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u Nu är den färdig! Vår nyrenoverade tennishall! Välkommen!

I detta nummer av Tromben kan du även Iäsa om:

Hur har det gått i tävlingarna?

Stockholm Ladies

Tränartipset med Stefan Åslin

Vuxenkurser

Hur har det gått för veteranernaJ

Lag-SM silver för AJagskillarna

Herrarna siktar mot elitserien!

Frukosttennis

Inbjudan till Inomhus-KM

Med mera



Lars-Ove utfiirde både sina små och stora uppdrag
nred samma entusiasm. Här ser vi när Lars-Ove
delar ut pliset som årets junior till Bobo Delemark
2004.

Lars-Ove Åkesson har gått ur
tiden

Det är med stor sorg och saknad vi
tvingas meddela våra medlemmar att
vår ordftirande Lars-Ove Åkesson
gått bort efter en tids sjukdom. Lars-
Ove var ordforande under 14 år. Det
går inte att med ord beskriva vad
Lars-Ove betytt Iör klubben. En
ideell eldsjäl som a11tid ställde upp
med glatt humör. Srnå eller stora
frågor, små eller stora problem,
Lars-Ove skyggade inte ftr
någonting. Lars-Ove stod för en
svårslagen mix av stor kunskap,
positivism och idealitet.

I höst skulle Lars-Ove fått uppleva
två saker som jag vet att han såg

fram emot:

. En nyrenoverad tennishall som
aldrig skulle ha kommit ti1l stånd
utan Lars-Oves outslitliga energi'
och tåiamod. Många skulle ha

fanns inte på kartan ftir Lars-Or'+.
För Lars-Ove var det bara en
fråga on.r när klubben skulle
lyckas att få till stånd en
renovering. Som Lars-Ove sa när
han fått kornmunen att falta
beslutet om en renovering. "Det
här var inte en femsetare utan en
femtonsetare". I början av maj
berättade Lars-Ove fiir mig över
en lunch hur mycket han såg fram
emot att få krydda en bra
verksamhet med en nyrenoverad
tennishall.

o Klubbens 60-årsjubileum var en
annan aktivitet som Lars-Ove såe
fram emot.

Det finns ingen jag mer skulle ha
unnat att få vara med om
ovanstående än Lars-Ove. Men så iir
livet ibland. För oss alla gäller det nu
att vårda klubbens verksamhet som
Lars-Ove var oerhört stolt {iir. Det är
det bästa sättet som vi kan hedra
Lars-Oves minne på.

För mig personligen var Lars-Or.e
inte bara ordltirande utan en \än som
jag kommer att sakna. Det var alltid
möjligt att lyfta luren och prata både
NPTK och annat.

Självklart är våra tankar med Lars-
Oves fiu Britt-Marie och bamen
Helena och Andreas.

2006-09-20
Kenneth Bergbom
Klubbchef. -
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gettupp under resans gång. Det
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Klubbchefen har ordet
Det känns lite mär'kligt att skriva
kommande positiva rader när Lars-Ove
Åkesson gått bort. Men jag vet också att
Lats-Ove som var extremt stoit ö\'er att
vara näsbyparkare och ör'er klubbens
verksamhet inte shulle önska något annat.

Hallen är i plincip ftirdig och den är
lantastiskt fin! Trots attjag varit med i
bakgrur.rden och fått se alla ritr,ir,gar, l.rört

allt prat n.red mera, gick det inte att
föreställa sig att den skulle bli så finl Det
käms inte som atl vi spelar i en renoverad
tennisl.rall utan i en ny!
Priclten ör'er i:et t1'ckerjag att det nya
spelunderlaget blev. Det var ir.rte

projckteral. men i sista stund bestämde
styrelsen att vi skulle satsa på det också.
Resultatet blev suvcräut. dels så blev
underlaget n'rj ultare och långsamnare. dels
bidrar de nya ftirgerr.ra till att allting
verkliger.r kär.rs nytt och liäscht. I detta
samnanhang måste jag passa på a1L tacka
följande sponsorer:
.lan Hagman Riflcx fastigheter AB
Gölar.r Delemark GN Netcor.n
Robcrt af .Iochnik - Oriflame
Seat - Täby.
Ovanstående fyra är bansponsorcl lör
varsin bana ocl.r har tagit koslnaden för dct
r.rya spelunderlaget påjust sin bala!
Det inrrebär att klubbcr.r fått ett nytt
underlag där vi 1ätt koslnadstäckning för
200.000:- ar 250.000.-l Det är rnin

lörhoppning att vi ska hjtta någon som vill
finansiera den sista banan också. Mot
bakgrund av klubbcns ekonomi så är det
jätteviktigt.
För 6 år sedan hade klubben 600 000:- i
skulder. Idag är vi nere i drygt 100 000:- .

Samtidigt som vi förbättrat klubbens
ckonomi har vi klarat av at1 utveckla
verksamheten och skapa en mer levande

Lenr.risklubb. Några exelnpel :

Vi l.rar utvecltlat det ideella ledarskapct. I
dag är det många fler som jobbar ideellri
NP'I'K. Hade vi inte klaral av det så l.rade

vi sLått kvar och stampat på sar.nmå fläck.
Idag jobbas det ideellt från föräldrar till de

äldle vetelanerna. Det var 60 st, som
hjälpte till med invenleringen på JULA!
. Vi har kunnat behålla sar.r.rna personal,

som jobbar kumigt, lojalt och mycket.
. En klubbtidning kommer ut 3ggr/år
o Vi är 100 istället iör ca 25 i

vuxenkurserna.
. Ett gemensanrt inor.nl.rus- KM för

seniorel och j uniorer.
. Vi har startat ett A-lag på damsidan

och deltar r.rur.ner även i F l8 och F 15 i
allsvenska serien.

o Vi är' fler i tennisskolan.
. Miniiigan är ett lyckat projekt för de

yngre.
. Vi lTar startat ett l'1'rklubbsan'rarbete för

de äldre jur.riorerna.

. Vi har arrangcrat Stockholrr ladies sex
tu i förjd.

o Vi arrarrgerar fler tär lirrgar.
. Vi har fått en r.ry och uppfräschad

her.nsida.
. N] a krrrsplarrer lrlr trgit> liarrr i

temrisskolan.
r Klubbhuset är upprlrstal på Näsaäng

och banorna har fått nya linjer och
j ämr.rats ut.

o Vi deltar ured lag i rookieserien f'ö;'de
allra yngsta,

. De äldre veteranelna kan numera spela
utor.r.rhus även undel tennisskole-
veckorna på Näsaäng.

. Vi har tack vare Krister Lundin. lått en
fungerande shop och ca1'eteria inomhus

. I-är'lingsj uniotcrna har lått prograur.
upplägg och utvecklingssamtal sont ger
dem möjlighet att utvecklas.

Nu är klubben i ett otroligt viktigt
skede, om vi sl<a klara av den nya
kostymen som en "ny" tennishall
innebär.
Kanske kan just du bidra mcd ideellt
arbete eller med någon sponsorkontal(t.
Kanske byter ni möbler/datorer på
jobbet? Allt är av intresse.
Många bäckar små. . .

Kermeth B".gbont



Fantastiskt!

Y

v

Lakrits som är bra
för tänderna.
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Stockhohn den 1 8 september 2006

VI HAR FÅTT EN NY
TENNISHALL!!!

Lördagen den 2 septenber 2006 kornmer
att gå till NPTK-historien.

Efter flera år av planering, förhandling,
pröjektering ocl.r slutligen genomförar.rde så

stod vår nya tennishall klar ftr spel
Banotna var nyr.nålade i vackra blå och
gröna fZirger. (tack ni sponsorer som gjod
det möjligt)
Sanrtliga ulrynrrnen el) lrappa Ltpp Zir

nyrenoverade:
Nytt klubbrum
Nytt läxläsningsmm
Nya kontorsutrynrmen

I Krjster shop och cafeteria kan du skaffa dig den
senaste utrustningen eller ta en fika sarntidigt som
du tittar ut över tennisbanorna!

Snarl också ett gyn]
Kontor och klubbrum kan nurner se

världen utar.rför temishallen då irinster
tagits upp i lasad både mot parkeling och
på motsvarande sida.
Det som kanske för besökaren i hallen inte
uppmärksamrnas på samma vis son.r

ovanstående är den nya ventilationen. Men
för oss som spenderar tid i hallen är det en
angenäm känsla att andas frisk luft.
I direkt anslutning till entrdn planeras for
ett litet gym. Gynet kommer att
ftirdigställas under verksamhetsåret.
Redskap emoltages tacksamt.

Handikapphiss upp ti11 ovanvåningen hör
också till nyhetema.
Som ni besökare säkerl har noterat så
saknas det foftfarande en del möbler till
t.ex klubbrun.r och läxläsningsrum. Ni som
har kontakter i inredningsbranschen kanske
kan hjälpa oss med t.ex ett kor.rferensbord.

Är'etruntidealisten, LarsWaesterberg, ser på
på sorrrrnaren rill an rår'a utornlru<ba'tor är
toppskiak. Här är han i full ftird med att montera
nya möbler till cafeteriat, son] han dessuton't köpt,

skänkt och häntat på IKEAI

Tyvärr har vi ingen skattkista att ösa ur! Alla bidlag
rnottages tacksamt!

Vad sorn niitt i all glädje är viktigt att
komn-ra il.råg är att NPTK i samband med
renoverirrgen tagit på sig err högre
hyreshostnad varför' vi sor.n vanligt önskar
kontakt r.r.red förelag ellel privatpersoner
som vill diskutera salnarbete med klubben.

Slutligen vill NPTK passa på att tacka
Täby Komrnun och Plexipave lör hjälpen
med att skapa vår nya tennishall.

Vålkomna! '
Joachinr Haas



BÅSTAD TENNIS 2006

Charlotte Fabricius, Othilia Lindqvist och Jennie

Brobeck stretchar i Båstad.

Som vanligt var vi ett stod gäng som

skulle åka ned till Båstad och slåss om

rnedaljerna.
Några enstaka resultat som stack ut var:

Erik Segervall som slog ut Jonathan

Greztsula som är lopp 3 i Sverige.

Rebecca Ternström knäckte Kubiscka
Småchippama Solberg och Engervall
skickade ut tvillingama från Västerås

och nådde kvarlen i PD 12.

Jennie Brobeck vann 18 b.

Alla andra försökte sitt bästa!

De riktigt fina resultaten låter våinta på sig

till nästa ar.

Tack till Audi för den fina bilen och

självklart till alla ni son-t

deltar,

UTE SM DEL 1 KVAL

7 av 1 1 kvalade in till slutspelet i Båstad.
Riktigt bra gjotl!
De var:
Rebecca, Jennie, Marcus, Eric, Martin,
Matte och Bobo.
Det var väldigt nära för Fredrik Engervall
men han ftl1l på mållinjen.
Gänget som kvalade in gjorde det ganska

enkelt.

UTE SM DEL 2

Audi levererade en kanonbil, jag hade

laddat ner några
vinr.rarlåtar, det var upplagt för stora dåd.

Jennie förlorade för tredj e gången mot
sverigeettan Anna B.
Rebecca tog en skön vinst mot Paulina
Kristoffersson.
Marcus fick se sig besegrad i tre set mot
Roldan.
Martin ?

Matte ?

Bobo hade en bra lottning men fick ge upp
p g a skada.

Inte undra på att Erik Cedelwall vunnit DM och

slagit några av de bästa i Sverige, så grym som han

ser utl

Eric hade slutsegraren Diop på gaffeln men
inte mer.
Summa summarum helt ok men inte mer.

Kram Bjömen
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Klam Bj örnen
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TENNISFESTER I
TENNISHALLEN!!!

STOCKHOLM LADIES 2006
Sofia Arvidsson har vunnit Stockholm
Ladies. För två år sedan vann Michaela
Krajicek. Idag är de rankade 34 rep 35 i
världen. Vem vinner Stockholm Ladies i
år?
I år aruangerar vi Stockholm Ladies för
sjunde året i rad. 10.000do11ars tävlingen
har blivit en tradition och ett kul inslag i
höstmörket. Det är många medlemmar
som tagit chansen att titta på internationell
darntemis de senaste åren. .Tag tror också

att det är många som ändrat uppfattning
om damtennisen och insetl hur skickliga de

ät.
Vi har stora förhoppningar om att alla vfua

lovande yngre tjejer kommer även i år.

Senast visade ju Johama Larsson prov på

stort spel när hon pressade var damstjärna
Sofia Arvidsson till en hård match i Nordic
Light Open. Lika spännande ska det bli att

se 16-åriga Sandra Roma tampas med de

äldre spelarna. Sandra har imponerat
oerhört under det sista året och tillhör
förmodligen de båsta i Europa. Men även

Marie Andersson, Nadja Roma, Mikaela
Johanssolr med flera har gjort mycket bra

resultat på senare tid. Tävlingen brukar
samla deltagare från cirka 15 nationer och

det är alltid lika spännande att se om det

finns några nya potentiella damstjärnor.

Som enda tidning fick vi exklusiva bilder från -
tävlingsl€dare Michael Fabricius 50-års fest.

Jättefint väder och goda snittar! Men snårt ser

vår tävlingsledare inte så här avslappnad ut. Nu

stundar seriespel och Stockholm Lådies!

Med lite tur så får desså tjejer ett wild-card till
kvalet till Stockholm Ladies! Här ser vi fr. v.

Jennie Brobeck och Rebecca Tärnström efter
Kalle-Anka Cup finalen på Näsaäng

Som vanligt krävs det att många

medlemmar ställer upp om vi ska klara av

anangemanget på bästa möjliga sätt. Det
har fungerat väldigt bra tidigare år och det

är min förhoppning att det blir så även i år.

De som hjälpt till har samtidigt haft trevligt
och fått titta på bra temis.

Spelschema Stockholm Ladies
30/10 Kvalet börjar.
31/10 Kvalfinaler.
1/1 1 1:a omgången i singel.

2111. 2:a omgången i singel.
1 :a omgånger.r i dubbel.

3/i1 Kvarlsfinaler i singel o dubbel.
4/1 1 Semifinaler i singel o dubbel.
5ll Finaler isingel o dubbel.

Preliminära startider:
30110 - 4111 kl. 12

5/1 1kl. 11.

v
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Kontorsheadsetet som låter
dig hålla kontakten
Det smada trådlösa headsetet CN 6210 låter dig hålla l(ontalden var dr-r ån befinner dig.
Det tungerar där du arbetar - på kontoret, hemma, i bilen etc. Tack vare den genlala CN

Linl<TM - tekniken, funqerar CN 6210 med både bordstelefonen, Bluetootho - mobilen
och din PC*. Headsetet.har upp till 10 meters råchJidd och upp till 8 timmars taltid,

Du håller alltid kontakten med det teknisld avancerade CN 6210. Bli en trendsättare på

l(ontoret. Upplev kåmmunil<ation och arbetseffel<tivitet sorn aldriq tidiqare.

Iå. "J"o. o_ "' ."dd

CN Netcom AB Svarvarqaiåf t1 100 28 Stockro m

Tol: 08 693 09 16 iffo@q retcofl.se

." ';L.o olo B o ,: B o



A.LAGET: SM-SILVER-
MEDALJORER!!!

För femte året på de sex senaste åren
lyckades AJaget kvalificera sig för SM-
slutspel!! ! I detta slutspel deltar fyra lag.
Vi kom tvåa efter fir.ralförlust med minsta
marginal, gameräkning! ! !

För att gå till slutspel måste man forst
virma serien, division ett mellansvenska,
vilket vi gjorde efter stor dramatik.
Vi inledde med oavgjorl 2-2 mot Uppsala
Studenter. Detta följdes upp med
bortavinst mot Örebro, 3- 1. Nytt oavgjoft
resultat,2-2, blev det borta mot Södertålje
son spelade nred Joakim "Pim-pim"
Johansson i laget. Seger hemma rlot
Linköping med 3-i bäddade för en direkt
avgörande seriefinal borta mot starka
Huddinge i sista matchen. För Huddinge
räckte dct rned oavgjort för ro serjesegern i

hamn. Efter singlarna ledde vi med 2-1 och
dubbeln blev helt avgörande. Den
dubbeln.ratchen gick till tie-break i
avgörande set som således blev helt
avgörande för vilket lag som skulle gå till
slutspelet. Vi, Enil Lindgren och Bobo
Delernark. Hade två matchbollar ernot sig i
detta tie-break nT en kunde efter starkt spel
vimra detta rned 14- 12.

Förutom starkt spelande Emil och Bobo
spelade Gustav I-lelgessor.r och Pavel
Zenkevitz som vanligt mycket stadigt och
vinstgivande serien igenom. Deltog gjorde
även Martin Hagman och Bardia Salehi.

Noterbafi i övrigt var bl.a att "Pim-Pirns"
Söderrälje åkte ur :erieu.

SLUTSPEL: Slutspelet arrangerades även
detta år av Mölndals TK. De och vi
(-NIPTK) samt Fair Play från Maln-rö och
Sr-ndsvalls TK var de kvalificerade lagen.
Finalseedade blev som vättat Fair Play och
Mölndal.
Semifinal: NPTK-Mölndal 2-2 (5-4 i set
till NPTK). Vi lottades precis som föna
året mot Mölndal i semifir.ral. Då blev det
förlust men inte i år.
På förstasingeln stred Pavel Zenkevitz son.r

ett vilddjur mot niycket högt rankade
Niklas Timfiord och lyckades ta många
viktiga games. 6-4 6-2IiIl Tim{ord.
Gustav Helgesson spelade en härlig match
mot rutinerade Marlin Stigh. Massor med
långa slagväxlingar slutade undar.rtagslöst i
Gustavs favör och resulterade i 6-1 6-2
seger.

Mafiin Hagman spelade l.rem tredjesingeln
med 7-5 6-3 där de sju sista gamen fick
spelas inomhus pga regn. Dubbeln-ratchen
fick därefter också genornlöras inomhus
och här var förutsättningarna att vi var
tvungna att sammanlagt vir.rna ett set eller
minst sex games.

Pavel och martin inledde sensationellt bra
och spelade hem första set med 6-3 och
saken var klar. Vi var klara för SM-
final!!! Att Mölndal sedan vam de
återstående seten med 7-6 7-6 trots att vi
hade två matchbollal i varje tie-break
gjorde ingenting.

\t'
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PLAY TK 2-2 5-5 i set. 50-42I
game till Fair play)

SM-FINAL: NPTK-FATR

I finalen valde vi att "gambla" lite med
laget. Vi satte in Dar.riel Biörck på
lorstasingeln trots att denne inte spelat en
enda match på grus hittills under
utoml.russäsongen. Motstår.rdet var givet,
Pablo Figuera som spelat starkt under hela
utesAsongen och nyligen gått till final i
individuella senior-SM. Daniel började
övenaskande bra och skaffade sig en 4- 1

ledning i första set. Pablo vände och vann
6-4. I andra set lyckades Daniel vända 2-3
till 5-3 för att slutligen virma ned 6-4. Nu
tilltog regnet och avgörande set blev
tvunget att spelas inomhus precis som hela
övriga finalen. Att gå från regntungt
långsarnt grus till snabbt filtunderlag är för
många ett stofi steg, framfiirallt mentalt.
Pablo gick kvickt fram till 3-0 och 4-1 men
sedan var det Daniel för hela slanten. 1-4
forvar.rdlades ti11 6-4 och sensationen var
ett faktum efter en makalös, formidabel
ocl.r respektlös slutlorcering. Mycket starkt
gjon!! !

Gustav Helgesson spädde på till 2-0 för oss

efter 7-6 6-4 mot svårspelade och säkre
Daniel Lohff. Gustav l.rade setboll emot sig
i första set men vann som vanligt denna
sommar i två raka set. Bra gjorl!

Precis när Gustavs r.natch blev klar
kvitterade Pavel Zerkevitz till 1-1 i set mot
för dagen mycket bra spelande Nicola
Vukovic. Pavel var dock slutkörd efter
lördagens singelmatch samt den enorma
nrentala urladduirrg sonr krävdes i

semifi naldubbeln. Avgörande set mot
Nicola blev 6-2 till Malmöpågen.
2-1 till oss efter singelmatcherna således
och vi behövde vinna ett set till för ta
guldet. Detta var vi dock aldrig i närheten
av. Marlin Hagman och Gustav Helgessorl
som fick chansen blev fullstiindigt
utspelade av revanschsugne Pablo Fifuera
i par med dubbelspecialisten David
Custavsson sorr var l i två raka ser oclt
därmed guldet.till Fair play.

Silvret gick till oss och det åir vår femte
SM-rredalj på de sex senaste åren:
Silver 2001 Guld 2002
Guld 2003 Brons 2005
Silver 2006
Bra gjort grabbar! ! !

trmil Lindgren till vänster, som spelar
collegetennis iUSA kommer eventuellt hem till
serien i höst: Jonas Brobeck är ifull gång rned
B-lagsspelet.

B-LAGET
Vår1 B-lag hamnade i ett riktigt getingbo
också. Förhoppningen och målsättningen
var att om möjligt hålla oss kvar i div. 2.
Fyra poäng på lika rnånga matcher gav oss
en tredjeplats av lem lag vilket håller oss
kvar i division två.
Fem spelare har represelrterat laget med
den äran. Rutinerade UlfZacharias, "på A-
lags-porten alltrner klappande" Jonas
Brobeck ocli Mattias Ahngren samt
mycket lovande påläggskalvarna Erik
Cedelvall och Marcus ÅkelsLröm.

Björn Sahlin har redan börjat fundera över
seriespelets laguttagning!



Acta Kapitallijr,"altning
Svändvägcn 19,

lB2 33 Dandeqd

Tel:08'579 449 70

acta
KAPITALfÖRVALTNING

Acta Kapitallowaltning är Nordens
största oberoende kapitallorvaltare och
ger dig en personlig sparportliilj, med
I00.000 kr som lägsta investeringsnivå.

\är virurande sparmetod bygger på
att ge dig en mer aktiv och engagerad
rådgivning. Med fler sparalternativ och
tätare kontakter.

Mll du sätta fart på sparandet? Börja
med att homma på en kort presentation
över en kopo kaffe. _

J0BBln iliil mn DtlA pEltGlR. t{wwJcr,' sE
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Välkommen till Riflex!

Riflex AB är ett fastighetsbolag som erbiuder ett varierat

utbud av hyreslägenheter och lokaler i Rimbo, Norrtålie,
Rånäs och Knivsta.

Har din lokal eller lägenhet blivit för liten?

Ring oss på Riflex AB så hiälper vi dig.
* Vi bygger - Du hyr
*Vi äger - Du kan vara trygg
*Vi förvaltar - Du trivs

Ring 0175-746 40 eller gå in på www.riflex.se
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MÄJTRANING

Årets maj och sommarlräning gick över all
fiirvärtan. Med en hall under ombyggnad,
där öronbedövande borrmaskiner, damm,

byggrnaskiner och byggarbetare var i full
gång med att riva hallen, forlsatte Jarme

och Heruik som vanligt med
tennisträningen. Klubbens erfarna tränare

har verkligen bevisat att man kan träna
temis på en byggarbetsPlats !

Tack för ett fantastiskt tålamod.

Som tradition så avslutar vi alltid
vårteminen med en grillavslutning på

Näsaaing. Vi star för en femkamp samt en

tipspromenad som alltid görs av någon
junior.
Innan alla går hem till sitt avslutar vi
eftermiddagen med en liten prisutdelning.

Sommarläger

Tidigare ar har vi varit bortskämda med

värme och sol från en klarblå himrnel. Och

derrna somtttar rar det viktigare än

någonsin. Ingen hall och lika n.rånga

juniorer som vanligt, hjälPl
Vi höll tummarna och önskade fint väder.

Vi fick fint väder och hjälp av Enebybergs

tennisklubb under några få regniga dagar.

Vilken hjälpsam klubb och vilka trevliga
tränare.
TACK, Andreas Faehltlan och Anders

Lindgren.
Som vanligt blev veckorna fulla av

spelivriga juniorer i alla åldrar. Och änr.ru'

en gång fick vi bekräftat att kamratsk'ap

och spelglädje går hand i hand oberoende

av ålder.
Tack för en rolig som m a r!/Elisabeth

När/om det regnar under sommarlägren nästa

sommar. kan vi krypa in iden här mysiga
cafeterian!

VUXENKURSER

Du har forlfarande chansen att
anmäla dig till höstens vuxenkurser
som startade vecka 36.

Vi har ett ffital platser kvar.

Vi har grupper ftir alla nivåer.
Maila gärna till oss på info@nptk.se
e11er ring 08 - 756 22 02 och fräga
efter Birgitta.

Nu är vi 1 1ost. som har roligt, motionerar och lär
oss spela tennis! Det spelar ingen roll om du är

nybörjare eller rner avancerad!



Känner du tillvår arbetsmodell?

Nej.

Du kommer att ka tr ffs kerheten med din marknadskommunikation och f rs ljning med v r

arbetsmodell. Den bygger p Account Planning som vi introducerade i Sverige f r 15 r sedan

och som vi nu vidareutvecklat och anpassat till v ra kunders behov

L s mer om v r arbetsmodell och v ra kunders framg ngar p www.falck.se eller kontakta

f rs ljningschefen och v rt tennisess Lennart Lundquist s ber ttar han mer'

v

v
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VETERANERNA INFORMERAR

På bilden ser vi BörjeSkånberg och Ulf de Faire.
Om ni tycker att de ser oförskämt pigga och
glada ut, så är bilden tagen strax innan de
utkämpade en tre-timmårsbatalj i Globetrotter
yeteran cup, Som kuriosa kan vi nämna att
Börie till vänster på bilden skall försvara våra
färger iLag-VM inom kort!

Våra tävlingsveteraner har varit flitigt i
elden under somnaren. Här följer en
kortfattad sammanfattning.

Seriespelet
Två av våra tre veteranlag, nämligen H35
och H55, spelade i division 1 utomhus.
H35 laget med Fredrik Waern, Kemreth
Johansson, Fredrik Ahlqvist och Ulf
Persson slutade på 4:e plats medan H55
laget med Anders Björklund, Anders
Svensson, Bör'je Skånberg, Ulf de Faire
och Torbjörn Backvall kom 2:a i sin serie.

Ny'tt för i ar var att vi hade två H45 lag.

Första laget med .Tan Rydegran, Bj örr
Stenqvist och Peter Puranen varm division
2 oclr återllnns därmed i högsta:erien
nästa år. det nya andralaget, som fick bör"ja

i division 3 tyvän kor.r.r sist.
Inomhus har vi hela fem lag, tre i högsta

serien och de två nya, H45 lag 2 och H65
far börja i division 3.

Globetrotter Veteran Cup
Vår egen veterantävling i juni hade
återigen ett mycket starkt stafif?ilt och

forlsärter att bef:i5ta sin stälLting som

landets efter SM bästa veterantävling. Det
var glädjande nog också n1'tt

deltagarrekord med drygt 80 stllrlande.

Hela fem klasser vams av hemmaspelare!

Kenleth Johansson vann HS 35, Fredrik
Waern vann HS 40 genom att besegra en
dubblerande Kem.reth Johansson i finalen
och Anders Björklund vanri HS 55.
Vidare vam Ulf de Faire HS 60 genom att
besegra Börje Skånberg med 7-6 i
avgörande efter drygt 3 timmars spel.
Börje vann dock övertygande arets nya
klass H65.

Från vänster: Kenneth Johansson,tävlingsledare
och sponsor Anders Svensson och Fredrik
Waern

Veteran SM
I veteran SM i Båstad gick Kemeth
Johansson till final i HS 40 men förlorade
tyviirr en jämn men svälrgig n.ratch. Anders
Björklund gjorde också ett mycket bra SM.
Han gick till semifinal i HS 55 och vann
både herrdubbel och mixed.

Veteran DM
Flera av våra bästa veteraner deltog inte i
DM av olika skäl men några bra resultat
noterades iindå. Anders Björklund varu.r HS
55 och HD 50 i par med Anders Svensson
medan Jan Rydegran gick till final i HS 45.

Övriga resultat
Bland övriga bra resultat märks {tilj ande:

Anders Björklund segrade i Båstadsspelen,
Skummeslövspelen, Ängelholmsspelen ocl.r

Väsbyspelen. Börje Skånberg varu-r

Veteranträflen i Åkersberga, Huddinge
Open och Sunbybergsspelen.
Fredrik Waern vam Båstadsspelen.
Anders Svensson vann Veteranträffen i
Äkersberga. Jan Rydegran gick till final i
Sundbybergsspelen.



RESULTAT UNDER
SOMMAREN 2006
Att skriva om Näsbyparkarnas resultat
under sommaren är en delikat uppgift med

tanke på hur aktiva och framgångsrika vara
juniorer och äldre seniorer varit! Det är

omöjligt att uppmärksamma alla starka

prestationer våra spelare har giorl men här

följer i alla fall ett axplock. Prestationerna i
Båstadtennis och .ISM avhandlas på arulan

plats i tidningen.

Först villjag bara nätnna att Lag-SM
silvret, var en lysande insats av vårat unga

och lovande lag!

Individuella resultat
Gustav Helgesson har gjorl en storstilad
comeback efier sitt break under lolåret
och tumerat flitigt på sommartouren mot
bästa möjliga nationella konkurrens. En

finalplats i Äniål och en semifinalplats i
Vetlanda smäller högt. Gustav iir dessutom

obesegrad i alla lagsinglar under

utomhussäsongen.
Bobo Delemark har även han spelat flitigt
på sommarlouren och nådde i Borås fram

till semifinal där han pressade ovan

nämnda Pablo Figueroa till tre set vilket
han lör övrigt även gjorde i Nonköping.
Bobo har tagit flera fina skalper under

sommarell.
Martin Hagman vann både i B-års och

henklassen i Norfläljespelen och dessutotn

18-årsklassen i NPTK .Iunior Trophy. Då

trivs åindå Martin klart bättre inomhus..

Jonas Brobeck har tävlat flitigt under

somn'raren med en semifinalplats i dubbel i
Skottlands internationella som största

merit.
Eric Cederwall är med stormsteg på väg

n.rot sverigetoppen i sin egen åldersklass

och vinsten mot Falkenbergs Jonathan

Greczula i Båstadtennis smäller högt. Eric
har även hunnit med att slå två av Sveriges

absolut bästa 15-åringar Eric Thorelli och

Nathan Sereke under utomh u:>äsol)gell.

Lägg dä1ill ett antal frams(utna
rurrreringsplaceriltgar och frantl iden ser

ljus ut!

Marcus Åkerström har tävlat otroligt
flitigt under sornmaren och verkligen gjort
det med den äran. Seger i Nonläljespelen i
1 6-årsklass och mixed samt final i
l8arsklass och Hensingel innebär att det

lormodligen var svår1 att hirura med
någonting annat än temis den veckan!!
Som ett år ung i 16-årsklassen har Malcus
hävdat sig otroligt väl och har finalplatser i

både Västervik och Norrköping! I
Nonköping besegrade Marcus bl.a
sverigetvåan Eric Thorelli och Marcus
knackar på dönen till landslaget.

Och det finns fler som gör.....
Jennie Brobeck går fran klarhet till
klarhet. Jennie följde upp sin
distdktstriumf i Kalle Anka Cup med att gå

till semifinal i sverigeslutspelet. Där blev
klara sverigeettan Anna Braszhnikova för
svår i en jämn match. Dessa har för övrigt
möts tre gånger i sommar och Jennie har
ärnu inte lvckats vinna trots att det har

Kalle-Anka Cup.På bilden ser vi en lycklig
Jennie Brobeck - 3:a fr. v - som just tagit emot
guldmedaljen i mixed som hon vann tillsammans
med Nalha Sereke, järfälla'

Rebecca Tärnström tillhör också en av de

mest flitiga sommarspelarna. Finalplats i
Nonlälj e och Västervik där i princip hela

tean Stockholm-gänget fick stryka på

loten mot Rebecca iir bara en liten del av

alla starka prestationer Rebecca giort under

sommaren.
Ottilia Lindqvist har utvecklats kraftigt
under året och segern mot KLTK:s Maria
Klein inrponerarl Maria r ann qveriSes

s'törsta juniorlåivling SALK OPEN 2005...

v
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Charlotte Fabricius har mycket temis i
sig. Hon fick ta en välförtjänt
turneringsseger i Saltsjö-Duvnässpelen där
hon besegrade duktiga Sandra Zingmark i
finalen.
Millis Heimklo vet också hur man ska
använda en sommar och har turnerat flitigt
med bra utveckling som följd.
Martina Haas gick till två raka
semifinaler i Ängelholm och Skummeslöv.

Som sagt, man skulle kurura fylla hela
tidningen med glädjeämnen från våra
tävlingsj uniorer men jag nöjer rnig med att
konstatera att med yngre juniorer sorn

Christoffer Solberg, Fredik Engervall,
Oscar Waern, Rickard Solberg, Jesper
Äkerlund, Astrid Jansson, Elsa Melander
m.fl m.fl ser framtiden väldigt ljus ut!l Ja,
jag vet att ni är fler som förtjiinar att
nän'rnas rnen det lar vänta tills nästa
nur.nmer!! / Stefan

TRANARTIPSET
Ju längre ner du vågar ta sats desto

Grovt uttryckt kan man säga att man kan
träna med två olika inriktningar. Antingen
vårdar man det man har d.v.s gör det bästa
utifrån det tekniska, taktiska, fysiska och
mentala kunskaper man har. Det imrebär
att man accepterar att man har vissa brister
men ftister inte så stor vikt vid dem. Man
kan då med träningsvilja, noggraml.ret och
disciplin nå bra resultat. Fördelen med
delra sätt atl trärla/rän ka är atr

prestationerna blir jåimna och pålitliga.
Nackdelen kan vara att det blir svårl att få
det stora lyftet i utvecklingen eftersom
mail egenrligen bara star och upprepar Vad
åir då altemativet? Jo, att man rnetodiskt

försöker utveckla ovamämnda kvaliteter
och arbetar mer detaJjerar med
teknik,taktik,fysik och mentalitet istället
lör att arbeta med helheten. Ett exempel på
detta ,ir att lägga om en forehand för att på
sikt kunna göra mer med forehandslaget,
ett annat exempel är att konsekvent träna
på en spelstil som man inte riktigt
behärskar för att man tror att det på sikt är
mer vinnande. Ett tredje iir att lägga in sig
på gyrnrrrer eller snöra på sigjogging-
skorna för att bli starkare och diirmed
senare kunna prestera bättre och orka mer.
Ett sista åir att lära sig att bita ihop och
hålla tyst när det tar emot fast det
egentligen kokar i en av ilska.
Gemensamt for alla dessa exempel är att
dom kortsiktigt kolmner att göra att du
presterar sänue på temisbanan ! ! Vissa har
stora problem med det här sättet att tiinka
som kräver tålamod och langsiktighet.
Vilket alternativ iir då att föredra?? Enligt
mitt sätt att se på saken behöver du kunna
tåinka på bägge sätten i olika perioder. Om
du barajobbar efter det första alternativet
iir risken att du blir för begriinsad i dina
kunskaper och dZirmed fastnar på någon
nivå som du egentligen har lorutsättningar
lör att ta dig förbi. Om du å andra sidan
barajobbar på det andra sättet åir dsken att
du aldrig får någon fungerande helhet och
blir alldeles för oj ämn i dina prestationer.
Grundprincipen är alt onl du är in-rre i en
period av många matcher iir det första
alternativet att fiiredra. Under en
uppbyggnadsperiod med långt till matcher
är det andra altemativet bäst

Tänk vad skönt om man kunde sitta hemma vid
datorn och bli bättre itennis!

Lycka till med utvecklingen! /Stefan
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IATOMHUS KM 2OO7
Senior och Junior -KM
Anmäl dig till 2007-års inomhus-KM. Nedan.ftljer all den infitrnntion sont dtt bel.Löyer.

Dqtunt 5 - 14 januari

Speltider Jtmiorklassenta spelasfr"örustpå träningstider (dagtid).
SeniorenTas nxatcher startar tidigast 17.00 på vardagar.
Om man deltager i många klasser ntåste nan kunna spela
Flera ntatclrcr på santma dag. Det giiller iiven finalhelgen,

Stert- Singel 200:-.ftr seniorer 150;-Jör.juiorerovsirt 
?:*:i,i,X,?;,1::"1;:: 

Betatas innan matct'1stsrt

Seniorklasser

1. Herrsingel A + kval 12. Veteransfitgcl herrar 55
i år även nted klubbens bästqjuniorer 13. veterausingel herrat 6s ocl, iildrc
2, Hen'singel B-l kval 14. Vetera singel lterrar 75 och äldre
i år även med l ubbens yngt e .j tlioret 15. Veteransingel damer
3. Herrsingel C ( iivriga,dock ejjuniorer ) l 6 .Veterandubbel herrsr 65 och iil.Ire
4. Damsingel i7. Veterandubbel herrar 75 och iildre
i år även med lclubbens bästa juniarer Juniorklasser
5. Herrdubbal
i år även med klubbens bästa jLniorer 18. Pojksinget 16
6. Dqndubhal 19. Flicksirgel 16
i år även nted kltbbeils bästa jLoti.orer 20. Pojksingel 14
7. Ml:xed 21. Flicksingel 14
8. Generstionsdubbel 22. Pojksittgcl 12
9. Jurirn-veterensittgel herrar 35 23. Flicksingel j2
10. Veteransittgel herrar 45 24. Pojksingel 10
ll. Vetersndubbel herrar 45 oclt iildre 25. Flicksingel I0

26. Jubileuitklass Harrar,Danrer &Juniorcr
T dv li n g sfor n n e d luuul ic a p

Den 13 januari 12.00-16,00 spelas klass 26
),,[ed anledning at, l;ltbbens 60-års jubiletun.förfb)ttar fi oss tillbaks i tiden. Vi dammar ay våra gam]a
trärqcketqr och utntunar yarandra i hopp om en n"etlig dag. Först ti.ll 2l por)ng.

Artniilan Skall slre på anmältingslista i NPTK-ltallen senast
torsdat:cn dan l4 decen bar.

Förbelå FörbelÅll lian INTE lämnas. Vi vill att finalenta skall spelas tlen 13-14
januari så att vi får en trevlig at slutning på KM.

Övrigt * Tätlingsledningen.firbcl'tåller sig rätten att begränsa antalet spelare/klass
vid.fir hiigt/lågt deltagarantal. Tävlingsledningen.ftrbehåller sig rätten
att spela fissa lelas.ser med lcyal.

Man kan deltaga i nå sittgel- och två dubbellilasser
Spelprog'ant anslås i hallen tisda.gen den 3/1 efter kl. 18.00.

Ring NPTK-kansliet. a8 - 756 22 02Frågor

' LYCKATILL !



NU STARTAR VI
FRUKOSTTENNIS!

Första gången den 8/11 bjuder vi på
både frukost och tennisspel!
Tillhör du dom som tycker att det är kul att
spela tennis, men inte alltid hinner med?

Eller så kanske du skulle vilja spela lite mer?

Då har vi lösningen lor dig!
Börja dagen med atl slå några serr ccss

innan du går till jobbet!

Flukosten blir nog lite nyttigarel

Det bästa av allt är att du inte behöver någon

att spela med. Det är bara att konrma till
hallen, så ordnar vi resten.

Tennisspel kl. 07-08, därefter'är det dags filr
frukost. Självklart l<an du greppa en banan i

farten i cafdet orn du behöver fylla på rned

något innan du springer ut på banan!

Datum: vi staltar den 8/1 I och håller på

varje onsdag till och nred den 20112.

Avgift: 1 50:Jgång inklusive frukost.
OBS! Den 8/11 är'det gratis!

Samling:06.45

Tåf

Den 13/1 firar vi klubbens 60-års
jubileuml
Håll ögonen öppna i hallen och på vår
hemsida www.nrrtk.se så får du veta mer

i

v
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Tromben
Medlemstidn ng utgiven av NPTK Näsbyparks
Tenn sklubb Täby.

Ansvar g utgivare: Kenneth Bergborn
Grafisk form och red gering Kjerstin Gyliman

Tromben utkornrneT med tre nr per år och
d str bueras graiis till alla medlemmar.

Mediemsavgift vuxen: 500 kr. Medlemsavgift
barn: 250 kr. Fam lj 900 kr.

Tromben har fått sitt namn efter ett otagbart
tennlsslag. Det är en mycket bakåtskruvad
stoppbo I som slår ned på mottagars dan men
far tillbaka som en bumerang

Adress til klubben: NPTK-hallen,
Bergtorpsvägen 41 183 64 Täby
Te e. 08 756 22 0? ta( 08-756 41 '4.

E-nra l: nio@nptk.se

Hernsida: wv,\.'r'. n ptk se

Kansilet har öppei:
Mån, tls, tors och fredag 9-18. På onsdagar är
öppet iill 20.00

Hallen är öppen för spel alla dagar 7-23.

En bättre start på dagen kan du inte få!


