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"Vilken kille!". "Jag hade inte en chans" säger Stefan Rykowski efter matchen i
Herrsingel B, mot den nyblivne SALK Open mästaren Jesper Åkerlund.

I detta nummer av Tromben kan du läsa om:
INOMHUS - KM _ EN SUCCE!

NPTK EXPEKT OPENI

RAPPORT nnÅN w,rrn-q.NERNA!

RAPPORT FRÅN vUxENKURSERNA!

JSM 18 o 2.1 !

tn:iNa,RrIPsnrt

BRA JOBBAT ELSA:

INBJTJDAN TILL KM UTOMHUSI



KLUBBCHEFEN HAR ORDET

Inomhussäsongen går mot sitt slut och det
är snart dags att glida fram på gruset.

Del har r arit en inlensiv r inrer med
mängder av aktiviteter ltir alla åldrar och
nivåer.

Bort.'en lrån r år sur erärra tränings-
verksamhet forjuniorer och vuxna vill
jag lyfta fram tre aktiviteter lite extra:

r Stockl,olm Ladies som är ett fantastiskt
evenemang att ha på hemmaplan.

o Vål1 klubbmästerskap inomhus som
samlade 183 deltagare! Vilken vecka
det blev. Stora startfiilt i Generations-
dubbel, Hensingel B och att vi tlck
igång klasser som Damsingel B o C var
extra glädjande. Hatten av lijr Eddie
som gjorde KM till den fest som vi vill
att KM ska vara i NPTKI

. Våra äldre veteraners seriespel,
Upplandstouren, som de deltagande
klubbama NPTK, Äkersberga TK,
Sigtuna TK, Stora Wäsb1' och Norrtälje
TK dragit igång på egen hand. Ett bra
exempel på att allting inte behöver
organiseras av ett lorbund eller en

region. Jag kan garantera att vinstviljan
är lika hög där som i de allsvenska
tennisseriema!

Under utomhussäsongen drar vi igång
några nya satsningar:
. Davids Cup. En Jaglävling ftrsta

helgen i maj.
o Lördagstennis. Dit du kan komna och

spela utan pan ner.
o Damtennis på söndagar.
. Näsaä n€isd ubbe In. sista lrelgen i

augu5l i.

. Näsaängssingellrandicapen sista helgen
i augusti.

. Köp ett sommarkort och boka en
timme tennis per dag.

Lördags- och damtennisen arranseras alla
helger som vi inte anangerar sanlitionerade
tävlingar. Ovanstående nyheter är en led i
satsningen på'inotions- ocl.r

socialtennisen" som inleddes med
v uxenku rser. r uxenlursavslutningar.
frukosttennis och inomhus-KM.

Att vuxenkurserna blir allt populärare tror
jag är viktigt. Det är där vi 1år nya
medlemmar, fler som vill hyra tider m.m.
Jag tror också att vuxenkurser ligger i
tiden. Det passar mänga efter.,om man inte
behöver ha någon att spela med. Det är lite
som att gå på ett gymj men otroligt my cket
roligare! Dessutom blir det socialt ellersom
man lär känna dem som man spelal med.

Om vi till dessa nyheter lägger att r,i i år
arrangerar sommartourstävlingen
Expekt.com Open i vått externa proqram.
kan vi konstatera att vi är en av landets
mest aktiva klubbar även under utomhus-
säsongen.
Mer om allt detta kan du läsa i broschr ren
som bifogats detta nummer av
klubbtidningen.

I mars genomliirde vi en NPTK-dac.
lrcnio nredlemmar lran olika k.llerorier
deltog.
En av många frågor som diskuterades r,ar
divisionsspelet som tappat deltagare under
senare år. Den stora orsaken är att det legat
på de tider sorn blivit över när vi inte haft
seriematcher i allsvenska serien,
Stockholm Ladies m.rn. Det har fått lill
följd att de1 kunnat gå flera veckor mellan
matchema. Den grupp som jobbade med
divisionsspelets utveckling har lagt ett
{iirslag som undefiecknad och styrelsen
tycker är bra. Förslaget går i kofihet ut på

att divisionsspelet ska spelas på fasta tider
på söndagskvällama. Det innebär att
matcherna spelas med större
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regelbundenhet och att flera
divisionsspelare är på plats samtidigt.
Mer info om divisionsspelet kommer
senare.

När man genomltir olika förändringar är
alltid syftet att verksamheten ska bli bättre.
Men det är nästan ofrånkomligt att några
drabbas. I det här lallet är det ni son.r haft
kontraktslider på dessa tider som drabbas.
Det är styrelsens och min lorhoppning att
det ska lösa sig på sikt.

I den slora tennisr ärlden ltirlorade vi mot
Tsrael i Davis Cup efter en rikrig
holmgång. Tråkigt att vi liirlorade men
vilka fighters och ltiredömen vi hade i det
svenska laget!
Matchen i Malmö den 6-8 mars sågs av
800 000 personer i TV8! Det visar vilket
intresse det finns liir tennis även om
uppståndelsen kring matchen självklar1
bidrog till de höga tittarsiffrorna.
För övrigt undrarjag hur lokalpolitikerna
hade gjort om det varit en EM-kval match i
fotboll!?

Alt Andreas Vinciguerra fick hoppa in i
laget visar dels vilken talang han är, dels
att vi ftir närvarande har lite problem med
återväxten. Självklarl hade resultatet
kumat bli ett annat med Robin Söderling i
laget. Samtidigt ärju skador en del av
elitidrottens vardag. Annars har en de1
juniorer börj at göra allt bättre resultat. På
sikt måste ambitionen vara att vi ska få
fram fler spelare på en hög juniomivå. Att
ta det sista steget från intemationell junior-
till seniorelit är oerhör1 tufft. Därltir
behöver vi i svensk tennis få fram fler
spelare som är tillräckligt bra lijr att
ftrsöka ta det sista steget. Om vi ska
lyckas med det krär s n å saker:
1. Klubbama måste hela tiden anstränga

sig fitr att ltirbättra sina tävlings-
juniorer istället ltir att lägga ner
energin på att prata om de talanger som
de inte har. De klubbar som bara går
och väntar på talangen med stort T gdr
ett stort misstag. De kommer nämligen
inle kunna behålla sin lalang. när

han4:ron dyker upp i verksamheten
eftersom det inte finns någon miljö ftir
dom att vara i.

2. Vi behöver skapa liirutsättningar itir att
våra bästa tjejer och killar ska kunna ge
sig chansen tillräckligt länge.

För övrigt ser detju bra ut i tennis-sverige!
Hur många andra idrotter har egna
anläggningar inom- och utomhus?

Dessutom har vi fu1lt i tenaisskolorna och
ett ökande intresse 1ör vuxenkurser-
runtom i Sverige.
Att liire detta spelare som Magnus
Norman, Tomas Enqvist och Jonas
Björkman engagerar sig är också positir.t.
Inte minst PR- mässigt.
Det har även börjat skrivas mer om tennis i
tidningarna, vilket är positivt.

Ta nu chansen att besöka Näsaäng i
sommar. Tennis är en året runt sport!
Näsaängs smörgåsbord är ganska
omfattande:
r Sommarläger
o Socialaklubbtävlingar
o Extema tävlingar ltir juniorer

seniorer och veteraner
. Frukosttennis
. Vuxenkurskvällar
o Lördagstennis
o Damtennis
o Klubbmästerskapen
r Junior- ochvurenkursavslutningar
o Juniorträningar
. Laglräningar
. Äldre veteraner på ltirmiddagarna

Till sist vill jag passa på att tacka;
o Våra ideella hjältarl Utan er skulle inte

NPTK vara den klubb som den är idag!
o Våra sponsorer och sanarbetspartners

ltir ett suveränt stöd.
o Alla tränare och personal för ert

engagemang, kunskap och arbete.

Trevlig sommar
önskar
Kenneth



Vuxenkurser

Vi har idag ca 130 deltagare i våra
vuxenkurser. Alla ska de
ft rhoppningsvis bli aktiva medlemmar
och nå vårt härliga sociala ldubbliv och
delta i alla våra aktiviteter och
tävlingar.

För att nå vårt mål arbetar vi tränare hårt
med flera bitar i träningen. Tekniken,

fl'siken, sociala biten och tävlingsvanan.

Tekniken: För att deltagama ska klara av
en högre nivå av sin tennis strävar vi hela
tiden att utveckla deras slagteknik. I vissa
fall har vi 1ätt kompromissa i tekniken.
Carina Grauers har som bekant en riktigt
bra backhandvolley, men spelar den genom
att Iöra racketen från forehandvolley, som
en vindrutetorkare, och därmed blockera
med baksidan av sin racket. Tappar lorstås
lite i räckvidd, men det fungerar bevisligen
bra trots att Fredrik Rogersten ochjag
sliter vår1 hår i ftirtvivlanO

Fysiken: Smidighet, rörlighet, -
koordination och styrka läggs in r

spelmomenten. Tillika som deltagarna ska

orka och klara av en allt högre nivå av
spelet ska de känna samma sköna känsla,
som när de går av ett workout-pass.

Socialt: Vi vill att det ska ha roligl på
banan. Det ska vara nära till skatt och de
ska kärma av vår hiirliga klubbanda och
visa dem att så här kul har vi på alla våra
aktiviteter.

Tävlingsvana: Vi lägger hela tiden in
tävlingsmoment i träning. Steget ska inte
vara så stofi att delta i våra klubbtävlingar
fijr de som vill. Därftir läggs det ner
mycket tid på serveträning från vår sida
genom kast med boll, träffsäkerhet,
overheadstarl av poäng och naturligtvis
serve i mängd med korg.

Del är även r iktigr an r i lränare i

vuxenkurserna marknadsför de aktiviteter
och tä\ lingar. som stanar på \äsaäng nu.
Läs mera om dessa i vår bifogade folder.

Att vi är på rätt väg visar våra
vuxenavslutningar. I 1.röstas kom det 40
personer mitt i.julruschen och våra
intensir läger på \äsaäng i början avjuni
visar stort deltagarintresse. Vi 1är se om vi
är tvungna att dela upp våravslutningen på
Näsa äng ftr att fi plats med alla. Det är
inte lätt när alla och.jag tycker att det är så

roligtO

Sara Tull från våra vuxenkurser fiill i finalen i
damsingel B, trots den fokuserade blicken.

//Eddie
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Fredrik Rogersten nöter på i vuxenkurserna.
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INNE KM _ VILKEN FEST!

Klubbmästerskapen inomhus blev en
härlig social tillställning där alla
kategorier av klubbmedlemmar slöt upp
både som publik och spelare. Totalt
deltog 140 medlemmar i de olika
spelklasserna i 190 starter. Speciellt
under finalpasset slöt publiken upp, men
under veckan var det stadigt med
intresserade.

Othilia Lindqvist tog hem den hnaste
titeln bland damerna, Damer A, genom att
slå Charlotte Fabricius i en stenhård
tresetare. Charlotte fick slita hårt liir att nå
finalen. På sin väg vann hon över unge
Johanna Olsson, endast 14 år fyllda, i en
oviss match över tre set, tack vare ett stort
fighterhjärta. I finalen, blev Othilia fttr
stark.

Othilia och Charlotte ser så positiva ut att
redaktionen spekulerar i att bildell är tagen
innan finalen i Damsingel A ...

Herrar A vanls av Andreas Hammar
efter att Pelle Larsson inte kunde komma

Pelle Larsson satte flera duktiga spelare på plats
innan han fick kåsta in handduken.

Pelle som avvaktade in i det sista , vågade
inte ta risken att ltirvärra sin skada, vilket
var klokt. Andreas visade sam klubbanda
och var beredd att spela en
uppvisningsmatch istället om det hade
behövts, men lyckligtvis blev damfinalen
så bra. lång och spännande. som vi
hoppats.

Det kanske tulfaste priset liir flest spelade
games, Årets svettdroppe, vam Mats
Wänlund. Mats tog hem Henar B,
Mixeddubbel B med dottern Cindy och
Generationsdubbeln med sonen Robin. På
det var han överlägsen etta med upp mot
200 spelade games .

Så här kul är det att vinna tycker Cindy och
Mats Wänlund. Cindy såg till att pappa inte
vågade något annat än att kämpa trots att han
började bli något sliten mot slutet a\ L\I...

De två andra specialpriserna röstades fråm av
tleltagarna. Årets prestation gick till Todd
Åkesson ftir hans seger över Efic Cedervåll.

v

v

Y

v



v

3

Det tredje specialpriset, Fair Play, gick till
dubbelsegrarna Karin WetterdåVAmelia
Lindqvist.

Klubbettor inne 2009:
A-klasser
Damer: Othilia Lindqvist
Herrar: Andreas Hammar
Herrdubbel: B.Sahlin/F.Rogersten
Mixeddubbel:M. Wänlund/C.Wänlund

Hoffyisade att det flitiga deltagandet i våra
aktiviteter lönat sig genom att vinna Damsingel
B-

B-klasser
Damer: Åsa Hoff
Henar: Mats Wänlund
Damdubbel: K.Wetterdahl/A.Lindqvist
Herrdubbel: J.Orest/L.Bratt
Generationsd. :M.Wänl und/R.Wänlund

Peter Nordlund visar upp sitt fighting-face. Det
ryktas om att han drömmer mardrörnmar oni
Mats Wänlund.

Krister Lundin tog steget från caf6et till banan
och Ilerrsingel C. Med lite fysträning så kan han
nog vinna bucklan nästa år. Tävlingsledningen
planerar nämligen inte atl spela klåssen i bäst ay
tre tiebreake nästa år...

C-klasser
Damer: Ulrica Atterblad
Herrar: Peter Månsson

Anders Syensson liiljde upp sommarens Låg-SM
guld med ännu ett guld!

Veteranklasser
Herrar 55: Anders Björklund
Herrar 60: Anders Svensson
Herrar 70: Christer Koch
HD60 :

HDTO :

C.KocVK.Svensson
C.Koch/L.Lieberg

Klubbmästerskapens prisbord.



Känslan är att Rasmus Nordlund-Atterblad
tycker om att Yinna!

Juniorklasser
Flickor 16: Johanna Olsson
Pojkar 16: Anton Waem
Flickor 14: Elsa Melander
Pojkar 14: RasmusNordlundAtterblad
Flickor 12: Enni Zander
Pojkar 12: Joel Åkerlund
Flickor 10: Cindy Wänlund
Pojkar 10: Philip Olsson

Extra priser
Flest Games:Mats Wänlund
Årets Prestation:Todd Åkesson
Fair Play: Karin WetterdaV

Amelia Lindqvist

Vi som känner Theodor undrår om del är en
hemlig taktisk plan eller en rolig historia som får
Kårin Wetterdal ått skratta mitt under
mixedmatchenl

Richard Solberg balanserar med hand och mun!

"Tänk att det kunde vara så kul att liirlorå"
utbrister Stefan Rykowski efter matchen i IIS
B mot Jesper Åkerlund

Emma Regn6r yisade upp ett riktgt bra spel
trots alla skadebekymmer!

I
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mixeddubbeln.
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Oscar Waern fyrar av en av sina många
klockrena backhånds!

Så glada som de här tjejerna ser ut, får ni nog
lov att titta i reslutatlistan ftir att lista ut vem
som vann FS 14!

Jesper E- Martell laddar ftir en hård
fiirståservel

Nahid Månsson är en duktig eley: Hon har tagit
fåsta på att hon ska ha racketen framfiir
kroppen!

Erik Ceder$,all var inblandad i flera skrällar.
Här stötte han och Andreas Hammar på patrull

Sist men inte minst KNI-KUNGE\ Edward
Johansson!

Stilstudie av Charlotte Fabricius.

Lars Waesterberg, en flitig deltagare i KM.

r Thomas
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Ovanstående tävling gick av stapeln i
Göteborg under sportlovet. Det började
med kval ftr Othilia Lindqvist, Charlotte
Fabricius, Linus Thor och Andreas
Hammar. Othilia som var riktigt taggad
började med att besegra duktiga Sandra
Ahlqvist i två hårda set. Därefter ftll hon
mot Spårvägens fmma Lindgren ien
stenhård tre-setare. Det är en match som
hon normalt sett har bra chans att vinna
men Emma var näst intill felfri och trots att
Otti gör en kanonmatch blev det alltså
ltjrlust. Även Charlofte var taggad och såg
bra ut på träningama infiir matchen men
fick inte alls till det när det gällde och hon
vill nog glömma matchen så fort det bara
går. Linus Thor spelade en riktig rysare
mot hårtslående Andreas Lindqvist från
Lidköping och var faktiskt två bollar från
match.
Andreas Hammar räckte inte heller till
tyvärr trots att det fanns möjligheter. På
måndagen var det dags 1ör huvudtävling.
Marcus Åkerström som har blandat och
gett på slutet ställdes i ltirsta mot
svårspelade Victor Selander från
Lidköping. Marcus hade vaknat på rätt sida
och spelade mycket inspirerat och gav inte
Victor en chans. Av bara farten besegrades
även Axel Lagerlöf komfortabelt. I kvarten
väntade Sverigeettan och slutsegraren
Patrik Brydolf från SALK. Vid 5-3 hade
Marcus en setboll som han tyvär brände ut
med en rak forehand. Därefter vilrte
Brydolf in i matchen och vann 7-6 6-3.
Marcus visade ändå vad han är kapabel till
när han har fokus på rätt saker och det var
en mycket bra insats. Eric Cederwall som
gått från klarhet till klarhet senaste året
fick den roliga lottningen att möta
klubbkompisen Jonathan Kidane i forsta....
Erik inledde med starkt seryande och
retumerande och bllmrnga precisa
grundslag. Erik vann lorsta set. Därefter
tappade Erik sin nivå och bröt matchen vid
l-1 i set p.g.a nackspär och ont i ameiI.
Jonathan Kidane ftljde upp segem mot
Erik med en ny tresetsvinst mot meriterade

Joakim Norström från SALK. Därefter
besegrades Mattias Claesson från Vetlanda
i en mindre bra match. I semifinal väntade
Jonathan Greczula. Kidane inledde oerhört
starkt och var break upp vid två tillfiillen i
ltirsta set. Greczula spelade tätt och
koncentrerat hela matchen och Kidane
orkade inte riktigl hålla ihop sitt spel fullt
ut. 5-7 2-6 blev resultatet. Jonathan gick
även till semifinal i dubbel.

Jonåthan Kidane som dansar tango eller seryar?

Jennie Brobeck som kom till start med en
fiirsk tumeringsseger i ryggen tog två
segrar mot Sofia Häger och Matilda
Hamlin utan att riktigt komma upp i sin
högstanivå. I semifinal viintade Valeria
Osadchenko :om i omgången iman
besegrat toppseedade Paulina
Milosavljevic. Jerurie hade bra kontroll på
spelet och vann de flesta av de poäng det
blev spel om men t).vär servade Valeria
sanslöst bra och Jennie kom helt enkelt inte
åt den. 4-6 3-6 blev resultatet. Jennie gick
också till semi i dubbel tillsammans med
Evelina Virlanen.

Totalt sett är det naturligtvis ett jättebra
facit med fura semifinalplatser och en
kvartsfrnalplats. Men i och med att
samtliga semifinaler var så tuffa hade man
ju kunnat önqka att någon av dem hade gått
vår väg. Det fär bli nästa gang! ! //Stefan
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VTKTIGA DATUM FOR

vÄnn JUNToRER!

t7 april.

Sisto onmälon till
mojkurser och
sommorläger.

8 moj Vår årligo
grillovslutning som Du inte
vill misso.

Klockon 17.OO

på Näsoäng.

fnomhusterminen avslutos med en

grillfest på Nasoang. Den 8 moj blir det
briinnboll för srnå och storo born. Björn,
Elisobeth och klubbens övrigo styrko
finns noturligtvis på plots. Vi tröffos på

fotbollsplon bokom klubbens vockro

onlöggning och håller tummorna för ott
glödjen och vädret kommer ott bli liko
suverönt som förro året.

Vi grillor korvor i en rosonde fort och
jog cir söker på ott ollo kommer aft 9d
hem mcitto och belåino.

DEN 4 JULI-z AUGUSTI
TAR VI ETT LÄN6T
SOMMARLOV MED VTLA OCH
UPPLADDNING

HÖSTEN ANMÄLER DU DI6
TILL 5ENAST DEN 19
AU6UsTI

"Miniligon" öndrode helt
spelform och spelglädjen blev
totol.
.*--- ,:g-Y -g-YT&) rE) 7:ä)tX." 'Y//
Vi hor under fem terminer speloi
"miniligan" och hor under åren gjort
små ändringor på vägen. Höslen 2OO9

öndrode vi på det mesta och jog
tycker ott vi öntligen hor hittot from
till en spelform som fungeror
jöttebro.
Vid varje speltillfalle spelor mon

mångo korto motcher på tid, dubblor
och singlor. Med tanke på ott dei
vimlor ov tolonger i klubben, så hor vi

vid vorje spel tillfalle kunnot bjudo in
14 ivriga juniorer som hor fått spelo

mcssor ov tennis tillscmmons med ett
stort gäng klubbkompisor. Mångo ov

dessa yngre tolonger hor redon
provat sino vingor i "rikiigo
tövlingor"!
/ Elisobetll
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Riflex AB
l lLl v,rDKa NiO R

Vallbyvägen 20,762 51 RIMBO

Iel 0175-23 900, Fax. 0175-23 901

rif ex@rif lex.se &ul,l.if lex.se

Riilex Vårdfastigheter AB
Valbyvägen 20, 762 51 RllvlB0

Te. 0175-23 900 Fax. 0175-23 901

riflex@rlf ex,se, wu.riflex.se

Riflex Bostäder ÅB
Vallbyvägen 20, 762 51 Rlh'lBO

Tel. 0175-23 900. Fax 0175-23 901

df lex@rillex.se, wr,ti'r. rif ex.se

Riflex lndustrifastigheter AB
Valibyvägen 20,762 51 Rl[480
Tel 0175-23 900. Fax.0175'23 901

rf ex@riiiex.se, v,rrnv. riflex. se

Riil*x Fastighelslörvallning AB
Va byvägen 20, 762 51 Rll\480

Tel. 0175-23 900 Fax.4175-23 941

riflex@dflex.se w,,r,ry.riflex.se

Rifiex Roslagsbyggare AB
\"a lbyvägen 20, 762 51 Rl[,{BC

ie. 0175-23 900. Fax. 0175-23 901

riflex@r l1ex.se, wrvwroslagsbyggare se

Riflex Träindusiri AB
Vaiibyvägen 20.762 5l Rl[4BC

Tel 0175-23 900. Fax. 0175-23 9C1

rf ex@riflex.se w,'wt'. riflex. se
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Skedviken AB
Kån:s :11:i r b2 !l ttr \AL
Te|.0175-747 00 Fax 0175-614 10

info@ranasslott.se, wwwranasslott.se

Svea Miijö & flygien AB
GusteJslrrC. 1 !2 77 SCLtEltTl".l'\:A
-fel. 

020-{7 '15 00, Frx. 08'626 56 30

l.wl.,n. sveamiljo. se

Roslagslack AB
Gösvägen 28 761 41 NORTÄLJE

Tel. 0176-773 7t]. Fax.0l76'191 10

wrvr/. rosiaEslack,se
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RAPPORT FRÅN
\.ETERANERNA

Här ftiljer en sammanfattning av våra
tävlingsveteraners resultat hittills i år.

Seriespel
Vi hade hela lna lag i division 1

mellansvenska serien inomlus.
Målsättningen var att minst ett av lagen
skulle vinna och dåirmed gå till SM slutspel
och att inget lag skulle bli nedflyttat. Vi
lyckades med målsättningen eftersom H65
laget vann i överlägsen stil och samtliga
övriga lag hamnade på fiärde plats och blir
därmed kvar i division 1. SM slutspelet iir
inte avgjort i skrivande stund men vi fär
hoppas att vara äldsta "gubbar" lyckas ta
hem SM guldet. Tyvärr lyckades inte vårt
andra H45 lag med sin målsättning med att
vinna division 3 utan man hamnade på
sjätte och sista plats i en mycket jZimn

serie.
Följande spelare har representerat klubben:

II35
Fredrik Waem, Ulf Persson, Ulf ZachaÅas,
Bjöm Stenqvist och Peter Puranen.

II45 lag 1

Bjöm Stenqvist, Jan Rydegran, Peter
Puranen, Per Larsson och Michael
Zetterberg.

H45lag2
Jan Wedsberg, Johan Regndr, Lars
Nordström, Pdr Svensson, Jonas Wetterdal,
Johan Ewetz, Håkan Wittgren, Michael
Zetterberg, Peter Nordlund och Ulf Ek.

H55
Anders Björklund, Anders Svensson,
Cöran Zwahlen. Ulf Ek. Torbjöm
Backvall, Börje Skanberg och Bengt
Göransson-

H6s
Börje Skånberg, Ulf de Faire och Jan ,
Dahlqvist

Veteran SM.
Föna aret blev ju NPTK landets i s?irklass
bästa klubb på herrsidan så det fanns
mycket att ftirsvara i år. Det gick inte
riktigl lika bra men det blev många bra
resultat ändå.

Änders Björklutrd blev mästare i både mixed
och herrdubbel samt nådde kvartsfinal i 55 års
klassen-

I dubbel spelade Anders med Göran Zwahlen
(bilden) som därmed också blev svensk mästare.

Vi hade också två spelare i semifinal,
niimligen ltjna årets finalister Fredrik
Waem i H40 och Ulf de Faire i H65. Nu
mötte dom samrna motståndare som i
finalema ftirra året. Fredrik fiirlorade en
jämn match mot sin tidigare klubbkamrat
Kenneth Johansson som därmed fick
revansch och även Ulf fick tyvärr ge sig
trots bra motstånd.

Veteran RM
Veteran DM har fit1 nytt namn och heter
RM, dvs regionsmästerskap 1}ån årsskiftet.
Det blev en hel del fiamgångar ftr NPTK i
premiärupplagan. Bjöm Stenqvist fortsatte
att visa samma fina form som i höstas och
vann H45 klassen medan Anders Svensson
och Börje Skånberg gick till final i H60
respektive H65. Anders Bj örklund vann i
mixed och gick till semifinal i H55.

Anders SveriBson
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I(M-SNACK
lnmäl u till ltlu[[mästerclaRon
. Här hittar du anmäIningsaffisch och information om KM,

som spelas 8 - 23 augusti,
I augusti startar årets största

tennisfest med mängder av
Kl 13.30: Damer B
Kl 15.00: Herrar B
Kl 16.30: Generation Ä
Kl 18.00: Mixeddubbel Ä

Bana 1
Kl 09.00: Herrat 55

Kl 10.30: Poikar 10

KI12.00: Flickor 14

Kl 13.30;

Kl 15.00; Herdubbel 65

Kl16.30; Generation B
Kl 18.00: Mkeddubbel B

Lördag22/8

FINALDAG
Centre Court
Kl 08.30: Heru 65

Kl 10.00: Damdubbel Ä
Kl 11.30 Hendubbel A
Kl 13.00: Damet Ä
Kl 15.00: Herar A
Bana 1

K108.30: Flickor 16

KI10.00: Pojkar 16

Kl 11.30: Herrdubbel 75

Kl 13.00: Damer A
Kl15.00: Ileuar A
Bana 3
Kl 08.30: Herar C
Kl 10.00: Damer C

KI11.30: Po jkru 12

KI13.00: Flickor 12

Klubbhusets trappa
Ca ld 17.00 Pdsutdelning
Kl 19.00: Näsa Angs

Kräftskiva:Vuilkolr.rnar alla K1\{-
deltagare med familj er. Sång dars och
pdsutdeJrirg på progratrmet.

spännande inslag.
Klubbmästerskapen ute är den
tär ling med de största anoma i
ldubben. Första r ldubbmästaren
korades redan 1946 och nu har du
möflighet att skriva in dig i
klubbhistorien. Det är i KM hela
klubben samlas och tävlar och
umgäs tillsammans. i

sommarvätmen på Näsa Ang, Det
* hdr vära damer och herrar, tjejer
och killar mäter sina krafter

Välkomna till Näsa Äng!

Söndag 2 augusti
Sista anmälningsdagen
Nisa Ang e.ller eddrc@Lrf t-\. se

Måndag 3 augusti
I<M l-ottniag kl 19.00

Onsdag 5 augusti
Match- och tidsscherna kl 19.00

r-äsa Äng och s'q'g'.lptk.se

Lördag 8 augusti
Första speldagen
K.NI:s första matcher sätts +iång.

Söndag 1618

FINALDAG
Centre Court
K109.00: Herrar 75

Kl 10,30: Flickor 10

Kl12.00: Pojkar 14

KM-s nyhetsbrev
IA4-s nyhersbrev kommer ut under

namnet KM-snack I nyhetsbrcvet
korrrmer resultat och komrnentarer
matdrema, spelptogram och förslås
,nå blickar lramår med i
spelprogammet rrled analyset att
6lnas.

Sponsorer
Vill ni vara med och sponsra I{M,

grnorn direkr stöd nlJ de1-aganra ria
prispengat och varupriser eller genom
att stödja tivlingen i stort I(M r.rar ut till
runt 140 deltagare och publik

Klassbegränsrfngar
Henar B-klasser
- Ejr.unnit "B'klassen 04 08"
Herar C,

Ej vunnit "C-ldassen 0'1 08

Endast senioter
Damer B-klasser
- Ei i'unnit "B klassen 0.1-08"

- Endast d.amer

Damer C
- Ej r-unnit "C klassen 04 0E"
- Endast dal-rcr och seniorer
Generationsdubbel
- Fndasr med b.rrr, l,.;rnbrrr.

osv,

Pojk-ar 10 och Flicliot 10

- Äla set startar vid 2-2 i ga-me

.. .och natudign.is
en hel del roliga rnlägg under

pågaende spel från åskadatplats i stil
med:

nu har han nog fått gumrniann.
ånej! , nu blir det dubbelfel, r.ågar'

inte trtta.

v
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NÄSBYPARKS TENNISKLUBB INBJUDER HÄRMED SINA MEDLEMMAR TILL

LORDAG SAUCUSTI. TORSDAG
Klasser

2. Herrar B
5. Damsr B
7 .Ilercar 55 (födda -54 o tid,)
9. Herrar 75(födda -34 o tid.)

TAVLINGSFORM:
SENASTE ANM.DAG:
LOTTNING:

AKTIVITET:
PRISI]TDELNING:
BXTRA P.:{ISER:
TÄVLINGSLEDARE:

Regerande mästare
Anton Waern

äffiffip

Ingvar Fagerberg
14. Hendubbel 65(födda -44 o tid.) M Campos/L Waesterberg
16. Mixeddubbel A
17. Mixeddubbel B
1 8. Generalionsdubbel A
19. Generationsdubbel B
22. Pojkar 14(födda -95 o sen.)

23. Fiickor 14(1bdda -95 o sen.)
26. Pojkar 10(födda -99 o sen.)
27. Flickor l0(födda -99 o sen.)

Manuel Campos
M.Wänlund/P.Nordlund

LORDAG 15 AUGUSTI - SONDAG 23 AUGUSTI
Klasser Regerande mästare

I - Herrar A
3. Herrar C
4. Damer A
6. I-)arner C
8. Herrar 65(ödda -n4 o tid.l

I0. Herrdubbel A
11.llerrdubbel B
12. Darndubbel A
13. Damdubbel B
15. Hendubbel 75(födda -34 o tid.)
20. Pojkar- i 6(födda -93 o sen.) Christoller Solberg
21. Flickor 16(fodda -93 o sen.) Johanna Olsson
24. Pojkar l2(födda -97 o sen.) Rasmus Nordlund/Atterblad
25. Flickor,l2(födda -97 o sen.) Enni Zander
28. Kräftskiva Björn Sahlin

Iläst av 3 set. tiebreak vid 6-6 i alla set.

Söndag 2 augusti. Klubbhuset, eddie@np&lg
N{ånrlag 3 augusti kl.19.00, Näsa Ång
Seedning NPTK. Gratis kaffe och kaka.

MATCH- & TIDSPROGRAM: Onsdag 5 augusti, NPTK-hallen,www.nptk.se
ANMÄLNINGSAVGIFT: Betalasvidförstamatchen.

P.Nordlund/R.Nordlund-Anerblad

Wilhelti Lindqvist
Enni Zander

På och kring Näsa Ängs grusbanor.

Sker i samtliga klasser på finaldagarna.
Flest antal KM-games,Årets bragd-pris, Fair pla,v

Edrvard Johansson

Avgift el. Guldkort
160 kr
160 kr
160 kr
160 kr
160 kr
80 kr/pers
80 kr/pers
80 kr/pers
80 kr/pers

100 kr
100 kr
100 kr
100 kr

Avgift el. Guldkort
160 kr
160 kr
160 kr
160 kr
160 k

B0 kr/pers
80 kr/pers
80 kr/pers
80 kr/pers
80 kr/pers

100 kr
100 kr
100 kr
100 kr

16 AUGUSTI

Klubbmiisterskap I Nösbypa*s Tennisklubb ute 20A9 Niisa Ång



KONSTEN ATT VAR{
LAGLEDARE

Närjag fick erbjudandet att bli lagledare
liir de äldre veteranema liir säsongen 2009,
tvekade jag inte länge innan jag tackade ja.
Det kundeju inte vara så svårt att bland ca
60 registrerade pigga veteraner ta ut ett lag
bestående av 3 damer och 12 herrar.
Dessutom skulle jag bara vara en "halv
lagledare". Vi skulle vara två som delade
på hedersuppdraget.

Veteranema tränar (alternatitt motionerar )
två gånger i veckan i NPTK-Hallen.
En del spelar 2 timmar per gång, en del 1

timme-
Några konditionsfenomen spelar faktiskt 3
timmar per gång. De allra flesta spelar
dubbel, men vissa tycker att singel är
roligast däribland en del "8O-plussare".

Nåväl här gällde det att göra en rivstart.
Jag insåg att en bra fungerande
kommunikation med lagets medlemmar
är en av nycklarna till framgång. Således
bytte jag ut min gamla långsamma
modemuppkoppling till ett modernt
snabbt mobilt bredband. Detta gladde
särskilt mina teknikfrälsta bambam, som
nu kunde skicka bilder till morlar utan att
blockera hans dator. Sedan ägnade jag flera
dagar i hallen åt att tala med presumtiva
lagmedlemmar ltir att fä deras e-
postadresser.

Nu började problemen. Flera hade inte

dator! Bland
dem som hade en dylik maskin var det
många som inte hade en fungerande e-post.
Alltså fickjag i dessa fall gå över till plan
B, att använda den gamla hederliga
tele lo n en.

Förutom att ringa skickadejag via mail en

forfrågan om vilka som kunde ställa upp i

nästa match i Upplandstouren.
När svaren så småningom droppade in,
började jag verkligen inse vad det innebär
att vara lagledare. Här foljer några axplock
av svaren:

på släktingar.

En skulle till Spanien fiir att spela golf.
En skulle till Åre ftir att åka skidor.
En skulle åka skidor någon annanstans i de
svenska {ällen.
En nöjde sig inte med Sverige utan skulle
till Verbier fiir utliirsåkning.
En reste till Guadelope.
En hade rest till Sydafrika lor en längre
tids vistelse.
Dessutom var en del skadade och en del ur
form, vilket man får räkna med även i
yngre äldrar.

Som ni ser påminner en lagledares
vedennödor en hel del om "Sagan om de
tio små negerpojkama".
Ja inte Agatha Christie's klassiska deckare
ltirstås, där personema mördas en efter en-
utan den ursprungliga versionen.

Nu undrar naturligtvis den intresserade
Iäsaren, med tanke på svårighetema att få
ihop ett lag, hur det har gått hittills i
matcherna. lnte så tokigt faktiskt, två
vinster och en liirlust.

Äterstår ltir vårsäsongen en hemmamatch
mot Åkersberga som bör ge en klar vinst
under itirutsättning att vi fir hem någon
eller några av negerpojkama/
negerflickoma".

Till hösten skall jag ta mig en funderare
om jag vill fodsätta som lagledare. Det
linnsju andra saker i lir et än tennis.

/ Lars Anglered

v
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NPTK EXPEKT OPEN
NPTKJUNIOR OPEN

Många var med och spelade i våra egna
tävlingar som spelades under sportlovet.
I ar var vi ltir liirsta gången över 200
deltagare!

Massor av fina resultat gjordes av klubbens
egna juniorer. Här kommer ett urual.

Erik Cederwall och Jennie Brobeck tog
herr herr- och damsingeln i den ltirsta
upplagan av Expekt Open.

I PS l6 tog sig Christoffer Solberg till semifinal.
Det mest positiva var att Christoffer höll en
jämn nivå isitt spel.

Anton Waern gick till final i PS 16 efter m)cket
ö\ et tygande sprl.

Robin Nordlund-Atterblad fastnade inte på bild
men spelade väldigt bra och gick till final i PS
l2t

Johanna Olsson har gått från klarhet till klarhet
på senare tid. I ett mycket namnkunnigt starlfält
tog sig Johanna Olsson till final i FS 16. Johanna
Yann bland ånnat mot Sverige elvan Johanna
Hallgren

Avslutningsvis så gick Cindy Wänlund till final i
FS 101 Både yngre och äldre juniorer visade
pl.ov på jätteb(a tennis och vi tränare känner oss
stolta och glada. I Elisabetlt

Inget fel på Jennies fokus här inte!

Joel Äkerlund vann PS 1l utan setfitrlust efter



TRANARTIPSET MED
STEFAN Åsr,rx

KRAFT

Som säkert de flesta som tittar på ATP och
WTAtennis på TV, har noterat så sker det
en ordentlig kroppsrotation i höft och axlar
i gmndslagen och serven. Axlarna roterar i
princip I 80 grader vid ett tillslag. Detta
skapar självklart kra11 som är en nödvändig
ingrediens i modem tenr.ris. För att kunna
använda dig av denna teknik krävs det att
du har tid på dig och perfekt balans annars
är risken stor att du grovmissar. I trängda
situationer väljer därlor till och med
proff'sen enklare och säkrare lösningar med
mindre kroppsrotation.

LÅS AXLARNA FÖR PREC]SION

I volleyn däremot är det inte kraft man
eftersträvar utan precision! Detta betyder
att du ska göra det motsatta d.v.s låsa
axlama. Detta gör att du kan ltira racketen
framåt längre i slagets riktning vilket ger
dig en större precision och pricksäkerhet.
Som regel har du också mindre tid på dig
när du är framme vid nät. Om du däremot
skulle ha mycket tid på dig kan du ju
anrända rolleldriren det rill säga en

forehand eller backhand innan studs.

Lycka till!

Srelan

BRA JOBBAT ELSA!!

Under 2007-2008 skördade Elsa Melander
stora framgångar i de nationella
juniorrär lingama. Förurom segem i

distriLlstävlingen Kalle Anka Cup nådde
Elsa semifinal i både junior-SM och
Båstadtennis. Elsa slutade också 3:a i
Catella Junior Masters med hela
Sverigeeliten på plats. Men nu var det
faktiskt inte Elsas tävlingsmerjter vi vill
lyfta fram utan hennes långsiktiga och
tålmodiga tänkande.

Hm, hur var det nu jag skulle göra igen
funderar Elsa.

Elsa har under inomhussäsongen gjort
omlattande tekniska fträndringar i både
grundslag och serve vilket oftast på kort
sikt liirsärnrar tävlingsresultaten. Detta har
hon gjorl med en mycket bra attityd och en
rToggrannlet och vilja att göra rätt hela
tiden. Hon har dessutom gioft det med ett

Fon humör och kunnat skänka sina
träningskamrater en omtanke då och då. Vi
tycker aft det är starkl gjoft av Elsa
eftersom hon i sin värld skulle kunna
upplatta det som att hon har mycket att
lorlora på att göra dorn här Iörändringama.
Men av det har det inte märkts ett spår!
Och vi är dessutom övertygade om att det
är precis tväft om. Om man i slutändan vill
se hur duktig man kan bli är
tävlingsresultaten i unga år inte av någon
stöne betydelse utan snarare vilka
tennismässiga, fysiska och mentala
kvaliteter man har odlat under tidens gång.

Tränarna



yhet!

Gott som är bra för tänderna!



PRESSTOPP PRESSTOPP!

Precis när sista handen läggs på
redigeringen av detta nummer nås vi av tre
glädjande nyheter, som du kan läsa om på
nedanstående rader.

LAG- SM GULD TILL H 65 OCH
NPTK!!!

Fr.v. Jan Dahlqvist, Börje Skånberg och Ulf de
Faire

Deltagande lag var Ullevi TK,
Lugi, Skellefteå och NPTK.

Toppseedade var \ PTK och Lugi som
lottades emot Skellefteå resp. Ullevi.Vår
öppningsmatch mot Skellefteå var
naturligtvis betydligt enklare än den Lugi
fick.Vi vann också tämligen enkelt våra
singlar ( 6-0 6-2 resp. 6-2 6-0 ) och
dubbeln, men den ltirst efter tre set.

Lugi fick som väntat en mkt tuff match
mot hemmalaget, Ullevi TK.

I hnalmatchen vann sedan NPTK med 3-0
över Lugi. Ulf de Faire besegrade i 1:a

singeln Caj Sollin med 6-2 6-4 och därefter
steg Jan Dahlquist fram på 2:a singeln och
presterade troligen en av sina bästa
matcher någonsin och kämpade ner Jan-
Erik Friberg med 4-6 6-3 I-0 ( l0-3 ).I
slutet av matchen mot Caj Sollin tittade jag
lika mycket på Jannes match på banan
bredvid.Jannes taktik att hålla igång bollen
och fä till mycket vinklade slag fungerade
perfekt och Friberg fick springa mkt och
blev också allt tröttare. En oerhöft stark
insats a\ Janne ! -
Vi vann därefter den betydelselösa dubbeln
efter tre set och Lag SM i H65 var vurmet!

Nu vill vi allt ha med Börje
fortsäthringsvis. Det sägs att han triinar
kondis nere i Evian. Det kommer säkert att
behövas till uteserien om vi skall kuru.ra
vinna den också."

Hälsningar
Ulf de Faire

JESPER ÅXNRT,UIII VANN
"THE DOUBLE" I RM!

Jesper Äkerlund går från klarhet till
klarhet. \1ss hemkommen lrån sin
landslagsdebut i England vann han både
singel och dubbel i Regionsmästerskapen.
I dubbel visade Jesper och hans partner
Carl Söderlund från Saltsjö- Duvnäs att
SALK Open vinsten inte var någon
tillfiillighet genom att utan setliirlust vinna
dubbelklassen.

I PS 12 mötte Jesper och Carl varandra.
Det blev en svängig match där Jesper
avgick med segem efter setsiffiorna 0-6 6-
4 6-0

Roligl for Jesper som har en strålande
säsong bakom sig. Det viktigaste är dock
att Jesper fortsätter med att våga utveckla
sin teknik och sitt spel.

Det var flera andra som spelade bra i RM.
Ett extra plus i kanten dock till fuchard
Solberg som ett år ung gick till kvartsfinal
i PS 14. Oscar Waern som gick till final i
PD 14.

JENNIE BROBECKOCH
JESPER ÅXNNT-UNO TTTT,
BÅSTAD!

Jennie Brobeck har blivit uttagen Svenska
Tennisförbundets Elitläger i Båstad.

Jesper Åkerlund har blivit uttagen till
Davis- Cup skolan.

Grattis till två välltirtjänta uttagningar!
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AVTALET pÅ rcÄslÄNc
Näsbyparks tennisklubbs representanter,
Joacl,im Haas och Torbjörn Jacobsor.r
är inne i slutforhandlingar med Täby
Kommun om vårt nyttjanderättsavtal på
Näsaiing. De hoppas kunna komma
tillbaka i nästa nummer av klubbtidningen
och rappofiera om att a\talet är klart.

STÄDDAG pÅ NÄs,+ÄNc Ts
APRIL!

Vår allt i allo Lars Björklund, här "in action" på
välten fiir att göra våra utebanor färdiga ftir
spel.

Kom och hiäln till nå Näsaäne!

Snart är det dags igen att lorbereda
grusbanoma. omgivningen och
klubbstugan ltjr den stundande
utesäsongen.

Lördagen den l8 april med början kl. 9.00
kommer vi att arangera en städdag och
hoppas då att det blir full samling vid
Näsaängbanoma.

Medtag räfsor och ett glatt humör så bjuder
klubben på lortäring.

Väl mött på Näsaäng
NÄSBYPARKS TENN]SKLUBB

Lars Björklund

Tromben
Medlemstidning utgiven av NPTK,
NäsbyparksTennisklubb.

Ansvarig utgivare: Kenneth Bergbom
Idd och redigering: Kenneth Bersbom

Tromben utkommer med tre nr per år oclr
distribueras gratis ti11 alla medlemmar.

Medlemsavgifter:
Senior: 500 kr.
Bam: 250 kr.
Fanilj: 900 kr.

Adress till klubben:
Näsbyparks Tennisklubb
Bergtorpsvägen 41.
183 64 Täby.
Tel: 08-756 22 02. fax: 08-756 41 10.

E-mail: info(dnptk.se
Hemsida: \r.ww.nB1köE

Kansliet har öppet: Måndag - fredag 9-18.

Hallen är öppen fiir spel alla dagar 7-23.

Klttbbtidningen Tromben har fått sitt namn
efter ett otagbart lennisslag. Det tir en
ntycket bakåtshtryad stoppboll sotn slår
ned på mottagarsidan nten far tillbaka sont
en bLonerang.
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