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Glada A-lagsspelare efter att ha förnyat elitseriekontraktet! Fr.v. Magnus Öhrvall, Bobo Delemark, 

Anton Waern, Stefan Åslin (coach), Denny Stanojevic, Stefan Milenkovic och Christoffer Solberg. På 

bilden saknas Johan Örtegren och Ali Chaudry. 

 

 

HERRARNA KVAR I ELITSERIEN! VEM BLEV ÅRETS ELDSJÄL?  

 

JULAVSLUTNINGEN – EN FEST! VEM BLEV ÅRETS JUNIOR? 

 

STOCKHOLM LADIES!   TRÄNARTIPSET MED MAGNUS!

   

JAMES BOND – DUBBELSPELARE? FRUKOSTMÄSTAREN KORAD! 

 

   

   



Stockholm
www.skodastockholm.se

Gilla oss på Facebook! 
facebook.com/skodastockholm

Bromma: Ulvsundavägen 118-132. Tel. 08 503 339 33. Vard. 9-18, Lör-Sön 11-15

Sätra: Murmästarvägen 37. Tel. 08 503 339 01. Vard. 9-18, Lör-Sön 11-15

täBy: Enhagsvägen 1. Tel 08 503 339 27. Vard. 9-18, Lör 11-16, Sön stängt

Södertälje: Forskargatan 15. Tel 08 779 339 25. Vard. 9-18, Lör 11-15, Sön stängt

SiSta chanSen! Köp miljöklassade Fabia eller octavia innan  
årskiftet och du garanteras statens miljöbils- 
premie på 5 år fri bilskatt, innan den upphör.

ŠKoda Fabia/Combi Elegance TSI 86 fr. 129.900 kr 
› Farthållare  › Mitt armstöd fram  › 15” alufälgar  › 8 högtalare  › Maxi Dot info-

display  › Elhissar fram/bak  › Eluppvärmda ytterbackspeglar samt CD-Radio. 

› Köp till Pluspaket för 3.300 kr: Climatronic  › Kurvdimljus  › Parkeringssensor

ŠKoda Octavia Combi 105 Drivers Editon fr. 199.900 kr 

› CD-växlare med touchscreen  › Sportavgasrör  › Bakluckespoiler  › Takrails  

› Tonade rutor  › Bluetooth handsfree  › 16” alufälgar  › Eluppvärmt baksäte   

› Coming/leaving home lights  › Xenon samt parkeringssensor bak.

Prislån: 1.999 kr/mån. Leasing: 1.374 kr/mån. Förmånsvärde: 1.538 kr/mån.

Bränsl bl. körning: Octavia från 4,5 l/100 km, CO2 från 119 g/km. Fabia 5,2 l/100km CO2 från 119 g/km. 
 ŠKoda Finansiering 36 mån, 30 % kontant eller särskild leasingavgift, 41 % restskuld 50 % restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90 dagar 
(eff. rta 5,62-5,74%), leasing exkl. moms. Förmånsvärde netto/mån vid 50 % marginalskatt. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.

Prislån: 1.299 kr/mån*. Leasing: 1.214 kr/mån. Förmånsvärde: 1.197 kr/mån

SPara Fr. 18.300 Kr

SPara 42.500 Kr

RÄNTA*

4,25%



KLUBBCHEFEN HAR ORDET

                                            
ÄNDRA INTE PÅ ELITSERIEN!              
I svensk tennis pågår för närvarande en debatt om 

att förändra elitserien och division 1. En del  

klubbar vill att vi ska gå från fyra singlar och två 

dubblar till tre singlar och en dubbel. En förändring 

som NPTK är starkt negativ till. Konsekvensen blir 

ju att det blir färre som är delaktiga, får spela. Det 

blir färre juniorer som platsar, svårare att motivera 

spelare som ex. Bobo Delemark att komma ned till 

hallen för att sparra juniorerna m.m. Dessutom 

räcker det i princip med att värva en riktigt duktig 

spelare så har du oavgjort i lagmatchen och värvar 

man två spelare så kan man vinna SM-guld! Två 

argument för att ändra serien som nämns ofta är 

att det massmediala intresset skulle öka och att 

vissa föreningar har svårt att få ihop ett tillräckligt 

antal spelare. Det tycker vi är svaga argument. 

Media var inte intresserat ens på den tiden när 

flera världsstjärnor deltog i serien. Beträffande 

svårigheten med att få ihop spelare så skulle vissa 

klubbar vinna på att se över sin egen verksamhet 

istället för att ändra på seriesystemet. Sen kan ju 

inte alla klubbar sikta på elitserien i tennis, precis 

som att alla fotbollsklubbar inte kan sikta på 

allsvenskan eller superettan.  

Efter årets Stockholm Open kval gjordes det ute på 

sina håll i Tennis-Sverige en stor affär av att 

Stockholm Open kvalet inte blev fullt - till stor del 

beroende på att gränsen för att komma med i 

kvalet rasade enormt på slutet- och att många 

duktiga juniorer inte signade in. Naturligtvis skulle 

speciellt Stockholmarna ha varit på plats och 

chansat. Men när det skrivs på alla möjliga sociala 

medier att det visar att dagens juniorer inte är 

hungriga m.m. mår jag bara dåligt. Att sen hänga ut 

namn som Jonas Björkman gjorde på sin twitter vet 

jag inte var det leder. Lite humoristiskt var att vår 

tränare Magnus Öhrvall 27 år, var en av de 

inringade. Magnus hade andra arbetsuppgifter den 

helgen… Men det som stör mig mest vid sådana 

händelser är bristen på konstruktivitet. Jag har inte 

kunnat läsa någonstans vad vi ska göra för att det 

inte ska hända på nytt nästa år. Tänk om energin 

lagts på det istället för att älta det som redan hänt!  

På hemmaplan har vi haft en oerhört intensiv och 

rolig höst. Stockholm Ladies, ”Investor Cup”, P15-

slutspel, hemmamatcher i allsvenska serien och 

elitserien, junioravslutning, vuxenkursavslutning, 

äldre veteraners julavslutning, sponsoraktiviteter 

är exempel på aktiviteter utöver den ordinarie 

dagliga verksamheten som rullat på under hösten.                                                               

Det hade aldrig gått utan ett sådant otroligt 

engagemang från alla våra ideella hjältar och från 

vår kunniga och engagerade personal. Den mixen 

av ideellt arbete och personalen är en absolut 

nödvändighet om vi ska kunna hålla en hög nivå på 

vår idrottsliga verksamhet!                                           

Vi fick många lovord för vårt arrangemang av 

Stockholm Ladies. Tennisförbundets ordförande 

Stefan Dahlbos ord under prisutdelningen där han 

särskilt tog upp den värme och det engagemang 

som finns i NPTK skildrar ganska väl vad vi vill vara 

för klubb. 

Direkt efter Stockholm Ladies inleddes damernas 

elitseriespel tätt följt av herrarnas. Herrlaget 

gör2013 sitt femte raka år i serien efter en serie 

bra matcher. Fantastiskt att NPTK kunde besegra 

Uppsala TK med spelare som Daniel Berta, Patrik 

Brydolf, Johan Backström och Nima Madani. 

Damlaget kämpade på ett berömvärt sätt men får 

ta nya tag i division 1. Klubbens målsättning är att 

tillhöra svensk elittennis på seniorsidan. Då krävs 

det att vårt damlag och herrlag ligger minst i 

division 1. 

När detta skrivs har vi precis haft en härlig 

junioravslutning och i skrivande stund pågår Lilla 

KM för barn födda 03-06. Den här veckan har vi en 

vuxenkursavslutning och den 4 januari börjar 

inomhus- KM. NPTK vilar aldrig! 

Avslutningsvis vill jag önska alla medlemmar, 

samarbetspartners, ideella ledare, tränare och 

personal en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.  

Vi ses 2013!                                                                           

Hälsningar/Kenneth  



JULAVSLUTNINGEN 2012 – EN 

RIKTIG FAMILJEFEST! 

Mångkamp, frågesport, lotterier, korv, 

lussebullar, godispåsar och en gigantisk 

minitennisdubbelturnering stod på 

programmet. 

Kronpingis 

Hm, hur skulle man göra här egentligen? 

Innebandystraffar 

Sten Sax påse var en ny gren!

 

Julia Haas och Richard Ulbin vann enkelt mot 

”experten” Stefan Åslin. Den mot förmodan 

oinvigde kan se mer på You Tube! 

”Tränar Camilla, Ellen och Jennifer” rättade 

frågesporten och mångkampen för glatta livet! 



Över 100 spelare i minitennisdubbel-

turneringen, tävlingsledaren Elisabeth hade 

ett ”visst” tryck på sig när alla undrade när de 

skulle spela!

 

 

Efter diverse prisutdelningar avslutades 

kvällen med ett stort lotteri. Tack till alla som 

skänkte alla fantastiska priser!  



FÖREKOMMER DET ETT AVANCERAT 

DUBBELSPEL BARA I SPIONROMANER? 

 Det skulle man 

kunna tro, men så är faktiskt inte fallet.Välkommen 

upp till Bergtorpshallen en måndag eller torsdag 

under vinterhalvåret, så får ni med egna ögon se 

ett taktiskt drivet dubbelspel som skulle göra 

James Bond och hela MI 6 gröna av avund. Då är 

det nämligen fritt fram för seniorveteranerna att ta 

fram sitt allra lurigaste och klurigaste kunnande i 

det svåra dubbelspelet.  

För att liknelsen med agenterna inom MI 6 skall bli 

mer trovärdig har flera av spelarna också begåvats 

med kodnamn. Bland dessa finns exempelvis 

”skruven”, ”lobben”, ”veven” och ”instruktören”. 

För att allting skall klaffa krävs det naturligtvis en 

hjärntrust som till en början bestod av ”tre vise 

män”. Ganska snart förstod vi att det inte skulle 

räcka för att kartlägga de andra fyra lagen på 

Uplandstouren och samtidigt sköta den inre 

planeringen. Spindelnätet sköts numera av fem 

betrodda veteraner. 

James Bond som filmaktör fyller ju förresten 50 år 

innevarande år. Det betyder att vi inte kan räkna 

med honom i laget förrän 2022. Gränsen för att få 

delta i veteranverksamheten går ju vid 60 år för 

herrar. Apropå spioner undrar man ju om boken 

”Spionen som kom in från kylan” skriven av John Le 

Carré inspirerade styrelsen att ta upp nya 

diskussioner med Täby kommun angående den 

bristfälliga värmen i hallen förförra året. Numera är 

ju klimatet i hallen behagligt. 

Efter allt detta prat om spioner, taktik och kyla är 

det äntligen dags att berätta hur det har gått för 

NPTK i Uplandstourens höstomgång. Våromgången 

var ju för vår del den sämsta i mannaminne.  

Hösten började väldigt lovande med att vi spelade 

4-4 mot Sigtuna borta tack vare att vi vann 3 av 4 

avgörande supertiebreak.                                                                    

Sedan var det dags för en mycket svår bortamatch 

mot suveräna serieledarna Åkersberga som vann 

med klara 7-1. Enda ljuspunkten var paret Lars 

Lieberg/Bengt Löfmark som tog vår enda seger. 

Lars patenterade underskruv bet bra på den 

långsamma banan och Bengts lobbar fungerar ju 

överallt om bara takhöjden är tillräcklig.                                                                      

Nåväl vi hade två hemmamatcher kvar och kanske 

skulle vi kunna göra en mirakelvändning, som 

NPTK:s pojkar 15 gjorde nyligen mot SALK, och 

därmed slippa den förargliga jumboplatsen på 

Uplandstouren 2012.                                                 

Första hemmamatchen spelades mot Norrtälje den 

26/11 och det såg lovande ut till en början. Vi vann 

tre av de fyra först spelade matcherna, HD 5, 6 och 

7 medan Norrtälje vann HD 1.  Men sedan tog det 

roliga slut för vår del. Norrtälje vann både HD 2 och 

3. Det stod alltså 3-3 inför mixedmatchen och HD 

4. Skulle undret verkligen ske? Det blev bara ”ett 

halvt under”. Birgitta Anglered och Per Broman 

lyckades mycket otippat vinna mixedmatchen, men 

sammanlagt blev det 4-4 i klubbmatchen eftersom 

vårt HD 4-par förlorade en ganska spännande 

match.                                                                    

Jumboplatsen gick därmed inte att undvika, men 

chansen att avsluta serien med en vinst fanns 

fortfarande kvar. Sista motståndarna för säsongen 

var Stora Wäsby TK och det skulle kanske kunna gå 

vägen med tanke på fördelen av hemmaplan. 

Veteranerna från Wäsby var emellertid också 

motiverade att vinna, eftersom de kämpade om 

andraplatsen i årets Uplandstour med Sigtuna TK.  

Det blev en dramatisk förmiddag som bland annat 

innehöll ett totalt strömavbrott på ca 30 minuter. 

Läget var ganska dystert för oss innan avbrottet, 

men hela laget fick nya krafter och publiken fick nu 

se en vändning av det mirakulösa slaget. NPTK 

vann fyra supertiebreak av fyra möjliga och 

därmed klubbmatchen med 5-3. De som lyckades 

med bedriften var: Christer Koch/Christer 

Åhlander, Dan Danielson/Staffan Avenius ,Dag 

Lundqvist/Melcher Falkenberg och Nils Henrik 

Wahlgren/P O Ceder. Den femte segern för NPTK 

togs av Lars Lieberg/Bengt Löfmark som tyckte att 

det räckte att vinna i raka set. Därmed hade vi 

”petat ner” Stora Wäsby från andraplatsen och 

säsongen slutade i dur. Slutet gott allting gott? 

Fortsättning följer 2013. Missa inte det!                                

Lars Anglered                                                            



SVE
RI

G
ES

 M

ES
T NÖJDA KUN

D
ER2002 2003

SVE
RI

G
ES

 M

ES
T NÖJDA KUN

D
ER 2004

SVE
RI

G
ES

 M

ES
T NÖJDA KUN

D
ER 2005

SVE
RI

G
ES

 M

ES
T NÖJDA KUN

D
ER 2006

SVE
RI

G
ES

 M

ES
T NÖJDA KUN

D
ER 2008

SVE
RI

G
ES

 M

ES
T NÖJDA KUN

D
ER2007

SVE
RI

G
ES

 M

ES
T NÖJDA KUN

D
ER 0 2009 

  

SVE
RI

G
ES

M
ES

TNÖJDAKUNDER 2010

 

  

SVE
RI

G
ES

M
ES

TNÖJDAKUNDER 2011

 

  

SVE
RI

G
ES

M
ES

TNÖJDAKUNDER 2012

 

  

SVE
RI

G
ES

M
ES

TNÖJDAKUNDER

SVE
RI

G
ES

 M

ES
T NÖJDA KUN

D
ER2002 2003

SVE
RI

G
ES

 M

ES
T NÖJDA KUN

D
ER 2004

SVE
RI

G
ES

 M

ES
T NÖJDA KUN

D
ER 2005

SVE
RI

G
ES

 M

ES
T NÖJDA KUN

D
ER 2006

SVE
RI

G
ES

 M

ES
T NÖJDA KUN

D
ER 2008

SVE
RI

G
ES

 M

ES
T NÖJDA KUN

D
ER2007

SVE
RI

G
ES

 M

ES
T NÖJDA KUN

D
ER 0 2009 

  

SVE
RI

G
ES

M
ES

TNÖJDAKUNDER 2010

 

  

SVE
RI

G
ES

M
ES

TNÖJDAKUNDER 2011

 

  

SVE
RI

G
ES

M
ES

TNÖJDAKUNDER 2012

 

  

SVE
RI

G
ES

M
ES

TNÖJDAKUNDER

SVE
RI

G
ES

 M

ES
T NÖJDA KUN

D
ER2002 2003

SVE
RI

G
ES

 M

ES
T NÖJDA KUN

D
ER 2004

SVE
RI

G
ES

 M

ES
T NÖJDA KUN

D
ER 2005

SVE
RI

G
ES

 M

ES
T NÖJDA KUN

D
ER 2006

SVE
RI

G
ES

 M

ES
T NÖJDA KUN

D
ER 2008

SVE
RI

G
ES

 M

ES
T NÖJDA KUN

D
ER2007

SVE
RI

G
ES

 M

ES
T NÖJDA KUN

D
ER 0 2009 

  

SVE
RI

G
ES

M
ES

TNÖJDAKUNDER 2010
 

  

SVE
RI

G
ES

M
ES

TNÖJDAKUNDER 2011

 

  

SVE
RI

G
ES

M
ES

TNÖJDAKUNDER 2012

 

  

SVE
RI

G
ES

M
ES

TNÖJDAKUNDER



REPORTAGE: En helhjärtad satsning 

för att nå toppen! 

Christoffer Solberg är en av klubbens allra 

flitigaste och mest seriösa tävlingsspelare. 

Han satsar stenhårt för att bli så bra som 

möjligt och är för tillfället rankad som en av 

Sveriges allra främsta 18-åringar. Efter ett, till 

stor del, lyckat år med många spelade 

turneringar och bra resultat jobbar nu 

Christoffer dagligen för att utvecklas på så 

många plan som möjligt. Våren toppades av 

spel i tre stora och tuffa ITF-turneringar i 

Turkiet, där han tampades med de bästa i 

Europa. Han har även under hösten skördat 

framgångar i Vintertouren. Frågar man 

Christoffer själv är han inte speciellt blygsam 

när det kommer till hans egen utveckling och 

målsättning. 

– Det långsiktiga målet är såklart att bli 

rankad etta i världen, säger 18-åringen. 

 

Det är onsdag förmiddag och klockan har 

precis slagit 11.00. En svettig Christoffer 

Solberg kliver uppför trappan med 

tennisväskan över axeln. Han har precis 

avslutat ett tvåtimmars träningspass och 

sätter sig ner bredvid undertecknad för en 

liten pratstund innan det sedan bär av till 

skolan innan det så småningom är dags för ett 

andra träningspass på eftermiddagen. 

En ganska hektisk dag för vem som helst men 

för Christoffer är detta inget mer än 

vardagsmat numera. 

– Med ungefär 25 timmar träning i veckan 

kombinerat med skola vänjer man sig vid det 

lite tuffa schemat efter ett tag, menar han.  

 

Christoffer, som går på Mörby Gymnasium i 

Danderyd, har möjlighet att kombinera skola 

och tennis på ett effektivt sätt då han bland 

annat spelar 3 pass i veckan under skoltid. 

 

Under sommaren och hösten har Christoffer 

kombinerat hård träning med en mängd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tävlingar där det för det mesta gått väldigt 

bra, en semifinal i 18-års SM står bland annat 

på meritlistan. I den så kallade Vintertouren 

ingår ett antal tävlingar under hösten och 

vintern där man då får poäng beroende på hur 

långt man har gått och vilken status 

turneringen har. Dessa poäng summeras 

sedan ihop i en tabell där de spelare som gjort 

bäst ifrån sig hamnar överst. Christoffer är just 

nu på andraplats på herrsidan efter att bland 

annat vunnit tävlingen i Bålsta och gått till 

semifinal i Spånga. 

 

Christoffer, som spelat för Näsbyparks i 

höstens samtliga Elitseriematcher, lägger 

ribban högt när det kommer till hans 

framtidsplaner: 

– Jag vill bli bäst i världen! 

 

Lite mer kortsiktigt förklarar han att han just 

nu jobbar på att förbättra serve och retur. I 

vinter har han som mål och prestera så bra 

som möjligt i Vintertouren och i de Future-

tävlingar som stundar. 



Fem snabba med Christoffer 

Jag heter: Christoffer Harald Solberg 

Jag är: 18 år gammal 

Favoritslag: Forehand 

Förebild: David Ferrer 

Om jag vann Wimbledon skulle jag: 

Gå in direkt på Youtube och kolla highlights från finalen  

 

På frågan om han har några bra tips till yngre 

juniorer som vill bli duktiga lägger han vikt vid 

en specifik sak: 

– Spela mycket minitennis! Att spela med 

mjukboll och mindre plan länge tjänar man 

bara på i längden. Att för tidigt börja spela 

med stor plan och hårdare boll blir inte bra. 

Jag har under hela min uppväxt spelat enormt 

mycket med skumboll och jag är övertygad om 

att min spelförståelse, känsla och andra 

viktigare delar i mitt spel blivit bättre tack vare 

detta. 

Undertecknad kan inte annat än att hålla med 

Christoffer på denna punkt. Det finns en viss 

toppspelare i världen som spelat extremt 

mycket med mjukboll både som junior och 

vuxen och som även idag ibland inleder sina 

träningar med 20 minuter i serverutorna. Jag 

vet inte om ni hört hans namn förut, han heter 

i alla fall Roger Federer.          

 

Todd Åkesson  

 

 

ENNI ZANDER ÅRETS JUNIOR!

           
Enni Zander fick ta emot den fina utmärkelsen 

Årets Junior på julavslutningen den 15 

december. Motiveringen var bland annat att 

Enni uppnått mycket goda resultat, varit 

mycket träningsflitig, uppträder sportsligt på 

banan och är en uppskattad kamrat. 

DALIBOR TURINA ÅRETS ELDSJÄL!

      
Sedan tre år har vi infört utmärkelsen årets 

eldsjäl som delas ut i samband med julfesten. 

De två tidigare vinnarna är Todd Åkesson och 

Michael Fabricius. Årets pris gick till Dalibor 

Turina. Dalibor lägger ned ett enormt arbete i 

samband med våra tävlingar. Dessutom så är 

han både grundare och reseledare av våra 

mycket uppskattade Kroatienresor. Rykten har 

nåtts att Dalibors närmaste mål är att ta hem 

Herrsingel C i klubbmästerskapen! 





HERRARNAS ELITSERIE 

 

För fjärde året i rad spelade herrlaget 

elitserien och i år såg vår pool väldigt öppen 

och svårbedömd ut. Känslan på förhand var 

att vi kunde vara slutspelsaktuella likväl som vi 

skulle kunna bli inblandade i degraderings-

diskussionerna. Lagen var kort och gott 

mycket jämnare i år. Vi började med en 

bortamatch mot Vallda TK. Ett starkt lag som 

mönstrade tysken Marcel Zimmerman som 

etta och spelade Johan Settergren på 

tredjesingel. Johan var rankad ca: 150 i 

världen för några år sen och håller fortfarande 

en hög nivå. Mycket riktigt blev det en tuff 

match där vi var i underläge 1-3 efter 

singlarna. Vid ställningen 1-6 1-2 på 

förstadubbeln såg det tufft ut då plötsligt 

Johan Settergren stukade foten kraftigt!! 

Därmed blev andradubbeln väldigt viktig och 

Ali Chaudhry/ Anton Waern lyckades ro hem 

den med 10-7 i supertiebreak och därmed tog 

vi en som det senare skulle visa sig väldigt 

viktig poäng.  

Därefter väntade Uppsala TK, ett dreamteam 

bestående av Patrik Brydolf, Daniel Berta och 

Nima Madani som samtliga betraktades som 

svensk tennis framtid för 3-4 år sedan och nu 

har samlats under gemensam flagg i Uppsala. 

Mot lagmaskinen Näsbypark räckte det dock 

inte och vi lyckades vinna 4-2 efter 

singelvinster av Mange Öhrvall, Christoffer 

Solberg och Ali Chaudhry. Ali och Mange 

avgjorde sedan matchen genom att vinna 

förstadubbeln. STRONGT!  

Därefter väntade två hemmamatcher mot de 

blivande slutspelslagen GLTK och Helsingborg. 

Vi gör två bra matcher och är absolut inte 

borta i någon av dem. Mot Helsingborg är det 

till exempel tre supertiebreak förluster och en 

förlorad match trots matchboll. I denna match 

gjorde Bobo Delemark och Denny Stanojevic 

debut för året med den äran. Sista matchen 

spelade vi mot slutspelsjagande KLTK. Vi 

saknade viktiga Johan Örtegren som efter sitt 

succéinhopp mot GLTK hade så ont i kroppen 

att vidare spel i serien var omöjligt… 

 Vi förlorade även den matchen men i och 

med att GLTK och Helsingborg gjorde sin plikt 

mot Uppsala och Vallda slutade vi fyra i 

poolen och undvek därmed nedflyttning och 

även en nervig återkvalsmatch som nu föll på 

Uppsalas lott. 

Avlutningsvis: Elitserien är fantastiskt rolig och 

kanske det finaste man kan vara med i ur ett 

klubbtennisperspektiv. Att vara med där med 

ett lag bestående av spelare som har sprungit i 

hallen sen dom var små är en väldigt speciell 

känsla. Dedikationen för uppgiften är total 

från samtliga. Laget bestod av Magnus 

Öhrvall, Christoffer Solberg, Stefan Milenkovic, 

Anton Waern, Denny Stanojevic, Bobo 

Delemark, Johan Örtegren och Ali Chaudhry  

                   Stefan 

Våra bollkallar hann med att analysera spelet i 

pauserna. Lärorikt att titta på bra tennis! 

 



 GISSA 

FEJSET! 

På båda bilderna nedan har vi kombinerat ett ansikte med en kropp, ser du 

vilka näsbyparksprofiler som gömmer sig bakom dessa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÄR SKA DET VARA 

RIFLEXREKLAM 

 





TRÄNARTIPSET MED 

MAGNUS ÖHRVALL

 

Tips för att förbättra din volley 

Spela din volley med handleden uppåt 

För att förbättra stabiliteten i volleyn är det 

viktigt att man behåller handleden stabil och 

uppåtriktad under hela slaget. Risken är annars 

stor att handleden böjs bakåt vid bollträff och 

att man tappar kontrollen på slaget, speciellt 

viktigt vid backhandvolley. 

Armbågen framför kroppen 

För att motverka att träffa volleyn sent och på 

så vis tappa fart och kontroll i slaget är ett bra 

tips att tänka på att man har armbågen cirka 

fem centimeter framför kroppen när man slår 

slaget. En bra övning för att få in den rörelsen 

är att placera den icke spelbara armen på 

magen, sen lägga slagarmens armbåge framför 

och träna volley i den positionen.    

Huvudet nära bollträffen

                               
Att volleyn blir svårare att kontrollera ju längre 

bort från kroppen man träffar är nog något som 

alla har upplevt. Ett bra sätt att undvika det är 

att man försöker ligga nära bollträffen med 

huvud och blick. På så sätt kan man alltid spela 

sin volley med en lätt böjd armbåge och man 

får automatiskt en bra balans i slaget.  

Lycka till med volley träningen!  

P.S. De som såg Magnus bowla med 

tävlingsgruppen är glada att han inte kommer 

med några bowlingtips i tränartipset. Reds. Anm. 

         
RÄDDADE KVÄLLEN!!!

     
Under elitseriematchen mot Helsingborgs TK 

drabbades vi av ett lååångt strömavbrott. 35 utsökta 

hamburgare från vår sponsor Max höjde humöret hos 

spelare och funktionärer! 



 
MEDISINSK LASER GER
SNABBARE LÄKNING! 

 Idrottsskador 
 Smärta i rygg, axlar och 
knän 

 Inflammationer 
 Sårläkning 
 Smärtlindring vid 
reumatiska sjukdomar 

 Läkningstiden för akuta skador 
reduceras med upp till 75 % 

 Smärtfritt och utan biverkningar
 Kombineras med fördel med 
massage 

MERETE FABRICIUS 
Leg. Sjuksköterska 

Laser‐ och Massageterapeut 
070‐495 72 76 

merete@lasermer.se 
www.lasermer.se 

Laserterapi 

Naturlig 
läkning 

veckor

% 

Finns i Näsbypark på måndagar och torsdagar samt i Täby Kyrkby på 
onsdagar. Även hembesök. Ring eller mejla för att boka tid. 



DAMERNAS ELITSERIE 2012 

Vår målsättning för det här årets elitserie var 

att hänga kvar, vilket dessvärre visade sig vara 

för tufft.

Vi började i SALK-hallen där vi mötte KLTK. Trots att alla 

slet stenhårt lyckades endast Hedda Ødegaard vinna sin 

match vilket resulterade i en 1-5 förlust.  

Nya tag dagen därpå mot värdklubben SALK 

där resultatet bittert nog blev detsamma efter 

två bittra super-tiebreak och en bra dubbel av 

Jennie Brobeck och Johanna Olsson. 

Följande helg var det äntligen dags för 

hemmaplan mot Helsingborgs TK De blivande 

svenska mästarna vann till slut med 5-1. 

Jennie lyckades vinna sin match efter bra spel. 

Anette fick möta Sofia Arvidsson på 1:a singeln, gjorde 
en riktigt bra match och fick ofta press på Sofia. 

Till slut blev Sofia för svår, men det var en 

mersmakande insats av Anette. 

Dagen efter den första hemmaförlusten 

laddade vi om och tog emot GLTK. Matchen 

slutade 3-3 men som så många gånger tidigare 

var turen på fel sida när Jennie hade två 

matchbollar från att ändra resultatet till en 4-2 

vinst för NPTK. 

En helgs vila senare var det dags för ”kniven 

mot strupen”-matchen i Västerås där 

Västerås-Fridnäs TK Åsa Svensson, tidigare 36 i 

världen, blev alldeles för mycket för Anette 

Munozova ,då Åsa kunde utnyttja deras 

extremt långsamma banor till sin fördel och 

inledde då en match som skulle sluta 3-3 efter 

att Johanna och Hedda vann sina singlar 

samtidigt som Jennie/Johanna tog hem sin 

dubbel. 

Sista dagen i november hämtades en 

Volkswagen Sharan som skulle föra med sig 

NPTK:s tappra krigare ner till Malmö, det 

heliga Zlatan-landet, för att möta Fair Play TK 

(regerande mästare) och Malmö-Bellevue TK. 

Fair Play visade mästartakter och krossade oss 

med 6-0 är Johanna/Jennie var närmast en 



seger när de föll i super-tiebreak. Inför sista 

dagen på årets elitserie-äventyr var 

förutsättningarna klara om vi ville hänga kvar i 

elitserien – 6-0 vinst, samtidigt som SALK gör 

slarvsylta (6-0) av GLTK. Det gick käpprätt åt h-

vete då GLTK vann samtidigt som vi spelade 3-

3 mot snapphanarna där Anette vann både 

singel och dubbel (tillsammans med Elsa 

Melander) samtidigt som Hedda tog en stabil 

seger på 2:a singeln. 

Analys - Om vi hade haft maximal stolpe in 

hade vi hängt kvar. Laget har gett varandra 

energi och glädje genom hela serien vilket jag 

hoppas vi tar med oss till nästa år då vi ska 

göra allt för att ta oss upp ur Div 1-träsket och 

tillbaka till tennisens finrum. 

Ett stort tack till alla spelare – Anette 

Munozova, Eva Paalma, Hedda Ødegaard, 

Johanna Olsson, Jennie Brobeck och Elsa 

Melander. Tack till alla ledare – Kenneth 

Bergbom, Elisabeth Lovisin, Todd Åkesson, Jon 

Stryder. Tack till tävlingsledare och alla som 

hjälpt till under denna elitserie. 

Från mig till er alla, en stor björnkram och 

hoppas ni följer mina segrar i NPTK:s Sten, Sax, 

Påse-serie! 

 

 

 

 

 

 

KURS I MENTAL TRÄNING TENNIS   
Tillsammans med NPTK erbjuds nu en kurs i 

Mental Träning för alla medlemmar. Thomas 

Jeppsson tränar just nu för andra året 10 

ungdomar i mental träning i NPTK,s regi. Thomas 

jobbar dagligen med sådana frågor både inom 

företagsvärlden och idrotten. Kursen består av 5 

tillfällen, 1 timme/gång.                                                                     

Att vara mentalt stark och ha en positiv attityd 

tycker de flesta människor är viktigt för att livet 

skall fungera. Att vara mentalt stark innebär att 

man i vardagen kan förhålla sig till olika 

situationer som uppstår på ett konstruktivt och 

positivt sätt.                                                                   

Att träna mentalt görs världen över av 

framgångsrika idrottsmän, människor som 

förstår betydelsen av att träna sina tankar och 

attityder. Målet med mentalträning är att må 

och fungera bättre som människa och 

tennisspelare och därmed prestera bättre. 

Tennis är en sport med ”pauser” där tankarna 

lätt kan dra iväg i negativ riktning, något som 

helt kan krossa drömmen om vinst eller ett bra 

spel!                                                                   

Kursen handlar om: 

 Tankens kraft, varje tanke du tänker tenderar 
att bli verklighet. 

 Grunden i mentalträning 

 Hantera tuffa situationer såväl i tänket som i 
utförande 

 Uppmärksam på det positiva. Tänka positivt, 
kämpa 

 Koncentration – vara i nuet, vara närvarande 
när du spelar 

 Fokus på rätt saker – det som är bra, det som 
funkar 

 Plocka fram det bästa när det gäller 

 Bilder – visualisering och affirmationer 

 

Kursperiod: 15 januari 2013 – 12 februari 2013, 

5 tisdagar kl 19.00 – 20.00                            

Kursavgift: 500.- per person.                           

Thomas Jeppsson Diplomerad mental tränare. 

Anmälan: thomas@thomas.comjeppson     



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



VUXENKURSERNA EN OMTYCKT 

OCH SNABBT VÄXANDE SPELFORM! 

I ungefär 10 år har nu Näsbypark erbjudit 

vuxenkurser för alla tennisintresserade i 

väldigt blandade åldrar och nivåer. Denna 

aktivitet har nu vuxit sig större än någonsin 

förut och med ungefär 170 deltagare i veckan 

har efterfrågan och kölistan bara blivit längre 

och längre.

 

Under veckans samtliga veckodagar erbjuder 

NPTK vuxenkurser för den som behagar. Målet 

är att alla ska känna att de utvecklas på 

tennisbanan samtidigt som man i en timme 

svettas och har roligt tillsammans med tränare 

och 3 medspelare. 

 

Totalt är vi 7 tränare + eventuella vikarier som 

varje vecka arbetar för allas utveckling och 

trevnad. Charmen med vuxenkurserna är att 

det passar alla åldrar, kön och spelstyrkor. Det 

finns flera grupper där deltagarna har spelat 

många år samtidigt som vi erbjuder rena 

nybörjargrupper där de flesta aldrig har hållit i 

en tennisracket förut. 

Förutom de ca 30 speltillfällena som ingår 

varje år har deltagarna chansen att vara med i 

andra aktiviteter såsom avslutningar inomhus 

och utomhus, intensivkurser på sommaren, 

frukosttennis, torsdagstennis och våra 

klubbtävlingar. 

Eftersom vi har fler deltagare än någonsin blir 

matten inte alltför knepig och de flesta förstår 

då att det för tillfället är relativt knapert med 

platser. Men vi har en del platser över, 

framförallt på dagtid. I tabellen nedan ser du 

vilka tider vi just nu har att erbjuda. Är du 

intresserad av någon av dessa eller har andra 

frågor är det bara att maila till mig: 

todd@nptk.se Först till kvarn gäller! 

NYBÖRJARE: 

Veckodag Tid Antal platser lediga 

Tisdag 8-9 2 

Tisdag 10-11 3 

Fredag 8-9 1 

 

MEDEL: 

Veckodag Tid Antal lediga platser 

Måndag 18-19 1 

Tisdag 9-10 2 

Torsdag 10-11 1 

Fredag 9-10 3 

Fredag 11-12 2 

 

God jul och gott nytt år!  

      Todd Åkesson 

 

mailto:todd@nptk.se


Tfn: 08-758 50 40       www.tandlakargruppentaby.se

Välkommen till Täbys största privata  
tandvårdsmottagning för vuxna och barn

Öppet: Måndag – Söndag
Vi har öppet när du har tid, även på helger! Välkommen till en fräsch,  

toppmodern mottagning med kompetent personal i trevlig miljö.

Du hittar oss på plan 6 i kontorshuset vid bussterminalen/Roslagsbanan

Våra Legitimerade Tandläkare; Edmund Gazala, Mona Homan, Lars Andersson, Ylva Bredberg-Guidotti, Daniel Cederquist,  
Erik Lennartsson, vår specialist käkkirurg Payam Farzad och våra tandsköterskor Kicki, Ingrid, Eva, Helena  

samt Legitimerad Tandhygienist Virpi Vahlberg hälsar Dig varmt välkommen!



VETERANRESULTAT 

H35 

De yngsta veteranerna har börjat serien med 

två vinster och en förlust i div 2. 

Målsättningen att göra detsamma inomhus 

som ute i somras, då man tog klivet upp till 

högsta divisionen lever vidare. Förlusten i 

seriefinalen mot Saltsjö-Duvnäs var hårfin och 

svidande. 10-12 och 12-14 i två avgörande 

matchtiebreake…                              

Som vanligt är det små marginaler och 

avgörande är ofta vilket manskap som ställer 

upp. En stark och bred trupp gör att ingenting 

är omöjligt. I laget har hittills Ulf Zacharias, 

Andreas Sand, Stefan Andersson, Björn Sahlin, 

Markus Hagstrand och Niklas Isaksson spelat. 

Andreas Sand har en bra höst bakom sig. Andreas som 

gjorde come-back för något år sedan verkar tycka att 

det är småkul med tennis igen. Det ryktas om att han 

tvingade ut en axel-, fot- och magskadad (ganska vitala 

kroppsdelar i tennis) Stefan Andersson på banan ”bara 

för att slå några bollar”… 

H55  

De något äldre veteranerna i H55-laget är 

obesegrade och har full poängpott efter 5 

spelade matcher i div 2. Laget har goda 

utsikter att återvända till högsta nivå denna 

säsong. Rutinerade Jan Rydegran är svårslagen 

på andra singeln. Övriga lagmedlemmar har 

varit Anders Björklund, Pär Svensson och 

Harald Fries. 

 

H65  

Börje Skånberg och Jan Dahlqvist har under 

hösten kämpat hårt i div 1 för 65-åringar. I 

flera matcher har avgörande supertiebreak 

behövts. Att denna form av avgörande ofta är 

lite slumpmässigt, är väl känt. Näsbypark har 

hittills haft lite ”stolpe ut”, men när serien 

vänder efter nyår tar laget nya tag och 

kommer säkert avancera i tabellen. Uppsala 

TK finns definitivt inom räckhåll. 

Individuella resultat 

Sveriges tennisveteraner arrangerar varje höst 

STV Classic i Janne Lundqvist tennishall. 

Näsbypark var som vanligt flitigt 

representerade i flera klasser. I år lyckades Jan 

Rydegran bäst och vann HS55. Andreas Sand 

förlorade finalen i H35. 

Även i Sundbybergspelen segrade Jan 

Rydegran i 55-klassen. I finalen släppte han 

endast 1 game, imponerande! 

Jan Rydegran t.h. tillsammans med Lars Svensson som 

han besegrade i finalen i Sundbybergsspelen. 

 

 



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. 



HÖSTENS RESULTAT 

Anette Munozova och Christoffer Solberg är bägge med 

i toppstriden i vintertourtabellen. 

Det har som vanligt varit fullt fart med 

tävlingar under hösten. Att redovisa alla 

individuella resultat låter sig inte göras i detta 

format men här är ett axplock. 

Betty Ålander gick till final i Solnaspelens DS 

där Rebecca Mhina blev för svår. 

     
Elias Wiorek segrade i Norrtäljespelen P.12 mot     

Jakob Nilsson i en ren Näsbyparksfinal! 

Christoffer Solberg har haft en stark höst med 

många goda resultat. Efter framgångsrikt 

futurespel vann han vintertourtävlingen i 

Bålsta samt var i final i Lidingös herrsingel-

klass. I finalen blev Sverigeettan Morgan 

Johansson för svår. Låg en Australienresa i 

potten. 

                 
Stefan Milenkovic var i semifinal i samma 

herrsingeltävling. Även han fick ge sig mot Morgan.  

Axel Fries vann Solnaspelen P.16 efter 

meriterande segrar mot CJ Prioset och Johan 

Hedström. 

Enni Zander segrade i F14-klassen i Lidingö. 

Joel Åkerlund (trea fr.v.)var i final i dubbel i Tennis 

europe - tävlingen i Göteborg tillsammans med Gilbert 

Jäger. 

Richard Solberg vann Norrtäljespelen HS.  

                     Stefan 



FRUKOST OCH TORSDAGSTENNISEN 

I vanlig ordning har drop-in tennisen rullat på i 

hallen under hösten. På torsdagar kl. 12 har 

Björn arrangerat lunchtennis vilket som vanligt 

lockar mycket folk. I snitt har det varit ungefär 

10-11 deltagare per gång.

Det här gänget kan du väl inte motstå?! Skriv upp 

torsdagar kl. 12-13 i almanackan! 

MAGNUS ”FERRER” WESTERBERG 

GRUNDLADE FRUKOSTSEGERN I 

KROATIEN!

Magnus Westerberg tvåa fr.v. följde med till 

Kroatien för första gången. Fyra timmar tennis 

om dagen gjorde honom naturligtvis gott. 

Belöningen blev vinst i höstens frukosttennis. 

Hans främsta vapen är forehandcrossen och 

volleyspelet! Ryktet säger att han nu tänker 

lägga beslag på ett antal titlar i inomhus-KM. 

På bilden syns han tillsammans med Johan 

Taxén, Johan Wänlund och Krister Lundin.  

På frukosttennisen som Todd Åkesson håller i 

på fredagsmorgnarna varierar antalet från 

gång till gång, snittet ligger ungefär på 6 

deltagare. Totalt har 11 stycken varit med 

under hösten.  Vi ses väl i vår!? 

P 15 LAGET VANN LAG-SM SILVER! 

NPTK:s silvergäng fr. v. Jesper Åkerlund, Magnus 

”påsen” Öhrvall, Axel Fries, Daniel Hammarstedt, 

Jesper Åkerlund och Björn ”saxen” Sahlin. 

NPTK:s framgångar inom seriespelen fortsatte 

i form av vårt starka P15-lag som bestod av 

Jesper Åkerlund, Axel Fries, Joel Åkerlund och 

Daniel Hammarstedt. Dessa gick som tåget 

genom serien och tog sig hela vägen fram till 

slutspel på bekostnad av klubbar som SALK, 

Örebro TK och Västerås-Fridnäs TK. Killarna 

spelade också oavgjort mot MIK och gick 

därför obesegrade genom serien! I slutspelet 

var det dags att möta Magnus Öhrvalls gamla 

klubb då Luleå TK stod för motståndet. Dessa 

fick sätta sig på nattåget direkt då NPTK körde 

över Luleå med 4-0 och fick då möta Fair Play 

TK i finalen, som tidigare besegrat GLTK på 

setskillnad. Guldhattarna var inköpta men 

dessvärre visade sig Fair Play vara för starka 

då NPTK:s bragdgrabbar besegrades på 

setskillnad med två vunna set mindre än 

mästarna Fair Play. 

En oerhört stark prestation som gjort Björnen 

och alla ledare/tränare väldigt stolta! Vi kan 

bara hoppas på att sådana framgångar 

fortsätter för alla våra duktiga juniorer. 

Kram Björnen 



För oss som faktiskt är ute och cyklar

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

Webshop

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. 

Täby-tennis.indd   1 2012-10-16   09:05:24



I Masterspaketet ingår Adaptiv farthållare  
inkl. Front Assist och City Emergency Brake.

”Golf är helt enkelt bäst!”
 Robert Collin, Aftonbladet Bil nr. 8, 2012

Golf är modellen som har fått en hel storleksklass uppkallad 

efter sig. Hög säkerhetsnivå, innovativ teknik och mycket god 

bränsleekonomi är självklarheter. Nya Golf är dessutom ännu 

rymligare och mer välutrustad än du sett den tidigare. 

Välkommen in och provkör!

Nya Golf från 169.900 kr 

Köp till Masterspaket för 13.500 kr
(Ordinarie pris 24.900 kr.)
Innehåller: Komfortstolar, 16 tums lättmetallfälgar, Radio  
Composition Media, Bluetooth® handsfree, Multifunktions- 
ratt i läder, Adaptiv farthållare (ACC) inklusive Front Assist  
och City Emergency Brake, 4 dörrar med elhissar fram/bak.

    VOlKswAgEn näR dEt äR sOM Bäst!

Nya Golf oCH 
        Passat alltraCK

Från 314.900 kr

Passat alltrack tsi 211 alt. tDi 170
Utrustad med bl.a: Förhöjt chassi med 30 mm, dsg-växellåda med 6 växlar, 4Motion fyr-
hjulsdrift, Climatronic, 2-zons klimatanläggning, lättmetallfälgar Valley 17 tum, kromade 
utblås, ett på varje sida, backspegelkåpor i matt krom, drivlineskydd, offroad körprogram 
med motlutsassistent och Hill descent Control, instegslister med Alltrack signatur fram/bak, 
Alupedaler, dimstrålkastare fram, multifunktionsratt i läder samt växelspaksknopp i läder.

Nu ingår Dragpaket*: Utfällbar dragkrok, backkamera och Radio RCd 510. 

www.volkswagenstockholm.se

akalla 
Malaxgatan 2

Bromma 
Ulvsundavägen 120-132

Hammarby sjöstad 
Hammarby Fabriksväg 45

sätra (service) 
Murmästarvägen 45A

södertälje 
Forskargatan 13

täby 
g:a norrtäljevägen 105-107

Öppettider Måndag-Fredag 09.00-18.00, lördag-söndag 11.00-15.00.
(täby och Akalla öppet lördag 11.00-16.00). Telefon 08-503 332 00.

Volkswagen stockholm
TIMMARS  
SERVICEGARANTI

VI FÖRSÄKRAR 
FRÅN 155 KR/MÅN

Volkswagen Försäkring

Bränsleförbrukning blandad körning Golf från 0,38– 0,72 liter/100 km. CO2-utstäpp 99 – 123 g/km. Passat från 0,7 liter/100 km, CO2 149g/km. Miljöklass EU5. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. 

Reservation för mellanförsäljning. **Dragpaketet ingår t.om. 31/12 2012. 

iPhone/android
se alla våra aktuella erbjudanden  
snabbt genom att scanna QR-koden.



STOCKHOLM LADIES 2012!  

Efter mängder av bra och spännande matcher, 

där 20 nationer gjorde upp om slutsegern, var 

det en svenska vid namn Ellen Allgurin och 

en15-årig lettländska Jelena Ostapenko som 

lagt beslag på finalbiljetterna. 

 

 

Spelet inleddes med att Ostapenko servade bra 

och kunde följa upp med att vräka in tunga 

forehands. 

Ellen fick försvara sig och var tvåa på bollen. 

 

Ellen är dock en riktig fighter som aldrig ger sig. 

Hon repade nytt mod och tog sig in i matchen i 

andra set.

Ellen började göra lite poäng med sin backhand 

och hade gamebollar till 4-2 i andra set. Det 

räckte dock inte riktigt ända fram och Ellen 

fick ta emot andrapriset från Svenska 

Tennisförbundets ordförande Stefan Dahlbo. Ellen 

som tackade nej till ett wild-card till tävlingen och 

valde att kvala hade dock en fantastisk vecka. 

Hon hade en härlig vinstvilja och visade glimtvis 

sin riktiga potential när hon vågade höja tempot. 

Ellen har också utvecklat sin serve.                                 

Forts. se nästa sida



Det är små marginaler i idrottens värld. Veckan 

innan Stockholm Ladies förlorade lettiskan i första 

omgången mot ukrainskan Nadiya Kolb med 6-4 

6-0 i första matchen. I Stockholm Ladies lottades 

de återigen mot varandra, nu vann Ostapenko 

med 6-1 6-1…

   
Så här glad såg Anette Munozova ut direkt efter 

sin vinst mot ryskan Elena Maltseva. I andra 

omgången blev Hilda Melander för svår.

Hilda Melander trea fr.v. hade flera setbollar mot 

Ostapenko och var egentligen den enda som 

hotade lettländskan. Hilda tog sen revansch 

genom att vinna dubbelklassen tillsammans med 

Paulina Milosavljevic. I finalen besegrades de 

förstaseedade tyskorna Carolin Daniels och Laura 

Schaeder. 

Ni som varit på plats under Stockholm Ladies och 

elitseriespelet, har säkert sett att vi har världens 

bästa bollkallar! 

Våra suveräna fysios Mats och Greger var alltid 

beredda att rycka ut! 

En blomma till alla som 

på ett fantastiskt vis ställt upp under Stockholm 

Ladies och vårt elitseriespel. Chaufförer, 

Tävlingsledare, linjedomare, fysios, bollkallar, 

strängare, ”cafégänget”,  ”hallfixarna”  

personalen med flera. TACK!

  
Under finalhelgen av Stockholm ladies spelades finalen 

regionstävlingen för landets bästa 12-åriga tjejer 

mellan Region Syd och Stockholm. På bilden ser ni ett 

nöjt vinnande Sydlag. 


