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Näsbyparks Tennisklubbs styrelse lämnar härmed följande berättelse över verksamheten  
under räkenskapsåret 2013-07-01 – 2014-06-30 som är klubbens 68:e verksamhetsår. 

 
Klubbens årsmöte hölls den 30 september 2013. 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       (2015)     Ordförande,Klubbutveckling 

Ledamöter      Michael Fabricius (2015)    Ekonomi    
                  Linda Neffler        (2015)     Klubbkommittén 

Peter Hässler         (2014)    Projekt                                                     
Dalibor Turina      (2014)    Tävlingskommittén, Projekt 

         Micki Zander        (2015)    Anläggning   
Emil Lindgren       (2014)    Projekt 

                                                                                        
Suppleant nr 1 Lena Fröberg          1 år                               

Suppleant nr 2                    Jonas Bonn             1 år 
 

Not. Emil Lindgren lämnade styrelsen under verksamhetsåret på grund av utlandsarbete. 
Lena Fröberg gick då in som ordinarie styrelseledamot. 
 

Revisorer 
Revisor                                Caroline Ståhlberg 

 

Valberedning 

Ordförande                          Magnus Söderblom 
Ledamot                              Lena Olsson 

Ledamot                              Anders Björklund                       
 
Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret och ytterligare två 
möten under augusti och september. Därutöver har det varit ett flertal kommittémöten 
kring Näsaäng, tennishallen, tävlingsverksamheten, träningsverksamheten, klubbaktiviteter, 
Kroatienresan med mera.  
 

Styrelsen och personalen har haft stöd i verksamheten av fyra medlemskommittéer som haft ett 

stort antal möten:  

Anläggningskommittén Micki Zander ordförande 

Klubbkommittén Lena Fröberg ordförande 

Tävlingskommittén Dalibor Turina ordförande 

Näsaängskommittén Joachim Haas ordförande 
 
 
 



 
Styrelsens sammanfattning 
 
Ekonomi 
 

Klubbens ekonomi har ytterligare stärkts under verksamhetsåret. Huvudtal enligt följande (’000 kr – 
föregående år i parantes): 
 

 Omsättning: 8,910 (7,769) 

 Resultat: 323 (50) 

 Eget kapital: 617 (294) 
(för detaljer hänvisas till årsredovisningen) 
 
En starkt bidragande orsak till att klubben stabiliserat och förbättrat ekonomin är att 
tennisverksamheten, prioriterats och utvecklats. Utvecklingen av kursverksamheten, 
klubbtävlingarna, Kroatienresan och drop- in aktiviteterna har även breddat klubbens 
kontaktytor samt det ideella ledarskapet.  

Fortsatta idrottsliga framgångar  
 
Klubbens 68:e verksamhetsår har präglats av fortsatta sportsliga framgångar i seriespelet och i 
individuella tävlingar. Bakom dessa framgångar står en, förutom tennistalanger med goda 
förutsättningar, en mycket kompetent tränarstab som bedriver en systematisk träning med hög 
kvalitet men också en god coachning där ett stort socialt ansvar tas. 
 
Utvecklingen av de sanktionerade tävlingarna, klubbtävlingarna, drop-in aktiviteterna,  
vuxenkursverksamheten och införandet av spelkorten på Näsaäng tillsammans med de sportsliga 
framgångarna för juniorer, seniorer och veteraner innebär att NPTK är en av Sveriges absolut mest 
aktiva och framgångsrika klubbar. 
 

 
Satsning på infrastrukturen 
 

Satsningen på kärnverksamheten d.v.s. tennisaktiviteterna har medfört en förbättrad  
ekonomi och nya kontaktytor. Det har i sin tur medfört att klubben kunnat genomföra en rad 
satsningar och förbättringar av klubbens infrastruktur under de senaste åren: 
 

 Nymålade banor inomhus. 

 Kantsten på Näsaäng. 

 Ett  internetbaserat bokningssystem inom- och utomhus. 

 Nytt stängsel på utomhusbanornas bana 1 och 2. 

 Ett internetbaserat program för divisionsspelet. 

 Ett utökat städavtal med en ny städfirma. 

 Ett renoverat café.(Finansierades till stor del av medlemsgåvor) 
 

 
 
 



 

Klubbaktiviteter/ Klubbutveckling 
 
Todd Åkesson har fungerat som motor för klubbaktiviteterna och  
har till sin hjälp haft Kenneth Bergbom, Björn Sahlin, Birgitta Ward, Joachim Haas och 
klubbkommittén.  

 
En stor del av arbetet har handlat om att genomföra, skapa och utveckla sociala aktiviteter, 
klubbtävlingar och drop-in aktiviteterna. 
 
Exempel på sociala aktiviter är: 

 KM- fest inom- och utomhus 

 Julavslutningen för juniorer 

 Hemmamatchen i elitserien mot Höllviken 

 Finaldagen av Riflex Open 

 Vuxenkursavslutningen 

 ”Prova på att spela match” för vuxenkursdeltagarna 

 Drop-in verksamheten 

 
Starkt medlemsengagemang 
                                          

Till hemmamatchen mot Höllviken i elitserien kom det 100 medlemmar! 
 

Satsningarna på sociala aktiviteter har bidragit till att stärka det ideella ledarskapet och klubbkänslan. 



 

Klubblivet har präglats av ett starkt medlemsengagemang. Några exempel på det är: 

 Alla medlemmar som ställer upp i samband iordningsställandet och upprustningen av 
 grusbanorna vid vårens underhållsarbete på Näsaäng. Det kom 70 medlemmar på 
städdagen! 

 Klubben har under senare år utökat sina tävlingsarrangemang. Ett 80-tal medlemmar har vid ett 
eller flera tillfällen ställt upp under året som tävlingsledare, matchledare, domare,  
linjedomare, bollkallar, ”grillare” med mera. 

 Det fantastiska caféet på Näsaäng. 

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

 Alla föräldrar som bemannar caféet på helgerna. 

 Miniligans aktiviteter på lördagskvällarna som sköts av en stor mängd föräldrar med Elisabeth 
 Lovisin som motor. 

 Kroatienresan. 

 Allt arbete som sker i kommitté- eller projektform. 

 Alla som jobbar i det tysta med våra anläggningar och med vår verksamhet. 

 
Efter att den sista finalen spelats i inomhus-KM arrangerades en KM-fest som samlade över 100 deltagare! 
Under KM-festen arrangerades det också ett Pingis-KM, Sten Sax o Påse-KM (64 deltagare!) och ett 
Dart-KM. 
 
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 december 

 Tennisskole-KM i juni. 

 Singelhandicapen för juniorer och seniorer i augusti. 

 Näsaängsdubbeln för juniorer och seniorer i augusti. 

 Divisionsspelet på söndagar. 
 
                      
 

 
 
 

 
Tt 
Klubbmästerskapen satte återigen nytt deltagarrekord både inom- och utomhus. Inomhus-KM 
samlade 219 deltagare (f.å 169) som gjorde 295 starter (f.å 233). I Klubbmästerskapen utomhus 
deltog 122(f.å 104) medlemmar som gjorde 164 starter (f.å 140).  
 

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. Damsingel C samlade 17 deltagare, 
varav 16 kom från vuxenkurserna! 



 
KM-bilder. Till vänster generationsdubbelfinalisterna Adrian och Mikael Angervall, Magnus och Fredrik 
Söderblom. Till höger Ajay Vadher som vann KM:s finaste pris ”Svettdroppen” för flest spelade games 
inom- och utomhus(136). Inomhus spelade Ajay Vadher 313 games! 

 
Två klubbfester anordnades i samband med inom- och utomhus-KM. Båda aktiviteterna var 
mycket uppskattade och samlade ett stort antal deltagare. KM-festen inomhus arrangerades 
av Todd Åkesson, Björn Sahlin, Lena Fröberg, Anna Thorén och Lotta Ullbin. Utomhus stod 
Lena Olsson, Anki Forsberg, Björn Sahlin och Todd Åkesson för värdskapet. 
 
Tennisskole-KM arrangerades i december och juni. Målsättningen med evenemanget är att låta de 
som inte tävlar regelbundet få upptäcka hur kul det kan vara att spela match. Samtliga deltagare fick 
medalj. Sista dagen stod korvätning och medaljutdelning på programmet. Båda tävlingarna samlade 
cirka 50 deltagare. 
 

Divisionsspelet 
Under året deltog 60 medlemmar i divisionsspelet på söndagskvällarna.  
 

Det internetbaserade programmet för divisionsspelet fungerar mycket bra. Programmet har  
mottagits mycket positivt och underlättar för deltagarna dels i samband med att resultaten 
skall noteras, dels i kontakterna spelarna emellan m.m. Dessutom finns det statistik som är  
intressant för deltagarna. Birgitta Ward och Elisabeth Lovisin har ansvarat för divisionsspelet.                             
 
 
Vuxenkursverksamheten 
 
Vuxenkursverksamheten växte under året ytterligare. NPTK arrangerar numera vuxenkurser sju dagar 
i veckan. Försöket med träningar på vardagmorgnarna mellan kl. 07-09 har nu satt sig. 
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. Under året deltog drygt 200 kvinnor och män i verksamheten. 
Eleverna omfattar allt från rena nybörjare till spelstarka spelare som vill förbättra sin spelstyrka. 
De flesta av fjolårets deltagare har också fortsatt utbildningen under detta år. Flera av deltagarna i 
vuxenkurserna följde med på Kroatienresan, deltog i divisionsspelet, drop-in aktiviteterna och i de  
interna klubbtävlingarna. Exempelvis kom 16 av de 17 deltagarna i damer C från vuxenkurserna! 
En julavslutning genomfördes i december. Tennis, fika och prisutdelning stod på programmet. 
I mars bjöds deltagarna i vuxenkurserna in till en matchspelslördag där de fick pröva på att spela 
match under ledares ledning. Totalt deltog över 60 st. spelare från vuxenkurserna i aktiviteterna. 
Todd Åkesson höll i dessa mycket uppskattade aktiviteter och hade flera 
klubbtränare till sin hjälp. 



Under påsklovet arrangerades ett påsklovsläger där man tränade fyra dagar följd i en och en halv 
timme. 
 

                            
Deltagare på påsklovslägret. 

 
 

Drop – in tennisen 
Klubben har under året haft fem drop- in aktiviteter; Torsdagstennisen kl. 12-13, Frukosttennisen på 
fredagar kl. 07-8.30 (inklusive frukost), Träning med lunch kl. 12-14 på Näsaäng på onsdagar, 
Blixtdubbel med grill på torsdagskvällarna på Näsaäng Lördagstennisen på Näsaäng kl. 13-17 och 
Damtennisen på Näsaäng på söndagar kl. 13-17.  
 
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. 
Målsättningen med aktiviteterna är dels att öka tennisspelandet, dels att stärka klubbkänslan. 
Aktiviteterna har tagits emot på ett mycket positivt sätt och har liksom spelkorten på Näsaäng 
bidragit till ökat spel.  

 

 
 Deltagare i torsdagstennisen tillsammans med den ansvarige Björn Sahlin. Som deltagare 
behöver man ingen att spela med och kan komma de gånger man kan spela. 



Clinics 

Under året arrangerades det ett antal clinics för våra samarbetspartners. 

Audi och Quesada fick uppleva Näsaäng från dess bästa sida. T.h. ser vi Jonas Björkman spela mixed med 
”den gamle” Näsbyparkstjejen Sofia Häggström. 
 

 
Årets Eldsjäl(-ar) 
 
Priset till årets eldsjäl gick i år till två medlemmar. Lena Olsson och Gunilla Lindgren som under flera 
år lagt ned ett enormt arbete för klubben. Lena och Gunilla har utvecklat caféverksamheten på 
Näsaäng på ett fantastiskt vis. Under året lyckades de också via ett hängivet engagemang renovera 
caféet. Caféet på Näsaäng bidrar på ett väsentligt vis till klubblivet i samband med 
tävlingsarrangemang, trivseltennis, sommarläger med mera.  
 

                                               
Lena Olsson och Gunilla Lindgren under invigningen av det nyrenoverade caféet. 

 
 
 
 



 
Kroatienresan 

         

 
T.v. tränarna på scen. T.h. tackas det för match. 

 
Under året arrangerades återigen en Kroatienresa. I år gick resan till Vrsar . 87 medlemmar följde 
med. Resan har blivit ett oerhört uppskattat inslag i klubblivet. Samtliga medlemmar 
bjöds in, juniorer, seniorer, tävlingsveteraner, vuxenkursdeltagare och veteraner.  Två pass tennis, 
rörlighetsträning och social samvaro stod på programmet., Stora tack till initiativtagaren och  
reseledaren Dalibor Turina, tränarna Björn Sahlin, Stefan Åslin, Todd Åkesson, Fredrik Rogersten, 
Todd Åkesson, Magnus Öhrvall , Anette Munozova, Jesper Skaneby, Toni Luca och Patrik Evers som 
alla på ett fantastiskt vis bidrog till att göra resan  extremt uppskattad bland deltagarna. 
 
                          

Tävlingsverksamheten 

 
Förra årets eldsjäl Dalibor Turina drog inte ned på tempot i år heller! Dalibor ansvarade för 
den externa tävlingsverksamheten och Kroatienresan. 
 
Klubbens externa tävlingsprogram omfattade under verksamhetsåret fem sanktionerade 
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.  
 
Klubben har även under året arrangerat tre hemmamatcher i 
elitserien herrar, en hemmamatch division 1 damer och regionsslutspelet för F12. 
 
Tävlingskommittén med Dalibor Turina som motor har på ett mycket förtjänstfull 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 m.m.  
 
Ett stort tack också till våra tävlingssponsorer Audi  och Riflex som gett oss möjlighet att utveckla 
våra tävlingar och kringarrangemang. 
 
Våra samarbetspartners  under tävlingarna Volkswagen, Skoda, Babolat, Dunlop, Head  och Ica Stop 
har också varit viktiga för klubben i sin strävan att arrangera högklassiga tävlingar. 
 

 

 
Stockholm Ladies 2013. Fr. v. vinnaren Rebecca Peterson  och Zusana Luknarova Slovakien. NPTK:s 
ordförande Joachim Haas var prisutdelare. 
 
Näsbyparks Tennisklubb stod i månadsskiftet oktober, november 2013 som värd för den 
internationella 10 000 dollarstävlingen Stockholm Ladies för fjortonde året i rad. 
 
Många olika medlemskategorier samlades och hjälpte till med arrangemanget. Extra glädjande var 
alla medlemmar som tog chansen att se internationell damtennis. Det är även en stimulans för våra 
egna flickor och pojkar att ha en sådan tävling på hemmaplan.  
Finalen i regionstävlingen F 12 spelades parallellt med Stockholm Ladies finaldagar. Regionstävlingen 
är en lagtävling för 12-åriga flickor mellan regionerna i Sverige. I finalen besegrade region Stockholm 
region Göteborg. 



Evenemang som Stockholm Ladies och regionstävlingen ger klubben bra PR då stora delar av tennis- 
Sverige samlas i hallen och det skrivs mycket om tävlingarna på www.tennis.se. 
 

Under sportlovet spelades Nptk Open - för 37:e gången i hallen.   
Tävlingen samlade i år 318 (jmf. f å 284) deltagare.  
Tävlingen som har hög status samlar ett starkt startfält av pojkar och flickor från hela landet.     
 

Glädjande var också att våra egna spelare visade framfötterna. Enni Zander vann Damsingeln och FD 
16. Christoffer Solberg vann Herrsingeln. Johan Claesson (HS) och Eliot Jarozs (PD 12)  gick till final. 
Elias Wiorek (PS14) gick till semifinal. 
 
Sommartävlingen Audi NPTK Junior Trophy arrangerades för 22:a året på Näsaängsbanorna. 
Tävlingen har etablerat sig som en av de absolut största juniortävlingarna i Stockholm. 398 st.(f å 
397) deltog i årets tävling. Tävlingen ingår som en deltävling i Stockholm Junior Tour. 
 
Näsbyparks TK nådde fina framgångar i Audi NPTK Junior Trophy. Daniel Hammarstedt gick till final i 
PS 18 och Tilde Höweler- Lundin nådde semifinal i FS 12. 

 
Daniel Hammarstedt gick till final i Audi NPTK Junior Trophy. Tilde Höweler- Lundin längst till höger 
gick under året bland annat till final i en ETA-tävling (Europeisk rankingtävling) i dubbel tillsammans 
med Malmö Bellevues Anna Opitz. 

 
För sjätte året i följd arrangerades en sommartourstävling för damer och herrar, Riflex Open.  
Tävlingen ingick som en deltävling i svenska sommartouren där de åtta bästa herrarna och damerna 
gör upp i ett slutspel om titeln Svensk Mästare utomhus. 
Tävlingen samlade ett mycket starkt startfält med stora delar av den svenska senioreliten på plats. 
Anette Munozova gick till semifinal. 

 
Mikael Ymer imponerade på den fulltaliga publiken när han vann Herrklassen i Riflex Open. T.h ser vi Mirjam 
Björklund, slutsegraren Evelina Virtanen och Svenska Tennisförbundets ordförande Stefan Dahlbo som var 
prisutdelare. 



 
 

Under finaldagen i Riflex Open anordnades en buffé för klubbens ideella ledare. Caféet hade laddat 
med hamburgare och delikata bakverk för övriga besökare. Flera företag var på plats och presenterade  
sin verksamhet. Under prisutdelningen anordnades också ett publiklotteri med fina priser skänkta av våra 
samarbetspartners. Inbjudna var bland annat alla som hjälpt till med vårens tävlingsarrangemang, 
lokalpolitiker, sponsorer samt gäster från Stockholms och Svenska Tennisförbundet. 

  
 
För 17:e året i följd genomfördes en veterantävling på Näsaäng, NPTK Veteran Cup. 
Tävlingen omfattade i år 11 singelklasser och samlade ett mycket starkt startfält i åldrarna 35 till 
dryga 70 år.  148 (f å 118) veteraner deltog i tävlingen, vilket var ett nytt deltagarrekord.  
 
I sedvanlig ordning nådde klubbens spelare framgångar i årets upplaga. Patrik Blomqvist (H 40) och 
Jan Dahlqvist (H 70) gick till final.   
 
Ett stort tack till tävlingsledaren Anders Björklund som tillsammans med tävlingskommittén svarade 
för ett föredömligt arrangemang. 
 



                                                            
Anders Björklund hann inte bara med att vara tävlingsledare för NPTK Veteran Cup.  
Han var även framgångsrik på tennisbanan under året. Anders blev Svensk Mästare                                                
inom- och utomhus i HD 60 tillsammans med Göran Zwahlen respektive Peter Kirs.    
 

Ungdoms- och elitverksamheten                                         
Seriespel                                                                                                   

Elitserielaget 2013. 



 
A-laget på herrsidan deltog för 13:e året i följd inom ramen för Svensk Elittennis. Laget svarade för 
en mycket bra insats och slutade på åttonde plats av tio lag i elitserien. Detta innebar att laget åkte 
ur 
elitserien då antalet lag skulle minskas till 2014. Laget fick sedan tillbaka sin elitserieplats under 
våren! I laget spelade: Magnus Öhrvall, Stefan Milenkovic, Christoffer Solberg, Anton Waern, Bobo 
Delemark, Mikael Ekman, Angelos Lenis, Anil Yuksel. Stefan Åslin var huvudansvarig och hade 
till sin hjälp Kenneth Bergbom.  
 
 
Klubbens A-lag på damsidan deltog för 12:e året i följd inom ramen för Svensk 
Elittennis. Laget svarade för en fantastisk insats och vann division 1. Det innebar avancemang till 
elitserien 2014! Klubbens förstasingel Anette Munozova vann 15 av 16 matcher 
I laget ingick: Jennie Brobeck, Anette Munozova, Enni Zander och Elsa Melander. 
Björn Sahlin var huvudansvarig och hade till sin hjälp Kenneth Bergbom. 
 

 
Glada miner sekunderna efter att Damlaget avancerat till elitserien fr.v. Enni Zander, Jennie Brobeck, 
Anette Munozova, Elsa Melander och coachen Björn Sahlin. 
 
 
Herrarnas B-lag kom på andra plats i division 3 inomhus. I laget spelade: Ulf Zacharias,  
Jesper och Joel Åkerlund, Richard Solberg, Björn Sahlin,  Axel Fries, Daniel Hammarstedt, 
Fredrik Rogersten. Kapten var Björn Sahlin. 
 
Klubbens  F-15 lag, slutade på femte plats i division två.  I laget spelade Viktoria Turina och                    
May Lillrank. Kapten var Elisabeth Lovisin som hade hjälp av Björn Sahlin. 
 
P-15 laget kom på tredje plats i division 1. I laget spelade Joel Åkerlund, Gorgi Attling, August 
Östergaard-Månsson, Carl Westerberg och Jonathan Lagergren. Björn Sahlin var kapten. 



Träningsverksamheten 
 
Cirka 500 barn och ungdomar har deltagit i träningsverksamheten inom- och utomhus.  
Den mer tävlingsinriktade träningen har genomförts under Kenneth Bergboms ledning 
av Björn Sahlin, Elisabeth Lovisin, Stefan Åslin och Magnus Öhrvall.  

 
Tennisskolan har bedrivits under Elisabeth Lovisins ledning av Björn Sahlin, Jan Borgström, Todd 
Åkesson, Magnus Öhrvall , Fredrik Engervall samt ett 10-tal hjälptränare, oftast äldre juniorer. 
 
Tennislekis för 4-6 åringar har lockat cirka 100 barn till lek med boll i hallen. Under maj och juni har 
träningsverksamheten varit förlagd till både tennishallen och Näsaängsbanorna. Under sommarlovet 
har vi också arrangerat sex lägerveckor på Näsaäng. 
 
Höstsäsongen avslutades med julkul i NPTK-hallen. En uppskattad och mycket 
välbesökt familjeträff. Sjukamp, frågesport, en minitennisdubbelturnering med över 100 spelare, 
lotterier med fantastiska priser, servetävling, korv och lussekatter med mera stod på 
programmet. Dessutom delades det ut pris till årets junior och årets eldsjäl. 
 

 
Minitennisdubbelturneringen lockade fram många skratt under julavslutningen.                                                 
 
 
Satsningen på att ytterligare förbättra tennisskolans verksamhet fortsatte under året. Tränarträffar,  
ytterligare inköp av nytt material och besök på helgens tennisskola av Elisabeth Lovisin är  
några exempel.  
 
Tennisskolans julturnering, Lilla KM, samlade även i år ett stort antal deltagare och är ett viktigt 
inslag för de som är yngre och tävlingssugna. Många anmälde sig sen till ”riktiga KM” som gick av 
stapeln några veckor senare. 



I Rookieserien gick vi i vanlig ordning runt på många olika spelare. Ansvarig för laget var Björn Sahlin. 
 
Miniligan genomfördes för elfte året i rad. Syftet med ligan är att skapa extra aktiviteter 
för de yngre som visat lite större intresse.  Cirka 45 barn i åldrarna 9-12 år har deltagit i aktiviteterna. 
Elisabeth Lovisin har hållit i denna mycket lyckade satsning.     
Satsningen på klubbmatcher fortsatte under året. Klubbmatcher spelades tre av fyra 
lördagar i månaden. Sollentuna TK, Djursholms TK och NPTK delade på arrangemangen. 
 
 
Klubben bjöd in alla barn i lämplig ålder till att följa med på tre olika IF SO Tour tävlingar dit NPTK 
skickade ledare. IF SO Tour är ett utmärkt sätt att på ett lekfullt vis börja tävla i tennis. Ansvarig för 
aktiviteterna var Todd Åkesson.  
 
Under sommarlovet arrangerades traditionsenligt sex mycket populära sommarlägerveckor. 
 
I månadsskiftet juli/augusti bjöd NPTK in juniorer som tävlar i åldrarna 10-18 år till ett tävlingsläger i 
Karlskrona.  
 
I mars bjöd NPTK in de 10- och 12-åringar som börjat tävla till en tävlingsresa till Örebro. Sex juniorer 
deltog. Todd Åkesson och Kalle Bokvist var ledare. 
 
Den mer tävlingsinriktade träningen har även inneburit att flera av klubbens spelare fått möjlighet till 
collegespel i USA. Under året har Eric Cederwall, Anton Waern, Charlotte Fabricius, Ebba Undén, 
Simon Julin och Tim Göransson studerat i USA. Det är ett mycket bra betyg till klubbens verksamhet 
och ett mål för flera av spelarna som är med i tävlingsgruppen. 
 

 
Charlotte Fabricius tog under året sin examination. 
 
 

Utbildning 
Satsningen på klubbens ambassadörer, tränarna, fortsatte under året. Ett stort antal tränare deltog i 
Region Stockholms tränarutbildning. NPTK var även representerade på det årliga tränarsymposiumet 
arrangerat av Svenska Tennisförbundet samt på Region Stockholms tränarträffar. 
Hösten inleddes med en internutbildning för våra tränare. Elisabeth Lovisin höll i aktiviteten. Arbetet 
med att få NPTK:s tränarkompendium att få fullt genomslag fortsatte. 



Tennisgymnasiet 
 
Efter tolv år samarbete mellan NPTK och Mörby Gymnasium fortsatte det  NIU-certifierade 
samarbetet med Åva Gymnasium.  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 Åva Gymnasium. Det 
innebär att eleverna har flera linjer att välja på samt att vi får möjlighet att samarbeta med flera 
idrotter. Skolan har också en uttalad idrotts- och hälsoprofil. 
 
Under året har eleverna tränat tennis vid tre tillfällen i veckan på skoltid. Gästspelare har också 
deltagit regelbundet i träningen.  Stefan Åslin, Magnus Öhrvall och Björn Sahlin har ansvarat för  
träningen.  
I april åkte eleverna på träningsläger till Kroatien. 
 

 
Samarbetet med Bergtorpsskolan 
 
Samarbetet med Bergtorpsskolan fortsatte under året och innebär att de elever som blir antagna får 
träna 1-2 gånger i veckan på skoltid. Samarbetet fungerar mycket bra. Elisabeth Lovisin och Björn 
Sahlin ansvarade för träningen under året. 
 

Seniorverksamheten 
 
Seriespelet 
 
Elitspelarna på seniorsidan med träning och seriespel i A- och B-lag redovisas under rubriken 
ungdoms- och elitverksamheten.  
 
Våra veteranlag på herrsidan - H35, H45, H55 och H65 - omfattar totalt ett 30-tal  
tävlingsinriktade spelare som tränar regelbundet och deltar med framgång i seriespelet både 
inom- och utomhus. Även i individuella tävlingar gör våra veteraner bra prestationer och  
några av dem tillhör Sverigeeliten. Ulf Zacharias H 40, Anders Björklund H 60, Anders Svensson H 65 
Jan Dahlqvist och Börje Skånberg H70 tillhörde alla topp 15 i landet under året.  
 
H-35 laget slutade på fjärde plats i division 2 inomhus och i division 1utomhus. 
I laget spelade under året Björn Sahlin, Stefan Anderson, Markus Hagstrand, 
Andreas Sand, Jonas Berg, Stefan Noble och Ulf Zacharias. Lagledare var 
Andreas Sand.  
 
Det nystartade H-45 laget inledde seriespelet inomhus med att vinna division 4. Utomhus kom laget 
på tredje plats i division 3. 
I laget spelade: Fredrik Ahlquist, Jonas Bonn, Ulf Persson, Johan Orest, Fredrik Hägglund och Klas 
Norlin.  Lagledare var Fredrik Ahlqvist och Johan Regnér. 
 
 
H-55 laget som ifjol vann division 2, åkte ur division 1 inomhus. Utomhus slutade laget på fjärde plats 
i division 2. I laget har under året Anders Björklund, Lars Nordström, Bengt Göransson, Freddie 
Lundqvist, Torbjörn Jakobson, Harald Fries och Jan Rydegran spelat.  Anders Björklund var lagledare. 
 
 
H-65 laget kom på andra plats i division 2 inomhus. Utomhus kom H-65 laget på tredje plats i division 
1. I laget spelade Börje Skånberg, Jan Dahlqvist, Anders Svensson och Torbjörn Backvall. Lagledare 
 var Börje Skånberg. 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H-65 laget Jan Dahlqvist, Börje Skånberg och Anders Svensson. 
 
 
De äldre veteranerna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den traditionella julavslutningen var som vanligt mycket välbesökt.  
 
Några av våra veteraner har spelat i NPTK sedan klubbens barndom på 50- och 60-talet.  
 
En mycket stabil motionsgrupp är våra äldre veteraner. Gruppen innehåller cirka 60 duktiga 
veteraner av båda könen som utnyttjar banorna flitigt under förmiddagarna, både i hallen och på 
Näsaäng.  
 
Gruppen ordnar också klubbutbyten och många andra trevliga aktiviteter  
Deltagandet i Upplandstouren innebär både spännande matcher och en stark 
gemenskap.  Övriga deltagande lag är Norrtälje, Åkersberga, Sigtuna och Stora Wäsby. 
 
Åke Westerlund, Bengt Löfmark, Thomas Höglund och Lars Lekberg har på ett sedvanligt  
föredömligt vis hållit i aktiviteterna. 

 
De äldre veteranerna är också mycket engagerade i det ideella klubbarbetet. Bland annat ansvarar de 
för transportservicen under Stockholm Ladies. 

 



Anläggningar 
                                                                                                                                            
Det har också under året lagts ner mycket tid på både tennishallen och utomhusanläggningen 
Näsaäng. Micki Zander och Lars Björklund har tillsammans med några andra eldsjälar lagt ned ett 
stort arbete med detta.  Det är styrelsens förhoppning att medlemmarna fortsatt kan hjälpa till både 
genom konkreta arbetsinsatser och sponsring. 

 
NPTK hallen  

Bollkallarna under Stockholm Ladies. I bakgrunden skymtar Björn Sahlin som höll i trådarna. 
 
 

Under verksamhetsåret har hallen varit fylld av aktiviteter för alla åldrar och nivåer.  
Tävlingar, tennisskolor, seriematcher, vuxenkurser, junior- och veteranträning, 
frukosttennis, torsdagstennis, elitseriematcher, hemmamatcher i allsvenska serien, lovaktiviteter, 
divisionsspel, sponsoraktiviteter och de äldre veteranerna som fyller hallen två förmiddagar i veckan 
har gjort hallen och klubben levande. 
 
Under Stockholm Ladies hade klubben besök av cirka 20 nationer och stora delar av Tennis-Sverige.  
 
Under året har det fortsatt lagts ner mycket tid på tennishallen som renoverades 2006. Hallen har 
medfört ett rejält uppsving för klubblivet, men också en väsentligt ökad hyra. 
Det är styrelsens förhoppning att medlemmarna kommer att hjälpa föreningen att fortsatt klara av 
finansieringen av tennishallen, dels via sina kontaktnät, dels via sina arbetsinsatser. 
 
I början av verksamhetsåret målades det slitna banunderlaget om. Det medför en fräschare hall 



och ett spelvänligare underlag. Ommålningen finansierades av ett banklån. Parallellt med att 
banorna målades om, målade Lars Björklund om omklädningsrummen och en del kringytor. 
Styrelsen riktar ett stort tack till Lars Björklund för hans engagerade arbete. 
 
Städningen förbättrades under året. Tack vare ett samarbete med Täby Kommun har vi 
kunnat dammsuga banorna oftare. 
 
Även om vintern var mild förefaller det som att installationen av luftvärmepumparna inneburit ett 
förbättrat inomhusklimat i tennishallen.  Täby Kommun tog i samband med installationen av 
luftvärmepumparna på sig ett ökat skötsel- och tillsynsansvar av hallen. 

 

 Näsaäng 

 
Även i år har det rått full aktivitet på våra utomhusbanor. Tävlingar, tennisskolor, 
seriematcher, vuxenkurser, junior- och veteranträning, frukosttennis, torsdagstennis, 
lördagstennisen och damtennisen är exempel på sommarverksamheten. Sommarkorten har 
bidragit till ökat spel. Sex lägerveckor för tennisskolan arrangerades under sommarlovet. 
Tävlingsjuniorerna har också använt gruset för den inledande fys- och tennisträningen vid  
utomhussäsongens start och höstterminens början.   
 
Anläggningen har varit en mycket omtyckt tävlingsarena för Audi NPTK Junior Trophy, 
sommartourstävlingen Riflex Open, NPTK Veteran Cup samt för klubbtävlingarna, 
utomhus- KM och handicaptävlingarna singel- och Näsaängsdubbeln. 

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

utomhussäsongen. 

 



 
Todd Åkesson ansvarade under sommaren för driften av Näsaäng.  Tillsammans har  
juniorföräldrar, juniorer, seniorer och veteraner utgjort ett ovärderligt stöd för Todd . 
Ett antal sommarjobbare från Täby Kommun bidrog också till verksamheten. 
 
Bokningssystemet har resulterat i en förbättrad medlemsservice och en ökad uthyrning av banorna. 

 

Arbetet med att iordningsställa banorna och anläggningen fick en fantastisk start då cirka 70 

medlemmar kom på städdagen!  
 
Näsaängskommittén lyckades våren 2010, genom Joachim Haas och Torbjörn Jakobsons enträgna 
arbete, med att få till stånd ett tioårigt nyttjanderättsavtal för Näsaäng. Det var en förutsättning i 
arbetet med finansieringen av upprustningen av Näsaäng.  
 
Upprustningen av Näsaäng har skett etappvis. Klubbhuset har målats om, parkeringen grusats, nya 
stängsel satts upp runt bana 1 o 2. Under sommaren lades det kantsten för att ytterligare lyfta miljön 
på Näsaäng.  Dessutom kunde caféet renoveras tack vare generösa gåvor från klubbens medlemmar. 
En ny vält köptes in under året. Allt detta tillsammans med utvecklingen av caféverksamheten har 
väsentligt förbättrat helhetsintrycket av anläggningen. 
 
Investeringarna har möjliggjorts genom gåvor, RF-bidrag och en förbättrad klubbekonomi. Ett stort 
tack till Torbjörn Jakobsson, Joachim Haas och Näsaängskommittén för allt arbete med att utveckla 
Näsaäng. 
 

Näsaängscafeét 

Cafeét har under verksamhetsåret 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 annat hembakt 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 dubbelkvällarna 
med grill, frukosttennisen, lördagstennisen, damtennisen med flera aktiviteter. Cafeét har även haft 
besök av många badgäster.  Styrelsen riktar ett stort tack till motorerna Lena Olsson, Gunilla Lindgren 
som lagt ned ett ovärderligt arbete med 100-tals ideella timmar och cafépersonalen. 

 

Frivilliga arbetsinsatser 

Många ungdomar och föräldrar har ställt upp och hjälpt till vid terminsavslutningarna och vid  
våra tävlingar. Föräldrar till våra tävlingsjuniorer har också varit engagerade i den ideella 
jourverksamheten under helgerna i hallen samt tillsammans med andra medlemmar i den sedvanliga 
vårstädningen på Näsaäng. 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. 



 
 

                                                                
Förbundsuttagningar/ Utnämningar  
 
Axel Fries fick ta emot pris som årets föredöme på Region Stockholms årsmöte. 
 
Joel Åkerlund representerade Sverige i Lag-EM och i individuella EM utomhus. Han var även uttagen 
till Region Stockholms träningsläger i Barcelona. 
 
Enni Zander togs ut till Region Stockholms träningsläger i Barcelona och i Monte Carlo. 
 
Christoffer Solberg och Anette Munozova har deltagit i träningsaktiviteter med Region Stockholm. 
 
Flera juniorer har deltagit i SEB Next generation läger. 
 

Årets juniorstipendium 
 

 
Klubbens juniorstipendium för tennisåret 2013-2014 tilldelas Axel Fries med 
motiveringen att han under året har uppnått mycket goda tävlingsresultat. Axel gick 
bland annat ett år ung till final i JSM 18 inomhus. Axel hade innan tävlingen aldrig 
vunnit en match i en huvudtävling i SM! Den prestationen resulterade i Axel blev 
uttagen till ett träningsläger med den Svenske Davis Cup kaptenen Fredrik Rosengren, 
där delar av det Svenska Davis Cup laget deltog. Axel har haft en enorm utveckling 
med sin tennis. Som 14-åring var Axel rankad 101 i Sverige. Axel är ett stort föredöme 
i klubben. Han är extremt träningsvillig, tränar ofta på egen hand och en mycket uppskattad 
klubbkamrat. Axel är en av eleverna på tennisgymnasiet som drivs av NPTK och Region Stockholm.   



Tävlingsresultat för juniorer och seniorer 

 
Under året har en mängd Näsbyparksspelare gjort mycket bra resultat. 

 Anette Munozova vann en 10. 000 dollars tävling i dubbel och gick till kvartsfinal i singel. 
Anette Munozova vann vintertouren som är samlingsnamnet för landets elittävlingar för 
seniorer! Det var andra året i rad som Anette vann vintertouren. Anette befäste under året 
sin världsranking i både singel och dubbel. 

 Christoffer Solberg tog sina två första ATP-poäng. 

 Axel Fries gick till final i JSM 18 inomhus. 

 Joel Åkerlund kom trea i PS 14, JSM utomhus. 

 Jesper Åkerlund vann JRM inom- och utomhus och gick till semifinal i en ITF-tävling i Riga. 

 Richard Solberg gick till final i JRM ute, PS 18. 

 Enni Zander gick till final i JRM, inne FS 16. 

 Anders Björklund vann VSM i HD 60 utom- och inomhus! 

 Börje Skånberg vann VRM, HD 70 utomhus. 

 Anders Svensson vann VRM, H 65 inomhus. 
 

 

                                                 
 
Anette Munozova och Christoffer Solberg som båda är hängivna i sin satsning på tennis och 
mycket bra föredömen för klubbens yngre spelare kan lägga ett framgångsrikt år bakom sig. 
Båda har avancerat på världsrankingen. 

 
 
 
 
 



Nedan följer  en förteckning över hur det gått för NPTK i de största nationella tävlingarna. 
 
Tävling Namn Placering 

JSM Ute -13 PS 16 Jesper Åkerlund Kvartsfinal 

JSM Ute -13 PD 16 J.Åkerlund/A.Fries Kvartsfinal 

JSM Ute -13 PS 14 Joel Åkerlund Trea 

JSM Ute -13 PS 14 Gorgi Attling Kvartsfinal 

JSM Ute -13 PD 14 G.Attling/M.Gavelin Kvartsfinal 

   

VSM Ute -13 HS 55 Jan Rydegran Kvartsfinal 

VSM Ute -13 HS 60 Anders Björklund Kvartsfinal 

VSM Ute -13 HD 55 J.Rydegran/H.Billeng Trea 

VSM Ute -13 HD 60 A.Björklund/G.Zwahlen Vinst 

VSM Ute -13 HD 70 B.Skånberg/R.Westman Trea 

VSM Ute -13 MD 55 A.Björklund/E.Nordin Vinst 

   

JRM Ute -13 PS 18 Richard Solberg Tvåa 

JRM Ute -13 PS 16 Jesper Åkerlund Vinst 

JRM Ute -13 PS 16 Daniel Hammarstedt Trea 

JRM Ute -13 PS 16 Axel Fries Kvartsfinal 

JRM Ute -13 FS 16 Enni Zander Kvartsfinal 

JRM Ute -12 PS 14 Jonatan Lagergren Trea 

   

VRM Ute -13 HS 55 Jan Rydegran Vinst 

VRM Ute -13 HS 55 Freddie Lundquist Tvåa 

VRM Ute -13 HS 60 Anders Björklund Två 

VRM Ute -13 HS 65 Anders Svensson Vinst 

VRM Ute -13 HS 70 Börje Skånberg Vinst 

VRM Ute -13 HD 55 J.Rydegran/A.Almqvist Vinst 

VRM Ute -13 MD 40 F.Ahlquist/A.Olbers Vinst 

   

SALK Open 13/14 PD 16 J.Åkerlund/G.Jäger Trea 

SALK Open 13/14 FD 16 E.Zander/J.Berglöf Kvartsfinal 

   

VRM Inne -14 HS 60 Anders Björklund Trea 

VRM Inne -14 HS 65 Anders Svensson Etta 

VRM Inne -14 HS 70 Börje Skånberg Etta 

VRM Inne -14 HD 60 Björklund/Zwahlen Vinst 

   

JRM Inne -14 PS 18 Jesper Åkerlund Vinst 

JRM Inne -14 PS 18 Axel Fries Trea 

JRM Inne -14 FS 16 Enni Zander Tvåa 

   

JSM Inne -14 PS 18 Axel Fries Tvåa 

JSM Inne -14 FD 16 E.Zander/J.Strandfors Kvartsfinal 

   

VSM Inne -14 HS 60 Anders Björklund Kvartsfinal 

VSM Inne -14 HD 60 A.Björklund/P.Kirs Vinst 

SEB Next Generation, distriktstävlingen PS 13 Vincent Turina  Kvartsfinal 

SEB Next Generation, distriktstävlingen PS 11 Elliot Jarosz Kvartsfinal 

Båstadtennis PD 18A J.Åkerlund/A.Fries Kvartsfinal 

Anm. Kursiv stil = Dubbelpartner från annan klubb. 



Medlemmar 

Antalet medlemmar i klubben per 2013-06-30 var 1191 (f å 1177). Av dessa var 561 (f å 590) juniorer 
och 630 (f å 586) seniorer. Medlemskapet är obligatoriskt för alla som deltar i klubbens juniorträning, 
vuxenkurser, gruppspel, klubbmästerskap, drop-in aktiviteter m.m. 

Hedersmedlemmar utsedda av klubbens årsmöten är Sven-Erik Kranse, Ann Norlin, Per-Arne Sandulf, 
Anders Svensson och Lars Ölander. 

 
Medlemsförmåner 
 
- Rabatt på banavgifter   
- 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      
- Möjlighet att skaffa tävlingslicens och sommarkort. 
 

Information 

 
Klubbtidningen Tromben kom under året ut med tre nummer för tolfte året i rad. Tidningen  
håller medlemmarna informerade om vad som händer i klubben och är bra för klubbkänslan. 
Tidningen ger också klubbens sponsorer möjlighet att marknadsföra sig. 
 
Två informationsbroschyrer togs fram. En för alla aktiviteter på Näsaäng och en om verksamheten i 
stort som kan delas ut till nya intresserade..  
 
Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt och skildrat en stor del av klubbens aktiviteter. 
Under perioden juli – september uppdateras inte hemsidan lika regelbundet då det under  
denna period är både semestertider och igångsättning av höstterminen. Styrelsens 
uppfattning är att vi står oss starkt gentemot andra tennisföreningar gällande  
information och skildrande av klubbens stora verksamhet. 
 

                                                                                         
NPTK deltog även på Friska Täby dagen i Täby Centrum. På minitennisbanan fick intresserade pröva på. Här 
ser vi fritidsnämndens ordförande Mats Hasslegren (FP) hantera racketen. 
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