Åkesson

Detta scenario är ganska vanligt och beror
på att man inte hittat sitt optimala
slagtempo, d.v.s ett tempo där man
bibehåller trycket och pressen på
motståndaren utan att missa.

Ett konkret sätt att träna detta är att dela
upp banan på hälften och använda området
bakom servelinjen som pricktavla ( om du
är avancerad tävlingsspelare gör du
pricktavlan mindre ). Du behöver alltså en
paftner som befinner sig på ena halvan'och
matar långa säka slag över på din
planhalva" ju mer avancerad du äi desto
mer kan din partner sprida bollarna ör er

hela din planhalva. Din uppgift är nu att
träffa i pricktavlan 15 gånger. Om du slår
ut eller i nät blir du av med en poäng. Om
du missar pricktavlan men ändå håller dig i
banan fär du varken plus eller minuspoäng.
Denna övning ger ett tydligt mått på din
säkerhet. Om du efter 10 minuter
fortfarande inte kommit upp i 15 poäng så
ä det troligt att du spelar i ett tempo du
inte riktigt behärskar! Om du å andra sidan
kommer upp i 15 poäng direkt så kanske
du har marginal att öka tempot i dina slag.

Lycka ti ll

Stefan

John-Eric Dahl har fullt 80 år!

Ja, det är faktiskt sant. Ni som sett John-
Eric i tennishallen eller på Näsaäng där han
syns flera dagar i veckan har nog lika svårt
som jag att tro att han är 80 år!
Ska vi tacka John-Eric ltir allt arbete som
han gör ftr klubben får vi ge ut ett
extranummer av Tromben!
Stofi grattis John-Eric !

När detta skrivs har de äldre veteranema
precis besegrat Åkersberga i ett hett
lokalderby, så det är inte att undra på att
John-Eric >er nöjd ut på bilden.

Kenneth Bergbom
ps. Redaktören vill ta tilll?illet i akt och
tacka de äldre veteranema fiir deras arbete
lor klubben.
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I(änner du till vår arbetsmodell?

Du kommer att öka trätfsäkerheten med din marknadskommun kat on och försäljning med vår

arbetsmode I Den bygger på Account Planning som v ntroducerade Sverige för 1 5 år sedan

och som vi nu vidareutvecklat och anpassat t lvåra kunders behov.

Läs rner orn vår arbetsmodell och våra kunders framgångar på www.fa ck.se e ler kontakta

försä lning schefen och våft tennisess Lennaar Lundquist så berättar han mer.

FALCK & CO
IORSÄLJNINC OLH MAR(NÄDT(O IiUN (ÄTI'N

N.j.

TVALL NGATAN 2 B0X 1246 l0l 64 ST0r(HO! l TIL 03 54541440 INFoeFALCK SE W\l\r/ FALC( SL



Björn Sahlin rapporterar

KM - vilken fest - 60 år
Jag börjar som i Bamseklubben med
efterätten ftirst. Vilken grym fest. Michael
Bindefelt kan inte k2irura sig trygg när vi
har sådana festanangörer.
De fick hela hallen att koka. Hör och
häpna, jag har varit på några fester i mitt
liv och jag placerar denna högst på listan.
Hela dagen var ett stort furverkeri av
aktiviteter. Tävlingsj uniorema tvålade dit
seniorema i utmanarmatchen ( Bjöm
Stenqvist höll ett fint tal om att liirlora).
Daniel Biörck säg till att spöa Fredrik
Waem i träracket-turneringen. Pavel tog
Utte i KM finalen henar. Juniorema tog
hem bandyn mot ltiräldrama. Fler
deltagare än någonsin i KM säger att
klubben känns mer som en klubb än
någonsin.

Juniorcupen P 18 och F 18
Pojkar 18 började med att L-G Åkerström
tog grabbarna på en dagstur till Gävle. Där
vårt ankare Jonas Brobeck 1åg hemma i
sjuksängen men Linus Thor hoppade in tog
hem sin singel. Några timmar senare satt
grabbama med varsin r innarburgare i

munnen. 5 - 1 mot Gävle. Nu väntade ett
tungt motstånd , KLTK. Vi kom med vår1

bästa lag men kungliga slog ut oss med 4
2 i matcher där Erik spöade sverigeettan
igen, Marcus vann sin match mot Oliver
Hildebrandt.

'Ij ejenra fick möta KLTK i sin fiirsta
match. Där vi började med att ltjrlora i
supertiebreak i dubbeln. Sedan var det dags
lor iennie an lorlora mot Hilda i
supertiebreak. Därefter fick Rebecca känna
hur det är att liirlora i supertiebreak. Fabbe
gjorde en bra insats men {till i två set.

En ytterst jämn match m. a. o.

ITF
ITF är ett rankingsystem som omfattar alla
upp lill l8 år i hela rärlden. De 11 ra

grandslam tävlingama finns även.lor
juniorer. ITf tä\ linpar är indelade i lem

kategorier, dZir fem är lättast och ett är
svårast. Rebecca, Jennie och Marcus har
spelat en hel del sådana tävlingar och
kommer att fortsätta med det.
Förhoppningsvis når de så langt att de fir
spela en grand slam. Jennie tog 10 poäng i
Norge. Rebecca tog 15 genom att spöa
Jennie i Kramfors. Marcus kvalade in i
Kramfors men lijll i huvud vilket gav 0
poäng.
Gå gäma in på www.itftennis.corn.

Jennie Brobeck är en av många spelare i
klubben som tillhör den yttersta Sverigeeliten,
Foto Kent Åkesson

Vårens Wänlund
Redaktionen har fått starka påtryckningar
om att vi ska följa upp Mats Wänlunds väg
lrån .i>taårssenior til I j uniorveteran.
Många har även påpekat det intressanta i
att läkaren i ltirra numret redan nu kallade
honom lör en medelålders man.
Den här gången bjuder vi på Stefan
Anderssor.rs svar på frågan om hur
mästamötet mellan dom slutade.
"Mästarmötet blev inte så blodigl. Vi
spelade aldrig någon match..lag hade i alla
fall legat på plus i en längre match. Mats
hade lite mer* tyngd bakom slagen.. ."
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Tävlingskommitt6n informerar

NPTK SEAT Open
Försöket sen liirra året. att utöka vår
spofllovstä\ ling med både l ngre
juniorklasser och seniorer har visat sig
framgångsrikt - över 180 deltagare i år är
betydligt flera än fiirra året och nästan en
ltirdubbling sen 2005 ! Vi fick se många
bra matcher och flera av våra egna spelare
gjorde det riktigt bra. Mer om detta på
annan plats i tidningen.

Ston tack lill SEAT som var hur udsponsor
- och till alla som hjälpte till som
tävlingsledare, matchledare, domare och
cafdpersonal. Det är viktiga insatser - och
grunden till art vi lär så ml cket posirir
leedback på våra tävlingar lrån spelare,
ledare och liiräldrar.

Utomhustävlingar
Och - medlemmamas insatser kommer
snart att behövas igen liirfrågningar är på
väg!
1 1-20 maj arrangerar vi igen Stockholms
distrikts Kalle Anka Cup ftr flickor med
I 1- 1 3- och I 5-årsklasser. Vinnarna 1är

representera Stockholm i sommarens
Sverigefinaler i Båstad. Föna året hade vi
över 1 50 deltagare och fick välvilligt låna
banor av Enebyberg IF ftr att klara de
inledande rundorna. Det kommer vi säkefi
att behöva i år också.

Direkt efteråt börjar var egen NPTK
Junior Trophy. 14-18 års-klassema spelas
20-27 maj och 1 0- l2 åringarna spelar 27
rnaj 3 juni.

Också de lite äldre ska ha sitt - vår aruika
veterantävling Globetrotter spelas I 5- 1 9
juni - som vanligt under erlaren ledning av
Anders Svensson.

Slutligen har vi återigen fätt Distriktets
fbrtroende att anangera DM ltir 12-åringar
den 1 8-26 augusti. Det blev en lite jobbig
tumering föna året med mycket regn och '
vår hall under ombyggnad - fast vi ficlc
avsluta med fina finaler i strålande sol. I år
har vi hallen i reserv, så då blir vädret
säkefi bättre....

Vi tar tacksamt emot all hjälp vi kan fä
med tävlingsarrangemangen, liksom man
gärna fir bidra med priser. Kom också
giima och titta på matcherna - det är kul att
se på, det uppskattas av spelarna och det är
fint att vara på Näsaäng. Matchprogram
och tider publiceras i god tid i klubbhuset
och på hemsidan.r Michael Fabricius
Tävlingsansvarig

Efter att ha besegrat Sverigeettan Emil Tzenow,
KLTK, Kalle-Anka Cup vinnaren Nathan
Sereke och totalt vunnit sex matcher stod
Marcus som yinnare av världens största
inomh"usturnerin g. Stort grattis Markus: Foto
Kent Akesson.

Markus Åkerström vann SALK
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Vi var med i tennisskolans
minitenniturnering!
Det är kul att tävla i tennis!

Det finns totalt 7 divisioner och man är 8
spelare i varje division. Varje deltagare
spelar totalt 7 matcher, 2 matcher vid varj e
speltillftille.

Matcherna spelas på lördagar I 8.00-21 .00
då övervåningen står till låns. En division i
taget spelar en hel lördagskväll. Föräldrar
är välkomna att ta med saft och bullar eller
något annat gott. Tanken är att det skall bli
en trevlig kväll med massor av tennis.

Regler
Föräldrar 1är inte blanda sig i matchspelet,
fär inte sitta på banan. Deltagama måste
själva vara så "spelstarka. modiga" att dom
klarar av att döma själva.

Det air viktigt att Du ställer upp på
klubbens regler och inte glömmer bort Ditt
ansvar att passa Dina speltider.

Om Du har frågor eller vill ha mera
infonr.ration så slå gäma en signal till mig
på kontoret eller maila Din adress till mig.
Du fär lättast tag på mig månd-tisd eller
torsdag fm. 09.00- 12.00

Du anmäler Dig pä Elisabetlr@nptk.se
skriv namn, adress, ålder och telefonru.

E.lisabeth Lovisin

"Miniligan"!

"Miniligan" är ett divisionsspel ftir
klubbens yngre juniorer och ftr Dig som
har spelat i tennisskolan under ett par
år och nu gärna vill prova på att spela
matcher.

"Miniligan" är ett perfekt altemativ lor att
Du skall få ltterligare ett träningstillftille
och en möjlighet att testa spelstyrkan mot
andra klubbkompisar.

Vi lrar under fem terminer spelat
"miniligan" och har under åren gjort små
ändringar pa \ägen och ftirhoppningsr is

hittat fram till en spelfom som kommer att
göra divisionsspelet till en jättetrevlig
tillställning. Man ffir spela flera matcher
vid varj e speltillfiille. en dubbel och tv!
singlar. Tanken är att lnan skall fä tid till
att både umgås, vila och spela en,hel del
tennis.

J*



\TKTIGA DATUM UNDER VÅREN
FÖR TENNISSKOLAN.
(Denna lapp är bra att spara!)

Vårterminen 2007

Påsklov vecka l5
Detta innebär att det inte 2ir någon träning
614-13t4
Påsklovsläger 10, 11, 12 och l3 april,
tisdag-fredag 1 0.00-1 3.00 eller 1 3.00-
16.00

Söndagen den 29 april är sista
träningsdagen ltir vårterminen 2007.

Majträning
När klubbens båda träningsterminer är slut
erbjuder vi fem nya veckor av intensiv
tennis. Från den 30 april till 3 juni kan alla
naturligtvis anmäla sig, och liir Dig som
stått på väntelista är det en bra chans till
mycket tennis. Du kan spela 1-3 gånger per
vecka och det kostar 500:-, 900:- eller
1.200:-.

Majträningen startar den 30 april.

Åndrade träningstider
Den 1 maj är en röd dag,
rräningen nFras då rill den 5 juni

Den 17 maj är en röd dag, triiningen flyttas
då till den 7 juni.

Den 28 maj är en röd dag, träningen flyttas
då t ill den 4juni.

Sista anmälningdag

Grillavslutning den L juni
på Näsaäng 17.00

Sommarläger
På nedanstående rader ser du vilka läger vi
arangerar i sommar.

Sommarläger 1,3,4,5 och 6 kostar I .200:-.
sommarläger 2. 1.000:-
(pga midsommarafton)

Sommarläger I ll/6 - 1516
Klockan 14.00-17.00

Sommarläger 2 18/6 -2116
Klockan 10.00-13.00/l 3.00-1 6.00

Sommarläger 3 25/6 -2916
Klockan 1 0.00- 1 3.00/13.00-1 6.00

Sommarläger43017-318
Klockan 10.00- 13.00/13.00- 16.00

Sommarläger 5 6/8- 10/8
Klockan 1 0.00-1 3.00/1 3.00- I 6.00

Sommarläger 6 l3l8 - 1718

Klockan 10.00- 13.00

Är Du fttdd 1998-99 och är sugen på att ev.
bli uttagen till spel 2 ganger i veckan under
höstterminen 2007 eller delta i "Miniligan"
Anmäl Dig då till uppstart vecka 34
2007. Vi tränar måndag - fredag 10.00-
r 3.00.

Hösten 2007 startar helgen den 1/2
september. Sista anmälningsdag är den
17 augusti.

Anmälningsblanketten till vårens
och sommarens aktiviteter finns
med som lösblad i detta utskick!

Y

v

v

v

den 20 april!



Senior-KM och Junior
Anndl dig ti 2007-års utomhus-KM. Nedanföljer all den information som du behöver.

Datum 10- 18 augusti

Speltider Juniorklasserna spelas fr.imst på dagtid.
Seniorernas matcher startar tidigqst I7.00 påtardagar.
Om man deltaget i många klasser måste man kunna spela

flera matcher på samma dag.

Sturtavg. singel 150:-förseniorer100:-forjuniorer dubbel 100:- Betalss innan mstchstqrt

Lottning 6 augusti

Bollu Penn pro (gas)

Seniorklasser

1. HerningelA + kval
öppen dvenför juniorer

2. Herrsingel B + kval
Öppen tiven far juniorer

15.
3. Eensingel C ( övrigadock ej juniorer ) 16.

4. Dantsingel
öppen .i|en för juniorer

5. Heftdubbel
Öppen även för juniorer

6. Damdubbel
Öppen civen för juniorer

7. Mixed alla åldrar
8. Generationsdubbel

Pojksingel 12

17. Veterandubbel herrur 75 och
iildre

Juniotklasset

Veterunsingel henar 55
Veteransingel henar 65 och
iildre
Veleransingel henar 75 och
dldre
Yeteransingel damer
Vetersndubbel hetat 65 och
iildre

Pojksingel 16
Flicksingel 16
Pojksingel 14
Flicksingel 14

22.

Flicksingel 12
Pojksingel 10
Flicksingel 10

12.
13.

14.

18.
19.
20.
21.

9. Juniorveteransingel herrar 35 23.
10. Veteransingel herrar 45 24.
11. Veterandubbel hetat 45 och iildrc 25.

Anmtilan Skall ske på anmälningslistq på Nha.ing senast
torsdssen den 2 aususti

Förbehåll Föfiehåll kqn INTE lämnas. Kan man inte spela på. utsatl tidfår man sjiilv kontakta
molslånd&ren och spels mstchen innan niista match.

Övrigt * Tävlingsledningenförbehåller sig r.itten att begr(insa antalet spelare/klass
yidfor högt/lågt deltagarantal. Trivlingsledningen förbehåller sig rcitten
att spelatissa Llasser med kval.
Msn kan deltaga i två singel- och nå dubbelklasser.
Spelprogram anslås på ndsa.ing torsdagen den 9/8 e;fter kl. 18.A0.

Frågor Ring NPTK-kansliet. 08 - 756 22 02 
.

LYCKA TILL !



Tromben Vårbruk på Näsaäng

l\4edlemstidning utgiven av NPTK, Näsbyparks
Tennisklubb iTäby.

Ansvarig utgivare: Kenneth Bergbom
ld6 och redigering: Kenneth Bergbom

Tromben utkommer med tre nr per år och
distribueras gratis till alla medlemmar.

Medlemsavgift vuxen: 500 kr. Medlemsavgift
barn: 250 kr. Familj: 900 kr.

Tromben har fått sitt namn efter ett otagbart
tennisslag. Det är en mycket bakåtskruvad
stoppboll som slår ned på mottagarsidan men
far tillbaka som en bumerang.

Adress till klubben: Näsbyparks Tennisklubb
Bergtorpsvägen 41, 183 64 Täby.
Tele: 08-756 22 02, fax: 08-756 41 10.

E-mail: info@nptk.se

Hemsida: www.nptk.se

Kansliet har öppet:
Mån dag - fredag 9-18.

Hailen är öppen för spel alla dagat T-23.
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...Utanför banorna...

På banorna...

... Men sen blir det fint!


