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Vild glädje efter att damlaget besegrat Växjö TS och därmed som nykomlingar hängt kvar i elitserien!  

Björn Sahlin håller på bilden ett snyftande tal som redan är legendariskt i damlaget. 

 

 

Svensk elittennis följer inte sina egna regler! Vem blev årets eldsjäl?  

 

Julavslutningen – En fest!  Tränartipset med Magnus! 

 

Stockholm Ladies!   Jockes klubbbrev! 

 

Damlaget kvar i elitserien!  Vem blev årets junior? 

 

 

   

       
 

 

 



NPTK;s värdeord Kamratlighet, 
Ödmjukhet och Vinnare gav förnyat 
elitseriekontrakt för damlaget              
 
Jag är så stolt över de här tjejerna att jag 
saknar ord. Det sägs att jag snyftade när jag 
samlade laget efter sista matchen. ALLA 
bidrog till att vi kunde klara av det här! 
Eftersom jag saknar ord har jag bett bossen 
klippa in lite bilder. Kram från Björnen 
 

Anette lyckligt leende efter att hon slagit in matcbollen 
mot Växjös duktiga Kajsa Rinaldo-Persson. Då var 
kontraktet säkrat. 
 

Enni Zander tog trots en krånglande rygg två oerhört 
viktiga segrar mot Tabergsdalen. 
 

Alla som såg Kristina Andlovic spela imponerades av 
hennes, händer, träff och blick. Matchen mot Donika 
Bashota var högklassig! 

Anette Munozova och Jennie Brobeck svarade för flera 
bra insatser i dubbelspelet. Under deras dubblar mot 
Tabergsdalen och Växjö var stämningen elektrisk i 
hallen.  
 

Angela Roesler svarade för en stark comeback efter 
skadeproblem. Elsa Melander fastnade inte på bild men 
var också med i damlaget! 

 
NPTK:s Herrlag vägde för lätt i 
elitserien ( Europa League ) 
 
Jag tvingas konstatera att vårt herrlag spelar 
div. 1 nästa år. Det var egentligen aldrig nära. 
Visst kan man vända och vrida på 
resonemanget och tycka att vi var värda en 
poäng mot KLTK och kanske ytterligare en mot 
Lidköping men sanningen är att vi mötte för 
bra lag. Vi fick en första inblick i det när vi 
mötte Uppsala TK i den andra omgången. 
Uppsala betraktade vi inför serien som ett lag 
vi hade vissa möjligheter mot. Väl på plats 
tvingades vi konstatera att både holländaren 
Boy Westerhof och tysken Marcel Zimmerman 
var på plats för att komplettera Daniel Berta i 
Uppsalalaget vilket förändrade 
förutsättningarna drastiskt.   

Forts. på nästa sida              
 
 



Forts. från föregående sida 
 

Christoffer Solberg och Mikael Ekman tog en 
imponerande seger mot GLTG och pressade Elias Ymer 
och Luckas Renard till 8-10 i matchtiebreak. 

 
Överhuvudtaget var vi underdogs i alla 
lagmatcher och i de flesta delmatcher. Vi tog 
poäng mot Lidköping och GLTK men resten 
blev för tufft. 
 

Positivt var att Axel Fries, Richard Solberg, 
Johan Claesson och Jesper Åkerlund fick spela 
sina livs första elitseriematcher  
 

 
Jag minns speciellt Öhrvall/Åkerlunds 
sensationella seger mot Patrik Rosenholm och 
Eric Ahren Moonga, Mikael Ekmans 
sisuladdade seger mot lovande Sam Taylor och 
den ytterst värdiga insatsen i den 
betydelselösa matchen mot Fair Play i Malmö 

där Wimbledonmästaren Fredrik Nielsen i par 

med Pablo Figueroa fick svettas ordentligt 
mot bröderna Solberg innan de kunde sy 
ihop matchen i tiebreak. Med i laget var: 
Christoffer Solberg, Magnus Öhrvall, Johan 
Claesson, Robin Brage, Axel Fries, Mikael 
Ekman, Jesper Åkerlund och Richard Solberg. 
Nu laddar vi för nya utmaningar i div. 1. 

      Stefan 

 
Brev från Damlaget 
 

 
 
Vi vill tacka Alla som hejade på oss under 
hemmamatcher i Elitserien. Vi uppskattar 
verkligen stödet och har tyckt att det varit 
extremt kul att så många i klubben stöttat vårt 
lag. Det har verkligen hjälpt oss att tända till 
lite extra. 
Vi vill även tacka alla som hjälpt till under 
serien: domare, linjedomare och bollkallar, 
cafépersonal mm. Victoria Turina som ställt 
upp som reservspelare när laget inte varit 100  
hela. Stefan och Magnus som hjälpt till och 
coachat under hemmamatcherna, Todd för de 
roliga presentationerna och stöd/coaching, 
Kenneth som även han har coachat och stöttat 
oss.  
Ett tack till Björn som varit med på alla 
matcher och orkat stå ut med oss i en HEL 
månad, det kan inte vara lätt att ha med oss 
att göra :) 
 
Hoppas att vi ses igen under Elitserien 2015! 
/Kristina, Angela, Jennie, Anette, Elsa, Enni 

 

 
Rookieserien 
 
Vårt rookielag har kämpat på ett strålande vis 
och kom på tredje plats av åtta lag i 
Guldserien. Vi gick runt på hela nio spelare! 
Tilde Höweler- Lundin,  Sara Schalin, Julia 
Thorén,Vincent Turina, Alexander  Holm, Eliott 
Jarosz, Uriel Jennel, Gustav Hasslegren  och 
Simon Fällman var de som spelade i laget. 



En som vanligt intensiv höst för 

NPTK 

 

Bäste medlem,                                                              

Nu är det jul igen och det märks även i vår 

tennisklubb. 

I år har hösten gått väldigt fort. Kanske beror det 

på det fina vädret och den förlängda 

utomhussäsongen. Eller också beror det på alla 

aktiviteter som vi erbjuder våra medlemmar. 

Under hösten har våra medlemmar haft 

möjligheten att delta eller uppleva följande 

aktiviteter i vår tennishall: Frukosttennis, 

lunchtennis, vuxenkurser, höstlovsläger, Stockholm 

Ladies, elitseriespel för damer och herrar, 

gruppspel och en massa annat. 

Elitserien som i år minskats ner till 8 lag på både 

dam och herrsidan, från tidigare 12 lag, visste vi 

skulle bli en tuff utmaning för båda våra lag. Våra 

damer som inför den sista omgången hade allt i 

egna händer för att rädda elitseriekontraktet 

mötte favorittippade Växjö TS. Sista matchen stod 

mellan vår Anette Munozova och Växjös Kajsa 

Rinaldo-Persson. Anette vann första set men 

förlorade andra. Matchen skulle avgöras med ett 

supertiebreak. Stämningen i hallen gick att ta på. 

Anette hade tidigare under serien förlorat två 

supertiebreak men lyckades hålla nerverna i styr 

och vinna med 10-4. I och med detta klarade säg 

tjejerna kvar i högsta serien. Jätte grattis från hela 

klubben. Herrarna hade om möjligt en ännu tuffare 

uppgift och dessutom ett antal skador i laget. Trots 

allt gjorde laget en bra serie men lyckades inte 

klara sig kvar i högsta serien. Dock har vi gott hopp 

inför nästa år då flera av våra spelare fortfarande 

har utvecklingskurvor som pekar uppåt. I en av 

matcherna så hade vi ingen singelspelare över 20 

år.  

I denna krönika vill jag som vanligt också nämna 

vikten av ideella insatser. På årsmötet i september 

så belönades en av våra riktiga eldsjälar med att bli 

utsedd till hedersmedlem i klubben. Denna person 

har gjort fantastiska insatser för klubben under en 

lång period med bland annat 10 år i styrelsen, 

drivit vår största kommitté (tävlingskommittéen) 

oerhört professionellt. Han har också sätt till så att 

vår ekonomifunktion har en bra rapportstruktur 

vilket gör att vi känner stor säkerhet över hur 

klubben går ekonomiskt. Jag vill gratulera Michael 

Fabricius till att mycket välförtjänt blivit utnämnd 

till hedermedlem. Jag vill också passa på att tacka 

Lena Olsson för fantastiskt arbete med cafét på 

Näsa Äng. Lena har efter 5 års intensivt arbete med 

vårt café valt att enbart satsa på tennisen 

framöver. Gunilla Lenas vapendragare kommer 

fortsätta sitt arbete med cafét. (klubben söker 

dock ytterligare en person som har möjlighet att 

hjälpa Gunilla med driften av Näsa Ängs café) 

Vidare vill jag också passa på att tacka Lars 

Björklund för ett fantastiskt arbete med våra 

anläggningar både inne och ute. (se reportage 

längre fram i Tromben) 

Nu står julen inför dörren och vi har som vanligt 

avslutningar i hallen för både juniorer och seniorer. 

Direkt efter årsskiftet arrangerar vi 

klubbmästerskapen inomhus och undertecknad ska 

försöka delta i minst två klasser. Kanske blir det 

deltagarrekord igen. 

Jag vill som avslutning på min krönika passa på att 

tacka vår fantastiska personal som gör ett jättejobb 

med att utveckla vår klubb. Alla är otroliga på sitt 

sätt och tillsammans är ni oslagbara. Tack!  

God Jul och vi ses under KM! 

Joachim Haas 

Ordförande NPTK 

 



Som NPTK medlem får du fi na fördelar
när du köper din bil hos Audi Danderyd.
 
Vilken Audi är din drömbil? Här nedan ser du ett prisexempel på en A4 
Sports Edition Active. Som NPTK medlem så ingår även fri service, fri
försäkring och gratis tvätt vid dina servicetillfällen. Välkommen in till
oss eller kontakta och berätta vilken modell du vill att vi ska räkna på.

Fördelar för dig som NPTK medlem

» Fri service i 3 år eller 6000 mil 
» Fri försäkring 1 år
» Gratis tvätt av bilen vid ditt servicebesök

Audi A4 Sports Edition Active 2.0 TDI 150 hk quattro 

» Sportchassi (Går att frångå)
» 18" Aluminiumfälgar
» S line exteriörpaket
» Parkeringshjälp bak
» Farthållare
» 3-ekrad multifunktionsratt
» Förarinformationssystem med färgskärm

» Xenon plus
» Sportstolar fram
» RPM-Paket
» Förvaringspaket
» Bluetooth
» Radio Concert
» quattro

Prisexempel

 Pris inklusive utrustning

295.000 kr

3.360 kr/mån*

Fredrik Wallin
0850333478
fredrik.wallin@audistockholm.se

Mikael Olson 
0850333592
mikael.olson@audistockholm.se

Fri service i 3 år eller 6000 mil samt Fri försäkring 1 år. *Avbetalning 36 månader samt vid 20% kontantinsats. Rörlig ränta baseras på VWFS basränta (okt 2014)
Uppläggnings och administrationsavgift tillkommer. Kan ej komineras med andra ramavtal eller rabatter. Erbjudandet gäller NPTKmedlemmar tom 31 maj 2015.

Audi Danderyd
www.audistockholm.se · mån–fre 9–18, lör-sön 11–16

DANDERYD
Ryttarvägen 2
Tel 08-503 336 10



Varmt välkommen för tandvård i privat regi, 
där tandläkare, tandhygienister och specialisttandläkare 

fi nns under samma tak! 

Öppet alla dagar: Måndag – Söndag

www.tandlakargruppentaby.se

08-758 50 40

Du hittar oss på plan 6 i TÄBY C Norra Galleriagången, mellan Systembolaget 
och Blomsterpassagen, i samma hus som Studio Ava och Memira Ögonlaser).

  

Dina tänder 
– vår konst!

• TANDREGLERING
• Allmäntandvård  
• Barntandvård
• Estetisk tandvård



Klubbchefen har ordet 

Svensk elittennis klarar inte av spel på 

fyra banor! 

Ett fantastiskt Klubbmästerskap väntar! 

 

NPTK har under senare år förlorat två frågor i 

föreningen Svensk Elittennis. Den ena var att skära 

ned elitserien från tolv till åtta lag på herrsidan.  

Det anser vi vara fel. Det är trots allt (tyvärr) 

många fler manliga än kvinnliga spelare som tävlar. 

Dessutom är svensk tennis i ett läge där vi behöver 

satsa bredare. 

Den andra frågan handlar om själva 

arrangemangen.  Där har vi envist drivit åsikten att 

hemmalaget ska få avgöra om man vill spela 

singlarna på två eller fyra banor.  

Att spela på fyra banor innebär att en klubb av vår 

storlek tvingas använda 80 % av anläggningen till 

hemmamatcherna. Inte helt lätt att då pussla ihop 

tennisskolan, vuxenkurser m.m.  I år fick vi 

dessutom hemmamatcher tre tisdagar av fyra. För 

storklubbar som exempelvis SALK, KLTK, GLTK och 

FAIR Play är allt detta förmodligen inget problem. 

NPTK drev den här frågan till omröstning på Svensk 

elittennis möte i Borås den 8 februari. När vi 

förlorat frågan sa vi att vi givetvis kommer att 

respektera beslutet men att vi också då förväntade 

oss att alla klubbar följer regelverket kring, 

domare, bollkallar etc. Det var alla klubbar 

överrens om.  Nu när årets elitserie är färdigspelad 

kan jag konstatera att det på många håll inte 

fungerat alls. Sveriges största klubb Fair Play och 

de som drivit frågan hårdast hade exempelvis inte 

en enda bollkalle på plats när vi mötte dem i sista 

omgången. I andra matcher har det saknats 

bollkallar i dubblarna. Vid ett tillfälle var det två 

bollkallar på banan.  På en del ställen har 

bollkallarna sprungit omkring som yra höns. 

Naturligtvis inte deras fel. Att reglerna säger att 

man ska ha bollkallar innebär väl ändå att de ska 

ha haft någon träff innan seriespelet och fått lära 

sig!? Nu hade huvuddomarna ofta mer fokus på 

bollkallarna än dömandet. Det är lätt att glömma 

bort att bollkallarna är nästa generations 

elitseriespelare. Självklart ökar deras intresse om 

de får uppleva bra tennis på nära håll!  

Beträffande linjedomarna säger reglerna att det 

ska vara två per bana. Det har inte heller fungerat. 

Det har spelats ett antal matcher på två banor. 

Orsaken var bland annat att det saknats domare. 

Det tog vi också upp som ett argument för att 

tillåta spel på två banor. Då behövs det två domare 

som dömer tre matcher var. Fyrabanors modellen 

innebär att man behöver två domare som dömer 

två matcher och två domare som dömer en match 

var. Kanske inte alltid så attraktivt att åka till en 

hall för att döma en match en sen vardagkväll… 

Jag förväntar mig faktiskt att alla klubbar som inte 

orkat med dagens regelverk har så mycket heder 

att de på nästa möte röstar för att hemmalagen 

ska få välja hur många banor man vill spela på. 

Hur har då NPTK klarat av hemmamatcherna? Till 

att börja med har vi spelat alla matcherna på fyra 

banor. Todd har skapat stämning med sina 

suveräna presentationer. Vi har haft gott om 

publik. Bland annat mot Växjö var det magisk 

stämning på läktaren. Våra bollkallar har varit 

många och fantastiskt duktiga. På dubblarna hade 

vi sex per bana och fick byta bollkallar under vissa 

matcher för att alla skulle få delta. Linjedomarna 

har tillsammans med huvuddomarna också gjort 

ett bra jobb. I sista hemmamatchen mot SALK hade 

vi dock sex linjedomare istället för stipulerade åtta. 

När detta skrivs så har vi precis haft en jättetrevlig 

julavslutning som avslutning på en intensiv höst. 

Nu ser vi fram emot ett KM i januari med över 300 

starter! 25 par i Generationsdubbel B ,44 spelare i 

HS C, fantastiskt!!! 

En riktigt god jul tillönskas alla medlemmar och 

samarbetspartners! 



Vi bygger, äger och förvaltar fastigheter. Denna heltäckande kompetens innebär att 
vi kan erbjuda våra kunder skräddarsydda lösningar efter behov och önskemål. 



Nu har ditt företag möjlighet att etablera sig på övervåningen i Rimbos f.d. kommunhus. Fastigheten 
är belägen mycket centralt längs Stockholmsvägen och har utsikt över Rimbo i tre olika väderstreck. 
Här möts dina kunder av en stor ljus välkomnande entré med atriumtak. I lokalen � nns 12st kon-
tor, en rymlig matsal med kök, stort konferensrum, 3st toaletter, brandsäkert arkiv och hiss. Rimbo 
ligger mycket centralt 4 mil från Täby, 5 mil från Uppsala, 2 mil från Norrtälje och 4 mil från Ar-
landa. Här hittar du allt som hör en modern centralort till, dock inte bilköer och parkeringsproblem!

Lokalfakta

• Storlek: ca 490m²
• Goda kommunikationer och parkeringsmöjligheter
• Tillgång till källarförråd och garage om så önskas
• Hyreskostnad: 43.000kr/månad 

• El och värme ingår i hyran.

• Fiber för data är indraget



Lena Olsson och Gunilla Lindgren under den lyckade 
After Work kvällen när caféet nyinvigdes. 

 

Engagemang för Tenniscafét 
 
Lena Olsson, eldsjälen bakom Tenniscafét har 
beslutat sig för att ta en paus från 
verksamheten. Hon har lagt ner oerhört 
mycket tid och engagemang för att få 
verksamheten att fungera och känner nu att 
hon behöver lägga sin tid på annat. 
Vi behöver därför fler som engagerar sig och 
hjälper till.  Gunilla Lindgren kommer att 
fortsätta men det behövs fler som driver 
arbetet framåt. En fokusgrupp som träffas 
några gånger per och diskuterar driften 
behövs. Det behövs även personer som kan 
tänka sig att arbeta praktiskt nere på cafét då 
och då och vara ett stöd till vår anställda 
sommarpersonal. Om du känner att detta är 
något för dig eller om du vill veta mer innan 
du bestämmer dig så kontakta info@nptk.se 
och skriv Tenniscafét i rubriken så 
vidarebefordrar Birgitta mailen till Gunilla 
Lindgren. 

 

Lyckad renovering av Tenniscaféet 
Det tog ett tag, men bra blev det!  
Under våren innan caféet öppnade 
renoverades Tenniscaféet på Näsaäng.  
Slutresultatet blev strålande och nu har vi ett 
fint och fräscht café och alla de tillstånd som 
behövs för att driva caféverksamhet  med 
enklare luncher. Precis det vi har strävat efter.  
Iden med caféet är att det ska serva alla våra 
tennisspelare samt även närområdet. Vårt 
utbud är enkelt och vi vill servera hembakt 
bröd, bullar och kakor. Allt bakat med äkta 
smör för smakens skull.  Vi bakar varje dag så 

att brödet ska vara färskt och brer 
smörgåsarna på beställning. Vi serverar även 
ciabatta och toast. Vi säljer dessutom 
smoothies, fukt, energybars, glass, godis, 
kaffe, te och läsk samt enklare luncher.  

 Som vi tidigare har skrivit så hade inte detta 
varit möjligt utan alla fantastiska sponsorer 
som bidragit. Vi får heller inte glömma att 
tacka alla som faktiskt kommer och fikar hos 
oss samt dem som lägger in pengar på våra 
mellanmålskonton så att deras ungdomar kan 
få i sig lite energi så att de orkar träna fullt ut.  
 
Caféet har gått runt även denna sommar. 
Främst tack vare all försäljning runt 
tennisverksamheten. Tyvärr så har vi fått 
konkurrens nere vid Näsaängsbadet i form av 
en kiosk som i princip har samma utbud som 
cafét. Detta har vi förlorat en hel del på. Vi har 
en dialog med kommunen om detta, då de 
inte var medvetna om vår verksamhet då de 
gav tillfälligt bygglov till kiosken. Eftersom 
kioskens verksamhet inkräktar på vår 
upparbetade kundkrets borde inte detta 
bygglov ha utfärdats enligt oss. Om det är 
någon som har kunskap om liknande 
förfarande och kan hjälpa till så skriv några 
rader till info@nptk.se så tar vi kontakt med er 
och ser hur vi kan gå vidare.  
Varmt välkomna nästa sommarsäsong! 
   

Gunilla Lindgren 

 

 

mailto:info@nptk.se
mailto:info@nptk.se


Stockholm Ladies 2014 

Efter många bra och spännande matcher där 

18 nationer gjorde upp om slutsegern var det 

engelskan Naomi Cavaday och ryskan 

Margarita Lazareva som gjorde upp om 

slutsegern.  Två meriterade spelare. Naomi 

Cavday har som bäst varit rankad 174 i 

världen.  2010 var hon den som tog flest 

games på Wimbledons centercourt mot Venus 

Williams! På meritlistan hade hon också sju 

vinster mot topp 60 spelare i världen.  

Margarita Lazareva äntrade finalbanan med 

tre 10.000 dollars titlar i singel och tolv i 

dubbel!

Matchen inleddes med att Cavaday försökte gå på 

knock!

Lazareva hade dock inga problem med att stå emot. 

Första set till ryskan med 7-5. 

Från och med andra set så klev Cavaday längre in i 

banan och höjde därmed tempot. Det innebar att hon 

oftare fick hål på Lazareva. 

En glädjestrålande Cavaday kunde så småningom jubla 

efter vinst med 5-7 6-3 6-3.  

NPTK:s ordförande Joachim Haas var prisutdelare. 

 

 



Under finalhelgen av Stockholm ladies spelades också 

finalen i regionstävlingen Flickor 12 mellan Region 

Stockholm och Göteborg. Ni ser nog på Stockholms 

coach Sigge Mlasdenovics leende vilka som vann…

                    
De äldre veteranerna tog en stor del av 

chaufförspassen. Per Broman försvarade titeln som 

tävlingens stiligaste chaufför! 

Ett stort tack till alla 

som på ett fantastiskt vis ställt upp under 

Stockholm Ladies och vårt elitseriespel. 

Tävlingsledare, chaufförer, huvudomare, 

bollkallar, linjedomare, fysio, strängare, 

”Hallfixare” Lars Björklund, mästerfotograf 

Kent Åkesson, Cafégänget, Anders Wennberg 

och hans gäng och sist men inte minst 

personalen! 

HÖSTENS RESULTAT 

Som vanligt har vi det varit en hektisk höst 

med diverse seriespel och en hel del 

individuella tävlingar.  

Här följer ett litet axplock av det som varit 

mest framträdande. Elitserien avhandlas på 

annat håll men en stor eloge till herrarnas B-

lag som vann div.3!! I laget spelade Kristian 

Prior, Jesper Åkerlund, Robert Vladearanu, 

Henrik Hellbe och Kalle Bokvist. 

Axel Fries som haft ett grymt år vann såväl 

herrklassen i Lidingö som 18-årsklassen i 

Spårvägen.  

Jesper Åkerlund segrade i Sollentunas 18-

årsklass 

Robert Vladearanu tävlade minst sagt flitigt 

under höstlovet med tre singelklasser 

parallellt och när man trodde att det inte 

fanns några krafter kvar tog Robert hem 

Åkersbergas herrsingelklass efter seger mot 

Janne Hammar i finalen. Urstarkt! 

Kristian Prior nådde semifinal i Norges ITF-

tävling 

Elias Wiorek vann 14-årsklassen i Runspelen 

efter ett par riktiga kämpavinster. 

Wilma Bergqvist segrade också i Runspelen 

F.14 

Anette Munozova segrade i Ystads 

vintertourtävling och inte minst i 

dubbelklassen i Djursholms 10000-

dollarstävling. 

Elliot Jarocz segrade dubbelt i Bålstas 

hösttävling, både P11 och P12 

Utöver detta har NPTK haft många 

framskjutna placeringar i externa tävlingar. 

Stefan 



Hösten 2014. 
 
Julen står vid dörren och höstterminen är 
förbi. Ännu en termin full av aktiviteter har 
avslutats med vår STORA och trevliga 
julavslutning.  
Lördagen den 13 december fylldes hallen av 
tränare, juniorer, seniorer och föräldrar samt 
små lekis - och tennisskole barn.  Minimatcher 
på bana 3 och 4, fem kamp på bana 2 samt 
servetävlingen på bana 5. Tipspromenaden 
spred ut sig över hela hallen, precis som alla 
deltagare gjorde. Det blev en dag fylld med 
massor av ljus, värme, glädje helt enkelt en 
härlig julstämning.  
Ett stort tack till alla juniorer, tränare och 
föräldrar som styrde upp servering och trivsel 
på ett varmt och hjärtligt sätt! Tack till Todd 
som även i år blev lotteriets hjälte och Krister 
som delade ut godispåsar till alla godissugna 
juniorer.  
 
Direkt efter vår stora jul avslutning fortsatte vi 
med Lilla KM. I år hade över 50 juniorer 
anmält sig! Ett KM som vi hoppas ska bli en 
inkörsport för klubbens alla matchsugna 
juniorer. Lilla KM är även för äldre juniorer 
som inte tävlar i vanliga fall. Tveka inte, anmäl 
dig till lilla KM. Nästa gång spelas lilla KM 
vecka 24. 
Klubben vill att du ska få ett händelserikt 
jullov, så även i år arrangerar vi ett kort 
tennisläger innan nyåret.   
 
Vårterminen startar med ”buller och brak”, 
klubben stora KM och Todd´s flaggskepp.   
Den 11 januari startar vårterminen, har du/ni 
andra önskemål måste man maila till 
elisabeth@nptk.se.  
Finns det önskemål och frågor som jag kan 
hjälpa till med hör jag av mig i början på 
januari. 
 
Hösten 2014 har som jag nämnt varit full av 
aktiviteter. Lekis – och tennisskole barn samt 
tävlingsjuniorer har fyllt hallen från tidig 
eftermiddag till tidig kväll. Många av alla dessa 
ivriga juniorer har redan provat på att spela 
matcher. If So Tour för de allra yngsta, 
miniligan för lite mer övade.  Väldigt många av 
klubbens juniorer spelar tävlingar i Stockholms 

området på eget initiativ, då anmäler man sig 
via www.tenotur.se,  där landets alla tävlingar 
finns med. Klubben har under terminen även 
deltagit i elitserien med både dam och herrlag. 
Ett deltagande som medför ett stort ansvar 
som klubben verkligen lever upp till.  
Klubben måste under tävlingsperioden anlita 
domare, linjedomare och bollkallar och det är 
klubbens yngre och äldre juniorer som får 
ställa upp. Totalt spelades det 36 
elitseriematcher under november/december 
och under den perioden har 6-10 juniorer 
hjälp till per match på banan.  
Som ni förstår är klubben full av hjältar! 
Stort tack för en härlig termin, hoppas att vi 
ses till våren utvilade och spelsugna. 
 

Tack alla tränare för en TOPPEN termin, utan 
er ingen STOR tennisklubb.  
 

 
 

I år avslutade tränarna terminen med en 
bowlingkväll i Täby centrum, en lyckad och 
trevlig kväll…och med ett super resultat; 
Grattis Elias till åttonde plats på stortavlan, 
något för Björn att bita i. 
  Elisabeth 

 

mailto:elisabeth@nptk.se
http://www.tenotur.se/
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Varför finns det ingen ”Hawk-Eye” 

på Uplandstouren? 

  

Det tycker jag är en synnerligen berättigad fråga 

med tanke på alla tveksamma domslut som 

förekommit på Touren genom åren. I likhet med de 

flesta turneringarna på lägre nivå har vi ju inga 

huvuddomare, linjedomare eller servedomare. 

Spelarna dömer själva om bollen är inne eller ute 

på sin egen planhalva. Det finns en gyllene regel 

som säger, att om man är tveksam så är bollen 

korrekt. Det låter ju enkelt, men för oss äldre 

veteraner är det ett problem eftersom synskärpan 

blir sämre med åren.  

Underligt nog tycks problemet med den sämre 

synen vara störst hos våra motståndare. Hur skall 

man annars kunna förklara att vi förlorar så många 

avgörande supertiebreak? Det finns visserligen 

även bland våra egna led de som hävdar, att det 

beror på att vi spelar sämre och att vi inte har lika 

starka tävlingsnerver som våra vänner i Norrtälje, 

Sigtuna, Åkersberga och Upplands Wäsby. Det tror 

inte jag. Finns det någon enkel lösning på 

problemet? 

Häromdagen tändes det ett 

litet hopp när jag började läsa en artikel på nätet. 

Amerikanska forskare har upptäckt ett ämne som 

förbättrar tillvaron för äldre personer. Ämnet heter 

Flavanol och finns rikligt i kakao. Vi bjuder ju alltid 

våra motståndare på kaffe, te, smörgåsar och 

bullar vid hemmamatcherna. Lägg till några 

chokladkakor så är problemet löst! Längre fram i 

artikeln slocknade dock hoppet. Flavanol förbättrar 

minneskapaciteten men inte synen. Det är i och för 

sig också bra eftersom många spelare har svårt att 

komma ihåg ställningen i gamet och att flytta 

kulorna.  

Det var alltså dags att sluta drömma och återgå till 

vardagslivet på Upplandstouren. Hösten började i 

moll med två klara 7-1 bortaförluster. Den första 

mot Sigtuna och den andra mot Åkersberga. 

Matchen mot Sigtuna har jag redan skrivit om i 

förra numret av Tromben. Lars Landsberg var ju vår 

enda segrare där och han vann också mot 

Åkersberga, nu i par med Bengt Löfmark. Vi andra 

hade en väldigt trovärdig bortförklaring. Bollen dog 

ju ibland helt på det svårbemästrade golvet. 

Framförallt på vår sida av nätet. 

Nu stod äntligen en hemmamatch mot Norrtälje på 

programmet. Vi förlorade faktiskt med bara 5-3 

och det var ju ändå en liten framgång. HD2 blev en 

riktig rysare där Avo Kask/Dan Danielson vann 

avgörande supertiebreak med 10-9 efter underläge 

med7-9. Mera sådana insatser behövs! Hur gick det 

för partnerbytaren Landsberg undrar kanske 

någon? Jo han vann ju så klart HD7. Den här 

gången förnämligt assisterad av Christer Thingwall. 

Kanske dags för lagledningen att låta Lars ta sig an 

litet svårare motstånd?  

I och med förlusten mot Norrtälje hade vi ingen 

möjlighet att undvika jumboplatsen så inför 

matchen mot Stora Wäsby återstod egentligen 

bara att få svar på tre frågor: 

Klarade Lars Landsberg uppflyttningen från HD7 till 

HD6?                                                                         

Förekommer det grova fotfel även inom ”bättre 

familjer?                                                                                 

Var det verkligen Lars Anglereds sista match på 

Touren? 

Svaret på fråga 1 är Nej!                                           

Svaret på fråga 2 och 3 är JA! 

För ordningen skull vill jag nämna att Stora Wäsby 

vann klubbmatchen med 6-2.                   Lars 

Björklund/ Peter Hässler vann HD1 och Per 

Broman/Esko Korhonen HD5.  

Vad övrigt är, är tystnad. Citat taget från Hamlet av 

William Shakespeare. 

Lars Anglered               



Claes tänker FramtidsFys 

 
 
Claes Nordmark kombinerar tennis och 
fysträning på veckobasis - med framgång! 
Claes kan beskrivas som en pigg pensionär 
som är öppen för ny kunskap och nya 
utmaningar. Han har kombinerat tennis och 
styrketräning under fem års tid men sedan i 
höstas valde han att börja träna personlig 
träning med Jesper Skaneby. 
 

Men varför Claes? 
“Med Jesper har jag fått mer fokus på 
tennisrelaterade (rörlighets) övningar. På 
mycket kort tid har jag blivit av med 
typiska ”tennisskador”, främst en 
tennisarbåge som jag har haft stora problem 
med sedan i våras. Redan efter tre omgångar 
med Jesper är jag helt befriad från den 
skadan.” 
 

Claes, vad är målet? 
“Målsättningen med träningen är att möta 
ökad ålder med god rörlighet/styrka så att jag 
kan vara fysiskt aktiv så länge som jag bara 
kan!” 
“Målsättningen med tennisen är att slå Björn 
(det är bara en tidsfråga)!” 
 

Vad innebär begreppet fysträning egentligen? 
Fysträningen kan innebära allt ifrån 
rörlighetsträning, styrketräning, 
konditionsträning, ja… listan kan göras lång.  
Styrkan med individuell/personlig träning är 
att den kan individanpassas efter bakgrund, 
ålder, eventuella skador och målsättning.   
 

Faktum är att tekniken egentligen inte 
behöver blir sämre för att vi blir äldre. 
Tekniken är ett resultat av en mängd olika 
faktorer såsom: styrka, rörlighet, tajming och 
spelförståelse mm. Just styrkan och 
rörligheten blir svårare att upprätthålla pga. 

fysiologiska förändringar i och med det 
biologiska åldrandet.  
Så vad bör man prioritera? Självklart 
rörlighetsträning och smart styrketräning. En 
form av smart styrketräning är att aktivera 
muskelgrupper som får för lite ”motion” i 
vardagen, i tennis skulle det kunna vara 
ljumskens muskulatur eller baksida lår. Kort 
och gott  - ju mer balkar som håller upp taket , 
desto längre står huset av egen kraft! 
 

 
Så här kan ett träningspass se ut när Claes är 
in action: 

1. 10 minuter lågintensiv uppvärmning 
med bål och sätesaktivering, ofta i 
liggande position. 

2. 15 minuter rörlighetsträning med 
fokus på axel/skuldra/handled. 

3. 15 minuter styrketräning i R.O.M 
(Range Of Motion, dvs. långt 
rörelseutslag i helkroppsrörelser) 

4. 15 minuter fotarbete och 
tennisspecifik förberedande 
uppvärmning med syftet att vara 
tokfokuserad för att matcha Björn! 

5. 5 minuter vätskeintag, transport och 
mental laddning! 
 

 
 
Jesper Skaneby                       
Idrottsvetare 
Framtidsfys.se 

 
 



Rekordmånga i vuxenkurserna! 
 

Våra vuxenkurser är, som ni vid det här laget 
säkert känner till, en väldigt populär och 
ständigt växande del i Näsbyparks 
verksamhet. I dagsläget har vi fler spelare än 
någonsin tidigare då över 230 personer varje 
vecka deltar i kurserna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drygt 25 glada spelare deltog i det vuxenläger som  
anordnades i påskas. 

 
Vi erbjuder kurser alla dagar i veckan på både 
morgon-, dag-, och kvällstid vilket gör det möjligt 
att ha så många aktiva spelare trots begränsat 
antal banor och tider. Totalt är vi 9 tränare + 
vikarier som varje vecka jobbar för allas trevnad 
och utveckling. 
 
Varje termin består i snitt av 15 speltillfället + 
möjlighet att delta i avslutningar och läger på våren 
och sommaren. Vi delar in grupperna efter 
spelstyrka där vi har tre nivåer; Nybörjare, Medel 
och Avancerad. Ålder och kön är alltså helt 
oväsentligt när vi sätter in spelare i grupper. 
 
Intresseanmälan 
Av förståeliga skäl är trycket på våra kurser väldigt 
stort och i de flesta grupper är det i dagsläget fullt. 
Det finns fortfarande ett par platser lediga på 
morgon-/dagtid och någon enstaka kvälls-/helgtid.  
 
Vill du anmäla ditt intresse gör du det enklast 
genom att maila todd@nptk.se alternativt fylla i 
den blankett som du finner precis vid trappan till 
övervåningen. Där finner du även andra 
intresseblanketter till exempelvis tennisskolan, 
medlemskap, abonnemangstider, etc. Där finns 
även andra informationsbroschyrer och färska 
Trombennummer. 
 
Även om man inte per omgående tilldelas en plats i 
våra vuxenkurser så läggs man till i en kölista som 
flera gånger per år tilldelas mail med tillgängliga 
tider och grupper. Det är alltså ingen kris om man 
inte kommer med på direkten! 

Drop-in aktiviteter 
 
I sedvanlig ordning har torsdagstennisen och 
frukosttennisen löpt på hela höstterminen. En 
utmärkt möjlighet att träna matchspel under en 
timme utan att behöva binda upp sig över en hel 
termin. Du kommer när du vill, vågar och kan helt 
enkelt. 
 
På torsdagstennisen (torsdagar 12-13), som 
anordnas av Björn Sahlin, spelar man korta 
matchtiebreaks till 10 poäng både singel och 
dubbel beroende på antal deltagare. I snitt brukar 
ungefär 8 spelare dyka upp varje vecka. 
 
På fredagar kl 7-8 är det dags för de morgonpigga 
att äntra tennisscenen. Här spelar vi bäst av fyra 
games. En timmes singel- och dubbelspel följs av 
en frukostbuffé. På frukosttennisen brukar 
resultaten bokföras och redovisas i en tabell som 
ligger på hemsidan, vilket adderar lite extra krydda 
och nerv för de tävlingssugna. I skrivande stund är 
det två gånger kvar av höstterminen och Magnus 
Westerberg leder tabellen ett par poäng före tvåan 
Henrik Cronier och det mesta pekar på att Magnus 
tar hem titeln denna termin där totalt 12 spelare 
har deltagit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tord Häversjö är en stadig deltagare på såväl torsdags- 
som frukosttennis. 

 
I vår kör vi igång torsdags- och frukosttennisen 
from den 15 och 16 januari. I kalendern på 
hemsidan och i bokningssystemet kan du se när 
aktiviteterna är inställda under lov, röda dagar, etc. 
 

 

 

 

 

mailto:todd@nptk.se


  

Magnus tränartips - Smash 

Förberedelser 

Precis som i en serve är målet när man 
smashar att försöka förbereda sig med sidan 
mot nätet, det betyder att rörelsen till boll 
sker med en stängd fotställning. Behöver man 
backa för att kunna nå smashen ska man 
försöka göra det med översteg i sidled så man 
också då får en bra position med sidan mot 
nätet vid slagtillfället. 
 

När man väl hittat rätt position i banan för 

smashen så är målet att få kroppen i uppspänt 

läge precis som i serven dvs. att sträcka upp 

den främre armen rakt upp mot taket och få 

slagarmen i nittiogradigt läge. Vid smashen 

rekommenderas ett kontinentalgrepp 

(hammargrepp). 

Slaget 

Vid slagögonblicket av smashen är det två 

saker som jag tycker är extra viktiga: 

 

1. Att man vid slagögonblicket slår bollen 

med 

underderarmen/handleden(pronation

), för att lättare kunna ge fart och 

styra bollen. 

2. Att man håller kvar främre armen i 

upprätt läge till man börjar svingen 

framåt med slagarmen, det är för att 

man ska få hjälp med rotationen i 

slaget och inte få smasha lågt ner och 

med magen mot nät.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      
 
Nadal visar en bra förberedelse för sin smash, sidan 
mot nät, främre armen rakt upp,  
blicken  mot bollen och slagarmen i nittio grader. 

 

                                                                          

Sveriges bästa bollkallar! 
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Alla har olika anledningar till varför man vill cykla. Vi lägger ingen värdering i det. 
Vi gillar alla som gillar att cykla. Hos oss på Cykloteket får du professionell hjälp 
att hitta den modell som passar dina behov bäst. 

Dessutom får du alltid Livstids Servicegaranti när du köper cykel hos Cykloteket. 
Så vet du tryggt att cykeln kommer fungera till det du vill.

Välkommen in!

TA MED 

ANNONSEN SÅ FÅR 

DU 100 KR RABATT 

NÄR DU HANDLAR 

FÖR MINST 500 KR 
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Åva Tennisgymnasium 

Stefan dirigerar under morgonträningen 

Vårt samarbete med Åva gymnasium fungerar 

utmärkt och verksamheten rullar på enligt 

plan. Precis som tidigare bedriver vi träning 

tis-tor 8-9.30 och det är ett ambitiöst och 

hungrigt gäng som kämpar på morgnarna. I 

oktober hade vi en bowling med middags-kväll 

för gruppen och närmast väntar SALK Open 

och därefter 18-års SM i Falun som 

kommande gemensamma aktiviteter. I april 

bär det sen iväg till Kroatien på träningsläger. 

De som går på Åva är: Jesper Åkerlund, Daniel 

Hammarstedt, Maria Chun, Axel Fries, Oscar 

Marmestedt och Jonas Bergbom. 

                          
Jesper Åkerlund debuterade i elitserien                         

och  imponerade med sitt dubbelspel. 

Stefan 

Veteraner – hösten  

Antalet veteraner som representerar klubben i 

externa tävlingar ökar. Det är roligt att man 

ibland ”ser framemot” högre ålder för att då 

få komma in i en ny klass och då 

förhoppningsvis få större vinstchanser. Mest 

framgångsrika är de båda ”Andersarna”, 

Björklund och Svensson, som alltid går långt i 

sina respektive klasser.  

Resultaten för serielagen har under hösten 

varit goda, H35, H55 och H65 spelar alla i 

division 2, medan H45 är nykomlingar i 

division 3. Samtliga lag har ambitioner att 

avancera. Dock ska nämnas att kvalitén i 

seriespelet har höjts betydligt de senare åren, 

vilket innebär att spelstyrkan i division 2 ofta 

är att jämnställa med den i de högsta serierna. 

Inomhusserierna innefattar dubbelmötet 

höst/vinter, vilket medför att nya spelare kan 

dyka upp efter nyår. För NPTK´s H65-lag 

innebär det en klar förstärkning då Anders 

Björklund får ”rätt ålder”.  

                                     
Individuellt blir även Börje Skånberg och Anders 

Björklund ”farliga” i de stora tävlingarna nästa år då de 

går in i 75- resp. 65-årsklassen. 

Veteranlagen vill tacka styrelsen och 

personalen för planeringen av våra matcher. 

Vi får i jämförelse med många andra klubbar 

alltid bra matchtider, samt alltid trevligt 

bemötande i caféterian med kaffe och mackor 

till våra gäster.  

  Fredrik Ahlqvist 

I nyligen avslutade Sundbyberg Veteran Cup gick 

Fredrik Ahlqvist (H45) Anders Björklund,(H60) och 

Börje Skånberg (H 70) alla till semifinal. Reds. Anm. 



LASERmer
-medicinsk laserbehandling & massage-

L
m

ONT I KROPPEN?
Medicinsk laserterapi gör att läkningstiden för 
akuta skador kan reduceras med upp till 75%!

• Snabbverkande
• Smärtfritt
• Utan biverkningar

www.lasermer.se

LASERmer behandlar:
• Smärta i rygg, axlar eller knän
• Reumatiska sjukdomar / Artros
• Inflammationer 
• Stukningar och andra sportskador
• Tennis- / golf- eller musarm
• Andra akuta eller kroniska skador

070 495 72 76

Vi finns i Täby!



Reportage: En tennisentusiast och 
eldsjäl i dess rätta bemärkelse! 

 
Han är anläggningsdirigent, sedan länge 
deltagare i frukost- och lunchtennisen, 
femfaldig kroatienresenär och ett ständigt 
hot till ”Svettdroppen” i KM. Med sin 
hjälpsamma inställning och sitt brinnande 
intresse för tennis sammanfattar Lars 
Björklund mycket av det som ligger i 
Näsbyparks värdegrund och att säga att han 
utgör lite av ett tvärsnitt för hela föreningen 
är ingen överdrift. 
- Det finns en otrolig gemenskap i NPTK, 
säger han. 
 
Lars Björklund började spela tennis i slutet av 
60-talet, drygt 20 år gammal. Han hade 
tidigare spelat ishockey och fotboll, men aldrig 
i någon organiserad form. På den tiden, när 
Sverige var på väg mot sin storhetstid som 
tennisnation, var det svårt att lyckas hyra 
abonnemangstider så Lars fick spela med sin 
svåger på sena fredagskvällar inne på 
tennisstadion. 
- Anledningen till att jag började spela var nog 
att de började sända Davis Cup-matcher på TV 
och att Björn Borg vid den tiden skapade ett 
massivt tennisintresse i landet. 

 
Han fattade snabbt tycke för sporten och efter 
några år lyckades Lars få ett abonnemang i 
Viggbyholms IK (idag VTK). Inte långt därefter 
blev han en del av klubbens styrelse. 
- Den stora charmen med just tennis är att det 
är en sport för hela livet, menar han. 

 
I slutet på 70-talet började Lars barn 
intressera sig för tennisen och han berättar att 
det då blev naturligt att söka sig till NPTK där 

det fanns en bra ungdomsverksamhet som 
VTK saknade. 

- I Näsbypark startade jag upp med 
divisionsspel, KM och andra aktiviteter. Min 
fru Ulla var också engagerad med bakning och 

jourtider i cafeterian. 
 
Vid millenniumskiftet blev Lars invald i 
Näsbyparks styrelse där han satt i nästan 10 
år. Han var då en av få som hade 
huvudansvaret för anläggningarna där han än 
idag är högst engagerad. Varje vår lägger han 
otroligt många timmar på grusbanorna vid 
Näsaäng och under vinterhalvåret gör han allt 
ifrån att sätta upp hyllor till att byta lysrör i 
hallen. 

 
- Det finns en otrolig gemenskap i NPTK. Man 
träffar alltid nya vänner när man engagerar sig 
i Näsbyparks verksamhet. Oavsett om det 
innebär att spela tennis eller att på något 
annat sätt bidra till att få klubben att fungera 
så bra som den gör idag både ekonomiskt och 
sportsligt. 

 
När jag frågar om han har något särskilt 
tennisminne som ligger lite extra varmt om 
hjärtat är svaret ganska självklart. 
- Inne-KM 2013 var roligt när jag, på KM-
festen, blev uppmärksammad och vann både 
”Årets bragd” och ”Svettdroppen” för flest 
spelade games under mästerskapet. 
 
Lars är även en av alla glada medlemmar som 
åkt med på klubbens mycket uppskattade 
kroatienresor under våren. Han har varit med 
alla fem år och när det nya året ska börja 
planeras verkar det inte råda någon som helst 
tvekan på vad som är högt prioriterat. 
- Att åka till Kroatien är höjdpunkten på mitt 
tennisår. De resorna svetsar verkligen 
samman den redan unika klubbgemenskapen 
som finns i Näsbypark. 

 
I samband med årets julavslutning mottog Lars 
priset som ”Årets eldsjäl” för sina fantastiska 
insatser för klubben. En minst sagt pricksäker 
definition av ordet välförtjänt. 

 
      Todd Åkesson 
 
 



REKOMMENDERA OSS
FÅ 999 KR!

REKOMMENDERA OSS! OM REKOMMENDATIONEN LEDER 
TILL FÖRSÄLJNING FÅR DU 999 KR I PRESENTKORT AV OSS 
FRÅN VALFRI BUTIK.
             Känner du någon som går i säljtankar? Rekommendera oss på  
SkandiaMäklarna som fastighetsmäklare. Kontakta din lokala  
fastighetsmäklare och lämna ditt tips eller rekommendera oss till din vän. 
Om tipset leder till försäljning får du ett presentkort av oss på 999 kr 
från valfri butik.           

SkandiaMäklarna är ett av Sveriges största fastighetsmäklarföretag med drygt 450 mäklare 
på ca 85 kontor fördelade över hela landet. Vi har funnits i drygt trettio år och förmedlar 
privatboende, dvs. villor, bostadsrätter och fritidshus, samt kommersiella fastigheter, gods, 
gårdar och lantbruk. Ända sedan starten 1980 har vi strävat efter att erbjuda tjänster med 
högre kvalitet än andra i branschen. Det har lönat sig. SkandiaMäklarna är idag som  
fastighetsmäklare rekommenderade av Villaägarnas Riksförbund och det är vi stolta över.

SKANDIAMÄKLARNA TÄBY, ESKADERVÄGEN 14, 08-756 20 15
WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE



Julavslutningen – En familjefest!

 
Camilla Lindbladoch Viktoria Turina hade hand om 

insläppet.

Audi Danderyd var på plats med bil och svarade på 

frågor!

Krister Lundin och hans medhjälpare hade fullt upp i 

caféet.”Luddekatter och korv gick åt med en väldig fart.

Elisabeth fick på sedvanligt manér ihop minitennis 

dubbelturneringen.

Mårten Forste slipade på KM-formen tillsammans med 

sonen Jakob.

Detsamma kan faktiskt också sägas gälla vår tränare 

Stefan Åslin som i år debuterar i KM . I mixed 

tillsammans med en annan KM-debutant, Elisabeth 

Lovisin!!! Stefans dotter Nicolé verkade ha ganska kul… 

Wilma Bergkvist och Tilde Höweler-Lundin sålde lotter i 

rasande fart! 



Segrarna i dubbelturneringen!

Kronpingisen var en av grenarna i femkampen. Inget fel 

på koncentrationen hos Carl Ternström! 

Servehastighetstävlingen vanns av Vincent Turina (PS), 

Louise Nielsen (FS), en småstolt Jakob Söderblom (HS).

Sebastian Kristoffersson och Tomas Falkman.  

Birgitta och Gustaf Ström vann frågesportstävlingen.

Tack vare samarbetspartners och föräldrar så hade vi 

ett otroligt fint prisbord till lotteriet. Todd var vimmel-

kantig av syrebrist efter att sista priset delats ut.                            

Lars Björklund – Årets Eldsjäl!

Under prisutdelningen fick Lars Björklund ta emot den 

fina utmärkelsen Årets Eldsjäl. I reportaget om Lars på 

annan plats i tidningen kan du läsa mer om allt han gör 

gjort för NPTK! 


