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Detta händer under
våren 2002.

Ni som har abonnemang spelar sista
gången för terminen söndagen den 9
jwi2002.

Vuxengru pperna:
Tr?iningen iir inställd den 30 april.
Vårterm i n en slutar den 26 maj.

Vi kommer att ordna en vår-
avslutning med dubbeltavling och
korvgrillning nere på våra utebanor
på Näsaiing. Datum meddelas
senare.

Vuxenkursspel i sommar blir det

också. Vi återkommer med
information.

Juniorträning:
Sista träningsdag iir söndagen den 5

maj2002.

Majträning startar den 6 maj. Sista

anmälningsdag itr 22 apriI.
Triiningen pågår under 5 veckor
(vecka 19-23) Alla kan anmäla sig

och för Dig som stått på väntelista är

det ett utmärkt tillfålle att anmäla sig

till tennisträning. Du kan välja afi gä

1-3 gånger/vecka.

Den 9 maj iir träningen inställd och
iir flyttad till den 13 juni.
(samma tid gäller).
Den l0 maj iir trainingen inställd och
iir flyttad till den l4 juni
(samma tid gäller).
Den 20 maj zir träningen inställd och

eiLr flyttad till den l0 juni
(samma tid gäller).

I ar ordnar vi sommarläger under 6
veckor.

Läger1: 17-2ljuni,
lager2 - 24 -28juni,
läger3: 1-5juli,
lager 4 : 29 juli *2 augusti,
lager5: 5-9augusti,
lager6 - 12-16augusti.
Sista anmålningsdag åir den22 april.

Har Ni fiågor så ring oss på kansliet.

Anmälningsblanketter finns med i
detta utskick som lösblad.

Innan sommarlåger, tävlingar i

Båstad och alla andra aktiviteter som

sommaren bjuder på håller vi som
vanligt en stor
GRILLAVSLUTNING PÅ
NÄsAriNG DEN 7 juni.
Föräldrar och barn i tennisskolan och
lekis samt tävlingsj uniorer iir
hjärtligt välkomnal



Ordföranden om tennisföräldrar och sponsring

NPTK har Sveriges bästa juniorträning

Det konstaterade Michael Brobeck på ett

möte nyligen med föräldrar till klubbens

tävlingsjuniorer. Med sina bakgrund som

spelare, klubbtränare, förbundstränare,

förbundskapten, coach till proffsspelare

och utvecklingsarbete i Svenska Tennis-

förbundet, bör han kunna bedöma detta.

Vi hoppas också kunna säga att vi har
de bästa tennisftiräldrarna?
Föraldramötet är ett bra exempel på vår

tränarstabs ansträngningar för att skapa

bästa möjliga förutsättningar för våra

tävlingsjuniorer. På samma sätt som iztare

och föräldrar behöver samspela i den

vanliga skolan, har samarbetet mellan

tränare och föräldrar stor betydelse för
tennisjuniorens motivation och resultat. Vi
har väl alla någon gång upplevt hur

engagerade föräldrar har gjort mera skada

än nytta, genom sitt agerande vid match-

arenan.

Som förälder har man en viktig roll att

fylla som supporter och stöd före, mellan

och efter matcherna men aldrig under

pågående spe1. Och framför allt, 1ägg dig

inte i träningen och matchtaktiken. Det

sköter tränaren och junioren bäst själva.

Även föräldrar till nybörjare i tennis-

lekis och tennisskola bör tänka på detta!

Man hjälper sin adept bäst genom att

samspela med tränaren och att stötta

istället för att ställa ökade krav på bamet.

Det måste vara med glädje man lär sig att

spela tennis. Björn Borgs boliande. mot

gzuageporlen var inget löräldrakrav.

Klubben behöver mera sponsring!
Vår juniorträning håller som sagt en

mycket hög kvalitet som har lett till goda

tävlingsresultåt både individuellt och i lag.

Men att hålla hög kvalitet kostar och om vi
inte kan öka våra intäkter på annat sätt,

måste vi höja träningsavgifterna.

Ett intäktsområde som vi ar dåliga på är

sponsring i alla dess former; från intäkter
för reklamskyltar till ekonomisk stöd

genom hantverks- och servicetjänster eller
varor och produkter. Om vi kan nå samma

sponsorandel som många idrottsklubbar
skulle vi få in över 0,5 mkr. Det skulle ge

bra balans i vår ekonomi utan att höja

avgifterna. Eftersom vår medlemskår har

bra företagskontakter tror vi att många kan

göra en insats.

För att stimulera till ökade sponsor-

intäkter, kommer medlem som fr o m
detta nummer av Tromben ftirmedlar en

sponsorinsats på minst 5.000 kr att bli
medlem i NPTKs Supporterklubb.
Exempel på sponsorinsatser:

. Hyra reklamskylt (info hos Kansliet)

. Servicetjänster (tryckning/datasupport

. Hantverksarbete(ellvvs/by ggnation)

. Data- och kontorsutrustning

. Köksutrustning och mycket annat

Alla företag som bidrar med tjänster och

produkter/varor får sätta upp en skylt i
hallen och finns med i trycksaker/hemsida.

Medlemmar i NPTKs Supporterklubb
kommer att anslås i hallen samt i tryck-
saker och hemsida. Klubben bjuder på

medlemsavgiften för förmedlingsåret.

Välkommen i Supporterklubben!
Lars-Ove Åk"sson



Vårens Profil - Anders Björklund

I varje nummer av klubbtidningen brukar
vi uppmärksamma en medlem lite extra.
Den hår gången har valet hamnat på en
"gammal" NPTK:are vid namn Alders
Björklund. Anders iir idag 30 år och jobbar
på ABB i Västerås som verksamhets--
utvecklare och applikationskonsult. Idag
spelar Anders en timme i veckan.

Trots att han jobbar och bor i Våsterås är
han med i tävlingskommittdn och drar ett
lungt lass. I flebruari/ mars när vi
arrangerade vår stora internationella
juniortävling NPTK Junior Open deltog
han exempelvis i förberedelsearbetet plus
att han var tåvlingsledare under bägge
helgerna. Det är vad redaktionen kallar
klubbkänsla!

Anders var som junior en mycket akliv och
framgångsrik tåvlingsspelare i klubben.
Anders spelade ett mycket offensir4 spel
och sökte sig ofta fram på nät. Bland hans
meriter kan nämnas: Kvartsfinal i singel
och dubbel i JSM 18, ett antal titlar i singel
och dubbel i JDM samt en mångd
turneringsvinster i "vanliga tävlingar".
Anders var under stöne delen av sin
juniortid rankad tvåa i Stockholm efter en
viss Niclas Kulti...
Ett annat ess att dra fram ur rockärmen
är att han har l-0 inbördes på Jonas
Bj örkman!...

I ivern att fi fram några skandaler om
Anders, ringde vi till hans gamle tränare
Per Lager numera jobbande i Westerviks
TK. Lagge hävdade "tyvärr" att en sköt-
sammare junior och ett battre foredöme
knappast har funnits!
I redaktionens intensiva spaningsarbete har
vi fått dock fått fram en hel del intressanta
uppgifter om Anders. Kanske är han idag
aktiv som tävlingsledare för att han tyckte ,

synd om tåvlingsledarna på sin tid. Intp lor
att han var en buse, men långa tresetare
kunde han spela. . .

Under början av sin juniortid kallades
Anders for "Chicken" av de äldre
juniorerna. Redaktionen vill inte spekulera
i orsakerna bakom detta utan låmnar fiiltet
fritt for spekulationer. . .

Kenneth Bergbom

And€rs och Erika Lundberg

Sponsorkommitt6n.
Vi träffas och har lite möten på läktaren
nästan varje vecka når våra barn tränar och
forsöker hitta nya idöer på sponsring eller
på annat sått dra in pengar till NPTK.
Vi har haft ett par riLliga möten med
minnesanteckningar och lagt upp en
strategi.
Några nya skyltar har kommit upp men
långt ifrån vad vi har räknat med. Ska det
vara så svårt att hjälpa till med lite ideer
eller köpa en skyltplats?
Vi förhandlar med två företag om
sponsring till två tävlingar.
Vi hoppas att nu när solen och våren
kommer, blommar Er generösa sponsor-
lilja (vilja) upp

Trevlig tenpis vår.



JSM 18

Jag och lilla Sofia Häggstrom tog tåget till
Båstad. Jag ville flyga men Sofia ville
ti,unget åka tåg. Så flexibel som man är så

tog vi tåget.
Efter en lättare träning på kvällen var vi
laddade för match. Sofia vann i en 3 setare

efter en aning spånt spel.

Dag tre kvartsfinal mot lörstaseedade

Natalie Papadopolos.
Bra match 3-6, 6-3 .

Mikael Ekman gjorde fint ifrån sig och
gick till semifinal Eftersom Mikael går på

tennisgymnasium så har han redan tränare.

Men jag kan säga så här: Han är grym just
nu. Han vann även ITF i Kramfors.

P18

Tja, Pl8 var och är ingen rolig historia. Vi
mötte IFK Tumba den 20 januari. Laget

var Micke Ekman, Ragge, Cricke, Mattias
Almgren och Daniel Biörck.
Micke gjorde sitt jobb, Ragge vet i fan,

Almgren spelade inte sitt livs tennis heller.

Comeback Cricke såg lite spänd ut.

Så när de fyra singlarna var spelade så

hade vi 1-3 i häcken.

Dubbeln var rolig där Micke och Matte
vann men Ragge och Biörcken pallade inte

trycket så vi torskade med 4-2. Nu väntar
Vimmerby for kvalplats till högsta serien.

Bj örn

Barncancerfonden CuD

25 december 2001 stod l6 hungriga
grabbar ör att kämpa om den
prestigefyllda titeln.

Fyra spelare var seedade, bl. a jag själv
eftersom jag vann förra året. De andra var
Johan Örtegren, Daniel Montaigne och

Patrik Evertz.

Det var något konstigt i gruppspelet såjag
gick inte vidare (ofattbart - ja jag vet)
Semifinalisterna var Montaigne som fick
vika in årorna mot Johan Örtegren och

Martin Taipale klarade inte av Stefan Borg.
Johan var lor bra för alla och tog hem

titeln. Tyvärr var inte startfiiltet lika starLl
som förra året men vi fick in pengar till
Barncancerfonden..

Tack till NPTK som stållde upp med banor
och till Pro Penn som skänkte bollar.

Björn

Bilden nedan:
Klubbens "kompis": Theodor Norfeldt

.' .'<;
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Kanske verkar det fånigt att skriva i

Tromben att tennis är det roligaste som

finns. För det vetju de flesta läsare redan.

Andå vill jag passa pä att säga det igen.

För två år sedan flyttade jag tillbaka till

min barndoms Näsby Park efter många år

på andra platser både i Sverige och utom-

lands. Bland annat nåstan 20 år i ett rött

hus i "skogsbrynet" i Roslagen.

I glädjen över att bo nära civilisationen

igen bestämde jag mig for att hitta en

motionsform som passade mig och

anmälde jag mig till en nybörjarkurs i

tennis. Nybörjare - for att det var över 20

år sedanjag höll i ett tennisracket och

dessforinnan var det ytterligare 20 år sedan

jag i skolan spelade en termin.

Nybörjare var jag, men lite satt kvar i

ryggmårgen.Inte så mycket örmågan att

träffa bollen, ör den levde sitt eget liv ofta

i närheten av taket eller vid sidan av banan.

Dåremot satt enhandsfattningen for back-

hand kvar. Når jag såg mina kamrater låra

sig tvåhandsfattning som en sjä[v-klarhet

insåg jag att der var länge sedan jag

spelade. Som tur var spelade ett par äldre

gentlemän på banan bredvid också med

enhandsfattning.

Efter en termins velande med omväxlande

en- och tvåhandsfauning bestämde mig för

att fortsätta att vara enhändig i backhan{.

Man ska som bekant inte forsöka lära

gamla hundar sitta.

Vi blev ett bra gäng med $'ra stycken

"damer" i varierande ålder men med

ungefår samma utgångsläge vad gållde

tråffsäkerheten. Mycket fnitter och en bra

ståmning. I dag när vi är inne på niirde

terminen är det fortfarande mycket fnitter

och stiimningen är bra, men vi triiffar ofta

bollen och den går dit vi vill och vi får

uppskattning av tränaren Henrik Aare som

noterar och kommenterar både bra och

dåliga slag.

I dag är det å saker som kan få mig att

avstå från onsdagsmorgonens tennistimme.

Jag reser ganska mycket i mitt jobb som

journalist, men styr och ståller med mina

"intervjuoffer" så att onsdag formiddag ska

vara fri for tennis. "Tyvärr, då harjag ett

viktigr möte inbokat" brukarjag säga om

någon föreslår onsdag formiddag. Och det

ärju ingen lögn for då harjag stAmt träff

med Pemilla och Susanne och vår trirnare

Henrik , så då får den som vill bli inter-

vjuad vänta till en annan dag!

,tsritt Dahlberg



Kom och hjälp till på Näsaäng!

Det är nu dags igen att forbereda
grusbanorna, omgivningen och klubbstugan
for den stundande utesåsongen.

Den 13 april med början kl 9.00 kommer vi
atl arrangera en städdag och hoppas då att
det blir full samling vid Näsaångbanorna.

Medtag räfsor och ett glatt humör så bjuder
klubben på fortl;ring.

Vi behöver också fortsätta med
upprustningen av klubbstugan, och speciellt
föffådet som har ett läckande tak som

behöver åtgirrdas inlör denna säsong.

De som känner för att göra en insats nu på
vårkanten kan höra av sig till mig.

Väl mött på Näsaäng

Lars Björklund

Seriespel ftir flickor 18.

Seriespelet i 18 års klasserna spelas som en

vanlig tävling, det vill såga att man slås ut om
man inte vinner sina matcher. Helgen den 26
januari hade vi match mot Eskilstuna på
hemmaplan.

Klubbens flicklag består av följande spelare.
Sofia och Sonya Häggström, Anna Haller och
Erika Lundberg.

Sofia vann mot Åsa Törngren i tre set. Sofia
vann första och forlorade andra set ganska
stort men kom igen med ett stort spel tredje.
Sofia spelade något av det bästajag sätt på
mycket långe !

Sonya kämpade med näbbar och klor I Efter
en hel säsong med innötning av ny teknik
måste jag berömma Sonya for en otroligt bra
fight. Första set tog2 hela timmar och
matchen fortsatte med ett envist slit som
tyvärr slutade med seger för Therese Nyskog.
Therese vann med silfiorna 7-6,2-6,6-3 Aven
Anna fick se sig slagen i en match som lika
vål kunde ha blivit en seger. Med siffrorna 6-
7,6-7 had,e vi 1-2 i matcher infor dubbeln.
En förlust i lorsta rundan kiinns tungt, men
tyvärr så räkte det inte längre. Även dubbeln
blev en ftlrlust. Men tjejerna gjorde riktigl bra
motstånd och kämpade mer än väl !

Elisabeth

{/d.*}} {/r 16 *** dd.*}#

Snälta hjälp oss........!

Kan Du,ö{i eller någon Du,A{i känner hjälpa
oss med nya datorer till kontoret.
Vi är i stort behov av detta men vill hellre
lägga pengarna på tennis.

Kontakla i så fall Birgitta.

,rffi")
,ffifir,



SALK OPEN - Hildas
genombrott!!!
Salk Open är världens största inom-
hustävling och går traditionsenligt under
jul- och nyårshelgen. Hår svarade Hilda ett
år ung i tolvårsklassen For en suverän
insats. Hilda tog sig ända fram till semi-
final! Det roligaste är att Hilda spelar ett
aktir,t spel där hon hela tiden forsöker föra
spelet. På grund av utrymmesbrist kan vi
inte gå igenom allas övriga insatser i detalj.
Mycket bra insatser gjordes dock av
Mattias och Jens Almgren , Martin
Hagman, Erika Lundberg, Nils Melander
och Jonas Brobeck.

Kramfors ITF - Micke Ekman
vann!!!
Stärkt av framgången i JSM åkte Micke
upp till Kramfors och vann hela
juniorvärldsrankingtävlingen ! Mland
annat besegrade han den nyblivne svenske
mästaren Pablo Figuera. En suverän insats
av en schysst idrottskille. Det roligaste år
dock att han fortfarande har så mycket att
forbättra. Det bör innebära att det finns
mycket utveckling kvar i Mickel ! |

JDM - Vilken bredd vi har på
tävlingsspelarna!
Ja, lite stolta måsre vi allt vara i

Nåsbyparks tennisklubb. Även om ingen
den här gången orkade ända fram så var
det många som visade framfottema.

Bilden nedan:
Farsta-finalislerna i PS 15: Mattias Almgren &
Dadel Biörck

PS 12
Håir tog sig yrvädret Jens Almgren fram till
kvartsfinal där Tim von Oelrich blev for
svår. För Jens gäller det bara att jobba på.
Bra kämpainsatser gjordes även av Gustav
Kocken och Markus Tengvall.

PS 14
Storebror Mattias Almgren ville inte vara
sämre han utan tog sig till kvartshnal där
slutsegraren Bobo Delemark blev för svår.
Mattias var dock den som bjod hårdast
motstånd. Matias hade 5-4, 30-i 5 i forsta
set.

Tyvärr fick den i storform varande Martin
Hagman låmna w.o på grund av skada.
Nästa år har vi tre livsfarliga 13-åringar i
denna klass: Jonathan Andersson, Jonas
Brobeck och Nils Melander.

FS 12
Att återväxten år god på flicksidan
bevisades ån en gång. Hilda Melander gick
till semifinal och Tina Lundberg till
kvartsfi nal. Dessutom har Charlotte
Fabricius och Montserrat De Castro
tidigare visat framfotterna. Alla fura har ett
år kvar i tolvårsklassen! I !

FD 14
Här gick Erika Lundberg i par med Emelie
Åkerbrant -Benglsson, SALK r ill
kvartsfinal. Om Erika kan utveckla sin
serve och forehand blir hon livsfarlig.

FS 16
Hår fick Anna Haller en mycket välförtjånt
framgång när hon lyckades avancera fram
till kvartsfinal. Bra gjort av Arna som haft
en säsong $'lld av skador och sjukdomar.



Klubbchefen har ordet - Det är dags
att utvärdera rankingsystemet!
Det nuvarande rankingsystemet har nu
varit igång under en lång tid. En del
forändringar har skett på resans gång.

Rankingssystemet har fullt/fl,ller en bra
fu nktion för tävlingsarrangörema.
Seedningsproceduren med mera har
underlättats enormt.

Dåremot anser jag att hetsen runt IBM-
rankingen har ökat under senare år. Jag tror
helt enkelt att fler "lärt sig" systemet under
senare år. Många har insett att man får
rejält med poäng om man spelar i äldre
klasser än sin egen åldersklass. Dessutom
Itjrlorar man inte poäng om man skulle
råka förlora i fiirsta omgången. Detta har
lett till en kraftig ökning av spelare som
spelar i äldre klasser. Det innebär att de fir
en hög poäng men spelar alldeles för fi
matcher, eftersom det för många blir
alldeles for tufft i en högre klass. Helt
plötsligt börjar det dyka upp spelare som år
högt rankade i sin egen åldersklass men

som i princip aldrig tävlar i sin egen klass.

Observera då att vi pratar om spelare som
inte zir bäst i Sverige och vinner allt i sin

egen klass.
Det är nästan så att det blivit viktigare att
ffi en hög IBM-poäng än att bli bättre i
tennis.

Då kanske någon säger att de spelare som
gör så frr skylla sig sjålva. Visst kan man

se det så, men tennisen har väl ändå en

uppgift att skapa ett system som fungerar
så bra som mojligt?l Dessutom blir detju
lite underligt om vi till slut hamnar iett
läge då ingen lortonåring spelar i

fiortonårsklassen.

Ett annat problem är att det blir en del

underliga seedningar i de största
tävlingarna. Där spelarju åven de som inte
spelar sin klass i vanliga fall och kan då bli
högt seedade rrots afl de inte wnnrt
speciellt mycket. Någon direkt lösnin! har
jag inte men kanske är en variant att man

upp till en viss ålder endast fär poang i sin

egen klass eller att man måste spela sin

klass också om man deltar i en äldre. Det
gäller att hitta en lösning som fungerar
även i mindre distrikt.

Varlör har det då blivit så h,ir? Jo enligt
min åsikt finns det fiamforallt två
förklaringar. Den störsla orsaken är
föräldrahets I sin okunskap börjar
föräldrarna anmäla sin barn dar de tror att
de kan ffi flest poång. Det glöms bort att
det iir viktigt att fi spela många matcher
och att det är vinster som skapar glädje och
ett bättre sjålvförtroende. En annan orsak
är att klubbtränarna inte orkat stå emot
foräldratrycket utan mer eller mindre gett
upp
I vår klubb har vi ett bra exempel i Emil
Lindgren på au det lönar sig spela mycket i
sin egen åldersklass. Visserligen var han
under en period inte bland de bäst rankade
i Sverige. Däremot fick han vinna mycket
och fick tack vare det ett starkt
sj alvfortroende. Belöningen kom i somras
då han fick representera Sverige i EM.

Våren närmar sig och forhoppningsvis
våntar en varm sommar med mycket
tennisspel på våra vackra utebanor.
I år år Henrik Aare huwdansvarig på
Näsaäng. De av er som har barn i
tennisskolan eller deltar i våra wxenkurser
kåinner såkert redan igen Henrik. Med
tanke på hur energisk Henrik var som
spelare och år som tränare blir det säkert
en trevlig sommar på Nåsaäng.

Jag vill passa på att tacka alla tränare for
den ovårderliga insats Ni gör. Dessutom är
det mycket positivt att det ideella
ledarskapet ökar. Ett stort tack till alla
eldsjålar. Ju mer idealismen växer i NPTK
ju mer kan vi tillsammans utveckla
klubben. Ett speciellt tack till Sven Follin
som verkligen fitt snurr på divisionsspelet
och till våra äldre veteraner
Avslutningsvis lyfterjag på hatten for våra
anställda som gör ett suverånt jobb I

Ha en trevlig sommar och kom ihåg att
besöka Näsaång I

Kenneth Bärgbom



Information från
tävlingskommitt6n

Hej !

Jag vill börja med att framftira ett stort tack
till er alla som hjlilpt till med och i an-
slutning till KM och NPTK Junior Open !!

Utan er medverkan skulle det inte vara
möjligt att arrangera några tävlingar alls !!

Tävlingar:
Låt oss börja med I(M som spelades 18/1-
2717-02.

Vi kan glädja oss åt ett lorvånansvårt stort
deltagande i årets inne KM. Till nästa år
fir vi hoppas att iinnu fler anmtiler sig.

Några deltagare lorsökte med konststycket
att medverka i samtliga klasser ! !

- Nåja inte rikigt alla men nästan, vilket
gjorde att det nastan var en omöjlighet att
fi ihop ett matchprogram. Vi fir nog i
fortsättningen begriinsa antalet klasser som
man kan/är deltaga i.

Till dags dato iir l0 klasser avgiorda, ntir
de andra wå skall avklaras kan bara "gud"
och Björn S svara på. Det åir nog något på
gang snart eller inom en snar framtid I

Ett stort grattis till samtliga nedanstående
KM vinnare:
Herrsingel A Daniel Hammar
Herrsingel C Lars Lundberg
Damsingel Marita Hoier
Mixed Petra och Anders Almqvist
Generation Peter och Adam Follin
H35
H45
H5s
H60

Claes Wallin
Anders Björklund
TommyEkman
Bo Gillberg

NPTK Junior Open
Vår stora vintertävling NPTK-Op en 22/2-
3/3-02, (vi behöver snarast en huvud-
sponsor till våra tävlingar, några forslag
tag kontakt med Ingemar Häggström) iir'
fortfarande populZir och med hög nordisk
klass på deltagama. Det blev fullt i

samtliga klasser forutom flicksingel 14 diir
kvalet fick stiillas in. Däremot var vi
twngna att tacka nej till ett tiotal anmiilda
till kvalet i pojkar 16. Hur skall vi till nåsta
år fr fler flickor i 14 årsklassen att affnäla
sig ?

Rent sportsligt gick det bra lor våra
spelare. Erika Lundberg ( I 3 år) gick till
semifinal i FS 14 och slog bland annat
Finlands bästa 1S-aring. Även Martin
Hagman skötte sig med den äran. Martin
gick till kvartsfinal och slog bland annat
Mattias Almgren innan han fick ge upp i
tredje set mot slutsegraren Markkula.

Kommande tävlingar:

10-12/5 Vårhandicapen
2515 - 916 NPTK Junior Open
14-19/6 GlobetrotterOpen
Augusti Klubbmästerskapen

Utbildning:

Ett tiotal av våra tävlingsjuniorer har
tillsammans med Solna TK's juniorer
utbildats till di striktsdomar. Utbildningen
var uppdelad på wå tillfilllen, ett kviillspass
och en heldag. Den var forlagd till Solna
TK.

Vi har även utbildat Kristoffer Katkits som
utbildare ör matchövervakare. Utbildning
till matchövervakare planeras fi)r samtliga
som har eller kan fiinkas hjiilpa till vid våra
tävlingar.

Planen ä fortfarande att vi skall utbilda
f1,ra tåvlingsledare på distrikrsnivå och en
till forbundsnivå.

Hälsningar
Robert Melander
Ordf Tävlingskommitt6n



JSM 12 14 16 inomhus

Under perioden 2313 till och med den 1/4
var NPTK nere i Göteborg och spelade

JSM. Det var hela 18 spelare från klubben
som var med. En sån här resa består av så

mycket mer iin bara matcher. Eller vad
sågs om lolj ande axplock:

*Anna Haller vaknar mitt i natten av att
rumskamraten Nisse Melander som
förlorat trots matchbollar, pratar i sömnen.
" Jag kan kämpa mera, jag måste kämpa
mera. . ."

* Erika Lundberg tyckte att Jens Almgren
luktade gott.

*Anton Norell fir priset som veckans
tankspridde. Bland många starka insatser
väljer vi att berätta om når det var samling
kl. 06.30 på tisdagsmorgonen och Anton
hade ställt väckarklockan på 08.45. . .

* Alton Norell 2... "Anton, vi ses vid
utgången om fem minuter så åker vi till
hotellet" Fem minuter senare hittar
Bergbom, Anton med en rykande varm
pasta i handen...

* Erika fick ett litet ont öga när hon ringde
upp Gustav Kockens tjej och frågade hur
hon såg ut och vad hon tyckte om
Kocken. . .

* Veckans underservare: Jonathan
Andersson, två st bägge i nät...

Avslutningsvis kan vi inte undanhålla
läsarna hislorien om den tolvårige
Spårvägsjunioren som frågade Bergbom
hur det gick för Emil Lindgren. Når
undertecknad berättade att han haft
körtelfeber och gått ned tio kilo svarade
vår tolvårige vån från Spårvägen: " Ojojoj
han som inte var så stor innan heller . . .

Visst ja, vi spelade en massa tennis också.
En dag hade vi inte mindre än 19 matcher.
Alla skötte sig med den åran men skall
några nämnas före de andra så blir det:
Martin Hagman och Mattias Almgren som
gick till semifinal i PD 14, Erika Lundberg
som vann sex matcher i FS 14. rookien
Anton Norell som kämpade enormt och
gick till kvalfinal i PS 14 och Anna Haller
som gjorde sitt livs match i kvalet når hon
slog ut en seedad.

Med på resan förutom de nyss nämnda var.
Daniel Biörck, Gustaf Helgesson, Sonya
Häggström, Nils Melander, Jonathan
Andersson, Gustaf Kocken, Jens Almgren,
Marcus Tengwall, Charlotte Fabricius,
Tina Lundberg, Monserrat de Castroo och
Hilda Melander.

Kenneth Bergbom

SM-delragama GustalKock€n. Erika Lundberg & Anna Haller



H 35-LAGET
(inomhussåsongens rysare)

lngen involverad kommer någonsin att
glömma årets H-35-serie.
Storfavorit att vinna serien vid starten var
SoIK Hellas men vi ville vara med och ge

dem en match om seriesegern
Vi i NPTK förberedde oss val och inledde
med 3-0 seger borta mot Vallentuna i

oktober där Björn Stenqvist och Ulf
Persson markerade NPTK:s intentioner.
Fortsättningen blev yterligare tre vinsTer.

bl,a mot Hellas, under hösten och vi gick
till "hahtidsvila" som serieledare.
Våren startade lika bra. Vinst även i den
femte och den sj atte matchen. Nu väntade
ren seriefinal mot Hellas borta. Eftersom
varje lagmatch består av två singlar och en

dubbelmatch var Hellas tvingade att vinna
med 3-0 for att överta serieledningen. Efter
mycket övervägande beslutade vi oss ör
att spela med samma uppstållning som vid
seriepremiåren mot Vallentuna i singlarna.
Förre NPTK:aren Fredrik Waern speiade
1:a singeln for Hellas och vann komfor-
tabelt mot Stenqvist. Flerfaldige svenske

utomhusmästaren Fredrik Karlsson tog sig

an Ulf Persson i en riktig kanonmatch där
Karlsson till slut vann med 7-5, 4-6,6-4.
Således 2-0 till Hellas efter singlarna och
nu var det nödvändigt att vinna dubbeln for
oss. Vi mönstrade Persson ihop med
Kenneth Johansson och dessa spelade
fullstandigt strålande. 6-4, 6-3 mot Waern
och Karlsson vilket var viktigl för fortsatt
serieledning. Totalt 2-1 till Hellas och vår
forsta förlust efter sex inledande segrar var
ett faktum. Nu återstod en match ör oss

borta mot TK Aros från Västerås. Hellas
hade bortamatch mot Hallstahammar. Infor
denna avslutande omgång var vi fort-
farande serieledare som vi hade varit från
den allra forsta omgången. Det som skiljde
var art vi hade tre sets ö\ ervikl jämfört
med Hellas.

Kenneth Johansson vann snabbt på andra
singeln effer det att motståndaren lvingats
ge upp pga skada. Då Aros inte hade någon
reserv att tillgå hade vi plötsligt vunnit
dubbeln av bara farten. Således 2-0 till oss
och nu var det "bara" for vår stabile Ulf
Persson att spela hem förstasingeln så var
seriesegern i hamn. Efter att ha r,rnnit
forsta setet med 6-2 pekade allt på
komfortabel seger men trots ledning i både
andra och avgörande set lyckades
Arosspelaren vanda till seger med 6-3 i
avgörande set. Mycket snöpligt och snopet
för oss. Detta var precis som behövdes lor
Hellas skulle smita forbi oss på mållinjen.
Hellas som samma eftermiddag hade
besegrat Hallstahammar kom på deras
hemresa örbi Aroshallen och trodde
knappast sina ögon niir de insåg att de fick
den hjalp som de absolut inte hade
forvantat sig.

Tänka sig att 1) vi ledde serien infur sista
omgången och vi vann dessutom den
matchen men kom ändå bara tvåa.
2) Vi ledde serien i fem månader ör att
tappa den ledningen de sista sjutton
minuterna
3) Vi vann sju matcher och forlorade en
(precis som Hellas) men båda kan inte
vinna serien. Det gjorde Hellas.
GRATTIS!!!

Nåja spelmässigt har vårt lag sett bra och
stabilt ut under hela säsongen.
Gemensamma träningar vid ett flertal
tillfiillen, bra kommunikation och rejäl
tidsmässig framlörhållning har gjort att
laget har fungerat mycket väI.

Av totalt l6 singelmatcher i serien vann vi
1 1. Samtliga 8 dubbelmatcher vanns.

Deltagande spelare har Ulf Persson Björn
Stenqvist, Kenneth Johansson, Mats-Olov
Engarås och Fredrik Ahlqr ist r arit.

Björn Stenqvist



Övriga resultat
På annan plats i tidningen har Ni kunnat
läsa om hur det gått for de våra i de stöne
tåvlingarna. Men det är många som skött
sig med den iiran även för övrigt. På
nedanstående rader kan Ni läsa vad som
hånt i korthet.

o H-45 laget som var nykomlingar i
division ett, åkre tyvärr ur serien.

Nya tag nästa höst!
. Bättre gick det lorH-55 laget som

kom på andra plats i division ett! !!

o I ITF-tävlingen (Internationell
juniorvärldsrankingtåvling) i
Västerås visade Emil Lindgren och
Mikael Ekman än en gång att de
håller även på hog nivå Emil gick
till semifinal i PS 18 och Micke
gick till semifinal i PD 18.

r Jonas Brobeck vann PS 12 i
Sollentunaspelen.

o Hilda Melander vann Jårftilla Open,
Farstaspelen, ICA Kvantum Cup.

o Tina Lundberg vann FS 1i i
Tumbaspelen.

r Jens Almgren gick till final i
Tumbaspelen.

o Erika Lundberg som gick till flnal i
Sollentunaspelen.

o Charlotte Fabricius gick till
semifi nal i Sollentunaspelen.

. Martin Hagman vann
Trollbåcksspelen och år i final ICA
Kvantum Cup I

o Mattias Almgren vann Farstaspelen
och gick till final i Karbyspelen.

o Daniel Biörck gick till final i
Farstaspelen.

o Nils Melander vann ICA Kvantum
Cup och gick till final i
Enskedespelen.

o Sofia Häggström gick till final i
Damsingel Elit i Kungsängen Cup. ,

Så är det åter dags ftir en liten
bulletin från äldre veterangänget:

Inte heller veterangänget blir yngre med
åren "även om vi så skulle önska". Men vi
fortsätter med stort engagemang, stor vilja
att motionera och ha tenniskul alla
måndags & torsdags lormiddagar.

Vårt 5O-talt stora gäng börjar så smått att
uppnå en ganska wxen ålder. Vi är flera i
gånget som flillt eller fuller 85-80-75-70
år. Men detta tycker vi inte märks så

mycket när tennisbollarna är igång och
tillropen skallar både som erkännanden och
tråkningar.
Vi har med andra ord jättetrevligt
tillsammans vilket stärker både kamrat och
social känsla lor varandra.

Du som fl,llt 60 år och som vill ha
tenniskul motion är välkommen till vårt
gång. Det gäller både tjejer och killar.
Tala med Birgitta på kansliet - hon vet
mer.

Veteranhälsningar till alla i klubbenl

John-Eric Dahl



STÖD DIN FÖRBNNG _ oCH MILJÖN

Varje är säljs bara i Sverige 2 miljoner tonerkassetter och 4
miljoner bläckskrivarpatroner. Av dessa återvinns endast 10
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 skrivarkassetter i många år. Denna metod Wnnar
miljon och ger ideella föreningar en stor möjlighet attljänapengar.

Hur fungerar det rent praktiskt?

Medlemmar tar med sig en eller flera boxar till sin arbetsplats, ett
foretag eller organisation och ber att få ställa ut boxen där. Affiirsidön
iir att företaget/organisationen istället för att slZinga kassetter i
papperskorgen lägger dem i boxen. När den är full faxar
foretageVorganisationen till Perfect Print och meddelar att boxen är
full. Perfect Print ombesörjer htimtning av boxen och ställer dit en ny.

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

Sedan i april i år har ett 50-tal idrottsforeningar runt om i Sverige
placerat ut boxar i foretag/organisationer med mycket gott resultat.

Har Du frägor? Ring gärna Bo Haller (070 - 780 75 00) som
tillsammans med Perfect Print arbetat fram denna idö. Du kan också
läsa mera om idön på www.returntosender nu.


