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Ordföranden har ordet

Reflektioner om Davis Cup och lagspel
\är cletra skrirs har r-i just upplcr.r hur lotteribetonat
Dalis Cup r.netchernr l<rn lara. Att Slerige sliullc fiirlo
ra nrot Fr:anl<ril<e pa gr-Lrs tar lianslie inte si svåltippat.
NIcn ntt metchcn skr-rllc ar-siiras ar. Paul-IIcnri \Iatdcu
r.ar hansLc irlcrraskanclc fiir cle flestn.

\LLLS-\.1,.11. [r]r'lur'.1 nut l..rr'rLti. r r.tr . ', ör rt ' . '
laskning, sirsLilt som det i ännrr högrc eracl bcroclde pi
cn spclerc, h.an Ljubicic, som \-ann rllt, brida sirglar:na

och som partner i clubbeln. Trots rtt LISÄ ht världcns
''.; r r ,l .l'l'e; '' ' I'ri"l, r'r.' B'r.rr.

\är också fin oritlegen Spanie n och Scht'eiz lo or'.rdc

tijrsta omgingelr i Elitclilisionen, pl grund ev ett c1c

b.r tr -1.,.i 11, .l.r 'd, .ir 'L rrrr rrr r. rnr- L'.r pr"r.-
sionell elitnir'å intc är cn leusport. Kan det bero pa rtt
dct sahnas clen motivntior-r som prispengar och rlnHng
poäng ger. Det ir'liansl<e cleqs ett tlinlia om när clct giiL

ler cletta.

\Ien clcn här omgången av Dt-is Cup lisu. oclisa ett

cnskiLdr krinipainsatser, gocl Jaganda oclr positiv coech

ning kan r-ara u gör'ani1e i hsmatchcr. Pim Pims r iir.rcl

ning pä gr usct och LlSr\s tii,rLust är exempel p',r hur clct

krn gä om rikdg lagencla t-rnns eller sllinas.

I vir klubb jobbar lienneth & co rred båclc aktir- coech

nins och xt sliapa gocl hganda. Dct har lett tiil stor:r

iiengångal i seriespelet, intc ninst har li sett rcsLrltat a\-

cletta arbctc hos virt Lag i Ir15 sonr föt ancha irct i racl

klalt.lceraclc sig tör Sr-erigehnalcn. Dcssutom hat. rirt
Pl13 1eu r.n ligen tegit sig tiLl finalspcl i Sr.enska juniorcu-

Pcn

Vårt gemensamma KM blev en succ6
llremiiiren firr.gcmcnsamt I(\I inotrhus li)r juniorcr och

scniorcr bLcv h'ckac1. Linclel tiir lir.rqspcriodcn pi 10 clngar

i janueri lucle li ör er 200 startcr i alLa klasser. \rita clit
spelale clcltog och ficli spele infijr en intressered med-

LcmspubliL.

Ge neration-s.qränselr-ta ii'edrn ggadcs gcnom s?lmtida

matcher på banornl och lnte minst i cn otanligt stor-och,
spcLstark genenrionsclubbclkless.

Tir lin.qsliommitr6n och ancha medlemn-rer qtlillcle upp

och gjorclc clctta IiNl till en |ilitle hlubbfcst. nagot som
, ,. r"1-... r.l:.r - rr. : r e :'l r. r r .-.

2

hrt storr racL rill alle engageraclc ocl.i tiLi Globerrotcr
och andra som gal priscr ti11 l<lLrbbn.räsrcrsLapct I

Svensl< damtennis behöver stärl<as
lliter rär. egnr tär'Ling Stocliholm Llclies och nr'llgcn
avslutaclc Sr\I-K Ledies il clet uppcnbar.t ett li i Svelige
her lingt iiiån semma internationclla standerd på chmsi
clan som på hctsidan. r\vcn on-r .'i n'ckcr att vår sr.cnsla
iilcL'c iliclielit är'ilntrstiskt cluktiga stil de sig sllirr n;ir.lc
miitcr jänniriga iiin hontinentcr.r och gr.annlänclelna.

Stocliholms Tennisfötbuncl hel beslutlr aft srerre ctt
lingsilitigt erbete tillsantn.rens mcd lilubbarna, tör'rrr ti
t-lcr flickol att spch tcnnis och st,rnna lilal oclr un.cck
las i sporten son spclerc, tlinat e, tunktionär cllcl lcclarc.

I sl<uggan av clen lktucLLa ler nlst clebetten r.niste ti
Lonstetcra rtt flicliornr behör'er tas om hancl och sper.r

las annodundr än pojkarna. Fölclettr har li skapar crt
Tje jpro je1<t som iinansicles
Rihsidrotts fiir.bunclct.

r1\' rncdcl tr'an

[ ..trr-Ot t .l ktrvtn
Orllirandt

NPTI{ ht just nu olanligt lringe ungii tlickor i räv-

lingsuruppetr, \e1^\' nagm tillhix Svcrigeelitenj melr el
alh r'åre juniorcr är bela 36 'li tlickol. Dct ir ungcfär
saunra anclcl som siillcr r andra Llubblt. Diirlör behör er

ri oclisi clelta i Tjcjprojehtet, med Linda Jensson lian
Sr\l-li som projclitlccler e.

Blir hallen upprustad i sommarll
I skrivande stuncl r'äntar li med spiinning pli bcsLut r\
komn-runcn om clcn omblggnacl och lenolc'rinq al
Hellen, som li tar'ör'er.ens onr 2l-lfl2, ken gcnomiiims i
sor.r'urar. Om vi lår ctt positir t beskecl tiire ples-stop

liommcr infirtmation pi ennan plats iTlonrben.

Näsaäng väntar på vårrustning
Utilvcr clcn nolmela rårsticlningen kommcr r.i i vår eLL

ibrtsätta upprustningcn ar. banor, stängsel och klLrbbstu

ger.r ir.rr-incli.qt. Aven hlir bchiivs frir-illiga er.betslnsatser'

men ocksä begagnlcl utlustl.ring, t cr.{räsLlippele, rid
grirclsmöb1er etc. (se önsl<eLista sorr.r enslis i Hrllcn).

\/äl mirrt pri Niisräng I

En Gocl Flclc och firmslinc i 1{r\I iinslier



Klubbchefen har ordet

När dcssa raclcr s1,rils, hänns clct l.;onsrigt att tänke sig

att clct snatt iit utomhussäsong. Dct rir liirchgen clen 5

mars, spottlor-sr ecka och clet iir lerkligen vintcr. I irallen

spclas sLutoorglingalna i clen tredltionst\'ngcla r.- PTl.,

Junior Opcn.

Mot en ny utomhussäsong
NIcn snart stir utornhr,rsslisongen tör'clirrrcn och r.i ken

se ira1n mot mvcliet spel på r-irt veclire \risrilng. I at lir'
det I{tistcr l-unclin och l homrs Tärnströtn som cleler på

ansleret tör Näsläng. Tillslmnians l<ommcr clc art täckl
upp en hcltid. Dct är mi'cLct ett ciire pli Nrislring och

clct llävs ett mringe srällcr upp och giir cn insats om r'l
sl,e Lunnl tii det marimeft trilsrmt pa Niseänq. liirra
.irct.qjordes minga tlivilLiga arbetsirsatser på \äsaääng.
Fanriljcn Lindcl-ist måhdc orn innc i LLubbhusct, Llls
\\hestcrbcrg, John-Lric Dahl och Lars Bjöt1i1unc1 fir
aclc. . . -fa clet blir nog lättare att skila vecl c1c intc gjorde.

r\Ianga encla droq ocliså sitt str'r till strckenl
Firrhoppningsvis biir det samma cr.rgagemrnq lirin.q

Näsaäns i ir ocksål

Värdefulla l<ontal<ter
Det icleclla cnllagcmansct i klubbcn tirrtsättel rtt räxe

rilkct är ocrhiirt positir-tl ldubbens ut\ccliling hängcr l
mingt och mi cket pii hur ciet icleelle erbctcr un eclJas.

Dct siillel i pdr.rcip a1h iclrottsfilrcnincrr och clcfinitivt
Näsblpark Tennislilubb som Lämpar nted el<onottrin.

Niistll stcg är-att få ller delaktiga i kLr,rbbrtbetet så ett r-i

inte slitcr ut de ideelle eldsjiilar som rcclan nu girr ctt iät
tcjobb. Idr,rbbkär.rslao lirr r,i gr.atis i takt n.recl rtt fler.bl[
clchktige i klubbcns arbctc.

F,n annan sak som skullc r-em r'ärdefLrLlt är om n-iecilenr

marne tiinliel efter cn gang crtra om ni hu nligre lion-
taliter soln är värclciulLa iiir klr,rbber.r. Dct bchii\cr intc
bele vaLa spclllsorkontrkter. Ercmpcllis si hecle li i

ptincip inue utsiftcr liir cLatorcr ocb kopirtor-er och
cli Likt när jag jobbade i Sollentunr TI{. Dct har vi r

."-1)Tl(. Br tcr ni clrtoreL mecl mem pi jobbct tink pi din
tennisklubblll

Gemensamt l<lu bbmäste rs l<ap

Inorrhus-h,\I rir frirdigspelat oclr personligcn anscr jrq

.' ,l.rr'r. r '. r.r: r-. r | (ir -' .\r..rr Urrb,'t.'..
skap inomhus fiir jnniorcr och scniorcr bler en snccil
r\linqe clcltasarc i alle ilcLer och r-iildigt t-ntnsa unclcr-

hälhnclc rretchcr. Dcssutotn spelrde ri I{NI unclcr cn

lecku drir llla klubbcns bristn spclarc liunclc rlr-e mecl.

fel<tum iir rtt ldubbcn her sä nrrcket bra spcLarc tiin
jr:niorct till \.ctcranerl art t-rnalorngingerne lilil gär-nl
skulle kunna rule cn iippen extctn trilJing sixr en tär-ling
bare tir vlr-a medlemmarl

Pri clet sportsligr planct fortsätter clct att gl bre. P 18 iir
i skrir ancle stuncl fremmc i fina1 i Sr enslia JunJorclrpen,
dfi islon 1 \le11ursr etiqe. I liLde \Ie]ander venn ör er. clen

spensLe ctten i Lag F.NL Nlutin llecman fiill i cn hircl
ttcsctarc mot clcn clubblc ITF r-innaren Tim Giiranssorr.
Dct r-nest positite iir att r-i på elitsiclln har en urupp
spelarc som Lan spolra r aLlnclra.

Många fina chanser till spel i NPTK
I dettr nummer av vrir lJubbridninq bitbgrs inbjuden tilL

s()mnarcns mejliur-ser, tennisskolor och r.ira intcme
lilubbtrir-iingt-.

Te nu chanscn rtt ta tör et tv dct "smiirsisltorcl" sonr

klubbcn crbj,.rclcr ir-en undcL utomhussiisongcnl
TeonisskoLor, intctna klr-rbbtirlingar srisom
\hr-henclicapen och utomhus 1i,\I, r'urenhurser, ertelne
tävlngar så-sonr rr..-PTI{ Junlot Opcn, cllcr r-ctcrantär'Jln
qcn Globctlrttcr \i'tcran (iup. F,llel sä rl<er ni bale ner

och spclar cn tlmr-ne tennis och ar-slutar spclct mccl cn
tiLa. Pa enshgster'1or.na pi \lisarinq liommcr ni är-cn att
hitta cn inbjudrn till cn trir selll'äll tnecl spel och enkel

iir-tiring.

\risbrperks TcnnislJubb ir cn l<lubb liir rlla llcllu.och
lör' alll spelstlllior tirin nr'biiljerc till e\-enccrecL.

r\r'slutningsr-is lill jeg önshr kllrbbcr.rs nredlen.rmar. rLLn

idcella och clcn suvcräne personalen en riktigt bt a son-r

merl

k,,tu, r/, 8, ryl",t, I lll'l1 t, 1

Erik Cedervall i

arbet under sin

praoperiod hos
oss.



Hilda på utlandsturn6 SALK OPEN

Ililda Nlclarrder har r.erit ute pri cn utlanclsturni niccL

Slenska Tcnnislijdrundct och spellr rärlingar i F.ngLancl,

Flankrikc och Hollancl. r\Icst spännlnclc tar dct liensl<..

rnecl l,lg l-r\I firr 14 arinsar. Stcr.isc blukar i plncip
alclrig gi)ra nrirra rcsultat pii 14-arssiden i internrtionclle
sammrnhang. De t liar är en giil1t c1c sr-cnsl,a tjcjcr sonr
.,r' -: - il rpp ""''ur \. i\, r..,,1 \,';,
Än iclsson. Orslken till dct är tlrmiördlr att r-i gt i
skolen i Svedge är en om man är blencl cle blislr i Stcrigl,
i r.rigon icl'om. Det trol jag iil bra pi sikt clcls för ett hr
cn utbilc|rjns ett falla tillbaks pr, cleLs iilr arr rian hinncr
mogne rcnt rränsh1lgt. SjriLrlilart bcr\(ler det ocks,i err
man ner sitt lnlx scnarc än icltorrerc iiin cn del lnclrl
liinclcr.

I)esto ncl imponetande är di Hildrs rcsultut. !

Ilnshnclslanclskampcn slog hon 3 at clc flre bästr cngel
skolne. Blencl annat venn hon mot en tjej som lar i tlnel
i ()lansc Boril 10 minadcr ticlisele. I lrg l1\l stiillclcs

Sr-erigc rrot Spanicn i föt stt kr.alomgångcn. Däl r'enn
Hilcla mor clcn spanska ctt1ln och algjorclc sen tills:rrl
mans nrecl () r.iks Sela.Johanssor i clubbclnl Scn var dct
dess ftir att rnötr topprsccde<1c LTI<r'einl ien direkt
lrgiiranclc natch om att gå rilL slutspclet. l)är. rann
Hilcla fiirste sct mot clen L'kninska cttan innen hon iiill
i en treser:Lre. Dri visaclc Prulinr Nlilostljer-ic sin
Lapacitct ucnom att rinne xn.lräsingclr. lllirlinl varrn

till slut ncd 2 1, r'nen en bra insets ler dctl

Emil Lindgren på G!
I-ni1 har unclcr scnrre al: brottitts rrc.l blancl annet cn
cr.rris rlqsskacla. FIan her docli lisat plor pr brcle
intlesse och enlishet nrir lien intc gctt upp. I tinter-
tor-rrtär lingatre i (]ille ocli l-ncbr-bcrg har han r-isat att
storspclct är i Lonrmncle. Emil nadde semilrnal i big.q.
tirlinqernl. Dess,-rtom hacLc han metchbolltr p?i Robin
Bragc i crr ,urnxn \ jntcrt()urtlirling! Robin Bragc r-enn

clen Srcnsk'l Son-rmer tour cn 20041

-trn orsel tilL att clct lossnat Lite grann tiir [,mil är att lien
bLir.ir flsisLt starkerc, men flu.rfirrallt har han lugnat necl

sitt humiir.

Till sist nlgrl raclel om lJubbHllcn En-ril. NIånga hrnslic
l>ara ser.hrns I iblancl heta hr,rmiir i samband mcd hans

cuct spcl, mcn bortsctt t1ln rtt h?rn spelel i r\ leget tillfiir
hrn otroligt mr cket i klubbarbetet. E\empel\ is hu: lrrn
rrr.it P l5leclare i Fal:n och i Stcrigcfinalcn i.\rärjii.

l)et r rr nenge som speltclc bre i /ircts SÄJ_l., Open,
1änsst rlck I Iilch Nlelar.rclcr som niclclc scmit-inei i IrS l;1..

I den klassen imponcr:rde ilen, tlcra andra. (lhtlottc
Fablcius v:rnn dels niot Ilclcnl Troeclsson sorli vlr
ranl,ad bögst ar' 13 ldngarnr, och clels mot cn spellre
son.i ttclisx1.e slacit ur F]\I spclrren San Johrnsson.
innrn horr iiill i kvat tstinrlen. Rcbcccr Tiirnstr.örn gicli
ti11 1/8 dels irnel plecis somJennic Brobcck.

Tilliiggas ken att Jennic BlobccL l'oLl mot slutsesLarcn
Pluiinr r\Iiloserljevic mcrl 6-.tr i trciilanclc ser.
Näsbipark heclc alltsri 4 spclale I littondelerl ellcr längr.c
i trs 1+1

I Yrssen lurer. clcss,,rronr Tirl l-unclberg och ()thilla
I-inclqvist. År- clc rngre visaclc Robin Hacl€n tierrliiittcr
na olclentLigtl

SALK-Open-vinnaren Paulina Milasavljevic tar emot sitt l:a
pris i FS l4 i NPTK Junior Open.

JUNIORFRAMGÅNGAR!
Dcr iir mangr tnclrl sorr oc1<sa spcLat bra inte rrinchc
iin toh olika spclare hr rerit i scnrihnal cllcr Lingr.c

bale uncler janueri fcbrualil



Tennisspelare och golfare

Arnr Hu/kr lik 1a .7r kt t/uhtirge r td t tt)l ul rttltii'ktl:t .li)r
.ritt ergageurle lohh .ttn hdure. Annd iir.fb nlnarutdr: btide

Ittittatt oth I'l 5 t:/)d.l) De n i.ttj.lr liilL nnta p'i.gollat. [.i hd,,l

ltotre tktira an .rkilhwdtr tttlhr /tutti.; otl:t go/f.

Tennis kontra golf
Tennis och golf är'någre al cle me-.t inclir-iduclh lilot
terna. Uncler mina colfå1 liinner jau clock art jas som

eoli.spclarc är lner inclir.idr-rcll än r.acl jlr r el som tennis-
spelare. I tcmiscn är mln berocnclc av ett ha nagon pa
andn siclan nätet, till slillracl frir.r goltcn cllir men utan
problerr ken träna pi escn hrnd.

Träning och åter träning
Dct sHljer är'en mi'ckct på tränltnrs rrberc. \[na tcn
nistrllnrrc stocl mecl mig pi banan f-r re till fem clec.rl i
lecliln och i cr)lfcn lrtr rj rriinarc rnccl oss cn tlll nl
gär'rgar.i veckan och "rqrpclrterar" r'ar teknik..Ufrcr clct
jobbar r-i mccl tekniken själva under en lecka och
däreiier kolla-s clct el igen. Llnilcr tär-lincar ålier 1 i ut till
sallm:lns som ctt lag men clet gir intc art firlja r.arln<L-as

spel plus att föriildrar cnbart far gl mcll och titta om clct

beflnncl sig på sri längt x\-stånd att clct inte gir att he

nligon kontekt mccl clem. \'rsst f,nns clct tokiga golf
for'älclnt ocksii, tncn uniler tär'ling tir clc eLdrig chenscn
att störe spelet.

Tennisteknil< i golfsvingen

Jeu her haft väldiqt stol nvttll 1r- tel]niscn r nin golf.
Tennisen hlrr getr mie ii'sihen, r'ilket, tlo clet cLlcr cj, lir
viktigt inom golf också. Upplägg av tränine och rtt
orsaniscra nig har minl tennisrir lärt rrlig. Flcra gångcr
har jee och min goLliränare kr,nnat dra parallcllcr till min
tennisteknik när jag slia justcra nägot i min golih-ing.
Dct han ävcn tillässes att dcr hiir dll vanli.eheten rtt ten
nisspelare iir bra på golf, se brra ph Ånnika Sirrcnstam,
som ricliglre \al tennisspclarc.

Tentris ligger Lingr fiirc golien nrir clet gliLlcr uppligu ar.

träning ocli er.bete ncc'l liamfiirellt fi sisk trlinins. L)m
man r.isat rätt intresse och i.ilje 1ijä$er tennistlinarna
gärra ti11 mcd ,itt läggx upp ctt incliviclucllt fi splogtanr.
Dcr lil n,isot jag har sal<nlt hos golfen. Dct hencllar nog
inte om att goltarna intc \.i11 setsl pä f\ s, jrg tror inti. atr

dc r-ct ler de str biirja. \Icn tacL larc clcn tv$sl<r upp-
tirsrrrn jag tritt av tennisen och mcd ticlerc hjälp her jeg

lltt ihop ett flsprogram sor.n:lnpassats r,rll min goli

Bättre fyscräning i tennisen
Tcnnislolket ii1 m\-clicr mer medrctna om r-ad flsisli
r'r r- 'r.L.rr'.,c ' r 'C 

. ,r.rl- r. ., 1 ,.11,.r r; . r ,L

en elitspchle . Diir har ,. i cn bal<side mccl goil.en. r\1lt fil
Linte her man gått runt och tlott att tr srriinins li.tmbin
erat rlcd golftr:ininq inte är nagon mcnine. Kenskc är

clet clärfiir rrlingr anser ttt cr)lf inte är nigon spolt. Dri
tr cker jeu ett vi biir påminnas om rtt det t-rnns cn nnled
ning till rtt r\nnilie Sirrcnstem, r.ärldens bäsre kr.innliga
goll.spc1ere, rillsamlnans mcil Ticcr \\bods, r.iirldcns
bäste manLige qoltlränele, lagt ne1 stor dcl av sln triinins
på jLrst ti siLcn clc senastc ären och blir-it de l>äst frsiskt
rr.ir.rc. .olt.lrl.rr" rr' t, r"cn. \.r. . r rnr. rij,
l<unne sla golfslag soln dc Lan? Dc fi'sislit strrki håller
pa Ntt t,r iirer solfcn och golfarna biirjar inse lilircn t
fi'sisli triinins.

(]olfcn som spolt har r-älcligt mr-cliet lt lila sig el ten
r.tiscn. ÅLlt lrån tränincs ocl.r tärl jngs Lrpplisg till
tankcsättet er vacl som egentligen iir bra träning. Detta
finns inom r:ollen oclisr, alocli inte pi lJubbnrr'ä sorri
clcn qör inom tenniscn. Clolten her-liomn.ir cn brl bit pri
r'äscn. .\hckct ar.bete och pengar läggs ner pi tjcjset
sr.rinsar fiir att li tjcjcr att biirje och at sranna llu inom
icl'otten. I-Litsatsningcn blil stiirre och r.ikticalc tiir alla
L,,lt-l l rL '.r' . rlk. t rr: rl. rr ,er'.lL trr,'r'r.

NIed hjälp ar tenniscn 1.ial jau kommit linsr mccl min
gohsatsr.ing. Jag hu heft möjliuhct att mira der bästa
fiån tcnnisen med dct bästa irån solfen.

Atttt H ler



Svenska JunrorcuPen

Flicl<or l8
Vi biirjede niot niin grmla spar.r.iriepartncL tirin Åkets

bergr sonr numcrr jobber i Nlrilerhirjclen Denicl
lllmml. Dct nr 3 laclcLlclc r]cjcr i bilen (Lharlrrte
FablicirLs, jcnnc Rrobcck. llllcla \lclencler-). Lrngt lrg
e11tsäl l)idc.Jcnnr' .t (lhadotte fodoraclc i srcnbuclr ttc
setarc. llcn Iiilch spelade blr och r-ann sirt rratch l trc

Shulle li r-innr clubbeln i t\'1i set si \-xr seLcn biff. Hilde

och Jcnnl spelecle storertet. \PTI( r-iclerc tiLl nristr

om.qalrq lnol D j,-rrshrIJln.

Flilch tar t\ \'ärr bo1.tl Lren SonLa hann mecl rtt spcla cn

singel Jrrnln hon sliullc pi Llassrcsl. Sonve [rossacle

k1ec1ien. -Jcnnl r-ann eftel nlcl<et lrtr sLit mot Jtl<sic,
dcssr ärrc fiidonclc Rebeclie Tiilnls'ist n-rot Kaijscr, r'il-
Lct inncbar rtt \ i lc(ldc rrccl 2-1 tntijr llubbeLr..lcnnl ct
l{cbcckl LLurclc intc matchl lJeclien och l{aijscr utshgnr
er D jLrtsholm. (ltriklgt)

flicLor l 8 komme r tiLLbels i månqa rt' ftat.nijvcrl

Jimmy Bengtsson och Rebecca Tärnström hade ett inten-
sivt sportlov.Träning och spel i NPTKJunior Open srod på

Programmet.

Pojl<ar l8
\rir dct lar: clax iiir pojker 1,S dr lisstc ilig rtt ti h^(le etr

al Sveriges bästr 1ag. \ri birr'1adc mot Noltliiiping
hcnma, mrtchcn birriacle 18:0(). Nrir jag liom he lr
kuncle jeg sc det sjstil al bollibompa....allrs:i cn oticli'
l<ross.

Nrisra or-nqåns \'listcn-ik bottr, jeg hede petsonlige fiir'
hincler (prccis bLilit peppa). Som tr,rl rer liunde Per-

Ilelgesson stril.Lr upp och liijra grabbarna, clct vat. rä1

6

sistr gingcn efler.som Gr,rster hal tagit kiirkort! (CR,\T
TIS) ,\r-cn clär 6-() i n-rercher.

Nu r'äntedc SÅI-I{ som li fötlolnt rnor n-å gångcr ticli

eerc. \'i ställdc upp mccl L)aniel Bjorcl<, Clustl.,
l lclgessor.r, \lattis Ålrngler.r,,\Iartin I Iagrran ochJonas
llrobccli. Jlro hrclc hopprts rtt li skullc hr lec'Lrir.rgen

etler singlarna rnen si blcr- dct lnte Lrtalr 1 3 innebrr rrt
nu ruL li t\-!11rgn1l iLtt rinna clubblarnl mcd rlarginel.
Irtiel noggnr.rna betänliligheter \ 

^lde 
r-i \Iattc & \Iartrn.

I lnclm clrrl>bcln (iuster' & Jonrs.

Dubblrrna llr sorn en llcklig srga tien birrjan till slut.
Finrl fijr. tbr str gingen mot Llppslle clär r-i ver rr-un.qnr

lrtt lämlr.r \\-rlliotcr p.!le Svcnslia tennisfci-bunders pLanc

ling.

Bjiin.\'ah/ttt

JSM r8
Llnder sportlolslecliu ar-gjorcles SNI fiir 1il-rilincer i
Viirjö. Det lnr inte uten rtt ri hade lissa fiirhopplir.rglr
pr törhnncl mcd Danicl Bjiilcli, C;LLSta\. Ilelgesson och
Ilobo Dclcmarl i hr,rrudtär'lins samt Nlrtties r\lm.qrcn
och .\laltin Ilrgmen i lilrlet. Tr r'ärr -.atnmenfirU trilLinr:

en mccl clcn r'ärstl influcnsapcrioclcn si ett iirgcn lr\ \ a1a

hurrrdtrir-Lingsspehle kom till spell Lnclcrtccknad sanr
Nlxtte ocb Nhrtin rkte till \rärjö tiir klllspcl. -\.hltin tog
sic fi rnr till lir elf-inel citcr strbilt spel clrir clet m'är.r tos
str)pp mot storspcLanclc Patlk lloscnholm tr-in 'tSK
\Ielncn rrots ctt stor-t antal serbollu i cqen ser\e.

Åtr \Ierrin scn \rr en plats ilen att gri in sorn l-uckr
I-oo-.er gior:cle rnte det hela bättre! \Iatte ficL inte rilitist
spclet rtt stär-nma tlots xtt han ränn firrste matchcn i trc
scr mot ilrrlitige '\lcranclcr Soncsson från Sr.cdlle TI.,.
Förlusr blcr- clct i endra Lunclen mor l{ramtirrsgrmna
sicrs replesentrnt Nlartin Nlccts (Jffentlel. Här hadc

lilcn Nletties ett stort entrl sctbo11al i anile sct och clct

li;,indcs utan n-ckar] som ett li hede litc stolpe ur.

Nhttc och tr[altin för.]omcle seclan liirstr olngringen i

dubbcl med 6 f I elgiiranrlc sct r illict liändcs litc slnr
bollslit iirr clcn h:ir rc'sen. \'i har ctt 1ll irsgäng rr.recl hirg

potclrtirl och jlg är i]r er.tvgrd om rtt clet grr bittre näste

ging.

-\ tcl.in



Advantage Mr. Federer- Safin-Hewitt.

Tänk om man kunde fä det bästa från var och en av världens bästa tennissDe are i en och
samma person. Det skulle bli en oslagbar kombination.

Tänk om man kunde få kombinationen av rnarknadsföring, försällning och produktutveckling

sam ad på en och samma reklambyrå. Det skulle skapa oanade möjiigheter.

Den optimala tennispelaren finns inte. Däremot finns byrån och den heter Falck & Co.

Kontakta oss om du villfå ut mer av din marknadsför ng och försälln ng.

WALLINGÄTAN Z B0Xl246 l0l64SToIKHOLM Tt10854541840 info@fakk.se wwwfökk.se
FALCK & CO
IÖR'ÄL]NIN6 o(H MARKNAosKo[IMIINII(AI oN



Diverse tävl i ngsresu ltat

KM festen
I{NI har r-arir Lite segt c1e senestc ircn nten i al r nr dct cn

superhit!

Vi spel',tlc junior & seniot srtnticligt r-ilket blcl cn

cnorm tändning, alh fick unrgas samticligt och sc clc

olllir l<lesscrnl spcLe. Det är lrcl jeg kallar rilita lJubb

häns1e.

l.l.'. .1' Li- -.. r t r;.' r'r\'r I.r' r. '."'.i n. -'. ..a
clär taloriten Bjirrn Sahlin intc r lnn Lrt.u .lct ble\ F'.mil

l-inclgfen som spöade löl'tet \Iartin Hagmln.

I)amlilessen lrnns av Hilde Nlclencler som bcscgracle

Iluclic Lr,urclgrcn.

Ii\[ en treclirion som är här ftjr. ett stlnnr r ilLet hrirligt

sätt xtt stxrtir iilet pil

Fredril< och Anton Waern har just besegrat Anders och

lYillis Heiml<lo i KM generationsdubbeln.

Västerås ITF
I ilir lisadc llertin llagm',ifr ,rtt hxns mvcliet sterke hijst
inte lll nåson tillfillighet. Bland ennat bescgraclc Iutr en

cluktrg tlss innen hln tirll mot Tim Görrnsson i en hercl

tresetruc. Tim vann sen biclc ITF:cma i Viisteris och

S,\T-K.

Iirbo Dclcrrerk, \lattias .\lm.qren, Denicl Biijrcli och

GrLstef Flelcesson dcltog intc pri gntncl lr- sliaclor oclr

annrt. Nlcr.t clet är skiint nrecl blcclcl på tcppen, cle ker.r

a11tid någon kliva tram. Dessutom inspit etrr clc lattn'
ch e.

I

Barncancercupen
I-rlt ierrte året i rrcl her ]eg fixrt clennu trer Ligl rnlsiga
härLige tär-linu. \rtlkct inncb:ir E000 hr till barncrnccr
ionclenl

Yinnerc i ir vlrr Stctrtn Borg som bcscureclc \Iegnus
Enocrbcrg.

Tlcli till rlla sr.,n srillclc r.rpp och Lr Cicocera som

sl,inktc ctt trnt prisl

Slutliccn vill jrg teclie ii)r alla fina presenter som mln IilJr

clottcr Frcja tritt.
Kr,tn Blirn

Finalisten
FSI2-

l4artina Haas t v och segraren Astrid Jansson

Tävlingsledaren Michael Fabricius under en av sina många

prisutdelningar under KlY.



Tränartipset

hn vanlg r.nissuppflttnir.rt bland tennisspclare pr olikl
nirrier- rir att oftensi\ terlnrs enblrt hendllr om rtt sllr

hrirt. Offcnsil rcnnis lrandlar orr att sliapa prcss på sin

motstindere.

Visst l<an nrln skrpl pless pli sin nrotstrndarc mccl ctt

hirt shg rnen shgets plrcer.ing oclr clen position i brnen
ilill<cn man bcfinncr. siq spcler minst lilir stor roll.
(icnorr att söh en posirion längrc frrnr i blnln liln du
sh clitt sl,rg irrnan lnotsuurcllren har liornmir tillbeha till
sitt ccnttum i full brllns och dätigenom ticlsprcssa

denne. Hdlth slag med drLig placeling innebär' ot1n rtt
clin motstinclare lon Lrtn\ttix tirlten pr din boll till ett

liontle och clärmccl srittl rlig Lrnclcl- prcss ocl-r clct Lln
man knappest ka11a offcnsil tcnnis tl-in clin sicla.

Sunrr-ne srLrrmrrrrnr 1 r Harcll sllg mcd brl placcrinu
skept prcss. Hercle slag mccl clilig phccr-ing srittcr clig

sjrilr- unclcr plcss.

Sr,rnirna summar um 2: Onr clu Len 1ärn dig ett sli på bol-
lcn llrc ridisarc cficr att clcn har stuclset bchirr-cr c'Lu intc
anr-rir.rdl likr mlcket krlli och cliirnecl inte ta onötllst
riskcr.

Jtjtn.1.;/irt

ICA Stop
nya sponsorer i klubben

Sporrsolkommittin är qlacla atr kunnl rlppoltcla cn nL
sponsor till klubber-r. Dct är \'ar.gr.rnnc l(ir\ Stop sonr
vrlt ett stirdja tt 1,1LLbb.

Dock rir clerra lanqt ifnn rillräckligt rrlför' r'tcrLi.gerc
insatser kommcL att eör,1s l'itr xtt li lirt pi fiir.siljninuen
el reklln och sponsoLutb',te. FöruLoru elt cn sponsor
Lornmlttd bilclrts och prescntetionsmatcrial rrgits tiam
kommcr unclcr r'åren rnecllcmmar och f iiretlt som spc
lilf p1i \'1ir lnlriggninu ztt bli konrella.lc fiir ett finnr rLt

mii jliuheter till srmerbcLc.

N PTl., bchii-cr hjä1p ar-rlla pi rn1äqsnilscn tiir ett irka
rlrll inriiktcr. ,\lle icleer- lnotteges t,rclisimt al slloltsoL
l.;ornmrtrin som llcstir u\ Lrn.lcrtccknx.l srmt Dicli
Tilrncr, (iijrrn Dclenrnk, (iunnel lijellmrr-r, Iicnnctlr
I"l : -..' ' r ", \lr'1r.. 1., '-r, r r'.

Ptti.r/a /lt tt1.; ltllnit.4d r
.lt'ttchiu Hddt

Aven KLTK:s lYil<ael Brobeck hjälpte till under
Näsbypark Junior Open.

tttttttooooooo

Gammal är äldst säger Emil

Martin Hagman i KM HSA.

Lindgren th efter att ha besegrat



Några rader från veterangänget

Dct bruliar siigas att det är.svrrt ett lära gamla hundar
sitta. \Ien det gäl1er inte firr vctcrengängct för r i rnser

att chta är ett trra hjälpmcdel är.en lör oss. Clenom,'\ke
Westeduncl och Sirgc Paln.rgrcn har vj fitt in stor clatit

kur.rsl,ap i äldre veterangänget, \'illict unclcdlittal rått
sl<rir, och planeringsjobb i hög grad.

ÅLe anslarar för:
- Åch'ess och tcLclinlstor

Plancrilgsundcdag

JourListor med clatum

Filcielseclata

Att nla och avgångna n.ieclLemmar bLir uppclete

racle och avtiircla

Siggc scr till med sin dators hjälp
Ått clagetrs metchplogram bLir p1anlant.

-'\tt Birgitta får. r-rndcdager.i om hur och pr vi11ie

medlemmar bankostnaclel sliall faktureras fiir ii
^r" .-,r 1..'r \i-..r r'lrrlu1(r-ol l ö'':p '.
Ått bankostnadcn läges in i lJubbens dator och

irktureras månac1-svis.

Ått plencrade Laguttagningd för Llpplands-tou
len samt matchtesultatcn bLir ir. agde och upp

fiiljcla.

\''ilket för ix-r-igt har: gjort NPTI! veteran€rna dll ett

fiirccliime bland de trc övriga kLubbarna. Dct har ti r'än

inte ännu rcnclctat oss till nägot störrc rcsultet. Sennolikr

komnrer vi pi fler clataenvändningson.iriclen vad riden

lider..

\ri scs pri Näsaäng i sommar men lirrst li)rdagen den 9

apr-il fii,r stäclning och brltplanering.

I7i/tiiugar
Å*c, .f tg1t ocl.t lohr I',rit

Rapport från veteranerna
NPTI{s clin-ctcrancl i åldern 45 ti]] 65 år består av 15

spchre som tränrr och tiir-Lar rcgclbLrnclet incl icluellt
och I lilLrbbens tli seieleg, H 45 och l I 55.

Båcla lagcn har spelat i dir.ision 2 unclcr inoml.rus säsong

cn och mrilsättningen lr: clen surtma clvs scricvinst och

dirmecl ar anccmanc tili höesta selien. ll45 laget Ilck
acles intc utan hannadc pi 3:c plats meclan H 5-5 laget

r.enn sin scLic iir-cr1ägset. I II 45 lacct har firljancic spc

Iat: Jan Rlcleorn, Änclels Björklund, Johan l-s,etz, Lars

Norclström, Torbjiirn ,Jacobson, Jan \\cclsberg, Piir
Svcnsson och Clacs \\hllin.

II 55 leget hr1. r epresenterets l Ändcrs tsjiirkluncl, Llf
de fairc, ,\nclcrs Sr-cnsson, St2ffan Södelstr'önr,
Trrrbjörn Backr.all och Bör'je Skinbcrc.

Veteran 65 dubbelfinalen spelades mellan Lars Anlered/Lars
Lieberg och Göran Schillert/Gert Bååth.

tsland individuella resultat unclcr inomhus säsongcn kan

närrnas att Stafian Sijclcrstrijm vann Pcnn Cup, gick rill
frnal i trIälarspelen och nhclcle semihnaL i DNL År.rclers

tsjiirklr,rncl gick ti11 fir'ral iDNI och vann clubbeln till
semmans med Ändcrs Sr.cnsson som i sir-r tLLr sick till
scmifinal i Solna spelcn.jan l{r'clcgran har ocliså tär,Lat

flitigt i vintcl och gick till semifinal i H 45 lilasscn i
\Iälarspelen och Solr.ra spelen.

Llncler dcn Lomn.i'.rncle utesäsongcn åtcrfinr.rs I155 laget

i dir. 1 och målsättning är clen l.rössta tänkbala, dls seri

cscseL meclan H,i-5 lagct satsar på att r.inna dir.2 och ta
sreget upp ti11 clcn hiigsta cLir-isioncn.

t0
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Städdag på Näsaäng Näsbyparl< Ju n ior Trophy
och GlobetrotterVeteran Cup

Det iir decs igen lrr fiirberecle urusblnorna, omgilning-
cn och klubbstugan inlijl utesäs(xrgcrL.

Lördagen den 9 april med börlan kl 9.00
kör'r-i itiing och hoppas ch att clct blir firll samLinc licl
Näs'.ränq.

trIedtag räilor och ctt ghtt humör.sii bjr,rclcr lilubben pe
fiirrriring.

Iilubbcn bebiitcr oclis?i folLslltt l.rjri\r unclcr epil nted
1ltt giim banolrl?r spclklala, bene 3 sliall te\ lä.qges ont
och td ni r linjcr, banorna skali lriltas, nät, r'indskr clcl ocl.r

belattringsslanger slin11 monLcres, slmt att lilubbstugln
ocksä bchilr.cr' fi cn uppl Lrstnins lecl uiiler må1ning och
nvr golr-.

Dc som är. intresscracle ,,rtr hjälpa till konrekte unclcr
tecknld.

\'äl miitt pa rr-iisaängl

I it! bairk.l////d

Tlg chensen och korr och rittl pli brl och rolig tcnnisl

\hr irlige juniortär'ljne pri r-är.a urcbrnor spchs i rir 1r-o
m clcn 2l mrj t o m clcn 5 juni.

1ii, l6 och 14 arslilrsscrnr spclas dcn 21 28 maj. 12 och
1() irslihsserne speles clcn 29 mrj 5 juni.

(;loberr'ofte1 \'erelan (-irp spehs 10 1,1 juni.

( iatetcrien rir naturlign-is öppcn och clir.sriljcr vi firur-
om l<lt-ic är-etr kon.ocl.r hentbr:rget.e.

VÄLKoIY NA HÄLsAR TÄVLINGSKoMMITTEN!



Näsbyparks Tennisl<lubb inbjuder till

Vårhandicapen 2005

5-8 maj (Kristi Himmelfdrdshelgen)

Anmälningstid utgår: 3l april

Anmälningsavgift: I 00:-
Tär'lingcn är öppcn fiir alla kategorier ar. spelare, från nrotionätet till spclarc från klubbens Å lag. ÄLla cleltagare

tillclelas en jtrofficiell ranking (iandicap), bcroencle på spelstanclarcl, vilket lirthoppningsvis lcdcr till många täta

och späm-rancle matcher.

Ilatcherna spelas i form ar. en (1) s.h. lingt set. lnget tiebrcak r,id 6 ar, utan en marEnal pli t\x gxme I tirs Lrr rtt
\.inn, sctct och clärmed matchct].

Om cleltagarantaLe r blir stort, r-tlket vi hrrypts på, kan du fä spela flera matcher srmma dag

Du anmäler dig gcnorlt att skriva upp dig på llstolna som kommet att sittes upp undcr lpril på anslagstavlorna i
h.' er ", I p ' 

\.i'.. in-.

\rid frågor kontakta trir.Lingslcdare OlLc \\'idgrcn pir telcfon 070 4656172 cller skicka crt mejl tlll

''rl. * iJgr, n@ 'Pr'' -.

''VUXENLAGER''
I SOMMAR PÄ NÄSNNNCI

Vill Du putsa på backhanden innan du utmanar grannen? Vill DLr spcla mecl fanriljen i somnar? \rjll Du bli ännu

bätrre i tennis? ViLi Du he kul? Dä har vi nngot som passar Digl

Nisblparks TennislJubb inbjudcr härmed rill r-uxcnläger pi Näsaäng mcd spcl fi ra dagar i tacl en timmc txn dagen!

Yecka'l 7 /6 - 10/6 Vecka 3: 8 - 1118

Vecka 2: 20 - 23/6 Vecka 4: 15 - 18/8

)p-l rt.rl^r :rn! nr' .n kl I 6 '')

Din anmälan vill vi ha senast den l0 ' 5 p.r relef, ,n 
: \o 22 O2. \nmälningsavgiftcn iir k 700: . Tlrformation skickas

ut vccka 23.

Välkomna!

t4



Vi firar quattro
fyrhjulsdrift 25 år!

Au6,

Audi A4 1.87
.r:

'-/ ' ) i

- a .1: !.i_1 .. :

Äudi Leasing:
r' 'l,735:-l'-."n-

Nya Audl Ai lår 311 nl,rlvccilii dyrrarni:(.håssi :r.d vi:da d.l:r fra:i lnt: Årdi/li
oc| Ardi 54. Drn [;]r Il]låls av presseo ior:i:r knrqlildj! qrli er-r: ri ;!' .lc j.ilJ.;t:l
bilrrna i klå:sen. [teC Prlrs!.( q!a!|tu]t)rkerer irr {lN {r, {r:r11;r,r vtau:ru{irC tr:l sJ

s!ve.:ln:i karegerslåper: V:ilk{in,$re]] i :ltt fr:}vk(lr}.

, Aucli A4 1 .8T fran

249.9OO:-
Köp till ProSport quattrs:

}Ho"., 19.9O0:- ,"'o. pris G2 ooo:-l

Audi Stockholm Danderyd i::::",."'.ä,",T;1i."å :iä:::':::,"



MAJ OCH SOMMARKURSER ! KALENDARIUM

Inomliustcr mincn gär mot sitt slut, men ingcn rast och r-ila fijr dct I Nu ir'
det dd ett anmäla sig tiLl ilets mai och sorrmxrkurscr. Vårt mål är'

natudi:lt\ is ntt dla ska få chansen ett spela tennis. Sa i mej och inda fiam
ti11 augusti minxd tiller r.i upp mccl nla al<tiviteter. Nlånga har tr-\ ä1r st-ltt
på \'änteList.l allt för lingc och nigra r-ill pror-a på att spcla flcra uångcr i

vcckan. (lm Du är nlbörjare, liten, stor eller helt enkelt bara i'älcligt spel
sugcn, cli sLall just l)u anmäla Dig nu ! Se lösblecl

r\Iajkurscn är co 5 vcckors Lurs som starter den 2 maj.Du kan välja mellan
att tfäne 1 3 gänger per r.ecka. Å'giftcn är ,150: , fiir cn gring, 800: fiir n-å

gånucr och 1 100r , fin.tre gänger i i eclian.

NIen inte nog med cletta I

Vi har ocliså r-åra populära sommarl<urser. Du kln rilja mellan 2 kurscr i
juni månad cllcr 3 vcckor i augusti. Sjiil,. klart li'.rn I)u anmäla Dig till flera
\-eckor- orl] Dr,r iincli är hcmma i sommar I

Sorimarkurs 1 20/6 23/6 Dnclast mrindag till torsdag
Sommarkuts 2 2,- /6 1/ ,-

Sonmerkurs 3 1/8-5/8
Sommrrkurs 1 8/8 12/8
Son.rmarliurs 5 15/8 19/8

Ålla kurscr unclet sommatcl Lostar 1.0(10:-. Fiirmiclc'Lgcn 10.00 13.00 pas-

sar clcver som ir nlbörjare och har spelat Lite grann. Om Du däremot har

spelat en hel del och är sugen pi mxtchspel, fi strär'ring samt litc tuitire tag.

Di anmälcr Du Dig till cftcr nriclclascn 13.00 1(r.00.

Vänta intc fi)r Länge mccl att anmäle Dig ti11 r':irl ni a kulser. Farnl: 08 756

41 10 cllcr mail: info@nptk c.m' 
T'eutrithi/s 4ga, lrån kontoret/ Eri:abetl

Bol<a redan nu in NPTK l<lubbl<vällar!

1516,2216 och 2916
Llnder kviillen lior.nmer ni att spelr clubbel mccl jämnstarka mcclspelare och

motstånderc. Varje match spclas i ctt sct. L)ärciter \-lintaL man en hor t stuncl

lnnirr dct är clags för cn nl match. Äntalet deltrgare är bc.eränsat ril1 25

enligt principen "först tlll l<r'arn".

llndcr kvillcn trm.rs dct utfi'mmc fiir "lS.ållcns r,rtmar.fng". Denna är ,ippe n

lijr F15, P15, F18, P18, herr, drm, 1I35, H45, H55 och FI65 1e.ecn.

Utmaningen ar.rmäls till mig pi forhancl. Ått tacl,a nej till cn u r.lnns
Lrlr.r '....On u.nOl . !

r\nmälningsar-grtt 100 kr, i clctra ingirr tiirutonr ter-misspel lättare fijrL.iring.

r\r.rmäLan på Jlsta vicl l-isaäng clär ir en pr ogrammct linns. Tär lingsledare:

lneemar fläggströn 08 524 93509.

30 april ineen r-urcnträning pgl val
bolg.

' tt.r: -t.t.r tr ir.ne.drg o \.I !_'rl
ncn.

5 och 6 maj
T{'i. i Tlir.rn. . r,l.,r .. n. r'.r 'r'-. r' i'
inställd för tcnnissliola och leki-s.

\iuxcnuruppet nl -spclar som llnligt.

5 8 mrj \'rilhendicapen 2005 - sc sepe

rat inbjudrnl

l6 rr'.'i P,rrr' ,r..-.n. ir tr . rinr .l
l.g.

21 naj ri11 clcn 5 juni Näsbrpelli
()pcn. Sista anmälningscl:rtr,rm 29 apr-iL.

29 maj ir sist,L speldxc iirr r-uxcnliurs
efna,

3 luni kl. I 7.00
GRILLAVSLUTNING pa Näsaäng

13 till dcn 21 rugusri Juniol IINI.
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