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\äsbrparks herrar tog klivet upp tiII elitserien på hemmaplan den 9-10 d;;";b*!

A-lagets väg till Elitserien!

Frukosttennis och Vuxenkurser

F 15 - Snubblande nära SM-Guld!

Hur har det gått i tävlinqarna?

Med mera'.
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Bilden risar från vänster: Martin Hagman, Bobo Delemark, Daniel Biörck, Mattias
-{lmgren, Johan Örtegren, Olivier Tauma, Pavel Zenkewitz, Emil Lindgren, Kenneth
Bergbom. Stefan Åslin och Björn Stenqvist.

I detta nummer kan du även läsa om:

Stockholm Ladies - En Succ6!

\äsbvpark spelade tennis på centralen!

Börje Skånberg spelade Veteran-VM!

Hur har det gått för veteranerna?

Julavslutningen



En lorvirrad känsla, en tomhet och stor sorg spred
sig bland oss i styrelsen när vi (örst) fick höra om
Lars-Oves bortgång. Han var Näsbypark TK och
han var Tennis Stockholm, en omtyckt och mycket
respekterad ordforande. Jag hade liimånen att få
sitta i sanma syrelse som Las Ove både i Sthlm
Tennisförbund och NPKT:s styrelse under några år.
Jag lärde käma en man som brann iijr tennis och
framförallt ltir Näsbypark och under dessa år lärde
jag mig mycket omja, just det tennis. Nu närjag
kommer till hallen kanjag ibland känna hans
näwaro, han finns i väggarna som vi brukar säga.

För vilken hall vi har fått. tack vare honom.

När man nu stiger in genom dörren möts man av
ljuset och den härliga fräscha luften, av nya lokaler
som alla fyller sin funttion. Personalen och våra
tränare har äntligen ått cn dläglig arbetsmiljö att
arbeta i. vi har en ny shop och ett mycket trevligt
cafd men framfiirallt har våra
ungdomar/medlemmar fått en samlingsplats där
don.r kan träffas, läsa läxor cller baua ta en trevlig
fika ihop.

Att det har blivit en populär samlingsplats märktes
framiiirallt undel Sthlm Ladies son speladcs lor
sjunde året i NPTK:s regi, då hallen var full med
folk från tidig dag till sen kväll.
Vilken vecka vi hadel Det var fantastiskt att sc alla
som hjälpte till, från vara yngre juniorer t;ll våra
äldsta veteraner som samlades under veckan liir att
ta hrnd om alla de:pelare lrån 20 nationer sont

konrmit fdr att spela tennis. Det var undcrbart att se

en sådan blandning av generationer som arbetade

tillsammans och jag kan {ijrstå Maria Strandlunds
tal under pdsutdelningen när hon sa, "När man
kliver in i Näsbypark så möts man av en sådan

r ärme. alla är glada och man känner sig

välkommen". Förjust så trorjag alla spelare och
alla vi som albetade den veckan verkligen kändc.
Tack alla Ni som hjälpte till under veckan. Det är er
loftjänst att det blev så bm.

Vi har en härlig tränarstab som tar hand om alla
våra spelare, Björn och Stefan sorn ger allt iiir våra '
tävlingsjuniorer och serielag, Elisabeth som är-
klippan liir tennisskolan, aktiviteter och som coach

ör damlaget tillsanrmans med Björn mm mm. Sen

har vi olla rndra trånarc tdJie, Janne, Fredrik,
Jonas Ö, Henrik, Joakim, Rebecca, Alexei, Jonas B,

Lotta. Jonathan S som t-La1: -: i::::,--:.-:.,..
r.urentränins och tenrr:'..., >:- ' .: .. :_ -.-.
anJra r iktiga krggar rör a:: : : :\i :-.. _ : . f --_-rna
som tar hand om konro-ci. l--:. -.- t.:-- -:
håller snyggt och Kennerh:i= -j :: -. :-.. r -ar

och roddar runt der mesra. \: K,'::--- i- :- :::
lcdore fick han ochribcq5:- -,:::- -. -::.
prisel som "Årets ledare- o' S.r:..:
tennisftirbundet på Stocllolr-. Cr-.:. -:- -l
november i år. Frr srorr CR{ fT:S : . -.,::: : ..

Sonr ord ftirande men är en som 'öåic-: : ' - : -:
med en doncrsom satsar full ut pä:u-.:J:- . --'-::
ldlja arbctet bland tränama på nära håll. -Ias .::
dem i sitt dagliga arbete, tillsanmans med
ungdomama och ser också all den tid de lägger ner
på våra ungdomar, helger som kvällar, det spelar
ingen roll... dom finns nästan alltid på plats. När
jag skrivcr detta så är henlaget tillsainnans med
Stefan Äslin uppe i Piteå {ör att spela om en plats i
clitserien, ja, ni läste rätt ELITSERIEN. Visst är det
fantastiskt om det skulle bli så, Näsbypark TK i
Elitserien! Bjöm, Elisabeth och Kenneth sitter
samna helg i Danderyd fijr att coacha vår't unga
damlag i Div 1. Finns inte många klubbar som har
den uppslutningcn med tränare på sina matcher och
det mest härliga iir att de gör det utan att de tycker
det ärjobbigt. De gör det med glädje och ett otroligt
brinnande intresse fiir Näsbypark.

Den nya hallcn innebär också ett stort ansvar ftir
oss i styrelsen men även {iir alla medlemmar. Om vi
ska kJara av de höjda hyrorna och de ökade
kostnadema så måste vi alla hjälpas åt vid tävlingar,
olika arrangemang och sist men intc minst hitta
sponsorerl Har Du någon du vet skulle kunna tänka
sig att sponsra NPTK hör av dig till Kenneth på 756
22 02.
Ett nytt spännande år står snai lijr dörren och jag
ser verkligen frarn cmot 2007. Vi ses i hallen!

Cattis Tämström
Ordfiirande NPTK
12 Dec: ett litet tillägg - Näsbypark TK vann sin
grupp och spelar nästa år i ELITSENEN!!l

Ordfiiranden har ordet



Klubbchefen har ordet
Vilken Näsbyparkshöst!

Stocklolm Ladies, damsammandrag div 1,

herrsammandrag division 1, F 15 slutspel,
julavslutning lör juniorema. minrtcnnis-
skoletumering, julavslutning for de äldre
veteranema, är några exempel på extraaktiviteter
som gått av stapeln i tennishallen under hösten. Till
detta ska läggas den löpande verksamheten med
Iennisskola. vuxenl<urser. lagrräningar. gruppspcl
och hemmamatcher i allsvenska serien. Så nog dr
Näsbyparks TK en väldigt aktiv klubbl
Så här ijultider vill jag passa på att tacka :

. Våra tränare som gör ett otroligtjobb. Vi har
en kvalite på tränama som är helt otrolig. När
jag ser er i aktion, så känns det inte så konstigt
att vi fick Mackes Trof6 lor Sveriges bästa
ungdomsverksamhet 2005.

. Alla våra ideella ledare styrelseledamöter,
korunitteledamöter, matchledare, äldre
veteraner, iiiräldrar, linjedomare, bollkallar
med flem. Det är ni som gör NPTK till den
framgångsrika klubb som vi är idag.

r Personalen som gör ett lysandejobb med en
aldrig sinande entusiasm.

. Vam sponsorer som stöttar verksanheten.

Skrev i fiirra numret av Tromben om vilket lyft det
är med den nya tennishallen. Efter det har vi bland
annat arranggrat Stockholm Ladies. Det var en
enorm skillnad att genomlora tävlingen i år,
Tennishallen var verkligen fullbesatt. Alla tyckte att
det var trevligt att kunna titta på tennis och fika
samtidigt. Vara gäster; spelarc, tränarc och
funktionärer val även de lyriska över förändringenl
Vi fick också i år nycket beröm lor vårt
alrangemang.

Apropå vår suveräna tennishall, så har klubben det
kämpigt med den ökade hyran. I det dagliga arbetet
kan det ibland kännas betungande. Men på samna
gång är det lättare att kämpa vidare ndr vi har en
sådan bra verksamhet fiir alla åldrar och nivåer.
Det är många som verkligen bidragit genom att
skänka möbler eller en slant till klubben. Men det
krävs att ännu fler medlemmar engagerar sig i döt
aubetet. Kanske har ni någon outnyttjad kontakt?
När jag skrev den här könikan vid motsvärande tid
ldrra årct var det tungt, då hade vi haft tre

matchbollar till elitserien på hersidan och ftirlorat.
Då är det desto lättare i år. Vi vann faktiskt serien
överlägset! Mer om detta kan ni läsa om på annan
plats. Två saker vill jag dock kommentem lite extra:
1. Trodde aldrig att jag skulle få uppleva en sån

lagmoral som vi hade under mina år i
Sollentuna en gång till. Men det har det här
laget visat. Den inställning som spelama visade
niir de inte fick spela var otrolig. Vi kunde
blanda friskt med laguttagningama utifrån
dagsform, vilka vi mötte osv. utan att
stämningen i Iaget liirändrades det minsta. Det
var tufft om platsema, sex spelare slogs om 3:e
och 4:e singeln!

2. När vi var ute på tennisstadion och spelade den
fcirsta helgen så hade TSK bland annat inte
linjedomare på matchema. Ndr hur,.uddomare
Bemdt Priemer gick in till tävlingsledningen
for att påtala problemet så s.,/arade
tävlingsledaren att "det är det inte några
klubbar som har". Då svarade Bemdt "I
Näsbypark och Danderyd fungerar det alltid".
Så, sträck på er alla som jobbar med
tävlingama.

Jubileumsfi rande, jubileumsaktiviteter och
klubbmästerskapen står iör dönen. Hoppas att ni
medlemmar tar chansen till att träffas och ha
tevligt under sociala former. Se bifogad inbjudan.

Under hösten har vi även starlat med frukosttennis
på onsdagsmorgnama. Det är många som uttryckt
sig väldigt positir.t om detta men inte lika många
som har kommitl Vi kommer att köra på under
våren ör att sen utvärdera om vi skall fortsätta
under hösten. Kontmer det fler och fler deltagre så
fortsätter vi givetvis med frukosttennisen nästa
höst. De som har varit där har haft det väldigt
trevligt.

Kom ihåg att gå in på vår hemsida wwrv.nplklq. Vi
liirsöker an hålla den lerande och in lormera om
klubbens verksanhet och resultat.

God Jul och Gott Nytt År önskar
Kenneth



STOCKHOLM LADIES 2006

Domaren Johan Carlsson (t.v.) och refreen
Anders Wennberg skötte det tävlingstekniska.

Tävlingsledare Johan Regn6r förstod inte vad
Anders Heimklo pratade om när han sagt att det
yar stressigt att vara tävlingsledare. Johan lade
rulineral beslag på ett pass där inga prispengar
skulle utbetalas, ingen tävlingsläkare kontaktas
och inga resor bokas.

Joachim Haas och alla andra som hjälpte till i
caf6et hade bråda dagar.

Joakim Aare såg till att spelarnas racketar var i
toppskick.
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Sveriges bästa 16-åring Sandra Roma smög
omkring i kor{dorerna och laddade



Så här glada yar klubbkompisarna Mikaela
Johansson (t.y,) och Nadja Roma innan de skulle
möta varann i semifinalen.

Den f,d, världstian Catharina Lindqvist (t.y.)
ayslutade sitt uppdrag som ledare fiir Team
Twilfit i samband med Stockholm Ladies, På
bilden syns hon i samspråk med slutsegraren
Marie Andersson.

Den blivande Federation Cup kaptenen Maria
Strandlund delar ut fiirstapriset till Marie
Ändersson,

2006 års finalister i Stockholm Ladies Marie
Andersson (t.v.) och Mikaela Johannson,

Den engelske coachen får hjälp med hemresan
av Birgitta Ward.

Det yar fullt i cafdet under tävlingen,
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En internationellt oerfaren
tennisspelares upplevelser under
Veteran VM i Turkiet.

Efter att ha ökat mitt tennisspelande, sedan jag
blivit pensionär, har en hel del framgångar uppnåtts
i de turncringar som jag deltagit i Stockholms-
distriktet. De1 senare har medfort attjag med viss
tvekan blivit utsedd att få möjlighet att representen
Svcrigc i Veteran VM lcir 65-åringar och äldre.
Eftersom det kanske är enda gåtrgcn i sitt liv man
får en sådan chans så var det svåft att tacka nE.
De ekonomiska lorutsättningarna är intc så

imponcrande. Man får stå iijr alla kostnader
iiirutom anmälningsavgiften. Vi spelade
lagtävlingen i Ali Bey i Belek, som liggcr några mil
från Antalya på Turkicts sydkust.
Dct var cn fantastiskt fin anläggning med 32
grusbanor två s\a'inlmingpooler- och stor havsstrand.
lnkvaftedngen var cn så kallad "all inclusive",
vilket vad det gälier vin och öl inte hunde utn),ttjas
alltför glatt med tante på nästa dags spel. Mängden
mat mcd massor av va ationervarövc äldigande.
Speciellt efteffättema medfijrde ofta skrati när
någon mcd för stora podioner nämradc sig bordet.
Vårt lag bestod av Christer Holm, Rolf Westman,
Lennaft Återman och jag.
Matchema spelades ned tr,å singlar och en dubbel.
Det var tjugo lag som deltog i vår klass. Sex lag
blcr secJalc mcn inte vi. Vi delades in i scr
grupper med tre lag i fyra grupper och fym lag i två.
Vi hamnade i en fyragrupp mcd dct fi;rstaseedade
Jaget från Österrike. Fördelen var häI att två lag
skullc gå vidare från de två fyragruppema men
enbafi ett från de andra.
Utövcr Östcuike hamrade Argentina och Irland i
r år grupp.
Vi började fiirsta matchcn mot Argcntina. Rolf
speladc liirsta matchen som var en andrasingcli Jag
satt som coach under dcn matchen som var ytteISt
viktig och när Rolf låg under med 4 -I i avgörandc
set så var det naturligtvis min {iiftjänst att haD

vände och vann. Nej Rolfvar fantastisk i
slurlasen och min in,als tar mer rcn icemässig.
Christer loljde sedan upp det hela med en relativt
cnkel seger mot dcras etta. Matchen var dänned
klar och den avslutande dubbeln som jag och
L ennan spclade r ar jnte 

'å r ikrig även om r i
{iiredragit att vinna.
Rent socialt var alla AJgentinska spelarc väldigt
trevliga och vi samspråkade ofta senaue när så gavs
nröjlighetcr.

I nästa match mötte vi Österrike vilka vi visste att
vi skulle lijrlora mot. Jag flck ärar att spela andra
singeln och mötte Pcter Kiuch, som jag tror är
seedad bland de 8 bästa i världcn. Starten vart bra
och jag ledde med 3 - 1 och hade ganeboliar till 4

I men missade. Jag fick ctt game till senarc i
fiirsta set men sedan tog det slut. Jag själv tycker att
jag är snabb nen han var nog minst lika snabb samt
att han placcrade bollen bra ävcn i pressade lägen.
Christer gjorde sedan ett fantastiskt ilnt första set
mot världsettan Peter Pokomy . Jag tror det vart 7 -
5 till Peter i fijlsta. Scdan tog nog orken slut och
Christer fick inte så mycket med i andra sct.
Lennafi och Rolfspciade sedan dubbbeln utan
större framgång.

Inlitr matcl'ren mot Irland var Rolf och Christer
öveftygade om att vi kunde slå dem utan Christer,
som önskade vila och ladda inliir den tilltänkta
matchen mot Tyskland. Det var nämligen så att
tvåan i vår grupp obligatoriskt fick möta vinnaren i
den andra fyragruppen, vilket trolisen skulle bli
Tyskland, som var seedade t\,åa.
I det Tyska laget spelade två spclare, som spelar i
sanma lag i Tyskiand, som Christer spelar
tillsammans nred och han r ille 1ncr.r gäma vinna.
Jag fick nu spela andra singcl och vann lelativt
enkclt. Rolf fiiljde upp och vann sin singel lika
cnkelt. Andra platsen i gluppen var nu klar och
Tyskland väntade.
Jag fick börja mot dcn gamla världsettan Budo
Nietche. Jag tyckte att jag hängde mcd bra och drev
spelct tidvis. Rcsultatet blev dock fiirlust mcd 6 3,
6 2 . Jag borde ha gjofi ett bättrc resultat. rner]

respektcn var kanskc 1ör stor.
Clrri.ter gick sedan in och spcldde n'ol srn
klubbka[uat Haas. En nycket tät och fin match
som Christer vann i tre set. Vi hade nu ell n]öjlighct
att vinna i dubbeln. On vi skulle vinna hade vi fått
spela om platsema 1 tili ,1. I dubbeln spelade
Christcr och Roli Äterigen en kärnpamatch där vi
var några game ifrån att vinna i tredje set.
Förlustel1 innebar att vi fick spela vidare om fiårdc
till åttonde plats.

Chdster fick en magåkomma och kunde inte spela
på fiirmiddagen nästa dag.



Jag fick nu börja med andra singeln mot Frankrike.
M in motståndare r ar inre alltliir sr år utan jag r ann
ganska lätt i två set. Rolf fick nu möta Leclerqe,
som var Frankrikes etta. Han blev senare seedad
tvåa i den individuella tävlingen.
Rolf spelade smart och utnyttjade hans benägenhet
att slå ut sig på lösa halvhöga bollar på forehand .

Det gav resultat men inte tilldckligt. Det blev
lcirlust med hedrande si[[ror i rr å ser
Vi hoppades nu på att Christer skulle ställa upp i
dubbein men han kände sig inte tillräckligt frisk.
Rolfoch Lennart fdrlorade en hård dubbel till allas
sorg. Vi fick nu sikta in oss på spel om platsema sju
eller åtta.

Sista matchen skulle gå på lördagen. Ch ster flög
hem tidigt på morgonen så vi spelade utan honom.
Det kändes lite avslaget samtidigt som det blåste
halv storm på banan. Det gjorde spelet mycket
chansaftat.
Leruart spelade andrasingeln och fick nassor av
problem med vinden. Det gav en knapp lorlust i två
set.

Jag fick sedan ta över med iitrstasingeln. Det
kiindes lätt närjag valln fiirsta set med 6 1. Men
tennis är som alltid oberäkneligt. Jag var mer och
mer osäker i vinden och till siut fiirlorade jag i
avgönnde set. Jag själv ville skylla på ett par
konstiga domslut av vilka ett var definitivt felaktigt.
Utan det hade jag haft 4 - 1 i avgörande set.

Man skall lära sig att ta svåra domslut men den här
gången gick det fel. Jag vill helst glömma det men
det blcv nog fdrlust med 7 5 i avgörande set.

Under hela veckan hade vi strålande sol och vi
samlades oftast vid poolen och tog en ö1

tillsammans efter dubbeln sonr oftast staftade vid
trctiden
Ett fantastiskt fint kan'fatskap och god stänuing
även om resultaten inte blev så bra som vi hoppats
på.

Börje Skånberg
Reds anm. Tack Börje liir en trevlig skildring.
Tyvärr blev vi av utrymmesskäl tvungna att kofta
ned den lite grann.

Gåta från Björn Sahlin

Vad är det fiir skillnad på att låna ut ett par shofts
till "Svärdet" (Jonathan Söderblom) eller att kasta
dem i papperskorgen? Svar: ingen.

Julens Mats Wänlund
NPTK har många profiler. En av dom heter
Mats Wänlund som på nedanstående rader lämnar
följ ande skaderapport.
"När det gäller mina temisskador så varjag fakriskt
hos doktorn igår och han sa så här, med glimten i
ögat (?)":
"När en lorslappad medelålders man som bö{at
gilla goda maträtter och tjocka såser går in och
idrottar, så tror hjärnan att man fodfarande är l6 år
gamnral. och då sänder hjäman ur signalema KöR
HART. men vad hjäman glömde och inte r rssle r ar
att den här medelålde$mannen inte har samllla
kopp som en l6- åring."

VAD MENAR HAN MED DET ! !!!!!????
Undrar Mats. . .

Det kanske är dags att gå in i boule världen nu.

Reds anm, Redaktionen konstaterar att Mats som
ärnu inte blivit juniorveteran betraktas som
medeiålders...

Bilden visar en något konfunderad läkare när
han fiirsöker analysera Mats Wänlunds
hälsotillstånd.
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IIär ser vi Björn "in action som speaker på
centralstation. Björn trivdes fiirträffligt i rollen!



A-laget tiII elitserien !!!! l!

Så här nöjd var Martin Hagman efter att
elitserieplatsen var bärgad!

Vårt A-lag har stått för den stora bedriften
att spela upp klubben till elitserien. Vi
visste redan innan serien stadade att vi
hade en vettig chans att vinna serien och
därmed ta klivet upp i tennisens finrum.
Men en serie på sju matcher innehåller
alltid fällor och fiir vår de1 var helgen i
Piteå den stora prövningen. Mer om detta i
texten nedan.
Vår trupp bestod av Johan Örtegren,
Olivier Tauma, Emil Lindgren, Bobo
Delemark, Pavel Zenkewitz, Daniel
Biörck, Martin Hagman och
dubbelspecialisten Mattias Almgren. Resan

började mot TSK Malnren sorn vi
besegrade med 4-2 efter stabila insatser av
framforallt Johan och Olivier som bidrog
med totalt tre vattentäta vinster. Dessutom
kämpade Daniel ner TSK:s trea Håkan
Svensson och därmed var det klart. Nästa
dag väntade lokalderby mot Danderyd. De
senaste åren har det varit stentuffa bataljer
men den här gången uteblev dramatiken.
Seger med 5-1 efter att Johan, Olivier och
Pavel gjort sin plikt i singlarna. Mycket
glädjande var att Bobo Delemark och
Mattias Almgren visade att dom är ett
dubbelpar som står sig rikligt bra i den här '

konkurrensen. I dubbel är rutinen viktig
och öregående år har vi haft lite problem i
dubblarna på grund av våfi unga lag.

Näst på tur att få känna på Näsbyparks
lagmaskin var Huddinge. Ny seger med 5-
1 ! Som vanligt var vår rutinerade etta och
tvåa omutliga i både singel och dubbel.
Bobo och Mattias forlsatte att övefiyga i
dubbel och Martin fick en gruvlig revansch

Dubbelparet Bobo Delemark och Mattias
Älmgren svarade för flera starka insatser i
serien.

Därefter väntade 200 mil tur och retur till
Piteå l! Piteås golv är det snabbasre jag sett
under alla mina år som temistränare och är
i mitt tycke mer lämpat for basket eller
imebandy. Som tur var flög vi upp redan
på fredagen och fick på så sätt en och en
halr'timmes invänjning! ! ! Det blev mycket
svåra laguttagningar men valet ö11 till slut
på Johan, Olivier, Pavel och Martin på
singlama. På 1ördagen mötte vi dittills
obesegrade Gefle TK. Stundtals blev det
parodi på tennis men våra spelare höIl
nerverna i styr och vi hade 4-0 efter
singlama. Johan imponerade med sin
målmedvetenhet mot Gefles etta Fredrik
Mattsson som så långt hade pulvriserat sitt
motstånd. Bobo gjorde en ny kanondubbel
denna gång tillsammans med Olivier.
Slutresultat 5- l. På söndagen väntade
hemmalaget Piteå TK och en riktig
nagelbitare! ! Piteå har en stark etta i
Magnus Öhrvall som också är gynnad av
att spela på hemmagolv. På andrasingeln
spelade en Österrikare som varit ute och
spelat på touren fiir inte alltfiir liinge sen.

Olivier ställdes hiir på sitt tuffaste prov
hittills i serien. Östenikaren servade och
spelade vollqy pä en nivå som örerstiger
ltirbundsserien och Olivier fick plocka

linsats mot TSK Malmen.



fram allt sitt kunnande flor att kämpa ned
den dryge Österrikaren. Martin spelade
stabilt och vann {ärdesingeln
komfortabelt. 2-0 till oss! ! Sen blev det
tyngre... Johan fick se sig besegrad av en
storspelande Öhrvall i två raka set och när
Pavel ltirlorade med 9-11 i avgörande
supeftiebreak var det utjämnat. Bobo och
Mattias loll sedan på andradubbeln i ett
ny,tt supertiebreak trots bra spel och
plötsligt började det se mörkt ut!! Då
visade Olivier och Johan sin klass när dom
ar liirdade det starka Piteå-paret i två raka
set. Tre av fyra poZing fick vi med oss hem
från Piteå och det var med lite blandade
känslor men visade sig senare vara

Olivier Tauma imponerade med stabilt spel genom
hela serien. Hans dubblar tillsammans med Johan
Örtegren höll mycket hög klass

Därefter väntade avslutningshelgen hemma
i Näsbypark och då anslöt Emil Lindgren
från USA och vi kunde a11tså fiir forsta
gången i serien mönstra vår starkaste
uppställning. Lördagsmatchen mot
Mälarhöjden blev en enkel historia. Totalt
tappade vi 1 1 games på sex matcher och nu
riktades intresset mot sammandragningen i
Danderyd där vara värsta konkunenter
Gävle och Piteå mötte TSK Malmen och
Danderyd. I och med att Danderyd tog e-n

poäng mot Piteå var Piteå borta ur
segerdiskussionen. När sedan Mikåel
Stadling gav TSK Malmen en 3- 1 ledning

var serien avgjord!l Segermiddag på
kvällen med laget gjorde att
örberedelserna inltir söndagens
betydelselösa match inte blev optimala.
Men liir formens skull besegrade vi även
TK Hobby med 4-2 och ftirblev därmed
obesegrade i serien! Nästa år väntar alltså
tuffare utmaningar med bl.a lag som
KITK, Växjö med flera. Då hoppas vi på
ännu bättre uppslutning fran
tennisintresserade medlemmar eftersom
chansen är stor att vi får se världsspelare
som Robin Söderling och Tomas
Johansson och fiire detta världsspelare som
Magnus Larsson och Magnus Gustavsson.
Avslutningsvis är det en ren fröjd attjobba
med det här laget som visar sånt hjiirta lor
seriespeletii Vi har rerkirgen fungerat som
ett lag och dom som inte har fått spela har
hela tiden gjort ett bra jobb som stöd och
extracoacher. En exfa eloge till Johan och
Olivier som spelat tennis på en klart högre
nivå ?in övriga. Att se deras engagemang i

den här serien är verkligen glädjande!!
Stefan

B-laset:
En aning i skymundan av vårt mot
elitserien stormande A-lag har vårt B-lag
spelat. I serien och divisionen rakt under
ftirbundsserien, division två belade vårt B-
lag en mycket hedrande {ärdeplats. Detta
får betecknas som en god bredd på toppen
bland våra herrseniorer och juniorer.
Målsättningen från seriestarten var att
försöka klara oss kvar i serien dvs komma
sämst sexa. Det klarade grabbarna så1edes

av med råge. Sex spelare deltog i vårt 1ag.

Lagkaptenen Ulf Zachaias, entusiastiske
veteranen Fredrik Ahlkvist samt de mycket
lovande juniorema Jonas Brobeck, Erik
Cedervall, Jonathan Söderblom och
Marcus Åkerström utgiorde laget.
Segrar togs mot Hellas, Uppsala Studenter
och Enköping. Oavgjort blev det mot
Linköping samt lorluster mot de tre ftämst
placerade lagen Uppsala TK, Solna och
Södertälje.
Sju poäng på sju matcher är ett bra resultat.
Bra gjort boys!!! / Björn Stenqvist



Näsbyparks TK spelade tennis på
centralen!

Det är faktiskt sant! I samband med
Svenska Tennisfiirbundets I 00-årsfirande
så byggdes det en tennisbana på
Centralstationen. Det var en klubb som
stod som värd fiir respektive dag. Vi
ansvarade för måndagen.
Dagen började med att undertecknad fick
ta emot en stor tennisboll av SEB som ett
bevis på det sponsorå\,tal som skrivits
mellan Svenska TerLnisforbundet och SEB.
Ar..talet innebär bland annat klubbarna får
lika många tennisbollar som man har
medlemmar.
Under dagen fiirsökte vi visa att
Näsbyparks TK bedriver verksamhet för
alla åldrar och att tennis år en sport for
alla. Vi varvade elittennis med äl&e
veteraners dubbelspel och yngre flickors
spe1.

Martin Hagman och Jonas Brobeck pausar i
uppvisningsspelandet. I bakgmnden fiiljer tjejema
de äldre veteranemas spel.

Robin Söderling uppvisningsspelade och
därefter fick våra 10- l2 års tjejer spela
med Robin Söderling. Emma Regn6r
knäckte Robin fullstZindigt när
konferencier Peter Bengtsson frågade
Emma Regn6r om Robin var hemres idol?
"Nej" var hennes korta och tydliga besked
vilket mottogs med ett visstjubel av
åskådama. Med en sådan kylighet är det
inte konstigt att hon vänt 1-6 i tiebreake i
rookieseden.

Det är kul att vara med på saurma bild som
Liindisama, Mr Amigo och Fredrik Bergling från
bl.a. Lilla Sportspegeln.

Det var en lyckad och rolig dag och de som
spelade fick vara med om något unikt. Som
Svenska Tennis{iirbundets ordfiirande Jan
Carlzon sa; "Det dröjer minst 100 år innan
vi bygger en bana på centralen igen!"
Ett stort tack till alla spelare, Bjöm Sablin
och Luciana Medici som hjälpte till under
dagen. Ett tack även till Riflex som tog
fram tröjor till alla spelarna.

K

ffit

\q\\s-

Dubbelspel med en racket stod på programmet. Här
ser vi Lodvica Hosie få mcketen av Emma Regner



De äldre veteranerna - Ett flitigt gäng

Klubbens äldre veteraner är ett väldigt
aktivt gäng. Det roliga är att de inte bara
spelar på sina timmar utan att de verkligen
är en del av klubben.

När de inte spelar e1ler kämpar på med sitt
seriespel är de engagerade i klubbarbetet.

Under Stockholm Ladies körde de
spelarbussen hela veckan och mellan
skjutsningarna njöt de av bra tennis. Inte
nog med det de hade en värd på plats under
hela tävlingen.
Under juniorernas julavslutning hjälpte de
til1 vid biljettinsläppet.
Engagemanget ör att få tennishallen i
toppskick har varit oerhört stort.

Förhoppningsvis får vi lika mycket hj älp
vid inventeringama på Jula som vi fick
förra året.

De äldre veteranemas julavslutning var som vanligt
välbesökt. Med många fyndiga tennisvisor. På

bilden står ankaret J-E Dahl och gar igenom året
som gått

De äldre \ eleranernas engagemang är
självklart positivt 1ör klubben men jag är
övertygad om att det även är positir4 for
dem. Deras engagemang leder nämligen
till att de blir en del av klubben och inte
bara lever sitt eget liv. Det leder till fler
kontakter, större glädje och en stark
klubbkänsla.

Ett exempel är när vi spelade tennis på -
Centralstationen (se aman arlikel). Då var
våra äldre vetetaner med och spelåde.

Efteråt fickjag höra av Svenska
Tennisforbundets Generalsekreterare Tony
Wiröhn att Sveriges temisveteraner hade
blivit upprörda över att de inte var
inbjudna till spelet på Cenfastationen.
Enligt min upplanning var der inget
konstigt. Det varju en klubb som var värd
lor respektive dag. Men ingen annan klubb
hade tagit med sig de äldre veteranerna till
jippot på Centralstationen. Kanske borde
Sveriges Tennisveteraner istället gå hem
och fundera på om de är delaktiga i sina
klubbar? Ar de det så trorjag att inte bara
vi hade tagit med oss våra veteraner.

Avslutningsvis vill jag önska våra äldre
veteraner ett gott n14t år och tacka lor det
gångna aret.
Kenneth Bergbom

Det var kul att spela på centralen!: Fr. v Johl-Eric
Dahl, Peter Heyman, Per OlofCeder, Lars
Landsberg och åengt Löfmark.



III

Finns i flera uppfriskande 
smaker...



Våra vuxenkurser
Idag har vi över hrmdra deltagare i vara
vuxengrupper. Vi märker att intresset bara
växer bland l'uxna att delta i kurserna. De
vi1l lära sig att spela tennis eller utveckla
sin tennis och många har redan bam i
verksamheten. En del av deltagarna har
börj at spela två gånger i veckan. Det är
otroligt inspirerande f?ir oss tränare att
känna den träningsiver och glädje, som
våra deltagare visar upp på träningama. Vi
har träningar på kvällar, helger och dagtid
Itlr att tillgodose allas möjligheter att
kunna delta.
Vi vill att så många som möjligt av våra
deltagare kii:mer att de kan gå vidare och
börja delta i våra andra sociala aktiviteter.
Allt for att fler ska kunna komma in och
känna den fina gemenskap som vi har i vår
klubb.

Vi har olika målsättningar med alla
deltagare beroende på hur långt de har
kommit i sin utveckling, som du kan fiilja
nedan. Vi har även en individuell planering
för varje deltagare.

För nybörj are
. Liira sig grundema i tennis
o Lära känna andra som spelar
o Känna på att spela matchspel
o Möjlighet till deltagande i våra

sociala aktiviteter
Steg 2

. Utveckla sin teknik

. Ltira sig spelstrategi

. Möjlighet till deltagande i våra
gruppspel

. Möjlighet till deltagande intema
tävlingar, som klubbmästerskap

Steg 3
o Utveckla sin teknik och spelstrategi
. Möjlighet till deltagande i extema

tävlingar och seriespel

Vårterminen börjar 8januari 
_

Hälsningar
Eddie

Här ser vi Lotta Nerblad och Edward
Johansson. Två nya tränare i klubben som blivit
mycket uppskattade.

Frukosttennis

Under hösten har vi haft frukosttennis
varje onsdag morgon kl 7.00. Vi har spelat
dubbelmatcher i bäst av ryra games och
efter varje avslutad match har vi bytt
dubbelpartner och motståndare. För de som
inle r elat spela matcher har det även
funnits möjlighet att bara få slå och hålla
bollen igång. Jag har även varit nere på
banan och instruerat mellan varven. Efter
avslutat spel har vi njutit av vår
frukostbuff6, skrattat och pratat tennis.

Ju fler vi kommer att bli framöver desto
roligare kommer det att bli.
Nästa termin startar vi onsdagen den
1711 och kör varje onsdag tom utomhus-
säsongen, med undantag fiir sport- och
påsklov//

Hälsningar
Eddie



Anders Svensson.r-*pporterar från
seriespelet.

Seriespelet inomhus iir i fu11 gång och läget
iir så här i skrivande stund.

H35
Vårt lag vam ju div 1 inomhus fijrra å,ret

och gick till SM sluspel. Tyvärr har man
inte börjat lika bra i år utan spelat en
oavgjord match och forlorat två jämna
matcher. Vi får hoppas att vi vinner de
jämna matchema i fortsättningen. I laget
har Fredrik Waem, Kenneth Johansson,
Ulf Persson och Fredrik Ahlqvist spelat.

H45 Lag I
Aven våft forsta lag i H 45 klassen har haft
en tuff inledning i sin div 1 serie med
många jämna matcher, tre oavgjorda och
en forlust. I laget har Jan Rydegran, Bjöm
Stenqvist, nyforviirvet Göran Zwahlen och
"överårige" Anders Björklund spelat.

H45Lag2
N1,tt lor i år är att vi har tv ä lag i H45
klassen. Laget fick därftir starta i div 3 och
målsättningen iir att komma i kapp fiirsta
laget! Det har gått bra hittills med två
vinster på lika många matcher. Janne
Wedsberg och Johan Ewetz har spelat båda
matchema.

H55
Vfut H55 1ag som spelar i div t har
kommit tvåa ett antal gånger och siktar nu
på serieseger och SM slutspel. Det har
börjat bra med tre segrar på lika många
matcher. Anders Björk1und, Anders
Svensson, Torbjöm Backvall, Ulf de Faire
och Börje Skånberg har spelat.

H65
Vårl andra nya lag for i år har också fått
bö{a i div 3. Målsättningen här är att $
rakt igenom seriesystemet och kanske tom
vinna SM om två år- I de n å

segermatchema hittills har Börje Skånberg,
Bosse Gillberg och Karl Erik Svensson
spelat. Efter nyar fiirstärks laget med vår
svenske mästare Ulf de Faire.

Individuella tävlingar
Bland resultaten kan nämlas att Anders
Svensson gick till fina1 i Sveriges
tennisveteraners tävling Classics och att
Börje Skånberg gjorde det samma i Perur
Cup. Läs mer om Bö{es VM äventyr i
Turkiet på annan p1ats.

P 15 - Med Björn Sahlin vid pennan.
Niir jag r ar ute på en liten tävling i

Norrtälje i somras så sågjag en blond liten
grabb som slel som ert djur. Precis som i
tjuren Ferdinand så tänkte jag "honom ska
jag ha". Vårt lag bestod av vårt ankare
Marcus Åkerström, Linus Thor, Viktor
Haas och Millis Heimklo.
Vi började mot dem som varur hela serien,
Mälarhöjden. Där Marcus och Linus
krossade i dubbeln. Därefter klev Marcus
in och slog Tobias Blomgren i två raka.
Linus hade 9-7 i super tiebreak. Alltså två
matchbollar men Erik Moberg vann till
slut.Vildor gjorden en kanoninsats men foll
mot Lukas Renard med 5-7 , 5-7 . Dagen
efter spöade vi Trollbäcken med 3-1 i
matcher.
Helgen efter var det dags ftr Järfiilla borta
på deras vidriga filt. Den glömmer vi.
Sista helgen var vi t"r.mgna att vima mot
Salk eller KLTK. Vi började mot KLTK
där Marcus och Linus började med att
vima dubbeln. Nu skulle vi väl kunna ta en
singel och säkra kontraktet. Men inte i år.
Den blonde ki1len föll som vanligt i
supertiebreak. Millis samma sak, torsk i
supertiebreak. Så vi loll igen medl-3.
Sista chansen att hänga kvar i högsta serien
vinst mott Salk och saken skulle vara biff.
Marcus började starkt och vann mot Patrik
Brydo1f. Mycket bra. Linus loll i
supertiebreak mot Wagi. Mi11is kämpade
hårt men fick se sig lorlorad även han i
supertiebreak. Surl sa räven.
Hade vi haft flyt hade vi r,unnit hela serien.
Nu hade vi inte det men stor heder ti11

grabbama scin har gjort ett kanonjobb!
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Envarm o.r, &-ug
julavslutning.

Även i ar avslutades terminen med en
jättetrevlig julfest.
Stämningen var som vanligt på topp. Ivern
att delia är alltid stor. Sjä1vklart "kämpas"
det lite extra när man ser hur prisbordet
"fu llständigt"spricker av fi na priser.
Det tindrar i ögonen på många när man
passerar prisbordet på väg ner till
tävlingsarenan. Det kämpades rejält i hopp

,o- .S*
om an jul-ffi{W -na skutte bti dom
rätta. Massor av priser delades ut till
dubbelvinnarna, servefantastema och till
alla duktiga frågesportsvinnare.

&a
Solbergs 

t7-ligan 
hade satt ihop en svår

frågesport. Men trots det så hade många
deltagare ett bra resultat.
Efter ett jättefint och superproffsigt
luciatåg var det dags ftir Det STORA
lotteriet.
Ett STORT TACK till a1la Er som hjälpte
till med det enormt fina prisbordet.

Elisabeth hade som vanligt järnkoll på
j ulavslutningens dubbelturnering.

Oj, inte lätt att kasta prick med en tung
pilatusboll

Så här kul var det på julfesten!

Ett arrangemang som detta kräver många
frivilliga krafter och ett stort deltagande av
klubbmedlemmar. Ett JÅTTESTORT
TACK till alla Er som hjälpte till och till
alla Er som gjorde vår julavslutning så

Hm, hur går den här grenen till?



Fr. v. Eldsjälen Tomas Thärnström, A-
lagsspelarna Daniel Biörck och Mattias Almgren
hjälpte till med sjukampen.

Den f.d. storspelaren Pelle Larsson ftill i en
rysare med 16-15. Enligt PeUs dotter Olivia
"rörde inte pappa på fiitterna tillräckligt... " F.d.
fiirresten Pelle är ju faktiskt färsk Veteran-SM
Yinnare!

Till Vänster klubbens juniorstipendiat Eric
Cederwall som spelade dubbel med den något
yngre Wilhelm Lindqvist.

Trots att minitennisturneringens
ftirstapristagare redan tagit ftir sig av prisbordet
Yar det sYårt att välia fiir

Från minitennisturneringen ovan och nedan.



Rookieserien

I år har vi haft en himla massa bra matcher
i Rookieserien som inte är fzirdigspelad.
Men vi kommer att hamna på en fin
andraplats. Danderyd kommer ta hem
segem. Vi har haft tur i några matcher och
lite otur i andra matcher. De som har spelat
är Martin Haas, Emma Regn6r, Elsa
Melander, Christoffer Solberg, Fredrik
Engerwall, Oscar Waern och Jesper
Återlund. Det käms lite tungt att falla med
en match men ni har gjort ett kanonjobb.
Dessutom har ni vart väldigt snälla mot
varandra genom hela serien. Nästa anhalt
ltir lagspel iir F o Pl5.

Då syns vi igen.
Kram Björnen

En solskenshistoria

Tio minuter lore klubbens årsmöte kom
Börje Eriksson in på kansliet.

Jo, sa Börje det är så att jag tycker att
klubbens verksamhet är suverän for alla
åldrar. Ung som ä1dre, såjag tiinkte lärnna
en liten gåva. Jag örstår att det är kämpigt
med nya hallen.
Den "lilla"gåvan var en check på 30 000:-!

Stort tack Börje och alla andra som
skänkt möbler med mera tiII
tennishallen!

llösten 2006 slog vi rekord.
När vi räknar alla juniorer som deltar i
terurislekis, tennisskola och hela
tävlingseliten så blir det nästan 520
juniorer. Intresset for tennis i Täby
kommun är med andra ord jättestort.
Och självklart zir vi jätteglada ftir detta!
Utöver den vanliga träningen så fylls
hallen av många andra aktiviteter under
terminens gång. Vi har Stockholm Ladies
där yngre tävlingstalanger hjälper till som
bollkallar, äldre tävlingsjuniorer hjä1per till
som linjedomare under fiirbunds serien.

Vi har ett litet divisionsspel ör
tennisskolans elever, "miniligan". Ett
gruppspel lor dom 1'ngsta som spelas på
lördagskvällar och tidiga helgmomar.
Vi har även aktiviteter i slutet av året som
är väldigt uppskattade. Tennisskolans
julavslutning, ett matchspel med mjukboll
på liten tennisbana. En populär tävling som
viinder sig till dom yngsta spelama. 38
spelsugna juniorer har anmält sig till årets
tävling.
Sist men inte minst så startar vi upp det
nya äret med ett nyårs1äger och junior KM.
Vi avslutar med en gemensam finalhelg
under klubbens 60-årsjubileum.
Den största lijrändringen i år, utöver
antalet juniorer är klubbens nya tränare.
Edward Johansson, Lotta Nerblad,
Jonathan Söderblom, Rebecca Tämström
och Alexej Zaitjev, ett ttänafieam som
fungerar suveränt tillsammans med dom
yngre och äldre veteranerna Fredrik
Rogersten, Jonas Öst, Henrik Aare och Jan
Borgström.
Ett stort TACK till alla tränare for en bra
och framgångsrik termin.
Hoppas att Ni nu laddar Era batterier ti11 en
ny och innehållsrik vårtermin.

Från oss alla till ER alla elever och
tränare
En GOD JUL och ETT GOTT NYTT
Ån:

önskar Elisabeth, Björn, Stefan,
Kenneth, Krister och Birgitta

>-



I(änner du till vår arbetsmodell?

Du kommer att öka trätfsäkerheten med din marknadskommunikation och försäljning med vår

arbetsmodell. Den bygger på Account Planning som vi introducerade i Sverige för 15 år sedan

och som vi nu vidareutvecklat och anpassat till våra kunders behov.

Läs mer om vår arbetsmodell och våra kunders framgångar på wwwfalck.se e ler kontaKa

försä jningschefen och vårt tennisess Lennart Lundquist så berättar han mer.

FALCK & CO

N"j.

wÄLLIN6ATAN 2 30X 1246 l0l 64 !T0C(H0LM TEL 03 54541A40 lllfO-6FALCK.St WWW.fALt(.5E
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F l5 lagel - Snubblande nära SM-Culd!

Fabricius, Rebecca Tärnström, Björn Sahlin
(coach), Jennie Brobeck och Othilia Linqvist.

Tjej erna var favoriter i sin division 1 serie
och gjorde det som krävdes. Det var ett
hårt motstånd mot MIK och SALK. Annars
flöt det på. De som har spelat är Jennie
Brobeck, Rebecca Tämström, Charlotte
Fabricius och Othilia Lindqvist. Det
innebar att vi har gått vidare till slutspel lor
andra året i rad.
Slutspelet gick av stapeln på henmaplan
helgen den 16- 17 december. Målsättningen
var att vinna slutspelet. I semifinalen
besegrade vi Ullevi med 2-1 i matcher. I
finalen stä11des vi mot Helsingborgs TK.
Rebecca Tämström vann mot
Sverigefemman Evelina Virtanen i raka
set. Charlotte Fabricius gjorde en riktig
kämpainsats men fö1l till slut mot Beatrice
Cedermark. Därefter var det dags för den
helt avgörande dubbeln. Efter en trög start
arbetade sig Jerurie Brobeck och Rebecca
in i matchen. Vid ställningen 4-6 5-4 hade
de en setboll til1 ett avgörande
supertiebreake. Tywär vände Helsingborg
och LAG-SM guldet var deras. Men det är
inte alla klubbar som kan skryta med att ha
blivit två i Sverige två år i rad!

Tack till a1la som såg till att arrangemanget
på hemmaplan blev så bra! Tack till Bjöm
Sahlin och Elisabeth Lovisin som coachat ,

under hösten.
Kenneth Bergbom
Reds. Anm. Tjejema svarade ävqn flor en
bra insats när de blev lyra i damlagssenen.

Det segrande Helsingborgslaget strax innan
prisutdelning.

Rookieserien
I år har vi haft en himla massa bra matcher
i Rookieserien som inte är fårdigspelad.
Men vi kommer att hamna på en fin
andraplats. Danderyd kommer ta hem
segem. Vi har haft tur i några matcher och
lite otur i andra matcher. De som har spelat
är Martin Haas, Emma Regn6r, Elsa
Melander, Christoffer Solberg, Fredrik
Engerwall, Oscar Waern och Jesper
Äkerlund. Det känns lite tungt att falla med
en match men ni har gjort ett kanonjobb.
Dessutom har ni vart väldigt snälla mot
varandra genom hela serien. Nästa anhalt
ftir lagspel är F o P15.
Då syns vi igen.
Kram Björnen

Kris! Vad göra? Robin Söderting på plats och
inget papper att ta autografen på! Det är lugnt
skriv på tröian!

Vårt F l5 och Damlag. Fr.v. Charlohe



Välkommen till Riflex!

Riflex AB är ett fastighetsbolag som erbjuder ett varierat
utbud av hyreslägenheter och lokaler i Rimbo, Norrtälje,

Råniis och Knivsta

" Har din lokal eller lägenhet blivit för liten?

Ring oss pa RiflexAB så hjälper vi dig.
* Vi bygger - Du hyr
*M äger - Du kan vara tr)'gg
*Vi forvaltar - Du trivs

Ring 0175-746 40 eller ga in på www.riflexse



TA\'LINGSRESULTAT UNDER
HÖSTTERMINEN

Att florsöka summera höstens resultat i
några rader är inte så lätt då vi har så
många och duktiga juniorer som år ute och
tävlar i hela landet!

Martin Hagman vann HS A i JZirfrilla Open
efter idel tresets-rysare. Trots underläge
med 1-5 i avgörande set mot Jiirfiillas
Mikael Gavelin vann Martin till slut! Extra
starkt med tanke på att Martin drogs med
sjukdomsproblem under hela täv1ingen.

Jonathan Söderblom har lyft sin spelnivå
under hösten och var )tterst nära att
besegra Uppsala Studenters elitseriespelare
Robin Akser i Kungens Kanna. Veckan
efter var Jonathan framme i semihnal i
Jenniki Nordic Cup HS A.

Eric Cederwall har riktigt hög högstanivå
och iir en potentiell landslagsspelare om
han fortsätter att ligga i. Segern mot
Sverigeettan Tim von Ollreich i
Gustavsbergs vintertour smäller högt.
Tyvärr blandas prestationerna än så länge
fiJr mycket.

Marcus Åkerström är en annan
påläggskalv. Marcus vann 16-arsklassen i
Spårvägen cup och har under 1S-årsserien
besegrat landslagsspelama Tobias
Blomgren från Mälarhöjden och Patrik
Brydo1f från SALK.

Christoffer Solberg gar från klaftet till
klarhet och hans härliga inställning till att
träna ger resultat! Seger i Lidingöspelen P
12 ftljdes upp med en finalplats i Karby i '
ett år äldre klass! Tidigare i höstas varur
han även Järftilla Open P l2l

Christoffer Solberg har haft en mycket bra
tennishöst.

Millis Heimklo har det lossnat for
ordentligt i höst. Millis har spelat många
bra matcher och fick kröna det med seger i
Bålsta junior'Open P l4 efter att ha räddat
7(?) matchbollar i finalen!!

Fredrik Engervall är en riktig lirare som
har gjort många bra matcher under hösten
och gick till final i Norrtäljespelen P 12

Precis som vanligt åir ni många fler som
fijrtjiinar ett omnämnande men låt mig
konstatera att vi har ett gäng lodda 95-97
som har bö{at röra på sig på
tävlingsbanan. Och det ser jättebra ut!

Stefan

Klubbkänslå! Fr.v. Jonas Brobeck, Jens
Almgren och Anton Norell



Kontorsheadsetet som låter
dig hålla kontakten
Det smarla trådlösa headsetet CN 6210 låter dlq hålla kontalden var d! än befinner dig.
Det funqerar där d! arbetar på kontoret, hemma, I bi en etc. Tack vare den qenla a CN
LinkrM - tekniken, fungerar CN 6210 med både bordste efonen, Bluetootho mobilen
och dln PC-. Headsetet har upp tlll 10 meters räckvidd och upp ti 8 tinrmars taltid.

Du hå ler al tld konJakten med det teknlskt avancerade 6N 6210. 3ll en trendsättare på
kontoret. Upp ev kommunikation och a rbetseffekt ivltet som aldrig tidiqare.

''r I " p" "

CN Neiconl AB SlEtuergå1ån l1 100 28:to(<io nr

Te:OS 691 09 14, ntociqnnei.om.se



Kalendarium fiir vuxengrupp erna 20Aj
8/l Vådenninen startar
2412 413 Träningen instä11d

614 - 914 Triiningen inställd
3014
27 ts

Träningen inställd
Vårterminen slutar

1?2 Våravslutning på Näsaäng.

Frukosttennisen fortsätter eft er jul.
Titta på www.nptk.se for mer info.

Vårterminens loweckor och andra
uppehåll:
5/1 14,/l
23t2 4/3
614 13/4
29 aprll
I juni

Klubbmästerskap
Sportlov v 9
Påsklov v 15

Terminens sista speldag
Grillavslutning Näsaäng

KLUBBMASTERSKAPET
2007. Startar den 5 januari!
Vill du vara med så är det
riktigt bråttom!

Tromben
Ny'edlemstidning utgiven av NPTK, Näsbyparks
Tennisklubb iTäby.

Ansvarig utgivare: Kenneth Bergbom
ld6 och rediger ng: Kenneth Bergbom

Tromben utkornmer med tre nr per år och
disl'bJe'as gratis ti I alla medlenra'.

l\,4ed emsavgift vuxeni 500 kr. Ny'edlemsavgift
barn: 250 kr. Familj: 900 kr.

Tromben har fått s tt namn efter ett otagbad
tennisslag. Det är en mycket bakåtskruvad
stoppboll som slår ned på mottagarsidan men
far tillbaka som en bumerang.

Adress tlll k ubben: Näsbyparks Tennisklubb
Bergtorpsvägen 4'l , 183 64 Täby.
fele: A8-7562202, fax: 08-756 4'1 10.

E-mail: info@notk.se

Hemsida: www.nptk.se

Kansliet har öppet:
l\y'ån, tis, tors och fredag I 18. På onsdagar är
öppet till 20.00

Hallen är öppen för spel a la daaar 7-23.


