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Näsbyparks Tennisklubbs styrelse lämnar härmed följande berättelse över verksamheten  
under räkenskapsåret 2021-07-01 – 2022-06-30 som är klubbens 76:e verksamhetsår. 

 
Klubbens årsmöte hölls den 27 september 2021. Styrelse, revisorer och valberedning har 
därefter bestått av följande sammansättning. Inom parentes ( ) anges när den 2-åriga 
valperioden går ut för ordinarie styrelseledamöter. Övriga funktionärer är valda på ett år. 
 
 

Styrelse            Ansvarsområde 
Ordförande     Joachim Haas        (2022)  Ordförande, Klubbutveckling, Ny hall 
Ledamöter      Michael Fabricius (2023)   Ekonomi,Tävling    

                  Fredrik Hägglund (2023)   Sponsring, Projekt  
  Jonas Bonn         (2023) Projekt 

Sofi Håkanson      (2022)    Sponsring, Projekt 
Mikael Angervall  (2022) Anläggningskommittén                                                     
Dalibor Turina       (2022)    Tävlingskommittén 

          
                                                                                        
Suppleant nr 1 Anna Mårtensson          Lämnade under året         
Suppleant nr 2                    Karin Gardes         Sponsring, projekt 
 
Revisorer 

Revisor                                   Caroline Ståhlberg 

 

Valberedning 
Ordförande                          Anders Björklund 
Ledamot                              Maria Eugenia Quiroga de Ekman 
Ledamot                              Patric Lundin                       
 
 
Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. Styrelsearbetet efter 
branden har inneburit att det har varit en mängd komplicerade frågor av både kort- och långsiktig 
karaktär att hantera. Det har resulterat i ett stort antal möten i olika konstellationer utöver 
styrelsemötena. Därutöver har det varit ett flertal möten med Täby Kommun, kommittémöten kring  
tävlingsverksamheten, träningsverksamheten, anläggningsfrågor, klubbaktiviteter, med mera.  
 

Styrelsen och personalen har haft stöd i verksamheten av fem medlemskommittéer: 

 

Anläggningskommittén Mikael Angervall ordförande 

Klubbkommittén Stina Sandwall ordförande   

Tävlingskommittén Dalibor Turina ordförande 

Näsaängskommittén Joachim Haas ordförande 

Sponsringskommittén Sofi Håkanson ordförande 
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Styrelsens sammanfattning 

 
Ekonomi 
 
Ekonomin i verksamhetsåret påverkades fortsatt av branden i augusti 2020. 
 
Positivt för ekonomin var att nästan normal verksamhet kunde återupptas när den provisoriska 
tälthallen blev klar och kunde tas i bruk. Negativt var att den inte var klar förrän i början av 
november, vilket var senare än förväntat. Det innebar att både träningsgrupper och banuthyrning 
kom i gång sent och att klubben gick miste om motsvarande intäkter samt tappade många barn till 
andra verksamheter. 
 
Ekonomin har i tillägg belastats av de stigande elpriserna, vilket förväntas bli än värre under 
innevarande verksamhetsår. 
 
Resultatet blev därmed en del sämre än det budgeterade underskottet på 497’. Huvudsiffrorna blev 
följande: (x 1,000 kr - förra året i parantes): 
 

• Totala intäkter: 10,905 (9,794) 

• Varav netto-omsättning: 9,624 (3,338) 

• Resultat: - 788 (+ 490) 

• Eget kapital: 1,895 (2,682) 

 
Den konsekventa satsningen på kärnverksamheten d.v.s. tennisaktiviteterna har medfört  
att klubben trots underskottet har ett fortsatt betryggande eget kapital. 
 

 
Den provisoriska tennishallen 
I början av november kunde den provisoriska hallen äntligen tas i bruk. Att få till den provisoriska 
tennishallen var en förutsättning för att Näsbyparks Tennisklubb skulle överleva som en året runt 
klubb. Hallen har tagits emot på ett mycket positivt sätt av medlemmarna, vilket märktes inte minst 
under Inomhus-KM. Hallen innebar också att vi återigen kunde starta tennisskolan, vuxenkurserna, 
abonnemangen, divisionspelen, drop-in aktiviteterna samt spela hemmamatcherna i seriespelet. 
 
Anläggnings – och klubbkommittén och personalen lade ned ett enormt arbete med att få till 
tennishallens funktionalitet och trivsel på bästa möjliga vis.  Under året dök det också upp                         
ett antal barnsjukdomar att lösa.  
 
Jonas Bonn, Johan Orest och Mikael Angervall lade samtidigt ned många timmar på att få till 
bodarna. Bodarna stod färdiga strax före julhelgen. Vilket innebar att spelarna kunde byta om och 
duscha på plats och att personalen efter 18 månader fick en arbetsplats. 
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Den permanenta tennishallen 
Under verksamtsåret togs det första spadtaget till den nya tennishallen som Täby Kommun bygger. 
Hallen förväntas vara klar i augusti 2023. Diskussioner pågår med Täby Kommun om hyresvillkor för 
den nya hallen samt om användandet av tälthallen efter augusti 2023, så att avtal ska vara på plats i 
god tid. 
 
Tennishallen kommer att bestå av 5 tennisbanor + ytor för kontor, omklädningsrum, café, och gym.   
Tyvärr kommer de sociala ytorna att vara mindre än i den gamla tennishallen. Detta eftersom Täby 
kommun inte tagit höjd för de nya krav som ställs idag jämfört med 1974, då den gamla hallen 
byggdes. Det gäller spelytans storlek men framför allt krav på miljörum, handikaphiss/toaletter, 
uppvärmningscentral, fläktrum m.m. vilket sammantaget betyder runt 25% mindre yta för andra 
ändamål. 
 
Mot bakgrund av att klubben under nästan 10 år har framfört behovet av en större hall, samt att 
detaljplanen för Viggbyholm 74:2 innehöll en tennishall med sju banor, så stred styrelsen in i det 
längsta för att få till en större hall.  Styrelsen hade även kommit överens med en finansiär som var 
med och bjöd på den sista markbiten för att få till en större anläggning. Tyvärr vann en extern 
intressent till slut budgivningen kring den sista markbiten.  
 
Trots ovanstående så ser styrelsen naturligtvis fram emot en ny och modern tennishall. 
 
Joachim Haas, Michael Fabricius och Mikael Angervall har lagt ned ett oändligt antal timmar på 
möten i frågor som en större anläggning, hyresavtal, hallen ut- och invändigt. 
 

 
Återuppbyggandet av NPTK  
 
Klubbens 76:e verksamhetsår har fortsatt präglats av branden och dess effekter.  Mycket tid har lagts 
ned på tälthallen och att få till den kommande permanenta hallen så bra som möjligt.  
 
När tälthallen väl stod klar inleddes också arbetet med att återigen komma igång med 
kommittéarbetet. Därför anordnades en kväll på Scandic Hotell där styrelse, personal och 
kommittéledamöter samlades för att spåna och forma verksamheten framöver.  
 
Ett år utan tennishall samt en försenad höststart på grund av tälthallens försening innebar också att 
vi tappade ett stort antal barn och ungdomar i tennisskolan. Under året inleddes ett omfattande 
rekryteringsarbete för att få tillbaka barnen och marknadsföra vår sport. Kommunens barn i 
årskurserna ett till nio bjöds via skolorna bland annat in till öppna hus under höst- och sportlovet. 
Högstadieungdomarna bjöds in till att prova på tennis under fem fredagskvällar. NPTK fick besök av 
cirka 100 barn både på höst- och sportlovet! Tränarna höll i aktiviteterna. Projektet möjliggjordes via 
bidrag från Svenska Tennisförbundet. Något som Näsbyparks Tennisklubb är mycket tacksamma för. 
 
 
Mot ovannämnda bakgrund är det positivt att kunna konstatera att NPTK haft sportsliga framgångar i 
seriespelet och i individuella tävlingar. Liksom att intresset för att delta i klubbmästerskapen och 
andra klubbaktiviteter är fortsatt stort. Mixen av en professionell tränarstab och ett ideellt 
engagemang ligger bakom detta.    
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Klubbaktiviteter/ Klubbutveckling 

 
Todd Åkesson (bilden) har fungerat som motor för klubbaktiviteterna och har till sin hjälp 
haft Kenneth Bergbom, Björn Sahlin, Joachim Haas, Elisabeth Lovisin och klubbkommittén.  
 
En stor del av arbetet har handlat om att genomföra, skapa och utveckla sociala aktiviteter, 
klubbtävlingar, Kroatienresorna och drop-in aktiviteterna. 
Exempel på sociala aktiviteter är: 

• Kroatienresan på hösten 

• Klubbmästerskapen inomhus 

• Klubbmästerskapen utomhus 

• KM-fest utomhus 

• Vuxenkursaktiviteter 

• Vårens städdag med cirka 80 medlemmar på plats 

• Höstens städdag med 60 medlemmar på plats 

• ”Prova på att spela match” för vuxenkursdeltagarna  

• Drop-in verksamheten 

• Sommarlovslägren för barn 

• Miniligan 

• Diverse tävlingsresor 
 

Starkt medlemsengagemang 
 

Satsningarna på sociala aktiviteter har bidragit till att stärka det ideella ledarskapet och klubbkänslan. 
Några exempel på det är: 

• Alla som engagerat sig för att få till tälthallen och göra den så trivsam som möjligt. 

• Alla medlemmar som ställde upp i samband med iordningsställandet och upprustningen av 
 grusbanorna vid vårens underhållsarbete på Näsaäng.  

• Alla funktionärer som hjälpte till under våra tävlingar. 

• Lagledare och föräldrar som ser till att vi kan ha alla serielagen igång. 

• Allt arbete som skett i kommitté- eller projektform. 

• Alla som jobbat i det tysta med våra anläggningar och med vår verksamhet. 
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Drop – in tennisen 
 

 
 
Lättade restriktioner och tillgång till tälthallen innebar att drop-in aktiviteterna kunde starta i 
 november.  
 
Klubben har under året haft fem drop- in aktiviteter; Frukosttennisen på fredagar,  
Torsdagstennisen, Dubbeltennis på torsdagskvällar på Näsaäng, Lördagstennisen på Näsaäng och 
Damtennisen på söndagar  
 
Tanken med konceptet för drop-in verksamheten är att det ska vara möjligt att komma till klubben 
och spela tennis under trivsamma former utan att man behöver ha någon att spela med och utan att 
man behöver bestämma sig långt i förväg.  Målsättningen med aktiviteterna är att öka 
tennisspelandet, att medlemmar ska lära känna varandra och hitta nya spelkamrater samt att stärka 
klubbkänslan. 
 

 
På Näsaäng har vi även haft Onsdagstennis runt lunchtid. En träningsaktivitet med föranmälan. 
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Kroatienresorna 

 
Efter två års uppehåll på grund av pandemin så kunde vi återigen arrangera våra Kroatienresor. 
I månadsskiftet september/oktober åkte 44 vuxna Näsbyparksspelare och sex tränare till Makarska. 
Vårresan gick till Biograd . De över 90 deltagarna bestod av A-lagsspelare, juniorer, 
seniorer, tävlingsveteraner, vuxenkursdeltagare och veteraner. Resan har blivit ett oerhört 
uppskattat inslag i klubblivet. Två pass tennis, rörlighetsträning och social samvaro stod på 
programmet.  Björn Sahlin med hjälp av Todd Åkesson planerade och genomförde resan på bästa 
tänkbara vis. Under veckan såg de tillsammans med tränarna Stefan Åslin, Andrej Tonejc, Pontus  
Snällman, Bardia Salehi, Eric Carlbom, Jonathan Kidane, Aftab Baig, Kenneth Bergbom, Daniel 
Renström, Saga Koch och Johan Orest till att göra resan extremt uppskattad bland deltagarna. 
Utöver dessa hade Tennisgymnasiets deltagare varsitt pass som tränare. 
 
Den interna tävlingsverksamheten 
 
NPTK:s interna tävlingsprogram såg ut enligt följande under verksamhetsåret:  
 

• Klubbmästerskapen inomhus för juniorer och seniorer 

• Klubbmästerskapen utomhus för juniorer och seniorer 

• Tennisskole-KM i juni 

• Divisionsspelet på söndagar 

• Dagtidsdivisionsspelet 

• Damdubbeldivisionsspelet                         



8 

 

TI Klubbmästerskapen utomhus deltog 209 (f.å 260) medlemmar som gjorde 347 starter (f.å 460). Det 
får anses positivt att KM samlade så många deltagare efter ett år utan en tennishall.  
 
I januari kunde vi efter ett års uppehåll återigen arrangera Klubbmästerskapen inomhus. Trots att vi 
fick förhålla oss till rådande restriktioner på grund av pandemin så märktes det att längtan bland 
medlemmarna var stor till att träffas och mäta sina krafter på tennisbanan. I klubbmästerskapen 
inomhus deltog 242 (2019. 264) medlemmar som gjorde 364 (2019.390) starter. Det innebär att över 
20 % av klubbens medlemmar deltog i KM! 
 
Klubbmästerskapen har blivit ett mycket viktigt socialt evenemang som samlar spelare i alla åldrar 
och nivåer. Klasser som Mixeddubbel A o B, Generationsdubbel A o B, Damsingel A, B och C, 
Herrsingel C har fått till följd att alla kan vara med och tävla. KM samlade alltifrån elitspelare, 
juniorer, elitveteraner, vuxenkursdeltagare, motionärer och rena nybörjare. 
30 st. damdubbelpar och 39 st. mixedpar kan nämnas som några exempel! 
KM utomhus avslutades med en uppskattad klubbfest där specialpriser delades ut. Det korades även 
en klubbmästare i Sten Sax Påse. Max Nylander besegrade Stefan Åslin i finalen. 

 

 
Bilder från klubbmästerskapen utomhus. Ovan t.v. Damsingelfinalen blev en match mellan junioren Lydia Allgårdh 
och veteranen Sofi Håkansson. Den här gången drog junioren det längsta strået. Ovan t.h. Mixeddubbel A vanns av 
Maria Seger och Jesper Carlsson Seger som i finalen besegrade Björn Sahlin och Johanna Ström.Nedan. Fr.v. Max Nylander                        
och Viggo Fogel fickdela på Fair Play priset. Felix Pettersson ”vann” årets spjut”. Mikael Zetterberg vann årets bragd                    
efter tre klassegrar och ”Svettdroppen” för flest spelade games i KM, 266! 
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Divisionsspelen 
I början av 2022 kunde NPTK återigen starta divisionsspelen: Singeldivisionsspelet på söndagkvällarna 
och damdubbeldivisionsspelet på söndagar och tisdagar. Under våren startades också ett 
dagtidsdivisionspel på onsdagarna. Det blev populärt och samlade cirka 30 damer och herrar.  
 
 

Den externa Tävlingsverksamheten 

                                                         
Dalibor Turina lade i vanlig ordning ned mycket tid på klubbens tävlingsarrangemang.  

 
Dalibor Turina ledde arbetet i tävlingskommittén. Övriga kommittéledamöter var  
Michael Fabricius, Patrik Nylander, Madeleine Koch och Marcus Fogel. 
 
Lättade restriktioner och tillkomsten av tälthallen gjorde det återigen möjligt att arrangera tävlingar. 
 
Tävlingsprogrammet är brett och ger både juniorer, seniorer och veteraner möjlighet att tävla på 
hemmaplan. Tävlingarna ger samtidigt våra egna utbildade domare och tävlingsledare värdefull praktik 
i sina funktionärsroller. Tävlingarna ger också ett icke oväsentligt ekonomiskt överskott.  
 
 
Klubbens externa tävlingsprogram omfattade under verksamhetsåret sex sanktionerade 
tävlingar: Audi Danderyd Open -SM-serie, NPTK Open inomhus, Audi Danderyd Junior Trophy, Audi 
Danderyd Mini Junior Trophy, Sommartourstävlingen Audi Danderyd Open och NPTK Veteran Cup. 
Klubben har även under året arrangerat en enkelmatch för division 1 damer. Klubben stod också som 
värd för Lag-SM slutspelen utomhus för D 45, H 45 och H 75. 
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Audi Danderyd Open – SM-serien 
 
I augusti -21 arrangerades Audi Danderyd Open – SM-serie. Det var den sista av tre deltävlingar i 
SM-serien. Det innebar att de Svenska Mästarna utomhus korades på Näsaäng.  
 

                            
John Hallqvist Lithén vann herrklassen genom att besegra Simon Freund i finalen. Nämnas kan att NPTK;s Christoffer 
Solberg hade matchboll på slutsegraren. Johanna Ström t.h var i storform i tävlingen och tog sig ända fram till final.     
Bland annat besegrades Kajsa Rinaldo Persson som representerat Sverige i Billie Jeans King Cup (tidigare Fed Cup).                                              
I finalen blev Lisa Zaar för svår. Lisa vann därmed sin femtonde (!) match i följd på Näsaäng.  
 

 

Audi Danderyd Open – Sommartouren juni 2022 

 
I början av juni arrangerade NPTK sommartourstävlingen Audi Danderyd Open för fjortonde gången. 
Hungern efter att titta på svensk elittennis var som vanligt stor bland våra medlemmar. 
Tävlingen blev även ett efterlängtat tillfälle för våra spelare att tampas med den svenska eliten. 
 
Under finaldagen av Audi Danderyd Open anordnades en buffé för klubbens ideella ledare och 
samarbetspartners. Caféet hade laddat med hamburgare och delikata bakverk för övriga besökare. . 
Inbjudna var bland annat alla som hjälpt till med vårens tävlingsarrangemang, lokalpolitiker, 
sponsorer samt gäster från Stockholms Tennisförbund och Svenska Tennisförbundet. 
 
 

 
De över 100 åskådarna som var på plats fick se två mycket välspelade och spännande finaler. Karl Friberg som kom direkt 
från vinst i en 15.000 dollarstävling besegrade Jonas Eriksson Ziverts med 6-2 2-6 7-5. Det var tredje gången gillt för Karl 
Friberg som tidigare förlorat i två finaler. Damklassen vanns av ukrainskan Daria Yesepchuk som vann mot Louise 
Brunskog med siffrorna 6-3 3-6 6-2. 
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Övriga sanktionerade tävlingar 
Under sportlovet spelades Nptk Open - för 42:a gången i hallen. Tävlingen samlade i år 138 (jmf.2019, 
172) deltagare. Glädjande var också att våra egna spelare visade framfötterna. Olivia Mattsson (FS 12) 
och Filip Forsberg (HS) gick till semifinal. 
 
 
Utomhustävlingen Audi NPTK Junior Trophy arrangerades för 28:e året på Näsaängsbanorna.  10- och 
12-årsklasserna gick under namnet Audi Danderyd Mini Junior Trophy.  PS och FS 14 A ingick som en 
deltävling i Tennisförbundets JSM-Race. Tävlingarna har etablerat sig som en av de absolut största 
juniortävlingarna i Stockholm. 440 st. (jmf. 2019,442) deltog i årets tävling. De äldsta klasserna ingår 
som en deltävling i Stockholm Junior Tour. 
                                                                                                                                                                                 
Näsbyparks TK nådde fina framgångar i tävlingarna.  Jesper Seger Carlsson vann HS 21. Viveka Gardes  
Koutny och Axel Mårtensson gick till final i FS 16 resp. HS 21. Astrid Sandwall Törnqvist gick till semifinal 
i FS 16. 
 

För 24:e gången genomfördes veterantävlingen NPTK Veteran Cup på Näsaäng. 
Tävlingen omfattade i år 12 singelklasser och samlade mycket starka startfält i åldrarna 35 till 
dryga 75 år.  124 (Jmf. 2020, 120) veteraner deltog i tävlingen.  
 
Det gick mycket bra för klubbens spelare. Mona Zätestam DS 45, Sofi Håkansson DS 55, Patrik 
Blomqvist HS 50 och Börje Skånberg HS 75 vann alla sina klasser! Maria Seger gick till final i DS 45. 
Andre Alagic H 40 och Jan Gertoft H 75 gick till semifinal. 
 
Ett stort tack till tävlingsledaren Anders Björklund som tillsammans med tävlingskommittén och 
tävlingsveteranerna svarade för ett föredömligt arrangemang. 
 

Tävlingskommittén med Dalibor Turina som motor har på ett mycket förtjänstfullt sätt tillsammans 
med ideella ledare och personalen lagt ned ett enormt arbete för att klara av alla tävlingar och 
seriearrangemang. Ett stort tack till alla som på ett föredömligt sätt har hjälpt till som tävlingsledare, 
matchledare, domare, grillare med mera. 
 

 
Ett stort tack också till vår tävlingssponsor Audi Danderyd som gett oss möjlighet att utveckla våra 
tävlingar och kringarrangemang. 
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Vuxenkursverksamheten 
Efter ett års uppehåll på grund av att vi stod utan en tennishall så kunde vi återigen starta 
vuxenkurserna i början av november. 
Glädjande nog visade det sig att intresset för våra vuxenkurser var fortsatt högt. 
När vårterminen startade så deltog cirka 250 medlemmar i verksamheten. 
NPTK arrangerade vuxenkurser sju dagar i veckan.   
 
Sju vuxenkursläger arrangerades under året där man tränade fyra dagar i följd i en och en halv timme. 
Todd Åkesson höll i dessa mycket uppskattade aktiviteter och hade flera klubbtränare till sin hjälp. 
 
Vuxenkurserna är en mycket viktig del i klubbens verksamhet. Dels för att det ligger i klubbens intresse 
att utbilda nya tennisspelare, dels som stimulans till att få fler motionärer att ta del av klubbens övriga 
aktiviteter.  
Eleverna omfattar allt från rena nybörjare till erfarna spelare som vill förbättra sin spelstyrka. 
Många av deltagarna i vuxenkurserna följde med på Kroatienresorna, deltog i divisionsspelet, drop-in 
aktiviteterna och i de interna klubbtävlingarna.  
 

 
Klubbkommittén 
Stina Sandwall ledde arbetet i klubbkommittén. Övriga kommittéledamöter var Tobias Nordqvist, 
Maria Hyborn, Sophie Nylander, Anna Mårtensson och Malou Wålinder. Kommittén lade ned mycket 
tid på att inreda tälthallen och göra den så trivsam som möjligt. Kommittén har även hjälpt till med 
att starta utomhussäsongen på Näsaäng, finaldagen av sommartourstävlingen Audi Danderyd Open. 
Mycket arbete har också lagts ned på att förbereda jubileumsfesten den 3 september.                      
Stina Sandwall har lagt ned många timmar på att hjälpa till med utformningen av den nya 
tennishallen som ska stå klar hösten -23.   
 
 

Sponsringskommittén 
En sponsringskommitté bildades under året. Kommittén bestod av Sofi Håkanson, Karin Gardes, 
Maria Eugenia Quiroga de Ekman och Fredrik Hägglund. 
Kommittén har tillsammans med Björn Sahlin och Kenneth Bergbom tagit fram olika paket. En del av 
paketen vänder sig till företag och privatpersoner som vill kombinera synlighet med tennisaktiviteter. 
Andra paket är inriktade mot enbart marknadsföring. Arbetet med att intressera medlemmar och 
företag inleddes under slutet av verksamhetsåret. 
 
Styrelsen vill rikta ett stort tack till vår huvudsponsor Audi Danderyd, ICA Stop, Magnusson 
Fastighetsmäkleri Täby, Täby Färg, Kvik Arninge, Tandläkargruppen Täby Centrum, Top Formula, 
Personlig Gåva Gant, Prishuset, och Team Schillström. 

 
Ungdoms- och elitverksamheten 
Samtidigt som klubben skördat framgångar på högsta nationella nivå har NPTK också mängder med 
vinster i mindre regionala tävlingar. 
 
NPTK har haft ledare ute på de största svenska juniortävlingarna. 
 
Under året fortsatte satsningen på den fysiska träningen för tävlingsgruppen. En mindre grupp hade 
träning på Friskis och Svettis. Resten av tävlingsgruppen hade fysträning i hallen. Bardia Salehi skötte 
den dagliga fysiska träningen med Kalle Engström som mentor i bakgrunden. 
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Gustav Hasslegren t.v. gick till final i JSM racets slutspel i PS 18. I JRM inomhus spelades en ren Näsbyparks final i FS 16, 
Louise Ternström vann mot Viveka Gardes Koutny. I samma klass gick Astrid Sandwall Törnqvist till semifinal.   

 
 

 
På seniorsidan utmärkte sig främst Gustaf Ström och Christoffer Solberg. Gustaf Ström kvalificerade sig till  NCAA 
slutspelet i singel. Hemkommen från collegelivet så vann han sen den första deltävlingen i Senior-SM i Beddinge.  
Christoffer Solberg vann bland annat vintertourtävlingen Bonaqua Open. Christoffer tävlade även flitigt internationellt.  
 

                                                                                                                                     
Seriespelet  
 Under hösten 2021 återupptogs seriespelet inomhus efter ett års uppehåll på grund av Pandemin.                                   

   
Kaptener och damlag efter en avslutad seriematch. 

Klubbens A-lag på damsidan deltog för 19:e året i följd inom ramen för svensk elittennis (lagen ska då 
ligga i elitserien eller division 1). Damlaget slutade på fjärde plats i division 1 norra. 
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Utomhus kom laget på andra plats i division 1. I laget spelade under året Johanna Ström, Saga Koch 
Jenny Larsson, Agnes Mittenegger, Viveka Gardes Koutny, Astrid Bergh, Lisa Snällman, Maria Seger, 
Wilma Bergqvist och Louise Nielsen. Björn Sahlin och Stefan Åslin var ledare för laget. 

 

 
A-laget på herrsidan deltog för 20:e året i följd inom ramen för svensk elittennis. Laget kom på fjärde 
plats i division 1 inomhus. Utomhus kom laget på tredje plats i division 1. I laget spelade Christoffer 
Solberg, Vito Tonejc, Gustav Hasslegren, Jonas Bergbom, Max Pettersson, Vincent Turina, och Hampus 
Hägglund. Andrej Tonejc var ledare för laget. 
 
F-15 laget kom på tredje plats i division 1. I laget spelade Louise Ternström, Astrid Sandwall  
Törnqvist, Viveka Gardes Koutny, Lisa Snällman, Lydia Allgårdh och Ingrid Schalin. Björn Sahlin och 
Stefan Åslin var kaptener. 
 
P-15 laget kom på andra plats i division 2. I laget spelade Milo Carenco, Robert Moldovan, Alexander 
Johansson och Victor Moazed Ernfalk. Andrej Tonejc var kapten. 
 

Träningsverksamheten 
 
I början av november kunde NPTK äntligen starta tennisskolan på nytt. 
Tennisskolan har bedrivits under Elisabeth Lovisins ledning av Björn Sahlin, Todd 
Åkesson, Andrej Tonejc, Pontus Snällman samt ett 10-tal hjälptränare, oftast äldre juniorer.  
 
Tennisskoleläger i syfte att ytterligare öka intresset genomfördes under jul- och påsklovet.  

                                     
Under sommarlovet arrangerades traditionsenligt sju mycket populära sommarläger. 
 

 
Den mer tävlingsinriktade träningen har genomförts under Kenneth Bergboms ledning av Björn Sahlin, 
Elisabeth Lovisin, Stefan Åslin, Andrej Tonejc och Todd Åkesson 
 

 

A-laget på herrsidan deltog för 19:e året i följd inom ramen för Svensk Elittennis. Laget svarade för en 
riktig kämpainsats och slutade efter stor dramatik på femte plats i division 1 vilket innebar förnyat 
division 1 spel nästa säsong. I laget spelade: Christoffer Solberg, Vito Tonejc, Gustaf Ström, Jonas 
Bergbom, Simon Stenlund, Jonas Lindbäck, Filip Engström, Magnus Öhrvall och Anton Waern. Stefan 
Åslin var huvudansvarig och hade till sin hjälp Andrej Tonejc, Kenneth Bergbom och Bardia Salehi. 
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Rekrytering 
 

 
 
Under året inleddes ett omfattande rekryteringsarbete för att få tillbaka barnen och marknadsföra 
vår sport. Kommunens barn i årskurserna ett till nio bjöds via skolorna bland annat in till öppna hus 
under höst- och sportlovet. Högstadieungdomarna bjöds in till att prova på tennis under fem 
fredagskvällar. NPTK fick besök av cirka 100 barn både på höst- och sportlovet! Tränarna höll i 
aktiviteterna. Projektet möjliggjordes via bidrag från Svenska Tennisförbundet. Något som 
Näsbyparks Tennisklubb är mycket tacksamma för. 
 
 

Utbildning 

Satsningen på klubbens ambassadörer, tränarna, fortsatte under året. Flera tränare deltog i Region 
Stockholms tränarutbildning. NPTK var även representerade på Region Stockholms tränarträffar.  
 
Ett antal tränarträffar genomfördes också under året. Elisabeth Lovisin höll i träffarna.  
 

 
Tennisgymnasiet 
 
Tennisgymnasieverksamheten bedrevs tillsammans med Tibble Gymnasiums regi. Region Stockholm 
och Svenska Tennisförbundet är uppdragsgivare.  
 
Tennisgymnasieverksamheten innebär att eleverna får ökade träningsmöjligheter samt poäng i sin 
specialidrott. NPTK är mycket positiva till samarbetet med Tibble Gymnasium. Det innebär att 
eleverna har flera linjer att välja på samt att vi får möjlighet att samarbeta med flera idrotter.  
Under året har eleverna tränat vid tre tillfällen i veckan på skoltid.  Gästspelare har också 
deltagit regelbundet i träningen.  Stefan Åslin är ansvarig för kontakterna med skolan och har 
tillsammans med Andrej Tonejc, Björn Sahlin och Todd Åkesson stått för träningen på banan. 
 

Samarbetet med Futuraskolan, Bergtorp 
 
Samarbetet med Futuraskolan fortsatte under året och innebär att de elever som blir antagna får 
träna 1-2 gånger i veckan på skoltid. Andrej Tonejc och Björn Sahlin ansvarade för träningen under 
året. 
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College 
Den mer tävlingsinriktade träningen har även inneburit att flera av klubbens spelare fått möjlighet till 
collegespel i USA.  Det är ett mycket bra betyg till klubbens verksamhet och ett mål för flera av spelarna 
som är med i tävlingsgruppen. 
Under året var Gustaf Ström, Vincent Turina, Vito Tonejc, Wilma Bergqvist, Erica Hellbe och Tilde 
Höweler Lundin NPTK-spelare på college. 

                                  
Gustaf Ström växlade mellan att spela första- och andra singel för University of Arizona som vann sin conference för 
första gången. T.h ser vi Tilde Höweler Lundin som blev utnämnd till bästa kvinnliga nykomling bland alla idrotter på 
Barton University. 
 

 Seniorverksamheten 
 
 Våra tävlingsspelande veteranspelare omfattar totalt ett drygt 30-tal tävlingsinriktade spelare som 
tränar regelbundet och deltar med framgång i både seriespel och i individuella tävlingar. Mycket 
glädjande är att antalet tävlande damveteraner ökat markant under senare år. Flera av spelarna på 
dam- och herrsidan tillhör den absoluta Sverigeeliten.  
 

Maria Seger har haft ett fantastiskt år. SM-Guld i DS 50 utom- och inomhus. Men högst smäller att Maria gick till 
semifinal i individuella VM i Florida! Börje Skånberg har också haft ett bra år. Semifinaler i VSM i HS-80 utom- och 
inomhus kryddades med ett Lag-VM silver i H-80 klassen på Mallorca. 
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Seriespelet 
                  

                  
   D 45 laget vann Lag-SM silver i slutspelet som gick av stapeln på Näsaäng. NPTK arrangerade slutspelen för D och H 45 
  Johan Orest och Linda Neffler stod för det lyckade arrangemanget.   
 
                                            

Under året har NPTK deltagit med många lag i seriespelet. Flera lag har också varit framgångsrika. 
 
D-45 laget vann division 1 utomhus och kvalificerade sig därmed till Lag-SM slutspelet som 
arrangerades på Näsaäng.  I slutspelet besegrades Sigtuna med 2-1 i semifinalen. I finalen blev SALK 
för svåra som vann med 2-1. Lag-SM silver till NPTK! 
Inomhus kom laget på fjärde plats i division 1. I laget spelade under året Maria Seger, Linda Neffler, 
Mona Zätestam, Karin Gardes, Bogdana Moldovan, Anna Thorén och Madeleine Orlando Lundh. 
Linda Neffler var lagledare. 
 
D-55 laget kom på tredje plats i division 1 inomhus. Utomhus slutade laget på fjärde plats i division 1.  
I laget spelade under året Sofi Håkanson, Pernilla Anglered, Åsa Hoff, Helena Munthe och Carina 
Grauers. Pernilla Anglered var lagledare. 
 
H-55 laget kom på andra plats i division 2 inomhus. Utomhus slutade laget på femte plats i division 1 
och får ta nya tag i division 2 kommande säsong. I laget spelade under Kenneth Bergbom, Fredrik 
Ahlquist, Ulf Persson, Fredrik Hägglund, Håkan Wittgren, Jonas Bonn och Robert Spång. Fredrik 
Ahlqvist var lagledare. 
 
H-65 laget kom på femte plats i division 1 inomhus och på sjätte plats utomhus.  Laget får därmed ta 
nya tag i division 2 inom- och utomhus. I laget spelade Lars Nordström, Jan Wedsberg, Anders 
Svensson, Johan Ewetz, Stefan Odevall och Bengt Göransson. Anders Björklund var lagledare. 
 
H-70 laget vann i division 1 inomhus och kvalificerade sig därmed till Lag-SM slutspelet. I sluspelet kom 
laget på fjärde plats efter knappa förluster mot Gefle TK och Båstad TS. 
Utomhus kom laget på tredje plats i division 1. I laget spelade under året Anders Björklund, Bengt 
Göransson, Börje Skånberg, Anders Svensson, Göran Johansson, Jan Dahlqvist och Jan Gertoft. 
Anders Svensson var lagledare. 
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H-45 vann efter stor dramatik division 1 utomhus. Fyra lag slutade på samma poäng! Matchskillnaden 
avgjorde till NPTK:s fördel, vilket innebar att ett Lag-SM slutspel på Näsaäng väntade. I slutspelet blev 
slutsegrarna Lidingö för svåra i semifinalen. Skanör Falsterbo besegrades sedan i matchen om tredje 
pris.  
Inomhus åkte laget ur division 1 trots 28 vunna set (!) och får därmed ta nya tag i division 2. I laget 
spelade under året Ulf Zacharias, Patrik Nylander, Patrik Blomqvist, Marcus Fogel, Johan Orest, Niklas 
Isaksson, Mikael Zetterberg, Stefan Noble, Kenneth Bergbom och Jonas Augustsson. Johan Orest var 
lagledare. 
                                    

               
På bilden ser vi de deltagande spelarna i Lag-SM slutspelet. Börje Skånberg höll i trådarna på ett sedvanligt rutinerat vis. 

 

H-75 laget imponerade storligen genom att vinna division 1 inom- och utomhus! Utomhus vann laget 
samtliga sina matcher. I slutspelet förlorade laget en jämn match med 2-1 mot Helsingborg. Dagen 
efter tog laget revansch genom att besegra Vallentuna med 3-0. Lag-SM brons till NPTK! 
Inomhus fick laget lämna återbud till slutspelet på grund av att Börje Skånberg och Jan Dahlqvist deltog 
i Lag-VM samt några skador. 
I laget spelade under året Börje Skånberg, Göran Johansson, Jan Dahlqvist, Jan Gertoft, Dan Danielson 
och Sture Torngren. Börje Skånberg var lagledare för laget. 
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De äldre veteranerna 
Efter ett långt uppehåll på grund av pandemi och brand kunde de äldre veteranerna återuppta spelet 
inomhus från och med början av november. Gruppen spelar på måndagar och torsdagar.  
Bengt Löfmark, Bob Stetina, Lars Lekberg och Melcher Falkenberg har på ett sedvanligt föredömligt vis 
hållit i aktiviteterna. 
 
De äldre veteranerna deltar även i Upplandstouren där det spelas matcher mot andra klubbar. 
Lars Landsberg är lagledare för laget. 
   
 

 
Anläggningskommittén 
Mikael Angervall har lett arbetet i anläggningskommittén. Övriga kommittéledamöter var 
Patric Lundin, Andreas Ternström, Ulrik Lundin, Jens Nielsen, Johan Schalin, Calderon Gonzales, Anders 
Bornefalk, Torbjörn Helbe och Mårten Stockhaus.  
 
 
Eftersom klubben efter branden nu gått från att vara hyresgäst i den gamla hallen till att vara 
fastighetsägare av tälthallen har mycket tid lagts under 21/22 på att få upp tälthallen (inklusive 
bodarna) till en väl fungerande hall så att verksamheten så långt det varit möjligt kunna återgå till det 
normala.  
Det har dock inte inneburit att vi inte gjort något på Näsaäng. Nämnas kan att delar av elen är 
omdragen, arbete är gjort för att få varmvattenberedaren att fungera, renovering av dess inbyggnad 
samt reparation av trasiga fönster m.m. 
 
En del frågeställningar har också inkommit från kommunen relaterade till byggnationen av den nya 
tennishallen. Det har hanterats av Mikael Angervall. Stina Sandvall har varit behjälplig i en del 
inredningsfrågor. 
 
 

Tälthallen 
I månadsskiftet oktober/november kunde vi äntligen öppna hallen för spel. Fortfarande återstod saker 
som skynken bakom banorna, att inreda mittgången, få ordning på förrådsmöjligheter och att få 
bodarna på plats. Energifrågan tog en del tid. Det visade sig också att dräneringen inte var tillräcklig, 
vilket fick till följd att det läckte in vid några tillfällen.  
 
 

Näsaäng 
 
Trots att städdagen fick flyttas fram en vecka på grund av att banorna var täckta av snö så kunde 
banorna öppnas för spel redan den 19 april. Det möjliggjordes tack vare att medlemmarna slöt 
upp på städdagen och att tävlingsveteraner, juniorföräldrar och personal jobbade med banorna. 
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Bägge städdagarna var mycket välbesökta. Cirka 60 medlemmar kom på hösten och 80 på vårstädningen. 
Löv och annat bråte rensades bort i rasande fart.  
 
 
  
 

                                 
Bra banor, härlig miljö och ett café där man kan få mellanmål och kanske en glass efter träningen. 
Bättre sommarläger  än så kan man inte ha på härliga Näsaäng! 
 

 
Anläggningen har i vanlig ordning använts flitigt under utomhussäsongen. Tävlingar, tennisskolor, 
vuxenkurser, junior- och veteranträning,  onsdags- och torsdagstennis, lördagstennisen och 
damtennisen är exempel på sommarverksamheten. Sju lägerveckor för tennisskolan arrangerades 
under sommarlovet. 
Tävlingsjuniorerna har också använt gruset för den inledande fys- och tennisträningen vid  
utomhussäsongens start och höstterminens början.   
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Anläggningen har varit en mycket omtyckt tävlingsarena för klubbens interna och externa tävlingar.  

Näsbyparks Tennisklubb får numera anses vara den mest aktiva klubben i Stockholm under 

utomhussäsongen. 
 
Todd Åkesson ansvarade under sommaren för aktiviteterna på Näsaäng.   
. 
Ett antal sommarjobbare rekryterades från Täby Kommun för att jobba med anläggningen med ett 
blandat utfall.  
 
Bokningssystemet har sett över tid tillsammans med sommarkorten resulterat i en förbättrad 
medlemsservice och en ökad uthyrning av banorna.  
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Näsaängscaféet 

 

Anette Munozova ansvarade för driften av caféet. En uppgift Anette skötte med den äran.  

 

Caféet har bedrivit en verksamhet som blivit allt populärare. Konstateras kan att det inte är många 
tennisklubbar som har ett café som har öppet varje dag under sommaren. Lukten av nybakta bullar 
och möjligheten att äta har inneburit en extra dimension i samband med våra arrangemang. 
Exempelvis blir upplevelsen för våra besökare i samband med våra tävlingar mycket bättre. Barnen kan 
förbeställa mellanmål under tennislägren. Dessutom lyfter det drop-in tennisen och andra aktiviteter. 
Caféet har även haft besök av många badgäster.   

 

Frivilliga arbetsinsatser                                                              
Det ideella engagemanget har trots att föreningen stått utan hall varit högt. Ungdomar, föräldrar, 
seniorer, vuxenkursare och veteraner har ställt upp och hjälpt till vid Städdagar, med våra 
anläggningar, vid diverse sociala arrangemang och vid våra tävlingar. 
 
Dessa insatser från föräldrars och medlemmars sida är ett mycket värdefullt stöd i klubbens 
verksamhet och bidrar till att stärka klubbandan. Utan ett starkt ideellt engagemang finns det ingen 
möjlighet att ha den höga kvalité som vi har på klubbverksamheten idag. 
 
 

Medlemmar 

Antalet medlemmar i klubben per 2022-06-30 var 1116 (f å 857). Av dessa var 497 (f å 388) juniorer 

och 619 (f å 469) seniorer. Styrelsen ser det som mycket positivt att antalet medlemmar ökade under 

året. Medlemsökningen beror på att tälthallen togs i bruk under slutet av 2021, vilket dels fick till följd 

att föreningen kunde starta en rad aktiviteter dels att NPTK tack vare bidrag kunde genomföra en rad 

rekryteringsaktiviteter.   
 

Medlemskapet är obligatoriskt för alla som deltar i klubbens juniorträning, vuxenkurser, gruppspel, 

klubbmästerskap, spelkort, drop-in aktiviteter med mera. 
Hedersmedlemmar utsedda av klubbens årsmöten är Michael Fabricius, Sven-Erik Kranse, Ann Norlin, 
Per-Arne Sandulf och Anders Svensson. 
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 Årets juniorstipendium 

 

Klubbens juniorstipendium för tennisåret 2021–2022 tilldelas Hampus Hägglund.  
 
Hampus är ett stort föredöme på och utanför tennisbanan. Hampus har steg för steg utvecklat sin 
tennis och fysik. Han är idag en nästan komplett tennisspelare med ett enormt spelsinne, snabba fötter 
och bra händer. Hampus har bland annat vunnit Regionsmästerskapen utomhus och en deltävling i 
JSM-racet i Piteå. I SM-racets slutspel visade han att han även är duktig i dubbel när han tillsammans 
med Hampus Stenmo vann brons i PD 18. Hampus har steg för steg närmat sig de bästa spelarna i 
Sverige i sin åldersgrupp och har även börjat hävda sig mot seniorer på vinter- och sommartouren. 
Hampus debuterade i klubbens A-lag under året. Hampus är också en mycket omtyckt klubbkompis 
som gärna hänger med klubbkompisarna i hallen och på Näsaäng. 
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Urval av bra NPTK resultat - 21/22   

Tävling Namn Placering 
Veteran-SM Ute -21 DS50+ Maria Seger Vinst 

Veteran-SM Ute -21 HS80+ Börje Skånberg Semifinal 

Veteran-SM Ute -21 DD50+ M.Seger/J.Tielmann Vinst 

Veteran-SM Ute -21 HD70+ A.Björklund/P.Kirs Vinst 

Veteran-SM Ute -21 HD80+ B.Skånberg/R.Westman Final 

Veteran-SM Ute -21 DD50+ M.Zätestam/M.Orlando Semifinal 

Veteran-SM Ute -21 DD45+ J.Mattar/L.Neffler Semifinal 

Veteran-SM Ute -21 MD40+ J.Mattar/M.Henriksson Final 

Veteran-SM Ute -21 MD50+ M.Seger/P.Andreasson Final 

Veteran-SM Ute -21 MD45+ L.Neffler/O.Hansson Semifinal 

   

Veteran-RM Ute -21 HS70 Anders Svensson Semifinal 

Veteran-RM Ute -21 HS70 Bengt Göransson Semifinal 

   

JSM-race -21 i Båstad PS18 Gustav Hasslegren Final 

JSM-race -21 i Båstad PS16 Jesper Carlsson Seger A-slutspel 

JSM-race -21 i Båstad FS14 Louise Ternström A-slutspel 

JSM-race -21 i Båstad PS16 Mårten Schalin Gruppspel 

JSM-race -21 i Båstad FS14 Ingrid Schalin Gruppspel 

   

Veteran-SM-slutspel Ute -21 Damer 45 Silver 

Veteran-SM-slutspel Ute -21 Herrar 70 Brons 

   

Senior-VM i lag H80 Börje Skånberg Silver 

   

Junior-SM Inne -21 FD18 S.Koch/L.Svärd Semifinal 

Junior-SM Inne -21 FD18 J.Larsson/A.Ristfeldt Semifinal 

Junior-SM Inne -21 FD14 L.Ternström/L.Nilsson Semifinal 

   

Veteran-SM Inne -21 DD50 S.Håkanson/A.Olbers Vinst 

Veteran-SM Inne -21 DD50 M.Orlando/M.Zätestam Final 

Veteran-SM Inne -21 MD65 A.Björklund/E.Rocha de Nordin Vinst 

Veteran-SM Inne -21 HS80 Börje Skånberg Semifinal 

Veteran-SM Inne -21 DS45 Linda Neffler Semifinal 

Veteran-SM Inne -21 DS40 Bogdana Moldovan Semifinal 

Veteran-SM Inne -21 HD80 J.Dahlqvist/G.Johansson Semifinal 

Veteran-SM Inne -21 MD45 M.Zetterberg/L.Neffler Trea 

   

Junior-RM Inne-22 FS16 Louise Ternström Vinst 

Junior-RM Inne-22 FS16 Viveka Gardes Koutny Final 

Junior-RM Inne-22 FS16 Astrid Sandwall Törnqvist Semifinal 

Junior-RM Inne-22 HS21 Hampus Hägglund Final 

Junior-RM Inne-22 PS14 Milo Carenco Final 

   

Veteran-SM Inne-22 DS50 Maria Seger Vinst 

Veteran-SM Inne-22 DD50 M.Seger/J.Tielmann Vinst 

Veteran-SM Inne-22 DS50 M.Zätestam/A.Dahlberg Final 

Veteran-SM Inne-22 DD45 K.Gardes/L.Neffler Final 

Veteran-SM Inne-22 MD45 L.Neffler/P.Andreasson Final 

Veteran-SM Inne-22 DS45 Karin Gardes Semifinal 
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Medlemsförmåner 
- Möjlighet att delta i klubbens olika aktiviteter 
- Rabatt på banavgifter 
- Möjlighet att köpa spelkort   
- Tillgång till KM och andra klubbaktiviteter 
- Tillgång till klubbens träning och gruppspel  
- Tillgång till Tennis Stockholms arrangemang 
- Rabatt på inköp i klubbshopen     
- Rätt att delta i Svenska Tennisförbundets sanktionerade tävlingar. 
- Klubbtidningen Tromben som kommer ut tre gånger per år.   
- Möjlighet att skaffa tävlingslicens 
- Möjlighet att köpa sommarkort som innebär spel på klubbens utomhusbanor till rabatterat pris. 
- Kontinuerlig information om klubbens aktiviteter via medlemsmail. 
 
 
 

 
 

Veteran-SM Inne-22 HS70 Bengt Göransson Semifinal 

Veteran-SM Inne-22 HS80 Jan Dahlqvist Semifinal 

   

Individuella Veteran-VM Ute-22 DS50 Maria Seger Brons 

   

JSM-race Hunnebostrand -22 FS16 Louise Ternström Vinst 

JSM-race Piteå -22 PS18 Hampus Hägglund Vinst 

   

Båstadtennis -22 FD18 A,Bergh/E.Axler Final 
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Information 

Klubbtidningen Tromben kom under året ut med tre nummer för 22: a året i följd. Tidningen 
moderniserades 2020 och har blivit mycket väl mottagen.  Tidningen håller medlemmarna informerade 
om vad som händer i klubben och är bra för klubbkänslan. Tidningen ger också klubbens sponsorer 
möjlighet att marknadsföra sig, något som de uppskattat. Todd Åkesson ansvarar för och skriver det 
mesta i tidningen. 
 

 
 
 
En informationsbroschyr för alla aktiviteter på Näsaäng togs fram. 
Hemsidan och Instagram har uppdaterats kontinuerligt och skildrat en stor del av klubbens aktiviteter.  
 
Styrelsens uppfattning är att vi står oss mycket starkt gentemot andra tennisföreningar gällande  
information och skildrande av klubbens stora verksamhet. 
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Personal 
 

 

 

Klubbchef    Kenneth Bergbom  

Chef tennisskolan och tränare Elisabeth Lovisin 

Tränare, heltid  Stefan Åslin, Todd Åkesson, Björn Sahlin och  

Andrej Tonejc 

Tränare, deltid  Anette Munozova        

Kanslichef                            Malin Isaksson  

Allt i Allo deltid  Andreas Leijel 

 

Dessutom har ett 10-tal timanställda tränare varit engagerade i träningsverksamheten både för barn 

och vuxna.  

 

Tillägg: efter verksamhetsårets slut:  Elisabeth gick efter 30 års hängivet arbete i pension i juli. 

Styrelsen och personalen är enormt tacksam för hennes insatser. Elisabeth tackades av inför stående 

ovationer under jubileumsfesten den 3 september. 

 

Under våren har det pågått en intensiv jakt på att rekrytera hennes ersättare. 
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Styrelsen tackar personal, extra tränare, funktionärer, sponsorer, föräldrar 
och medlemmar som genom sina personliga insatser och uppoffringar har 
gjort det möjligt att genomföra årets verksamhet samtidigt som det jobbats 
intensivt med att få till tälthallen . 
 
 
Täby 
2022-09-07 
 
 

 
 
 
Joachim Haas 
 
Ordförande 
 
 
 
 
Michael Fabricius   Mikael Angervall 
 
 
 
 
 
Dalibor Turina   Sofi Håkansson 
   
 
 
 
Jonas Bonn    Fredrik Hägglund 


