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Dags för Stockholm Ladies  Kroatienresan!!! 
 
Elitseriespelet närmar sig  Sommaren på Näsaäng 
 
Stefan Hasselgren vann svettdroppen! Riflex Open 
 
Ordförandens krönika   Stefans tränartips 
  
 

   
 
 



Täby Färg & Tapet

VI GER DIG 
TIPS & RÅD
I BUTIKEN!

DU SOM ÄR MEDLEM I 
NPTK FÅR DÄRFÖR 
EXTRA FLYTTBONUS! 
Hos oss på Täby Färg & Tapet hittar du 
de senaste trenderna inom tapet, färg 
och golv, liksom produkter från välkända 
leverantörer. Alla som jobbar hos oss 
har lång erfarenhet och svarar gärna på 
dina frågor om material och hur jobbet 
ska göras. Välkommen!

VI FLYTTAR UNDER JANUARI 2013!

Telefon: 08-768 37 61. www.tabyfarg.se 

Din idé – vår design!

Ta med värde-
checkarna till vår 

nya butik. Det 
tjänar du på!

25 % 
PÅ ALL FÄRG FRÅN 

NORDSJÖ & JOTUN!
Värdechecken gäller t o m 31/3 2013. 

Går inte att kombinera med andra rabatter.
Gäller endast i den nya butiken.

20 % 
PÅ ALLA TAPETER!

Värdechecken gäller t o m 31/3 2013. 
Går inte att kombinera med andra rabatter.

Gäller endast i den nya butiken.

Värdecheck!

Värdecheck!

ADRESS NU ADRESS JANUARI
TÄBY: Stationsvägen 21. TÄBY: Fogdevägen 4. 



ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

 
 

 

… är en mellanstor tennisklubb som vill… 

… ha en småklubbs atmosfär … 

… och en storklubbs framgångar! 
 

Näsby Park Tennisklubbs verksamhetsidé: 
”Vi skall vara en aktiv och levande klubb för alla 

åldrar och alla nivåer där vi erbjuder många bra 

aktiviteter under året.” 

Ovanstående formulering som beskrevs på årsmötet, 
upplever jag på ett bra sätt skildrar vad vi vill vara för 
klubb. 

Årsmötet för verksamhetsåret 2011-2012 är nu avklarat 
och vi kan glädjas åt ännu ett år med massor av bra och 
framgångsrik tennisverksamhet samtidigt som vi 
återigen kan visa ett positivt ekonomiskt resultat. Vi har 
lyckats bra i vår strävan med att erbjuda ett 
smörgåsbord av aktiviteter för alla åldrar och nivåer.  

Det är lätt att glömma bort att när vi arrangerar 
tävlingar, drop-in aktiviteter, seriespel med mera, att det 
bara är ”grädden på moset”. Samtidigt rullar 
basverksamheten med kurser för nästan 700 barn och 
vuxna varje vecka. Det ska finnas tränare till alla timmar, 
grupperna ska vara så jämna som möjligt och mycket 
mer. 

Att vi kan erbjuda ett smörgåsbord av aktiviteter och att 
vi är framgångsrika på tennisbanan beror på att vi som 
Kenneth sa på årsmötet har en filosofi ”där tennisen ska 

vara i centrum, och där tränarna jobbar just med 
tennisen”.  

Därför är mixen av en duktig personal och engagerade 
ideella eldsjälar så viktig. Jag vill här passa på att tacka 
alla er som bidrar till att allt detta är möjligt! 

I NPTK är vi duktiga på att hålla liv i de aktiviter som vi 
startat. Stockholm Ladies går in på sitt trettonde år, 
klubbtidningen kommer regelbundet ut tre gånger per 
år, satsningen på KM både inne och ute fortsätter, med 
mera, med mera. Det känns också fantastiskt roligt att 
de nya aktiviteterna på Näsaäng tas emot så väl av våra 
medlemmar. Jag upplever att vi står oss väldigt starkt i 
konkurrensen med andra tennisklubbar både var gäller 
antalet aktiviteter och kvalitén på dessa. 

Det närmaste året kommer vi fortsätta att lägga mycket 
fokus på kvalitetssäkring av våra tennisaktiviteter 
samtidigt som vi ska lägga kraft och energi på att få till 
en bättre ordning i hallen och fortsatt upprustning av 
Näsaäng.  

Som nämndes på årsmötet har vi ambitionen att skaffa 
ett nytt stängsel på bana tre och fyra på Näsaäng, samt 
inom något år lägga nytt underlag i hallen. Detta kräver 
en ekonomi i balans, vilket vi efter flera års slitande nu 
äntligen har. En stor anledning till detta är att vi under 
flera år jobbat hårt med att utöka vårt tenniserbjudande 
samtidigt som vi de senaste åren successivt ökat 
intäkterna från klubbens sponsorer. Här har vår 
klubbchef Kenneth gjort ett fantastiskt jobb! Jag vill här 
passa på att be dig som medlem att fundera på hur du 
eller ditt företag kan stötta klubben.  

Under hösten har vi många aktiviteter att se fram emot. 
Glöm inte bort att komma och titta på Stockholm Ladies, 
damernas och herrarnas elitseriespel. Lika kul som att gå 
och titta på Stockholm Open! 

Sen är det bara att börja ladda för klubbmästerskapen 
inomhus! 

Avslutningsvis vill jag hälsa våra nya tränare Todd 
Åkesson och Magnus Öhrvall välkomna! 

 

 

Tennishälsningar! 

Michael Brobeck          

 
 
 



TENNISFESTER I TENNISHALLEN!!! 
 

SPELSCHEMA STOCKHOLM LADIES 
 
Spelstart kl.12.00 samtliga dagar utom 
den 28/10, då börjar matcherna kl. 10. 
 
Datum Omgång 
Sö 28/10   Kvalet börjar                                
Må 29/10   Kvalfinaler 
Ti 30/10   1:a omgången i singel o dubbel 
On 31/10 1:a omgången i singel o dubbel  
To 1/11 2:a omgången i singel 

o kvartsfinaler i dubbel 
Fr 2/11 Kvartsfinaler i singel o  

 semifinaler i dubbel 
Lö 3/11 Semifinaler i singel o final dubbel 
Sö 4/11 Final i singel 
 
STOCKHOLM LADIES O ELITSERIEN LJUS I 
HÖSTMÖRKRET! 
 

Sofia Arvidsson och Michaela Krajicek har 
vunnit Stockholm Ladies. Bägge har också 
varit rankade topp 30 i världen. 
Johanna Larsson, vann Stockholm Ladies för 
fyra år sedan. Idag är Johanna etablerad på 
WTA-touren.  
 

Tävlingen brukar samla deltagare från cirka 20 
nationer och det är alltid lika spännande att se 
om det finns några nya potentiella damstjärnor.    
 

Får vi se en ny stjärna födas i år? 
I år arrangerar vi Stockholm Ladies för 
trettonde året i rad. 10 000 dollars tävlingen 
har blivit en tradition och ett kul inslag i 
höstmörkret. Det är många medlemmar som 
tagit chansen att titta på internationell 
damtennis de senaste åren.  Det är alltid kul 
att gå omkring på läktaren och leta upp 
framtidens stjärnor.  
 

Förstaseedad i årets tävling är just nu tyskan 
Anne Schaefer 25 år och rankad 254 i världen.  
Hon har bland annat vunnit en 25.000 
dollarstävling och besegrat topp 100 spelaren 
Greta Arn under året. 
En annan spelare att bevaka under tävlingen 
är rumänskan Patricia Maria Tig. Rumänskan 
är rankad 393 i världen har vunnit två 10 000 
dollars tävlingar under året och besegrat flera 
topp 200 spelare. 
 

Sandra Roma har några skadefyllda år bakom sig, men 
innan dess tillhörde hon världseliten som junior. Sandra 
22 år, är nu på väg tillbaka och har trots att hon spelat 
ett begränsat antal tävlingar avancerat från ca 1000 till 
550 på världsrankingen. Sandra vann bland annat 
Tamperes 10 000 dollars tävling utan setförlust.  

   
Hilda Melander KLTK, är en fighter och bolltrollare som 
alltid är underhållande att titta på. Hilda som under året 
representerat Sverige i Fed Cup jobbar ambitiöst med sin 
tennis och är f.n. rankad 512 i världen. 

 
En annan spännande start görs av det 17-åriga jättelöftet 
Rebecca Peterson. Järfällatjejen är klar Sverigeetta i sin 
åldersklass och har även hunnit visa att hon duger 
internationellt. Bland annat gick hon till kvartsfinal i 
Franska mästerskapens juniorklass! 

 
NPTK:s Anette Munozova har ett suveränt år bakom sig. 
Anette har skaffat sig världsranking och vunnit flera 
tävlingar på den svenska sommar- och vintertouren. 
Hennes inställning och passion borgar för att det bara är 
början på hennes karriär. Anette går in i huvudtävlingen 
onsdagen den 31/10. 



KLUBBCHEFEN HAR ORDET

                                       
Vi behöver mer tålamod i svensk tennis! 

I samband med Davis Cup matchen mot Belgien där 
Sverige åkte ur elitdivisionen debatterades det flitigt om 
varför vi blivit så dåliga på elitsidan i svensk tennis. 

Det finns naturligtvis inte en enskild förklaring till det.  
Men låt oss först konstatera att vi var i princip först i 
världen med att göra tennis till en seriös sport där man 
gick till gymmet efter matchen och inte direkt upp i 
baren som dåtidens stjärnor ofta gjorde. Det gav oss 
naturligtvis enorma framgångsfördelar gentemot övriga 
länder. Samtidigt som det fanns många spelare som 
kunde ta rygg på de allra bästa spelarna typ Mats 
Wilander, Stefan Edberg, Anders Järryd med flera. ”Kan 
dom så kan vi”.                                                                     
Sen ska vi komma ihåg att tennis är världens största 
individuella sport. Men naturligtvis skulle vi kunna vara 
betydligt framgångsrikare än vad vi är idag. 

Det största felet var att vi konsekvent vägrade inse att vi 
var på väg åt fel håll, istället paketerades det att vi hade 
ett landslag i elitdivisionen, världens bäste dubbelspelare 
i form av Jonas Björkman.   

När vi sen skulle ”börja bygga nytt” i svensk tennis 
begicks en mängd fel.  

Samtidigt som det konstaterades att åldrarna höjts 
markant när man slår igenom på både dam- och 
herrsidan på WTA- och ATP touren så började vi välja ut 
spelarna tidigare och smalare. Var man inte Sverigeetta 
var det ”kört”. Detta trots det finns mängder av exempel 
på spelare som blommat sent osv. Istället för att 
paketera Jonas Björkman som världens bästa 
dubbelspelare skulle vi ha lyft fram hans karriär. Jonas 
tillhörde inte de bästa som 18-åring. Däremot var han 
hungrig, seriös och hade en miljö där man trodde på 
honom.    

Det blev också en ”sanning” att man behövde komma ut 
tidigt internationellt. Detta ledde till att en mängd 
tennisjuniorer började tävla ett flertal veckor 
internationellt i s.k. ETA tävlingar för 12- och 14-åringar 
trots att de saknade långsiktig täckning i sin 

tennisutbildning. De borde istället ha varit hemma och 
jobbat med att utveckla sin tennis, byggt upp sin fysik. 
När man är senior så betyder samlandet av ETA- och ITF-
poäng ingenting. Har man däremot inte redskapen i sin 
verktygslåda tekniskt och fysiskt när man vill börja jaga 
ATP-, WTA poäng så upptäcker man snabbt att man 
saknar täckning i sin tennisutbildning. Detta betyder inte 
att man inte ska spela ITF- och ETA tävlingar. Men det får 
inte gå ut över den långsiktiga utbildningen. Till att börja 
med kan man ju spela de internationella svenska 
tävlingarna  

Våra tennishallar runtom i Sverige är naturligtvis en 
enorm tillgång. Men det har också fört med sig att 
många tennisklubbar blivit för ”företagsliknande”. På 
”barracudatiden” samlades styrelserna för att skapa 
verksamhet och tränarna var tränare. Idag är det alldeles 
för vanligt att tränarna jobbar med saker som inte är 
relaterat till det sportsliga. Här har vi också ett av skälen 
till att det går bra för NPTK på tennisbanan. Vi har värnat 
om föreningstanken, det ideella ledarskapet och sett till 
att tränarna jobbar med tennisen. Hur många klubbar 
runtom i landet har idag en målsättning, 
verksamhetsplan, vision och värdegrund? 

På senare år har några mycket positiva saker hänt i 
tennis- Sverige. Det ser bättre ut idag än för fem år 
sedan. ”Anders Heimklos” IF SO tour har spritt sig i 
landet. Det innebär att våra småjuniorer på ett lekfullt 
sätt kan börja tävla lika tidigt som på fotbollsplanen. 

Vi har fått flera internationella seniortävlingar på 
hemmaplan. Vi har börjat erbjuda U-21 spelarna 
ledarhjälp. Förhoppningsvis leder det till att flera spelare 
hänger i längre. Lite tänkvärt är det väl att samma vecka 
som Daniel Berta vann Franska mästerskapens 
juniorklass förlorade jämnårige Isak Arvidsson andra 
omgången på sommartouren i Tabergsdalen! Då var Isak 
rankad som nr. 14 i sin åldersklass i Sverige. I september 
2012 var Isak vår bäste spelare på de svenska 
futuretävlingarna…  Min uppfattning är också att vi 
stirrat för mycket på Magnus Normans, Tomas Enqvists, 
Tomas Johanssons och Robin Söderlings bakgrund. De 
blev alla världsstjärnor och naturligtvis kan vi lära oss 
mycket av det. Men kanske behöver vi studera den 
typiske topp 100 spelaren lite mer? Få fram att det finns 
topp 100 spelare som Stephanie Robert och Michael 
Berrer som aldrig hade någon ITF- poäng och som tog 
sina första ATP-poäng efter att de fyllt 20? Då kanske vi 
också kan få fler att försöka lite längre! 

Om vi nu börjar satsa bredare och tålmodigare i svensk 
tennis, får igång klubbmatcherna runtom i Sverige, låter 
tränarna vara tränare, lär spelarna att spela på egen 
hand och inte bara i organiserad form är jag övertygad 
om att det ser bättre ut om fem till tio år 



HÖSTMARKNAD!
Lördagen den 27 oktober klockan 11-16.

Härliga erbjudanden på varor i mysig miljö 
utanför butiken.

Det kommer att finnas möjlighet att köpa 
sig något riktigt gott att äta och dricka.  
Överraskning väntar...

Några av våra leverantörer/
samarbetspartner:

Taylor and Jones - säljer sina goda 
hantverksmässiga tillagade färska korvar.  
Försäljning utanför butiken av nygrillad 
färsk korv.

Hälsingestintan  
- köttprodukter.

AllFrukt  
- säsongsgrönsaker bland 
annat stora härliga 
pumpor.

Rydells - binder vackra buketter 
till försäljning.

Backers - ekologiskt maltbröd och 
skärgårdsbröd.

Alla barn blir bjudna på glass och ballonger!

Det finns representanter från Gastro 
Academy på plats och vill du bli medlem i 
Gastro Sällskapet går det bra att anmäla sig 
under dagen. Visning av kommande 
evenemang i form av matlagning live… 
Hemlig gäst väntar!

Varmt välkomna önskar vi på ICA Stop  
i Täby!

www.icastop.se
www.gastroacademy.nu

Gilla oss på Facebook! 
facebook.com/icastop
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NÄSBYPARKS TENNISKLUBB INBJUDER HÄRMED SINA MEDLEMMAR TILL 
 

   
 
FREDAG 4 JANUARI - SÖNDAG 13 JANUARI 
Klasser  Regerande mästare   Avgift 
  1. Herrar A  Emil Lindgren   200 kr 
  2. Herrar B  Joel Åkerlund   200 kr  
  3. Herrar C  Rickard Ullbin   200 kr 
  4. Damer A  Johanna Olsson (-11)   200 kr 
  5. Damer B  Sara Tull    200 kr 
  6. Damer C  Jenny Palmblad (-11)   200 kr 
  7. Herrar 45 (f -68 o sen.) Jens Skaring    200 kr 
  8. Herrar 55 (f -58 o sen.) Anders Svensson   200 kr 
  9. Herrar 65 (f -48 o sen.) Lars Björklund   200 kr 
10. Herrar 70 (f -43 o sen.) Leif Westermark   200 kr 
11. Herrdubbel A Björn Sahlin/Todd Åkesson  200 kr 
12. Herrdubbel B Martin Lerby/ Jens Nielsen  200 kr 
13. Damdubbel AB Enni Zander/Olivia Larsson  200 kr 
14. Herrdubbel 65 Dag Jensen/Mats Harms Ringdahl(-11)  200 kr  
15. Herrdubbel 70 Jan Swartling/Bengt Löfmark  200 kr 
16. Mixeddubbel A Jeremias Andersson/Jennie Brobeck  200 kr 
17. Mixeddubbel B Johan Wänlund/Linda Neffler  200 kr  
18. Generationsdubbel A Johan/Lisa Regnér   200 kr 
19. Generationsdubbel B Linda Neffler/Elias Wiorek  200 kr 
20. Pojkar 16 (f -97 o sen.) William Bönnelyche   120 kr 
21. Flickor 16(f -97 o sen.) Johanna Olsson(2008-11)   120 kr 
22. Pojkar 14 (f -99o sen.) Elias Wiorek    120 kr 
23. Flickor 14(f -99 o sen.) Enni Zander    120 kr 
24. Pojkar 12 (f -01 o sen.) Elias Wiorek    120 kr 
25. Flickor 12(f -01 o sen.) Viktoria Turina(-11)   120 kr 
26. Pojkar 10 (f -03 o sen.) Michael Minasyan   120 kr 
27. Flickor 10(f -03 o sen.) Cindy Wänlund(2009-11)   120 kr 
28. Dart-KM  Todd Åkesson    
29. Pingis-KM Christoffer Solberg(ute -12) 
 
KM-ERBJUDANDE: Delta i 3 klasser och få den 4:e på köpet! 
 
TÄVLINGSFORM: Bäst av 3 set, tiebreake vid 6-6 i alla set. I dubbelklasserna spelas 

avgörande set i form av ett supertiebreak. 
  10-års klasser: setstart vid 2-2 
SENASTE ANM.DAG:  Söndag 16 december. NPTK-hallen, todd@nptk.se 
FÖRBEHÅLL:  Får lämnas vid anmälan, men är ingen rättighet 

OBS! Finaltiden får ej flyttas(av respekt för publik och 
finalmotståndare)  

LOTTNING:  Tisdag 18 december  Seedning NPTK. 
TIDSPROGRAM: Torsdag 20 december kl 19.00 

 NPTK-hallen www.nptk.se 
EXTRA PRISER: Flest antal KM-games,Årets bragd, Fair play 
TÄVLINGSLEDARE:        Todd Åkesson 



ELITSERIEN NÄRMAR SIG!!!! 
 
I takt med att det blir mörkare och kallare ute 
närmar sig en av årets stora 
tennisbegivenheter, elitserien! 
Elitserien i tennis får som bekant inget större 
medialt utrymme men för alla som är 
involverade är det årets happening oavsett om 
man kommer från Stockholm, Skåne eller 
Eskilstuna. Det som gör det extra roligt är att 
våra lag till stor del består av våra egna 
produkter kryddat med folk som vi har stark 
koppling till sen tidigare på ett eller annat sätt.  
 
Noterbart är att ingen av våra spelare får en 
krona betalt för att deltaga vilket är ganska 
unikt. Ni skulle bli mörkrädda om ni visste vad 
vissa klubbar betalar för att få sina spelare att 
deltaga. 
 
På damsidan är laget detsamma som förra 
året med tveksamhet för Ebba Undén som 
studerar på college i USA.  Laget består alltså 
förutom Ebba av: Anette Munozova, Hedda 
Ödegaaard, Johanna Olsson, Jennie Brobeck, 
Elsa Melander samt en Estländska vid namn 
Eva Paalma som kan bli aktuell vid behov. 
Helsingborg får gälla som favoriter med Sofia 
Arvidsson och Johanna Larsson i truppen och 
även KLTK ser ut att kunna mönstra ett starkt 
jämnt lag. I övrigt är det som alltid små 
marginaler och det gäller att ha dessa på sin 
sida, i synnerhet när det gäller 
supertiebreakmatcher! 
 
 Målsättningen är att hänga kvar i Elitserien 
och allt bättre än det får ses som en bonus. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Damernas program:                                             
 
Datum Motståndare 
 Spelplats 
10/11 KLTK 
 SALK-hallen 
 
11/11 SALK 
 SALK-hallen 
 
17/11 HELSINGBORG TK
 NPTK 
 
18/11 GLTK 
 NPTK 
 
28/11 VÄSTERÅS/FRIDNÄS TK
 VÄSTERÅS 
 
1/12 FAIR PLAY TK 
 MALMÖ 
 
2/12 MALMÖ/BELLEVUE TK
 MALMÖ 
 

 
På herrsidan ser det faktiskt bättre ut än på 
många år. Vi är i år förstärkta av vår nya 
tränare Magnus Örvall som i futuren i Falun 
visat hög klass! Nya i laget är också Aniil 
Yuksel med en världsranking runt 1000 samt 
Denny Stanojevic som är nyinflyttad från 
Norrköping. Vidare så har vårat yngre garde 
Waern, Solberg och Milenkovic med tydlighet 
visat att de är på väg att växa in på seniornivå 
på allvar. Därtill har vi lojala lagspelare som 
Johan Örtegren, Bobo Delemark och Emil 
Lindgren att tillgå som har stor rutin av 
elitserien och definitivt är spelare att räkna 
med. Vår pool ser riktigt intressant ut och det 



är svårt att utse några givna favoriter. Visst ser 
GLTK starka ut men man måste sätta ett 
frågetecken för bredden i truppen. Vilka 
spelar KLTK med?? I vilket skick kommer 
Uppsala TK:s trojka med Berta, Brydolf och 
Madani i spetsen. Helsingborg med eller utan 
Calle Bergman? Dammar Johan Settergren av 
racketerna ett år till? Som ni hör är det många 
frågetecken men det vore onödigt defensivt 
att sikta på något annat än slutspel d.v.s. top 2 
i poolen. Väl medveten om att det också kan 
bli fight vid det andra strecket…

 
 
Herrarnas program: 
 
Datum Motståndare 
 Spelplats 
 
21/11 Vallda TK 
 Vallda 
 
23/11 Uppsala TK 
 Uppsala 
 
25/11 GLTK 
 NPTK 
 
27/11 Helsingborg TK
 NPTK 
 
29/11 KLTK 
 KLTK 
 
2/12 Ev. Semifinal 
 
8/12 Ev. Final                             
 
Slutligen hoppas vi i lagen att just DU kommer 
och stöttar oss på matcherna. Det ger en 
riktigt skön atmosfär när det är mycket folk i 
hallen!  Stefan 
 

TRÄNARTIPSET MED STEFAN ÅSLIN 

 
VOLLEYTIPSET 
 
Att kunna följa upp övertag i spelet fram på 
nät kan vara väldigt effektivt och 
kraftbesparande. Dessutom sätter du press på 
den försvarande spelaren att komma upp med 
något bra(passering, lobb ) jämfört med om 
du bara står och trycker på från baslinjen och 
försöker avgöra poängen därifrån.  
 
Några tips när det gäller utförandet i volley-
spelet: Starta i utgångsposition. Axelbrett 
mellan fötterna, böjda ben, rackethuvudet i 
brösthöjd.  Se till att armen är lätt böjd med 
armbågen nära sidan. Skapa farten i volleyn 
genom att flytta in kroppen bestämt mot 
bollen(Det vill säga sök upp bollen istället för 
att låta bollen komma till dig) Se till att du i 
förflyttningen framåt håller ihop kroppen d.v.s 
behåll arm och armbåge nära kroppen. Försök 
få med bröstkorg och huvud mot bollen så att 
inte olika kroppsdelar går åt olika håll. Så kort 
sving som möjligt. 

 
Jag tycker att Pete Sampras ganska väl 
illustrerar hur man möter bollen med 
bibehållen balans och kroppshållning.                                    
  Stefan 



 Open 2012     

BERTA OCH MILOSAVLJEVIC VANN!      

”Team Riflex” Martin o Jan Hagman ställde upp med 
”Rallytältet” som skapade ännu mer trivsel.  

Matchledarna Stefan Åslin och Björn Sahlin trivdes i 
varandras sällskap även om Stefan tyckte att Björn fick 
hybris när han slog in några backhands – nåja föste in 
dem – och vann några matcher… 

Klockan 9, stod banan under vatten, spelarna var 
ytterst tveksamma till att det skulle gå att spela 
finalerna utomhus. Men många hjältar ställde upp och 
svampade 

Banan blev spelklar och Paulina Milosavljevic tog tag i 
spelet direkt mot …

Caroline Kållberg. Caroline som haft en bra vecka och 
bland besegrat den svenska mästarinnan Madeleine 
Saari-Byström räckte inte riktigt till mot Paulina som 
styrde spelet och tvingade fram misstag från Caroline. 

Kanske får vi spelarna i Stockholm Ladies!  

Den forne Grand slam vinnaren av Franska 
Mästerskapens juniorklass Daniel Berta imponerade 
hela veckan med ett aktivt spel och hög koncentration. 



 

När banorna var klara kunde vi öppna den utsökta 
buffén från Melanders.  

  
Inbjudna var de som hjälpt till med våra 
tävlingsarrangemang, sponsorer, lokalpolitiker, Region 
Stockholm, Svenska Tennisförbundet med flera. 

Två nöjda pristagare. T.h. Daniel Berta som vann och 
t.v. Nima Madani som tog flera tunga skalper under 
veckan. Bollkallarna ville gärna vara med på bild… 

Ett stort tack till 
som gjorde festen möjlig!!!  

 

DEMO-DAG 
 

 
 
Tennishopen kommer framöver 
att ha en fast dag & tid då Du  
som kund kan komma & testspela 
de ”nya” racketarna från de olika 
leverantörerna! 

 
TORSDAGAR   kl. 11-12 
( Näsby Parks Tennishall ) 

 
KOSTNAD:  50:- 
Du får testa rackets tillsammans med  
Paul eller Krister i max. 30 minuter 
 
 

 
HÅLL UTKIK PÅ KLUBBENS HEMSIDA 
EFTER DATUM DÅ VI STARTAR 
DENNA ”DEMO-DAG” SERVICE !! 
 
Hälsningar KRISTER- SHOPEN 
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Moderbolag

Uthyrning av skolor, 
psykiatriboende och 
äldreboende

Hyreslägenheter i 
Roslagen

Uthyrning av kontor, 
verkstäder, lager och 
industrilokaler

Inre och yttre  
fastighetsskötsel

Äger och förvaltar 
Rånäs Slott

Hygiensäkringar,  
skadedjurskontroller 
och brandskydd

Lackerar alla bilar.
Försäkringsgodkänd.



INTRESSERAD AV VÅRA 
VUXENKURSER? 
 
Här är ALLA tillgängliga platser 
och tider i höst! 

 
 
Det är stort tryck på våra vuxenkurser och det 
finns många spelsugna i NPTK. Just nu har vi 
ungefär 160 spelare i utspridda åldrar och 
spelnivåer. Om du är intresserad av att börja 
spela så gäller det att passa på innan alla 
platser blir upptagna. Vi rankar våra grupper i 
tre grupper (nybörjare, medel och avancerad). 
Detta system baseras helt på spelstyrka. Nedan 
följer en lista med samtliga tider vi har 
tillgängliga nu i höst. De flesta ligger på dagtid 
på grund av den stora efterfrågan på kvällstider. 
Är du intresserad? Skicka ett mail till mig 
snarast: todd@nptk.se  
 

Tillgängliga tider: 
  
NYBÖRJARE: 

Veckodag Tid Antal lediga platser 

Tisdag 8-9 2 

Tisdag 10-11 3 

 MEDEL: 

Veckodag Tid Antal lediga platser 

Tisdag 9-10 1 

Torsdag 10-11 2 

Fredag 9-10 3 

Fredag 11-12 2 

  Cup 

 
Ett stort tack till tävlingsledarna Pernilla Putnik och 
Anders Björklund som hade bråda dagar under 
Melanders Cup. De skötte tävlingen på ett briljant sätt, 
samtidigt som de dominerade på tennisbanan! 

Tävlingen spelades i år för första gången med 
damklasser vilket var uppskattat och gav både 
klubbens egna och regionens damer möjlighet 
att tävla i närområdet. Förändringen av 
tävlingen innebar även ett nytt deltagar-
rekord. Nästan 150 deltagare kom till start! 
NPTK lyckades bärga hem 4 klassegrar! 
Anders Björklund vände mot Lars Jönsson i 
HS60-finalen och vann med 4-6, 6-3, 6-3. 
Anders lägstanivå är förbluffande hög! 
Turneringens andre tävlingsledare, Pernilla 
Putnik, vill inte vara sämre hon utan vann 
även hon sin klass, DS30, i stor stil. Pernilla 
visade verkligen att hon har ett stort spel i sig 
när hon får sin akilleshäl, serven, att stämma. 
Jan Rydegran slog Per Johansson i H55-
klassens final i två raka men väldigt tuffa set, 
7-6, 7-5. Även Mats-Olof Engarås brottade ner 
sin motståndare. Den försteseedade Kai-
Anders Nilsson besegrades med 4-6, 7-5, 6-0. 
Nämnas ska också Ulf Zacharias som gick till 
final i H 35-klassen.  
Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till vår 
titelsponsor Melanders Fisk och till alla som 
ställde upp som matchledare under 
tävlingen. 



SOMMAREN PÅ NÄSAÄNG 

 

Jag har alltid gillat människor. Att träffa nya 
personer, umgås och prata ligger definitivt på 
den övre halvan i min rolighetsskala. Men att 
det skulle finnas så mycket trevligt folk bland 
NPTK:s medlemmar hade jag inte en susning 
om. Min första sommar som ansvarig på 
Näsaäng har varit väldigt rolig, lärorik och 
energisk. Jag hoppas att några andra känner 
ungefär på samma sätt. Allt ifrån drop-in-, 
dam-, lunch- och middagstennis har 
kombinerats med nybakat i alla dess former 
tack vare fantastisk ideell hjälp av Lena, 
Gunilla, Martina, Emma & co. Sommaren 
avslutades med diverse turneringar samt ett, 
enligt undertecknad, lyckat klubbmästerskap. 

KLUBBMÄSTERSKAPEN 

Vilka vann egentligen? Fyra glada deltagare efter 
finalen i GDB fr.v. Magnus och Fredrik Söderblom, 
Victor o Ulf Persson. 

Märkligt nog fick vi faktiskt exakt samma antal 
starter i årets KM som under fjolåret, 

nämligen 102 stycken. Det var många som 
ville göra upp om pokalerna och stundtals 
briljant spel på sina håll och kanter blandades 
med extrema mängder regn vilket gjorde att vi 
tyvärr fick flytta in spelet under ett par dagar. 

Vincent Turina besegrade Gustaf Hasslegren i en 
mycket välspelad final i PS 10. 

Anton Waern vann på teknisk knock-out mot Todd som 
behövde syrgas efter att Anton motionerat runt honom 
på banan. 

På herrsidan besegrade Anton Waern 
undertecknad i A-finalen, Jeremias Andersson 
plockade hem B-finalen och Ulrich Adamheit 
skulle visa sig starkast i C-klassen. På damsidan 
hade vi i år bara en klass. Den vanns av Lisa 
Regnér som genom övertygande spel tog sig 
fram till finalen där hon besegrade Eva 



Englund. Årets fair play-pris vanns av Samuel 
Westerberg efter mycket schysst spel i 
pojkarnas 10-årsklass. Årets bragd stod Eva 
Englund för när hon besegrade både första- 
och tredjeseedade i damsingeln och senare 
avancerade ända till final. Stefan Hasselgren 
deltog i fem klasser och vann mycket riktigt 
svettdroppen då han totalt spelade 136 games 
under turneringen. 

För en man i sina bästa år som Stefan Hasselgren kan 
det väl knappast ha varit jobbigt att bärga hem 
Svettdroppen för flest spelade games i KM. Vad är 136 
games i jämförelse med ett ultramaraton??? 

Ulrich Adamheit t.h. vann finalen i HS C mot Anders 
Bornefalk. Ulrich är en flitig deltagare på 
frukosttennisen. Anders hade 100%- ig närvaro på 
torsdagsdubblarna. Så dessa gentlemän blir nog farliga i 
B-klassen nästa år! 

 

 

NÄSAÄNGSDUBBELN OCH 
SINGELHANDICAPEN 

Årets Näsaängsdubbel togs hem av Eva 
Berglund och Kalle Bokvist som i finalen 
besegrade Pia Jäger och Johan Wänlund. 
Slutsiffrorna skrevs till 6-2, 6-3. Johan fick 
sedan revansch i singeln när han tämligen 
komfortabelt vann singelhandikappen över 
Anders Bornefalk i finalen med siffrorna 11-1 i 
game. 

                 Forts. på nästa uppslag 

 

KLASS SPELARE 
RESUL
TAT 

HA Anton Waern – Todd Åkesson 6-2, 6-4 

HSB 
Jeremias Andersson – Magnus 

Söderblom 
6-2, 1-
6, 6-2 

HSC Ulrich Adamheit – Anders Bornefalk 6-3, 6-3 
DS Lisa Regnér – Eva Englund 6-1, 6-3 

H45 Stefan Hasselgren – Benjamin Meilink 
5-7, 6-
4, 6-4 

H55 Harald Fries – Börje Skånberg 6-3, 6-0 
H70 Jan Dahlqvist – Bengt Löfmark 6-0, 6-1 

HDA 
Andreas Sand/Niklas Isacsson –  

Anton Waern/Oscar Waern 
6-4, 6-3 

HDB 
Melker Mattsson/ Johan Mattsson –  
Stefan Hasselgren/Benjamin Meilink 

6-0, 6-1 

DD 
Pia Jäger/Verena Adamheit –  

Eva Englund/Lina Nilsson 
7-5, 6-3 

MD 
Mikael Hasslegren/Therese Hasslegren 

– Johan Schalin/Lovisa Schalin 
6-0, 6-4 

GDA 
Lisa Regnér/Johan Regnér – 
Enni Zander/ Micki Zander 

6-4, 6-4 

GDB 
Fredrik Söderblom/Magnus Söderblom 

– Victor Persson/Ulf Persson 
6-3, 6-3 

P16 Robert Minasyan – Alfred Bornefalk 6-0, 6-1 
P14 Robert Minasyan – Michael Minasyan 6-3, 7-5 

P12 Vilhelm Bornefalk – Adrian Angervall 
6-2, 3-
6, 6-4 

P10 Vincent Turina – Gustav Hasslegren 6-3, 6-2 
 Extrapriser  

Svettd-
roppen 

Stefan Hasselgren 
136 

games 
Fair 
play 

Samuel Westerberg  

Årets 
bragd 

Eva Englund  

Pingis-
KM 

Christoffer Solberg – Todd Åkesson 11-8 

Dart-
KM 

Todd Åkesson – Kalle Bokvist 5-2 

Singel-
hcp 

Johan Wänlund – Anders Bornefalk 11-1 

Näsaä-
ngsdub

beln 

Eva Berglund/Kalle Bokvist – Pia 
Jäger/Johan Wänlund 

6-2, 6-3 



VUXENLÄGER OCH AVLUTNING 

26 deltagare fick under två timmar spela 5-6 
dubbelmatcher var mot blandade partners 
och medspelare. Detta toppades med trevligt 
umgänge och prisutdelning till de mest 
framgångsrika. Två vuxenläger har även 
arrangerats där vi spelat på fyra banor och 
roterat partners och tränare i två timmar varje 
dag. Detta avslutandes med en daglig fika för 
de som kände sockersuget komma krypandes 
efter två timmars slit på banan. 

LUNCH- O MIDDAGSTENNISEN  - TVÅ 
NYHETER! 

 

Lunchtennisen blev mycket uppskattad. Under  
1,5 timmes spel på Näsaäng nötte vi på viktiga 
bitar i grusspelet. Detta följdes upp med  
pastasallad och dryck tillagad av Lena, Gunilla 
Martina, Emma, Gabriella eller Lovisa i caféet. 
Ett stort tack även till dessa som sett till att 
det varit ett nöje att vara på Näsaäng under 
sommaren. 

Middagstennisen på torsdagarna, blev en 
riktig succé där snittet låg på 12-13 
deltagare/gång och där totalt hela 34 stycken 
varit med under sommaren. Efter 
blixdubbelturneringen var det alltid ett glatt 
gäng som slog sig ned vid grillen.  Alfred 
Bornefalk plockade hem slutsegern där på 
gameskillnad före pappa Anders. 

 

DROP- IN TENNISEN 

Pia Jäger t.h. åkte till Kroatien och slipade på formen. 
Belöningen blev vinst i damtennisen som ägt rum på 
söndagar  och final i Näsaängsdubbeln med Johan 
Wänlund.  

Frukosttennisen sopade Stefan Hasselgren 
hem för andra gången i följd. Ulf Hagström 
hamnade överst i tabellen på lördagstennisen. 

Slutligen vill jag tacka alla som bidragit till en 
kanonsommar. Allt ifrån deltagare och 
cafépersonal till sommarjobbare och ideell 
hjälp i alla dess former. Hoppas vi ses till 
hösten igen! 

  Todd  

KANSLIET INFORMERAR – VIKTIGA 
DATUM 

Vuxengrupper: 
Våra vuxengrupper slutar onsdagen den 20 
december. 
Avslutning blir det torsdagen den 21 
december kl 18-20. Anmälan senast fredagen 
den 14 december. 
Tennislekis/tennisskolan: 
Höstlov 29 oktober – 4 november.  
Julavslutning lördagen den 15 december kl 
13-17.                                                                        
Julläger 27 december – 29 december. 
Nyårsläger 2 januari – 4 januari 2013. 
Vårterminen startar den 12 januari 2012 
 

 

 



För oss som faktiskt är ute och cyklar

www.cykloteket.se
ÖPPETTIDER: VARDAGAR 10-19, LÖRDAGAR 10-17, SÖNDAGAR 11-17
TÄBY - FODGEVÄGEN 2  

Alla är olika!Nyhet!

CANNONDALE CAAD10 105
PRIS 14.000 KR

SCOTT SUB10
PRIS 11.000 KR

TREK S820
PRIS 7.300 KR

20% rabatt på ett köp
Ta med kupongen till butiken (gäller endast i Täby). Kan användas till både produkter och verkstad (ej reavaror). 
Max en kupong per kund och tillfälle. Utnyttjas senast 31/1-2013. 

Webshop

17 SÖNDA

Websho



TRÄNARSATSNINGAR  
 
En ny termin har startat och vi är laddade. 
Trots vädrets skiftningar så blev det många 
lyckade lägerveckor på Näsaäng. Totalt deltog 
150 elever på sommarens sex läger. Härligt 
med så många glada och spelsugna 
ungdomar! 
En ny termin har dragit igång! 
Med ett glatt gäng elever och tränare och en 
personal som känner en stor glädje och 
entusiasm inför kommande termin ser vi fram 
mot många roliga timmar. 
 
Tränarutbildning 
 
Alla våra tränare är utbildade via region 
Stockholm. För att ytterligare spetsa kvalitén 
har vi haft tre aktiviteter som extra krydda. 

 
Först kom Sigge (bilden) från region Stockholm 
ut och föreläste för alla våra tränare om 
Play&Stay.  Det är det nya konceptet som 
lanseras i Europa som bygger på mycket spel 
och lite mindre teknikträning i början. 
 

 
Sedan har klubbens heltidstränare tagit fram 
NPTK:s röda tråd i tennisträningen. Den gicks 

igenom under fem timmar där vi var både i 
konferensrummet och på tennisbanan. 
 
Därefter kom 

 
 
och höll en föreläsning om ”Världens bästa 
coach”. Jag vill rikta ett stort tack till alla 
tränare som ställt upp på dessa aktiviter! 
 
MINILIGAN 
Vi fortsätter med "Miniligan" som är klubbens 
egna matchskola. Här får alla prova på att 
spela små korta matcher mot varandra och 
mot andra klubbar. Vi har redan spelat våra 
två första vänskapsmatcher mot Sollentuna. 
Ett bra möte för grupp C som hade 
bortamatch och kämpade i stor stil. I år möter 
vi Sollentuna som tidigare år, samt Djursholm 
för att få lite nya möten och motstånd. Vi 
erbjuder spel för ca 50 juniorer i alla åldrar 
och håller tummarna för att alla får många bra 
och roliga matcher. 
 
Det sitter också affischer på anslagstavlan på 
små tävlingar som rekommenderas av 
Stockholms tennisförbund. Små och bra 
tävlingar för alla yngre ivriga tennisspelare. Ett 
bra sätt att prova sina vingar innan man ger 
sig in i Miniligan. Man spelar små korta 
matcher, endast till 15 poäng och med skum- 
mini-  eller maxiboll. Man spelar i små pooler 
så att det blir många matcher och många olika 
möten. En bra och rolig spelform som 
verkligen ger mersmak om man vill prova på 
matchspel. Se tennisskolans anslagsvägg 
längst bort i korridoren och anmäl dig du 
också.  
 
 Nu avslutar jag med att önska er alla en bra 
och rolig tennistermin. 
 

Elisabeth 
 



”TENNISSPELARE SÖKER ETT 
VINANDE SLAG! ”ELLLER”PÅ 
SPANING EFTER DEN FOREHAND 
SOM FLYTT” 

När man spelar tennis på äldre dar försöker 
man ju hitta tillbaka till de vinnande slag man 
hade i sin ungdom eller i alla fall i den gyllene 
medelåldern. Det visar sig emellertid lättare 
sagt än gjort. Allting har ju blivit så 
annorlunda. Reaktionen har blivit 
långsammare, synen sämre och konditionen är 
inte var den en gång varit.  

Tennis är ju egentligen ingen ”materialsport” 
men häromdan tyckte två av våra 
tennisspelande barnbarn att morfar hade en 
väl ålderdomlig racket. Själv tyckte jag att min 
Wilson inköpt vid pensioneringen 1998 hade 
fungerat bra i alla år och den var ju trots allt 
tillverkad i grafit. Kanske var den lite tung 
(drygt 300 g) och när det äldsta barnbarnet 
erbjöd mig att få pröva en av hans avlagda 
racketar (vikt under 250 g) slog jag till. Jag 
spelade en träningstimme med den i 
Bergtorpshallen och tog sen chansen att 
använda den i bortamatchen mot Sigtuna den 
9 oktober. Det var dessutom den första 
klubbmatchen för säsongen i Uplandstouren 

 

Resultatet blev över förväntan. Christer Koch 
och jag lyckades vinna 2-dubbeln med 10-8 i 
supertiebreak. Nu var det visserligen mest 
Christers förtjänst att vi vann men min ”nya” 

racket kan också ta åt sig en del av äran. 
Dessutom blev resultatet i klubbmatchen 4-4 
och det var nog länge sedan vi fick med oss 1 
poäng från Sigtuna. Vet faktiskt inte om det 
någonsin har hänt. 

Som helhet var klubbmatchen lika jämn som 
siffrorna antyder. Hela sex matcher gick till 
supertiebreak och vi vann hälften av dessa. 
Förutom Christer och jag vann: 

Crister Åhlander/Dan Danielson 

Lars Lieberg/Bengt Löfmark (vann med 2-0 
varav ett vanligt tiebreak) 

Dag Lundqvist/Melker Falkenberg 

En särskild blomma till Gun Isaksson som 
spelade både damdubbel och mixed. Fick bara 
fem minuters vila mellan matcherna. Hon 
förlorade visserligen bägge matcherna men 
tillsammans med Birgitta Anglered var hon 
nära att vända damdubbeln till vinst. I mixed 
hade hon en ny partner, Per Boman, som med 
sin vänsterforehand ställde till stora problem 
för Sigtunas mycket rutinerade och samspelta 
par. Kanske har vi äntligen hittat ett 
konkurrenskraftigt mixedpar. 

CHRISTOFFER SOLBERG PÅ 
TRÄNINGSLÄGER

Christoffer Solberg (längst fram t.v.) togs ut till 
ett träningsläger med region Stockholm inför 
de fyra svenska futuretävlingarna. Ledare var 
Sigge Mladenovic och Jonas Björkman. 



KROATIEN VÅREN 2012  
 

 

 

 
Återigen genomfördes en Kroatien-resa  
och återigen var det ett superhärligt gäng 
som åkte med! Totalt följde 54 glada 
tennisspelare i alla åldrar med inklusive 4 
tränare och många av våra duktiga juniorer 
som utöver sin egen träning hjälpte till på 
ett föredömligt sätt., Där Todd ska ha ett 
extra plus i kanten. 
 
Dagarna bestod av 1,5 timmes intensiv 
träning på förmiddagen som efter lunch och 
allmän återhämtning följdes upp av 2 
timmars matchspel på eftermiddagen. 
Därefter intog kanske några av de myndiga 
deltagarna en eller två av de vuxnas gula 
läskeblask medan de agerade åskådare till 
våra duktiga tävlingsjuniorer som samtidigt 
spelade match. Detta koncept där ambition, 

glädje och svett blandas i en härlig kompott 
är enligt mig det bästa som finns. Noga 
planerad träning med högt tempo faller alla 
i smaken! 
Alla är vi olika men alla älskar att jaga den 
där gula lilla bollen. Jag har redan börjat 
ladda för nästa år. Då ska vi spränga 60-
personersvallen med besked! 
 
Boka redan nu Kroatienresan 2013! 
21- 28 April! 
 
 
BÅSTAD SOMMAREN 2012 

 
Jakob Söderblom och Olof Printz gick till semifinal 
i PD 14 B! Exakt vad de gör på bilden förstår nog 
bara Björn Sahlin. Reds. Anm. 
 
I början av juni gick tävlingen i Båstad 
traditionsenligt av stapeln och 
traditionsenligt var NPTK där med många 
av våra tävlingsjuniorer. Vädret var toppen 
men dessvärre var det få ljusglimtar genom 
tävlingsmolnen där NPTK:s spelare i år inte 
riktigt hade turen med sig trots stora och 
många kämparinsatser! De resultat som 
sken starkast var Christoffer Solberg och 
Johanna Olsson som tillsammans tog ett 
oerhört starkt silver i mixed-klassen och 
Olof Printz och Jakob Söderbloms 
dubbelspel. Det får oss att hoppas på 
ytterligare framgångar och nya tag inför 
nästa år! Då kommer säkerligen inte bara 
vädermakterna vara på vår sida! 
                                                       Kram Björnen! 



Varmt välkommen för tandvård i privat regi, 
där tandläkare, tandhygienister och specialisttandläkare 

fi nns under samma tak! 

Öppet alla dagar: Måndag – Söndag

www.tandlakargruppentaby.se

08-758 50 40

Du hittar oss på plan 6 i TÄBY C (rulltrappan upp vid Systembolaget,
ingång till ”Entré S” direkt efter Blomsterpassagen & Nilson Shoes)  

Dina tänder 
– vår konst!



DIN TYGBUTIK I  NORRORT

Vi är  en ful lsorterad tygaffär  med både 
inrednings-  och modetyger.  

Vi  hjälper  er  även med sömnad,  
montering och hembesök.

Välkomna!

Tumstocksvägen 10 (Arninge)
08-756 69 28

www.tygochtrend.se



ANMÄRKNINGSVÄRDA RESULTAT    
I SOMMAR! 

Anette Munozova har blandat futurespel med 
sommartourtävlingar och gjort det med den 
äran. Anette tog i Turkiet sina första WTA-
poäng och tog sig därmed in på 
världsrankingen. På sommartouren radade 
hon upp framskjutna placeringar ( bl.a två 
turneringssegrar ) och slutade på 2:a plats i 
sommartourracet!! 

 

Christoffer Solberg har haft en bra sommar. 
Speciellt vinsten mot Futurevinnaren i 
Danderyd Isak Arvidsson imponerar stort. I 
skrivande stund har Christoffer kvalat in i 
Jönköpings futuretävling och jagar sin första 
ATP-poäng mot förra årets DC-spelare Ervin 
Eleskovic. 

Stefan Milenkovic vann sommartourtävlingen i 
Norrtälje efter finalvinst mot Nima Madani. 
Stefan har spelat riktigt bra i futuretävlingarna 
i början av hösten och kvalat in i tre av fyra 
tävlingar! Snart har även Stefan ATP-poäng! 

Anton Waern har även han gjort bra ifrån sig i 
futuretävlingarna och kvalade in i Uppsala 
efter seger mot bl.a Claudio Rivera. Anton har 
även hunnit besegra rutinerade och spelstarka 
Jacob Adaktusson och Anders Lindström. 

 

Joel Åkerlund har tävlat flitigt på ETA-touren 
ett år ung och verkligen gjort det med den 
äran. Finalplatsen i Danmark smäller högt. 
Nämnas ska även vinsten mot Axel Oljons i 
RM. 

Detta är bara ett litet axplock av vad som har 
hänt. 

SEB NEXT GENERATION CUP              
(F.D  KALLE- ANKA CUP ) 

Jesper Åkerlund har abonnerat på en av 
stockholmsplatserna  i SEB NEXT GENERATION 
CUP och fick I år åka till Båstad för trejde 
gången. Jesper som alltid håller en jämn hög 
nivå gick i år fram till final efter att ha tagit 
revansch på fjolårets SM-vinnare i 14-
årsklassen Jonathan Lundstedt från Fair Play. I 
finalen blev Carl Söderlund för svår. Jesper 
vann även dubbelklassen tillsammans med 
just nämnda Carl Söderlund. GRATTIS JEPPE!
                  Stefan
      



Fem snabba med Anette 
Jag heter: Anette Munozova 
Jag är: 21 år gammal 
Favoritslag: Forehand 
Förebild: Kim Clijsters och mamma Irena 
Om jag vann Wimbledon skulle jag: Få min 
största dröm uppfylld. 

REPORTAGE: ANETTE SIKTAR MOT  
TOPPEN EFTER SOMMARENS SUCCÉ 
 
Anette Munozova tillhör den inte alltför stora 
skalan av Näsbyparks seniorer som spelar 
tennis på heltid. Lite drygt 20 timmars 
träning lägger hon ner på sin tennis varje 
vecka, både på tennisbanan och utanför i 
form av fys. Räknar man ut ett snitt blir det 
ungefär 3 timmar tennis varje dag toppat 
med någon timmes fysisk träning före eller 
efter. En helhjärtad satsning med andra ord. 
Hon har under året utvecklats oerhört vilket 
också har kunnat ses på resultaten. Två 
vunna sommartourer och ett gäng andra bra 
placeringar ledde till att hon med säker 
marginal tog en plats i sverigeslutspelet. 
Detta har kombinerats med fint spel i flera 
ITF-turneringar i Turkiet där hon också skaffat 
sig sina första WTA-poäng och således har 
hon fått världsranking. Härnäst står 21-
åringens mors hemland Tjeckien på agendan 
där hon i en vecka kommer kombinera tennis 
med lite välförtjänt semester. 
– Nyckeln till framgång är disciplin, 
inställning och eget ansvar, säger hon. 
 
Stora delar av våren har spenderats i Turkiet 
där Anette spelat ett flertal ITF-tävlingar på 
hög nivå med lyckade resultat där hon bland 
annat, som tidigare nämnt, spelat hem sina 
första WTA-poäng och även gått långt i nästan 
alla dubbelturneringar hon ställt upp i. Men 
det är inte bara det tennismässiga som 
utvecklats, hon har skaffat sig värdefull rutin 
och lärt sig mer hur man måste agera i olika 
situationer både på och utanför banan, menar 
hon. 
– Disciplin och eget ansvar blir verkligen A och 
O i dessa sammanhang. Du lär dig hur det hela 
funkar och du måste själv arrangera med 
resor, träning och dylikt. Du är van att ha en 
tränare med dig hela tiden som säger exakt 
vad du ska göra och då är det inte så svårt. Nu 
gäller det att man är väldigt strukturerad själv 
och inte slarva med sådana saker som fysen 
och kosten exempelvis. 

 
Anette är som person väldigt strukturerad och 
disciplinerad, hon vet i princip alltid vad som 
händer nästkommande dag. Detta är inget 
undantag gällande tennisen utan hösten är 
mycket välplanerad. Nu närmast reser hon till 
Tjeckien i en vecka för att spela den ITF-
turnering som går i Prag. Efter detta är det 
hårdträning inför den mycket högprioriterade 
Elitserien som ligger näst på tur i almanackan. 
Anette har en självklar plats i laget men 
betonar ändå vikten av att pricka in 
formtoppen till november månad, då serien 
drar igång. 
– I och med att det finns väldigt många bra lag 
och spelare i serien gäller det att verkligen 
vara på topp när det gäller och vinna de jämna 
matcherna. I slutändan kan det vara en match 
eller till och med ett set som är skillnaden 
mellan att hänga kvar eller inte. Då vill man 
inte gärna stå där med skägget i brevlådan, 
konstaterar hon. 
 
När det gäller hennes framtidsplaner på lite 
längre sikt råder det inte heller där några 
större tvivel om var målsättningen ligger: 
– Jag vill kunna leva på min tennis och ett 
konkret mål är en topp 100-placering i 
världen. Når jag dit är självklart ambitionen att 
klättra ytterligare på rankingen. 
 
Anette är relativt nyutexaminerad och vem 
som helst kan då dra slutsatsen att det svider 
ganska rejält i hennes plånbok med så mycket 
tävlingar och allt det material och den träning 
som tillkommer med hennes satsning. Hon 
söker därför sponsring för den som är 
intresserad att stötta 21-åringens 
tenniskarriär. För tillfället är Anette rankad 
bland de 1000 bästa i världen, en siffra som 
med största sannolikhet kommer sjunka med 
tiden om hon fortsätter utvecklas i denna 
rasande takt. 

Todd Åkesson 
 

 

 

 



JSM  UTOMHUS I BÅSTAD OCH 
SKUMMESLÖV 

I år representerades vi av följande spelare: 

P.18 Christoffer Solberg 

F.18 Johanna Olsson 

P.16  Richard Solberg, Jesper 
Åkerlund, Axel Fries och Daniel 
Hammarstedt 

F.16 Elsa Melander, Betty Ålander 

P.14 Jakob Söderblom, Joel 
Åkerlund, Gorgi Attling, Jonatan 
Lagergren, Calle Westerberg, 
August Östergaard Månsson 

F.14 Enni Zander, Olivia Larsson, 
Viktoria Turina 

P.12 Elias Wiorek, Oscar Wollman, 
Sebastian Kristoffersson, Jakob 
Nilsson 

F.12 Isabella Karo 

Som ni ser var det i vanlig ordning ett stort 
gäng som representerade oss. Alla våra 
spelare är väldigt skötsamma och 
professionella ute på såna här tävlingar och 
det är mycket stimulerande att ta hand om ett 
sådant här gäng! Jag nöjer mig med att 
kommentera några prestationer som stack ut. 

Christoffer Solberg gjorde i sitt sista Junior-SM 
sitt bästa juniorresultat genom att avancera 
enda fram till semifinal efter fina vinster mot i 
tur och ordning Alexander Regnér, Robin 
Håden och Gustav Hansson. Speciellt matchen 
mot Gustav Hansson var en riktig holmgång 
där Gustav inledde fruktansvärt starkt och gick 
fram till en 5-0-ledning i första set innan 
Christoffer började mala ner honom. Matchen 
slutade 7-5 7-6!! I semifinal väntade 
svårspelade André Göransson och Christoffer 

vann första set komfortabelt innan André 
höjde sitt spel en klass. Resten av matchen 
blev tuff men slutade i förlust med 3-6 i skilje.  

 

Vill också nämna Axel Fries som ännu en gång 
gick igenom kvalet på ett övertygande sätt. I 
huvud väntade förra årets europamästare 
Elias Ymer och Axel gör en storstilad insats och 
förlorar 3-6 3-6. Grymt bra insats. Jonatan 
Lagergren och Olivia Larsson kvalade in i sina 
klasser för att sedan förlora 1:a omgången. 
Enni Zander höll sin seedning och gick till 1/8-
delsfinal där Ida Jarlskog blev för svår. I 
dubbelklassen tog Enni i par med Jennifer 
Berglöf en fin skalp när dom besegrade 
Mirjam Björklund/Kajsa Stegrell. Oscar 
Wollman spelade riktigt bra tennis och 
besegrade två bra killar innan han förlorade 
mot Växjös Kasper Qvarfordt i en jämn 
historia. Isabella Karo visade prov på sitt stora 
kunnande när hon avancerade ända fram till 
semifinal och där även pressade Melis Yasar 
till två tuffa set. 

                    
Att kombinera olika idrotter är inte ovanligt men hur 
många kombinerar amerikansk fotboll och tennis!? 
Axel Fries är dessutom lika duktig i bägge! 

 

             Stefan  
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VETERANERNA HAR SOM VANLIGT 
TÄVLAT FLITIGT UNDER 
UTOMHUSSÄSONGEN 

Från seriespelet kan noteras att vårt H-35-lag 
vann division 2 och därmed blev uppflyttat till 
den högsta divisionen nästa säsong. I laget 
ingick Björn Sahlin, Ulf Zacharias, Stefan 
Andersson, Andreas Sand, Tomas Olofsson och 
Niklas Isaksson. 

Vårt H-55-lag slutade på tredje plats i division 
1. I laget ingick Jan Rydegran, Anders 
Björklund, Pär Svensson och Göran Zwalen. 

H-65-laget hamnade på fjärde plats i högsta 
serien. I laget spelade Börje Skånberg och Jan 
Dahlqvist. 

Individuellt bör följande spelare nämnas lite 
extra. Samtliga dessa är högt 
Sverigerankade!!! 

 

Anders Björklund vann H-60-klassen i vår 
egen tävling ”Melanders Cup”, gick till final i 
Skummeslövspelen och kvartsfinal i SM i 
Båstad. 

 

 

 

 

Jan Rydegran vann H-55-klassen i ”Melanders 
Cup”, vann även ”Huddinge veteran” samt 
gick till kvartsfinal i SM i Båstad. 

Våra starka H-45:or som också är högt 
Sverigerankade men som inte deltog i något 
seriespel skördade även de framgångar. 

Mats-Olof Engarås vann H-45-klassen i 
”Melanders Cup” och gick till final i 
”Sundbybergspelen”. 

 

 

Björn Stenqvist vann även i år H-50-klassen i 
Åkersbergas ”Veteranträffen”. Han lyckades 
även återigen vinna Regionmästerskapen (RM) 
i Huddinge, gå till semifinal i SM i Båstad samt 
vinna H-45-klassen i ”Ystadspelen” för femte 
året i rad. 

 

 



NORRLÄNDSKT LUGN 
FÖRSTÄRKER TRÄNARSTABEN I 
NPTK 

Den första augusti fick Näsbypark ytterligare 
ett nyförvärv på tränarsidan. Magnus Öhrvall 
packade sina väskor och flyttade ner från de 
norrländska skogarna. Magnus, som varit 
rankad bland de fem bästa i landet, har 
jobbat här i lite knappt tre månader nu och 
hans inledande känslor och intryck av 
Näsbypark går inte att ta miste på. 
– Jag har fått väldigt bra intryck av klubben. 
Här finns aktiviteter för alla typer av spelare 
oavsett ålder och nivå. Men det mest 
glädjande är den positiva stämningen som 
alltid är i hallen bland alla juniorer. Efter 
många år som både spelare och ledare ser jag 
detta som väldigt unikt.
 
Magnus har mer eller mindre tillbringat hela 
sitt 27-åriga liv i Norrland och Älvsbyn. 
Numera bor han temporärt i Djursholm 
hemma hos Brian Owens som är en av många 
hängivna näsbyparksmedlemmar. 
– Det är mest tillfälligt tills jag hittar en egen 
lya, konstaterar han. 
 
Magnus jobbar mycket med tävlingsgruppen 
och de äldre juniorerna men delar även med 
sig mycket av sin kunskap till tennisskolan. 
Med andra ord har han ganska breda vingar i 
klubben och hans arbete uppskattas mycket 
av både elever och kollegor. Magnus är inte 
helt pjåkig själv som tennisspelare och idag är 
det inte många, om ens någon, av våra 
tävlingsspelare som rår på 27-åringen. I 
september skaffade han sig bland annat 2 
ATP-poäng i futuretävlingen i Falun där han 
först kvalade in och sedan besegrade spelare 
som Isak Arvidsson (Sveriges kanske mest 
lovande spelare just nu) och Harri Heliövaara 
(rankad 180 i världen för ett halvår sedan) i 
raka set. Detta bådar gott inför herrarnas  

elitserie som äger rum i november månad, där 
piteåsonen har en självskriven plats i laget. 
 
Frågar man Magnus själv om hans styrkor som 
tränare så ligger dessa ungefär i linje med de 
styrkor har själv har som spelare. 
– Tror min största styrka som tennistränare är 
densamma som en av mina största styrkor 
som tennisspelare, jag är ofta bra på att läsa 
av mina motståndares styrkor/svagheter. Som 
tennistränare är det användbart för att 
anpassa träningen efter varje spelares behov. 
 
När det gäller Näsbypark som klubb ser han i 
princip bara fördelar jämfört med det han 
tidigare erfarit i Piteå TK. 
– Det är oerhört stor skillnad mellan Piteå och 
Näsbypark som klubbar. Piteå är en liten klubb 
med två tennisbanor där det är ungefär 150 
barn i tennisskola. Huvudmålet där är att 
bedriva en fungerande verksamhet och 
möjligtvis ta fram några bra juniorer. 
Näsbypark har helt andra möjligheter att 
bedriva en bred träningsverksamhet men att 



även kunna ta hand om elitverksamhet på ett 
väldigt bra sätt. 
 
Att ställa om från ett liv på fjälltopparna och i 
lappkåtorna i Norrland till storstadslivet och 
den hektiska trafiken i Stockholm är inte 
någon barnlek. Detta är något Magnus 
verkligen fått erfara under sin första tid i 
klubben. 
– I Piteå är det på gott och ont mycket 
småstadsatmosfär. Går du ut på stan så träffar 
du troligtvis flera personer du känner. Här i 
Stockholm är man betydligt mer anonym och 
det finns mycket fler saker man kan hitta på 
under ledig tid. 
 
Magnus har på kort tid anpassat sig till 
Näsbypark och har redan nu varit en enorm 
tillgång för både elever och övriga tränare. 
Undertecknad är tämligen säker på att 
förvärvet av Magnus kommer att bli hur bra 
som helst för både honom själv och för 
Näsbypark som klubb. Dels på lite kortare sikt 
men även om vi tittar längre fram i tiden ur ett 
betydligt större perspektiv. 

Todd Åkesson       

GRATTIS MAGNUS!!! 

 

Under en fotbollslandskamp på Råsunda  fick 
Magnus Ennerberg ta emot RF:s stora 
idrottsledarstipendium. Magnus jobbar idag 
på KLTK men kommer ursprungligen från NPTK 
och är en otroligt duktig ledare!   

HÖSTENS STÄDDAG! 

       

     
Stort tack till alla som kom och vinterstädade 
Näsaäng! Det var bättre väder än under 
vårens städdag… 

  

 



Varför missar man när man har 
öppet läge? 

Hur många gånger har man inte spelat sig 
fram till det där läget där det bara är att sätta 
till racketen, placera och inkassera poängen? 
När det väl är dags att sätta in stöten så missar 
man trots att hela spelplanen ligger öppen. 
Även om det är viktigt att vara ”vinnarskalle” 
och plocka hem de givna poängen i tennis så 
är det ännu viktigare om man har ett företag 
som ska plocka hem affärer! 

 

Att hantera sina kundrelationer på rätt sätt 
har blivit en förutsättning för att finnas kvar 
på marknaden. Det skapar inte enbart trogna 
kunder och långsiktighet utan ger även fler 
affärer i form av nya kunder och bättre affärer 
genom merförsäljning till nya kunder. Detta 
låter som en självklarhet som alla är överens 
om. Men hur ska det gå till? 

Det räcker inte längre att leverera högsta 
kvalitet till lägsta pris. Allt fler blir varse att 
kunder väljer utifrån andra premisser. 
Tidsbrist, överflöd av varor, svår att 
överskåda, mer krävande och kunniga kunder 
ställer idag helt nya krav. Serviceupplevelserna 
i kontakterna med företaget eller 
verksamheten blir därför allt viktigare när det 
gäller att särskilja sig och få 
konkurrensfördelar. 

Dessa serviceupplevelser handlar långtifrån 
enbart om att ge ett leende i ett personligt 
kundmöte. Det handlar om att arbeta 

strukturerat och systematiskt utifrån en 
serviceplan. En serviceplan är kopplad till de 
övergripande affärsmålen och ser till att 
kunderna får serviceupplevelser helst över 
eller klart över det förväntade. 

Allt detta handlar boken ’Service – så mycket 
mer än ett leende ’ om och som skrivits av 
Anders Örtengren och Satish Sen. På 
www.servicescore.se bloggar Anders och 
Satish om service-upplevelser från 
verkligheten och där kan man även bläddra i 
boken för att få en förhandstitt. 

Boken har fått ett stort och positivt 
mottagande och är nominerad till Årets 
Marknadsföringsbok av Sveriges 
Marknadsförbund 

 

 

 
 
 

Med boken som utgångspunkt hjälper 
författarna idag företag att,  utifrån 
föreläsningar eller mer handfast konkret hjälp, 
ta fram en serviceplan. Allt för att sälja mer 
men framförallt bättre! 

 

Kontaktuppgifter:    

Anders Örtengren, Mistat AB, 070-8929210  - 
anders@servicescore.se 

Satish Sen, Kaleidoscope, 070-6227541 – 
satish@servicescore.se 



  Foto: Kent Åkesson 

GISSA 
FEJSET! 
På båda bilderna nedan har vi kombinerat ett ansikte med en kropp, ser du 
vilka näsbyparksprofiler som gömmer sig bakom dessa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Foto: Kent Åkesson 

Sommarlägren 2012 
En av sommarens absoluta höjdpunkter är de årliga  
sommarlägren som klubbar arrangerar. I år  
anordnades 8 läger med barn i väldigt blandade  
åldrar. Lärorika veckor har kombinerats med trevligt 
sällskap och för det mesta väldigt fint väder. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      


