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I detta nummer av Tromben

Dags for Stockholm Ladies!
Inbjudan till inomhus - KM! '
Veteranema bäst i Sverige!
A-lagen laddar ftjr division 1!

kan du även läsa om:

Sbmmarläger på Näsaäng!
Tränarlipset med Stefan Åslinl
Börja dagen med Frukosttennis!
Sofia berättar om collegeåren!

MEDLEMSTIDNING FÖR NÄSBYPARKS TENNIsKLUBB - oKToBER 2008.



ORDFORANDEN HAR ORDET

Ännu ett verksamhetsår iir till ända.
Klubbens 61 :a verksamhetsår iir det bästa
på många år vad gäller ekonomin. Mycket
har hänt under de senaste 8 åren i NPTK.

Vuxentråiningen har ökat från ca 20 st till
dag ca 120 deltagare, tennisskolan har ökat
med ca 100 bam/ungdomar, det ideella
arbetet ökar hela tiden och fler och fler
väljer att hjälpa till på ett eller annat sätt.
Inte att förglömma, våra sponsorer har ökat
markant de senaste åren.

Klubben har ytterligare ökat omsättningen
tjll 5.782747 (få 5.39s.149kr) ).
Verksamhetsåret utvisar ett positir,.t resultat
på 135.905 (f ä 73.407 kr). Det ska
ställas mot att klubben fått ökade kostnader
på 400.000:-'ar på grund av renor eringen
av tennishallen sommaren 2006. Det
negativa egna kapitalet sedan 9O{alets
ekonomiska ltris är nu 50.0q5:-.

Jag är stolt att lå vara del av en sådan

verksamhet som NPTK bedriver. Ute i
Tennis Sverige är det många som talar gott
om klubben. Många iir intresserade av vårt
sätt att arbeta och vill komma på
studiebesök för att ta del av den filosofi vi
har. Vi har ett mycket gott rykte mnt om i
Sverige vilket känns riktigt kul men också
imebåir ett stod ansvar.

Bakom allt detta står förutom
tennistalanger med goda f'örutsättningar, en
mycket kompetent tränarstab som bedriver
en systematisk träning med hög kvalitet
men också en god coachning av spelama.
där en stort socialt ansr ar tas. Är cn Ni
medlemmar, ftiräldrar, sponsorer och
styrelsen har stor del i detta. Många är det
som hjälper till med olika saker som gör att
vi hela tiden utvecklar klubben frarnåt.

I september höl1s årsmöte i Näsbyparks'
TK. Aldrig under mina år i NPTK har ett
arsmöte haft sådan uppslutning. ingen
annan som varit med längre i klubben har

heller sett något liknande. Otroligt kul att
så många var närvarande och kul att se att
vara juniorer vill vara med och få en annan
inblick i den verksarnhet som de
medverkar i så mycket. Många av
ungdomama tyckte det var riktigt
intressant.

Ärsmötet är en viktig del i klubbens
verksamhet. Det är diir r'åra medlemmar
kan göra sin röst hörd och ta del av
verksamheten på ett helt annat säft. \risst
lanns det en del under möret som inre
riktigt kändes bra, vi är en ideell tijrening
inte ett stort öretag det får li aldrig
glömma.

Jag anser att NPTK är kiubben som ttjrenar
både bredd- och elit. Det finns utnmme
lör både yngre och äidre. kr innor. mär.
tjejer och killar. NPTK har nåsot iör alla
och jag känner mig hemma här. \fen det
finns inget som inte kan bli bänre så jag ser
fram emot att få forlsätta lara med och
utveckla klubben tillsammans med alla
andra - den nya styrelsen. tränama.
kommittdaktiva. löråldrar och a1la andra
som bidrar till klubbens verksamher.
Sponsorerna inte att förglömma.

Idrottsrörelsen fiir mig har en mr cket
viktig roll att spela i samhället. Den bidrar
till att fanga upp bam och un_sas behov på
ett positi\4 sätt och att vi r usla kan ta en
mycket mer aktiv del i r'åra bams fntid.

Jag tackar för fijrtroendet att bli omvald
som ordförande vid arsmötet.
Ordftirandeuppdraget kånns roli-et.
stimulerande och sorn en sror utmaninq.
men jag behöver alla er andra

Cattis Tärnström
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KLUBBCHEFEN HAR ORDET

Detta skrivs samma dag som nyheten slår ner
att Roger Federer inte kommer till Stockholm
Open. Tråkigt naturligtvis, vilken happening
det hade blivit! Men Stockholm Open är ett
inarbetat varumärke och står stark ändå.

Lite så är det med svensk tennis också. Visst vi
vill och behöver få fram nva Davis Cup och
Federation Cup hjältar för att fä glädjestunder.
framför TV;n och ytterligare stimulera
intresset. Men det tu lätt att glömrna bofi att vi
i alla fall har ett bra utgångsläge. Numer är
Sverige fyllt av tennishaliar och klubbama har
som regel fullt med bam i temisskolan. Det
har vi trots att det inte alls skrivs lika mycket
tennis längre, även om det skett en positiv
förändring på sistone.

Det finns många idrotter son bara kan drörnma
om att ha anläggningar som våra. För oss i
Tennis- Sverige är det mer än fråga om vad vi
vill lylla hallarna med.

Just nu går Tennis- Sverige från en distrikts-
till en regionsorgan isation. Det är'nånga andra
idrotter som gör likadant. Orsaken till det är att
många distrikt var för sig inte blir tillräckligt
slagkr-aftiga.
Jag tror att det tu en positiv fträndring. Som
vanligt gäller det att beliålla det sunda
fömuliet, så att förändringsarbetet inte
utvecklas till en politisk dragkamp mellan
klubbar, regioner och nationsför'bund,
Där alla parter ska se om sitt hus. För mig är
det ganska enkelt; Klubbarna är'basen i Svensk
tennis och om inte de gör sitt och har resurser
så finns det inga spelale att ta hand om på en
högre nivå.

Samtidigt nåste den niotsatta frågan ställas.
Vad behör'er klubbama för stöd från regioner'
och förbund lor att utvecklas?
Risken med ett forändringsarbete är alltid att
vissa ser mer till sil egen roll än helheten.
Svensk tennis är alldeles för liten fiir att vi slia
ha råd ned ett "Vi och dom läge".
Med alla klubbledare och klubbtränare som
lägger ned sin själ i svensk tennis kombinerat

med ödmjuka ledare på ftrbundsnivå som ex.
Magnus Noman, Maria Sirandlund-Tomsvik,
Mikael Stripple och Johan Hedsberg ser jag
positivt på framtiden.
Men vi måste också vara realister lor att skapa
arbetsglädje runtom i landet.
Fyra spelare bland de tio bästa ivärlden får vi
aldrig mer uppleva!
Tennis är en av världens stöl sta spofter.

Ett annat diskussionsämne itennis- Sverige
som dl ker upp med jämna mellanl.urn är
klubbtränare kontra fcire detta ATP och WTA-
spelare. Det låter ofta som att vi ska välja det
ena eller andra. Helt felaktigt enligt rnin åsikt.
Det handlar självklart om att välja rätt personer
och att ta reda på allas erfarenheter. Ledare
som är engagerade och ödmjuka vill säkert
utveckla sig själva lor att i sin tur kunna hjälpa
spelama. Tror man att man är störst bäst och
r aclc"asl. spelar det ingen roll om man i
grunden är klubbtränar.e eller ATP-spelare.

Svensk Tennis utveckling måste bygga på att
vi tar vara på de goda krafterna och drar åt
samna håll.
Jag brukar säga att det borde sitta ett podrätt
på Björn Borg i alla tennishallar för vad lran
betvtt ftir svensk tennis. Bredvid Björn Borg
borde vi kanske ha ett porträtt på Jonas
Björknian som nu är ute på sin avskedstume.
Ett bättre exempel på hur långt man kan
komma med sin tennis via hårt och seriöst
arbete hnns inte. Som junior var han inte
någon stjänia. men det gick ganska bra sen...
Dessutom spelade han alltid Davis Cup för
Sverige!

På Näsbyparkshinrlen ser det enligt rnin åsikt
riktigt bra ut. Jag är ganska oför.stående till den
stämning som rådde innan och under delar av
årsmötet. I nästa nummer av klubbtidningen
som kommer ut tuntjuJ återkonmerjag rned
kommentarer kring detta.

Nu tyckerjag att alla medlenrnrar ska ta sig till
hallen och titta på intemationell damtennis lor
att sen komma tillbaks och heja på vä.a A-lag
på dam och herrsidan! Mer info om detta hittar
du på annan plats itidningen.

Näsbyparks Tennisklubb är en hlubb lor alla
åldrar och nivåer. med un,edomsverksamheten
som basen.

Jag är stolt över vilken verksamhet vi bedriver.

Ett stort tack tjll all personal, tränare och
ideella ledare! Det är ni som är Näsbypalks
hjältar! // Kenneth



JUNIORERNAS RESULTAT
UToMHUSSÄsoNcnN zoos

Precis som fdregående år har det tävlats
riktigt flitigt under gmssäsongen och att
uppmärksamma alla bra resultat låter sig
tyvärr inte göras i den hrir lilla texten.
Därlör har jag valt att plocka ut några
enstaka guldkom och det görs direkt ur
minnet.

I l-åriga .lesper Åkerlund går :om tåget i
stockholmstävlingarna men har även varit
framme i 1/8-delsfinal i både Båstadtennis
och utomhus-SM för 12-åringar. Jeppe var
även framme i final i Norrköpings 12-

årsklass som ingar i Catellajunior Masters.

l2-åriga Rikhard Solberg har gått starkt i
sommar. Kvartsfinalist i Båstadtennis,
segrare i Ystadspelen som ingår i Catella
Junior Masters samt singel och
dubbelsegrare i JRM ( tidigare DM ) är
några av de starka resultat Rikhard gjofi.

12-åriga Elsa Melander gick till semillnal i
Båstadtennis vilket gav henne en plats i
Sveriges EM-1ag. Elsa avslutade
utesäsongen med att sluta trea i slutspelet
av Catella Junior Masters.

Elsa Melander har gått från klarhet till klarhet!

Bland de äldre sticker Jerurie Brobecks
sommarresultat ut! Totalt fl'ra finzilplatser
på sommanouren r arav en vinst i

Norrköping imponerar stort. Totalt blev
Jennie trea på sommartourracet. Jennie har
dessutom tagit sin fiirsta del ar' \\rTA-
poäng genom att vinna lorsta omgången i
kvalet i en 25000-dollarstär lins i Båstad.

Jonathan Kidane gick till semifinal i
Plor divs ITF-tumenng. i Bulsarien.

Marcus Åkerström gick till final i dubbel i
Estlands ITF.

Eric Cederwall gick segrande ur det
getingbo som l8-arsklassen i r är ec.en

NPTK Junior Trophy var. Det kan ha varit
en av de starkaste 18-årsklassema som
spelades i Sverige under året undantaget
JSM och Båstad. Eric besegrade \{arcus
Åkerström i final.

Mås1e även n2imna Anton \\'aems seger
not Oscar Wikberg som alltid har tillhört
sverigetoppen i JRM med forkossande 6-2
6-1..

annanståns? Arton Waern och Todd -4.kesson
under en RM-drrhhel!

Som sagt. det fims mängder ar roliga
resultat att rappofiera om men a\'
utrymmesskäl får det räcka så här.
Obsen era an .lSV avhandlds pa annan
plats i tidningen.

Stefan



INTBRVJU ]\{ED MARIA
STRANDLUND- TOMSVIK
Ärets absoluta höjdpunkt i tennishallen
Stockholm I-adies står liir dören så vad
kan väl passa bättre än att ta en pratstund
med den Svenska Iörbundskaptenen på
damsidan Maria Strandlund - Tomsvik.
Maria är även uppskattad kommentator på
E

Hallå där. N4aria Strandlund FIur
går tankarna inlör årets Stockholm
Ladies?
Det ska som vanligt bli jättekul att
se r'åra spelare rnot internationellt
nTotstånd.

Vilka Svenska spelare tyckcr du att
publiken ska hålla ögonen på lite
extra'/
Dct är många svenska spelare som
är' irrtressanl.a. Kristna Andlor ic
spelade bra här i fiol. Ama
Brashr.rikova har en enom
kapacitel när hon får till det. Sandra
Roma (inte säkefi att hon komrner
tili startr r rnn ju dubhelklasscn i

junioremas US Open. Ellen
Allgurin har I 4 år garnmal kr.alat in
i en 25.000 dollarstävling och
vunnit flera I fF-tär,lingar. Sen
blev jag myckct imponerad av er
egen .Tennie Brobcck på det senaste
landslagslägret.

Berätta varlor tär'lingar som
Stockholm Ladies är så r,iktiga för'
svensk damtennis?

Det är i dessa tä\ Iingar sorn r åra
spclare lår chanserr rtr skal'lä sig

r'ärldsrankingpoäng på hernmaplan.
De stola nationerna har mängder av
sådana tävlingar.
Dina tankar om sr ensk damtennis
framtid?
Vi hat haft en r'äldigt positiv
utveckling de senaste åren. Sofia
Arvidsson harju visat en enoru1
kapacitet under året. Jol.ranr.ra

Larsson har tagit ytterligare kliv
liamat i sin utreckling. Scn har ri
ett koppcl tjejer som hävdar sig på
10.000 dollarsnivån.

Vad qvcker du är den viktigaste
föråindringen på senare år?

Det iir fler spelare som vill göra
jobbet. De trätar proffsigare och tar
ett s1öre eget ansvar.

Du varju en r,äldigt duktig
tennisspelare själv. Om du skulle
ha kunna stant om din krniär
skulle du ha gjofi någonring
annorlunda?

Då skulle jag ha tränat rätt typ av

fl,s tidigare och sluppir skador'.

Är det något du saklar i ditt jobb
som lörbundskapten?

Jag r et rn dcr johbas po del. men \ i

mås1e verkligen 1å bättrc
ekonomiska resurser filr a1t kurna
optinera spelamas program.

Vad tycker du klubbama ska tänka
på i sitt arbete med juniortennisen?

Våga satsa på talangema och se till
att jobba med dem som individer.
Det går alldeles utmärkt att göra
även när de tr'änar i grupp.

Dcl mest pustir ita rned sr ensk
temis?

Att de sorn jag jobbar ned inte bara
åir duktiga och an.rbitiösa utan att de
även zir br a mänr.riskor!

'lack 
och l1'cka till framör'er!

Tack. r.i ses på Stockholm Ladies
ayslutär Maria inten jun.

.. .a
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NPTK har sedan ett drygt halr'år ett
samarbetsavtal med spelbolaget Expekt.
Michael Brobeck liån styrelsen tog sig en
pratstund med Mårten Forste på Expekt.

INTERVJU MED MÅRTEN
FORSTE PÅ EXPEKT

På bilden scr vi Mårten Forste med sin son och
bli\ aode (?) tennis\pelare. Jacob.

1 .Vem e du?
Namn: Mårten Forste
F arnilj: Gifi ned Sura, nnrknaclschaf på
Base/ärm och super-organisotör. 1 barn,
Oliyer 9år - hockeyspelure. Philip 6 år -
hockey,spglarg,.Iucob 2 år - bollspelare och
Ebba 8 månader - ;fö'hoppningstis komnonde
tennisspelure. Och sen hur yi Bella, .fanilj ens
syarta lobraclctr.

Arbetar J,Iarkn ad.s.s c he f på Expekt.cott't

2.Tennisbakgruncl?
Spelade som junirn' nellan 10 -18 år.
n'ainade so t me:it 7-8 timnor,/recko i
Sollentuna TK ddr jag hade Kenneth Berghont
som tAnare. Spelatle också en del ned Ste;t'art

Åslin.

3.Tenr.ris idag?
Nu blir 3 ggriveckan, nåndagktcillar med Sura
och sedan 2 gånger till med gnnlu
tenniskctnpisar.

4.Hur bra var du o hur bra e du idag?
Jag var egentligen inte scir.skilt hra, höll mig
.för del nesto strat totder top l0 i Stockholm.
Dock ska stigas atl jag tor klafi hAfire (jn

Stafan Å,slin tr.)ls ull han tir ntycket tjldre.
Idag cir jag stimra nan jag slår spelure son
jag förlorade nol Lm.ler.jLniortiden så kanske
tir.i(tg relcnitl sell htiltre O

5.Största tentisminre?
Mitlo tå slör.\ta tannis linnen Ar;
Ntir jag krossude Rikurd Ro.sön (6:a i
Stockholn) ned 6-2 6-2 i turnering pii Ekerö
och ndr jag malcle sönder Lennart Eilestam. I
år tildre och rankad runt 7-8 i Stockholm i
huns henntu turnering. Kungsringen Open.

6.Varför NPTK?
Av.fl era oI iku unIedningar;
- l:i gillar /ilosofin som kluttben ltar i sitt
satsning påjuniorer och elitspelare. Desslrto r
har klubben en nix ay tcit'lingar och,serielag
.\on ger o.\s ntöjlighet a synLls i etl positi\t
ct c h rel ey an t s a ntnun ltan g.
Vi till yara ntirct arenan, hanan, planen och de
aktiya. det cir cn sjiiltklar kopplingför oss.

T.Aldra organisationer/klubbar?
Ili har.fler sanurbeten ned klubbar på olika
nivåer, ollt./i'ån sponsorskap av polska
.fothoIIslandslaget tiII snfi kory ug.

8.Utnraningar i att koppla ihop ett spelföretag
med ungdomsidrott?
I/åru ljänster vinder sig till vuxna och t,i lrur

en ident i fi eri n gsp roc e ss s o m s äkers t rjl I er a
ingcn son tir under l8 år kun hli kund hos oss.
DeIla hindrar inte aft yi, ndr möjlighel ges,
bidrur till otl st(irka ungdtntsidrott och syensk

löreningslit'.Vi placerar uldrig var logo på
jttniorer nen jog tvcker det kdnns fantastiskt
oll ti kan ,sponsru an seniortcivlhg och
santlidigt tara ntecl och beslci tma a en yi,ts

d el s l;a t i I I fu I I u juniu.verks amheten

9.Vad förväntar du dig av klubbcn?
- Bra resultat i elitsatsningen
- Alt forlstilt(r arbetet ned aft tara en leyunde
kluhb
-Alt dcn Liyeckar och stö, ar ungdomar i
verksantheten så att de bli'rner än bra
lennisspelare

1 1. Avslutningsvis skall du få tipsa oss oln
varförjust Ilxpekt är det bästa spelbolagct.
Del rtnns ntånga anledning " som gjort oss lill
Sveriges ledande spelbolag nen i tlet hcir
.suntnunhangct ktinns det ntesl relerant att
ly;t'ta l)'am fira tennisodds. Vi har någr.a att
Eto'opos mest anscclda oddssr)ttare på tennis
yilket stikersttiller ett ht.ett och intres.sant utbud
med bra pri.ser,på håde ATP och IVTA tou-.



TENNISFESTER I
TENNISIIALLEN!!!

STOCKHOLM LADIES 2OO8

Sofia Arvidsson och Michaela Krajicek
har vunnit Stockholm Ladies. Bägge har
också varit rankade topp 30 i världen.
Får vi se en ny stjärna ftidas i år?

I år arrangerar vi Stockholm Ladies fiir
nionde året i rad. 10.000 dollars tävlingen
har blivit en tradition och ett kul inslag i
höstmörket. Det är många medlemmar
som tagit chansen att titta på intemationell
damtennis de senaste åren. Jag tror också
att det är många som insett hur skickliga
spelama är.
Vi har stora förhoppningar om att våra

Förra året vann Johanna Larsson singeln efter
imponerande spel. Dessbättre (l) är hon inte med
i år. Johånnå har helt enkelt skåffat sig en sådan
bra världsranking (161) att det inte lönar sig ftir
henne att spela tävlingen.

18-åriga Sandra Roma som vann US
Opens juniordubbelklass gör en mycket
intressant start. Sandra som haft
skadeproblem under lång tid gjorde
comeback under sommaren och visade
direkt att hon iir en av Europas bästa
juniorer. Efter US Open lämnade hon
juniorlivet och siktar nu på WTA-touren.
Sandra är alltid intressant att titta på. Hon
spelar väldigt aktir't och varierat.

En aman spelare att följa är den 14-åriga
Ellen Allgurin som utvecklats enormt
under det sista aret. Ellen har sopat rent i

de svenska juniortävlingama och kvalade
nyligen in i en 25 000 dollars tävling.
Det har ingen svensk tjej i den åldem
lyckats med tidigare!

För klubbens del så hoppas vi att Jennie
Brobeck ska få ett wild-card till
hui,udtävlingen. Det blir i så lall första
gången som vi har en spelare med i
huvudtävlingen. Jemie har under aret flera
semifi naler i ITFtävlingar
fi uniorvärldsrankingtävlingar) Dessutom
kvalificerade hon sig till slutspelet på
Svenska Sommafi ouren. Dessutom visar
våra övriga spelare Rebecca Tämström och
Othilia Lindqvist gryende fom. Charlotte
Fabricius är tyvän bortrest p.g.a. studier

Tävlingen brukar samla deltagare från
cirka 20 nationer och det iir alltid lika
spämande att se om det finns några nya

Juniorlåndslagschefen Johan Hedsberg och
liirbundskapten Maria Strandlund hoppas på
svenska framgångar i årets Stockholm Ladies.

Som vanligt krävs det att många
medlemmar ställer upp om vi ska klara av
arangemanget på bästa möjliga sätt. Det
har fungerat väldigt bra tidigare ar och det
är min forhoppning att det blir så även i år.
De som hj älpt till har samtidigt haft trevligt
och fått titta på bra tennis.

Spelschema Stockholm Ladies

lovande svenska tieier kommer aven r ar.

lstart kI,12.00

29t10 l:a omsånsen i sinsel
2:a omgången i singel
1:a omsånsen i dubbel
Kvartsfinaler i sinsel o dubbel
Semifinaler i sinsel o dubbel
Finaler i sinsel o dubbel



KOM OCH HEJA PÅ VÅRA A-
LAG!
Datum Kt. D/H Match
8/ll t2 I)am NPTK - Västerås
9ltl 72 Dam NPTK - Lidkiipins
12t11 18 Dam NPTK - Diursholm
26/tt 18 Herr NPTK - Dander.vd
6/12 12 Herr NPTK - Järliilla
7 /12 t2 Herr NPTK - Södertälie

Vara AJag {tlr henar och damer ligger i
division 1. Det innebiir att båda lagen
tävlar inom ramen för svensk elittennis.

DAMERNA FÖRST UTI
Helgen efter att Stockholm Ladies
liirdigspelats inleds damernas seriespel.
Den lörsta helgen spelas hos oss i

Näsbypark.

Laget består av Jennie Brobeck, Rebecca
Tämström, Othilia Lindqvist och Charlotte
Fabricius. Dessa tjejer börja sin unga ålder
(17) till trots blir rutinerade i dessa
sammadrang och har etablerat laget i
division ett. Årets serie ser ut att bli väldigl
jämn och det gäller att göra sitt bästa i
varje match, så far vi se hur långt det
räcker. På ftirhand får Lidköping och ev.
Jiirftilla gälla som knappa favoriter.
Positii,t är att Jennie och Rebecca
utvecklat sitt dubbelspel under aret.
Dubbeln blir ofta avgörande ltir hela
lagmatchen.
I fiol slutade laget på lärde plats efter lite
ojämnt spel. Men potentialen finns där!

Vår huvudansvariga coach Björn Sahlin
och tjejema är grymt laddade!

HERRARNA SIKTAR PÅ ATT TA SIG
TILLBAKA TILL ELITSERIEN!
Att fcirsöka ta sig tillbaka till finrummet
kåurns som en tuff men självklar
målsättning när man går igenom årets
serie. Johan Örtegren blir självklart ankaret
i laget och iir faktiskt bättre tränad åin på
liinge. .Iohan sprang sitt iörsta Stockholm
Maraton i somras och den träningen har
haft en bra inverkan på fotarbetet. Johan
vann en 10.000 dollarstävling i dubbel och
gick till final i singel i våras. Då vann han
bland annat mot en spelare som var rankad
270 i viirlden. Dessutom hade han nyligen
1 - 1 i set mot den Ld. Schweiziske Davis
Cup spelaren Chiudinelli (27 år) rankad
som bäst 130 när han tvingades ge upp.
Johan jobbar sedan årsskiftet med Kuwaits
bästa spelare och har då tagit chansen att

Att Bobo Delemark best?imde sig för att
stanna hemma under hösten iir naturligtvis
väldigt positi\t lor laget. Det känns som att
Bobo zir på gang och vågar han bara spela
ut, blir han en stor tillgång. Fredrik Giers
har sett oförskämt pigg ut på onsdags-
morgnarnas träningar. U1över dessa spelare
så gör Jonathan Kidane, Eric Ceder.u'all
och Markus Åkerström allt för att visa att
de ska ha en tröj a. Att ta ut laget kommer
att bli väldigt svåft. Det anses ofta negatir,t.
Sanningen är dock precis tvärtoml Den dag
som ingen spelare är besviken över att inte
få spela har vi problem. Då är truppen och
konkunensen fbr turn.
I en sådan här kort serie finns heller inget
utrymme liir att få så många chanser. Tar
man inte chansen när man får den är det
högst troligt atlnågon annan får chansen i
nästa match.

Johan Ortegren "in action"

Othilia Lindqyist yässar seryen infiir seriell.



yhet!

Gott som är bra
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FRUKOSTTENNIS STEFANS TRIiNARTIPS

Lotta Schallin och Monica Olsson hjäper till
med dukningen av frukostbuffdn.

Just idag är jag stark @
Frukosttennisen på fredagar kl. 7 2ir igång
igen.

För närvarande är Eric Tengedahl och
Lotta Schallin i delad ledning!

Börja dagen med tennis följt av en
stärkande och nyttig frukost.
Istället för att sitta fast i bilköema!

I "hotelfrukosten" ingar: Grort bröd,
nybakat bröd, knäckebröd, rökt skinka,
cognacsmedwiirst, leverpastej, flera olika
soders ostar, marmelader, paprika, tomat,
gurka, äpplen, piiron, banan, vindruvor,
juicer, yougurtar, lättfil, flingor, miisli,
chokladbitar, kalfe och te.

Ingar:
1 timme tennis med dubbel i bäst av fura
games. Efter varj e match bildas nya par
och nya matcher stafiar.
Frukost Anmälan: Bara att dyka upp.
Datum: 3 okt - 19 dec
Pris: 150 kr

Korta bollar: En stor del i att spela
effektir,t är att kunna utnyttja en kort boll
från motståndaren på rätt sätt. Det fims
flera sätt att utnyttja den korta bollen på.
Du kan attackera med kraft Itireträdelsevis
mot en hörna ftir att sätta press på
motståndaren eller välja att attackera med
slice för att hålla bollen lågt och dåirmed
fcirsvåra för motståndaren eftersom det iir
svårare att passera på en låg boll. Du har
också alternativet att spela en stoppboll nri.r
du är langt inne i banan.

Attackslag och fiilja upp till nätet: I detta
stycke fiirutsätter j ag att du vill ftilja upp
ditt attackslag fram på nät. Då vill jag påstå
aft det finns två nyckelmoment för att det
ska bli bra fiirutom sj älva attackslagets
kvalitet:
1. Komma snabbt in i bånan: Detta

liirutsätter att du tidigt kan läsa att
bollen blir kort och därmed börja röra
dig in i banan redan innan
motståndarens slag har studsat. Kan du
göra det kommer du ha helt andra
möjligheter med ditt attackslag
eftersom du kan ta bollen högre upp,
har bättre tillgång till vinklar samt att
motståndaren får mycket mindre tid att
1örsvara sig.

2. Behåll farten genom slaget: Detta
innebiir att du försöker ta bollen i steget
istället för att stanna upp helt innan
attackslaget. Om du klarar av det utan
att tappa balans och timing innebär det
att du kommer hinna närmare nätet och
därmed skära av vinklarna för
motståndaren som ska försöka passera
dig.
Lycka tiU Stefan

alltid på plats för att ta emot anmälan!



LAG-SM GULD TILL NPTK
ocH H 55!!!

Våra tär4ingsveteraner har varit llitigt i
elden under ulomhus säsongen. Många bra
resultat har uppnåtts och klubben har
be1?ist sin ställning som landets bästa
veteranklubb på herrsidan.

SERIESPELET
Tre av våra veteranlag, nämligen H35, Il45
och H55, spelade i division 1 utomhus och
samtliga gjorde mycket bra ifrån sig. H35
laget med Fredrik Waem, Kenneth
Johansson, Ulf Zacharias, Fredrik Ahlqvist
och U lf Persson \ ar vtterst när att r inna
men missade seriesegem efter att ha
lörlorat den ar görande dubbeln i
seriefinalen med 16-14 i tiebreak. H45
laget där Björn Stenqvist, Jan Rydegran.
Peter Puranen, Per Larsson och Anders
Björklund spelade korn också på en
meriterande andra plats. H55 laget rned
Anders Biörklund, Göran Zwahl6n och
Anders Svensson, lyckades bäst och vann
serien utan matchförlust och kvalificerade
sig till SM slutspelet sorl rrran vann och
därmed blev svenska mästare, se nedan.
H65 laget med Börje Skånberg, Ull de

Faire och Jan Dahlqvist vann lätt dir' 2 och
har goda möjligheter att även vinna div 1

nåsta ar. Vårt andra H45 lag spelade också
bra och vann div 3. Målet här är komma i
kapp vårt första lag i seriesystemet och få
till ett riktigt "lokalderby''. I laget spelade
Jan Wedsberg, Michael Zetterberg, Johan
Regndr. Jonas Wetterdahl och .Iohan Ewetz
Inomhus har vi hela f-vra lag i högsta
serien samt H45 B i division 3.

Målsättningen är att alla lag håller sig kvar
i div. 1. att minst ett lag vinr.rer och går till
SV slutspcl sarnt att H45 B r imer:in
serie.

GLOBETROTTER VETERAN CUP
Vår egen veterantävling i juni hade

återiger.r ett mycket starkt startflilt och
foflsätter att beliista sin ställning som '
landets efter SM bästa veterantär'ling. Det
r ar glädjarrde nog också n1 n
deltaganekord med nästan 100 startande.

Den äldsta och yngsta klassen vanns av
hemmaspelare nämligen Ulf Zacharias
H35 och Börje Skånberg H 65. Bland
övriga resultat kan nämnas att Linus
Strömberg och Anders Björklund gick till
final i H 35 respektive H 55 och att Johan
Regndr" Björn Stenqvist. Göran Zu'ahlen,
Anders Svensson och Jan Dahlqvist gick
till semifinal i sina klasser.

VETERAN SM
NPTK lyckades återigen bli lar.rdets bästa
klubb på hensidan när resultaten
summerades f-ör inne och ute SM trots att
två av våra finalister inoml,us. Kenneth
.Tohansson och Ullde Faire var skadade.
Anders Björklund och Göran Zu,ahlen
varLn herrdubbel H55 och Kenneth
Johansson som på grund av skadan enbafi
kunde spela dubbel gick till final i den
klassen. De bästa resultaten i singel var
Anders Björklunds och Börje Skånbergs
sernifinalplatser i H 55 respektive H 65.
Börje r ar de5sutom mr cket nära en

linalplats eftersom han hade matchboll mot
gamle Davis Cup spelaren och
mångfaldiga SM vinnaren Christer Holm.

SM SLUTSPELET FÖR H55

De tre musketörerna eller i alla fall de tre som
bärgade hem Lag-SM guldet till NPTK!
fr.v. Anders Björklund, Göran Z\yahlen och
Anders Svensson,

Slutspelet gick i Helsingborg och r'åra
spelare Anders Björklund, Göran Zr.vahlen
och Anders Svensson var ordentligt
laddade. Vi varju i final inomhus förra året
och lörlorade en jämn rnatch så nu skulle
rer.ansch tas. Semifinalerna spelades på de
vacka utomhusbanon.ra i strålande
solsken. Vi oötte Luleå och varu.r

kornlortabelt med 4-0 utan setförlust.



I den andra sernifinalen slog Helsingborg
GLTK från Göteborg. Flemmalaget gjorde
allt for att forbättra sina chanser inför
söndagens final. Man bjöd på en tur ör'er
till Helsingör på lördagskvällen med god
mat och rikligt med dryck för den som
önskade, samt dessutom ett pubbesök när
vi var åter i Helsingborg. Vi var dock lika
ståndaktiga som hemmalaget för att vara
pigga till finalen nästa morgon. Tyvärr
hade Helsingborg med tre inomhus
specialister l"vckats se till att det ösregnade
varför finalen gick inomhus på filt! Ett
:nabbt och ovanl underlag lör o55 rnen \ i
hade inget val. Trots detta började det
m;'cket bra. Göran och jag Vann båda
fölsta set efter bra spel och Anders B:s
n.rotståndare Mats Lilja fick bryta pga. av
skada vid 4-3 i forsta set. Det blev dock
tuffare eftersom både Göran och jag

förlorade andra set och det blev avgörande
supertiebreak. Efter två jämna tiebreak
vann Göran och jag förlorade så vi ledde
med 2-1 inför den avslutande dubbeln.
Förutsättningama var att vi kunde förlora
dubbeln om det inte skedde med stora
silfror och ändå vinna. Anders B och
Göran ville dock inte riskera något och
efter bra spel vann man i det avgörande
t:i ebreak et.

Nu ser vi framemot EM slutspel i Schweiz
nästa år!

VETERAN DM
Flera av våra bästa veteraner deltog inte i
DM av olika skäl men vi nådde en hel del
lrarngångar ändå. Björn Stenqr ist r arur

H45 i både singel och dubbel tillsammans
rned Peter Puranen:om han s)og r

semifinal. Janne Rydegran gick till final i
H 50 medan Anders Björklund och Göran
Zwahlen gick till semifinal i H55 liksom
Anders Svensson i H60. Anders B och
Göran gick dessutom till final i dubbel men
måste tyvän lämna wo.

övRrc.q. RESULTAT
Här löljer etr un ll av resullal lrån ör rigä
täv lingar i sornrnar.
Bjöm Stenqvist vann Sundbyberg" Ystad
och Väsbv.

Börje Skanberg vann Äkersberga
Fredrik Waern vam Båstad
Ulf Zacharias vann Väsby
Kenneth Johansson final i Saltsjö Duvnäs
Anders Svensson final i Saltsjö Duvnäs
och semifinal i Väsby.
Jan Rydegran final i Sundbyberg.
Jan Dahlqvist final i Äkersberga.
.Ian Wedsberg semifinal i Åkersberga
Michael Zetterberg semifinal i Nonlälje
och Rimbo.

På bilden ses finalparet iH-,15-klassen i
sommarens upplaga av Sundbybergsspelen,
Björn Stenqvist. till höger, yann i två raka set
mol klubbkonrpi\en Jan Rldegran ien
underhållande och välspelad match. Björn yann
27 a\'28 matcher under utom h ussäsongen I

TACKJONAS!

Jonas Björkmans avsked under Stockholm
Open! Få har gjort så mycket ftir Svensk tennis
som Jonas. Både som idrottsligt föredöme och
resultatmässigt.
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JSM UTOMHUS 2OO8

Som vanligt var vi rikligt representerade
när iS\4 spelades i börjarr ar augusti.
Bj örne var ledare i Malmö för 12 och l6-
årstrupperna som bestod av Millis
Heinklo. Anton Waem, Jacob Kjelhnan,
Todd Åkesson i 16 samt Rikard Solberg,
Rasmus Nordlund/Atterblad, Jesper
Åkerlund och Elsa Melander i 12-
årsklassen. 12-åringarna har skämt borl oss
rned framskjutna placerir.rgar j de stora
tävlingama under året. Även här var
Rikard, Jeppe och Elsa lramrne i 1i8-
delsfinal. Tyr'än blev det respass for
samtliga i matcher som dom definiti\,t hade
kunnat vinna men så är det med tennisen
att ibland far nan inte med sig dom
matcherna. Rasn,us åkte ut i första
matchen nen kämpade väl och är under
rejäl utveckling. I 16-årsklassen visacle
Millis att hans utvecklingskurva pekar åt
rätt håll och för lörsta gången under hans
jr-miortid tog han sig in i huvudtävlingen
via tre kvalsegrar. Starkt gjort! I lörsta
rundan \'äntade Clarl Ekwrulzel som s1år
sig bra nationellt. Millis pressade honom
till två hfuda set och kan vara riktigt nöjd
med sin tävling. Övriga 16-åringar åkte ut i
1örsta matchen men gjorde bra ifrån sig.
Själv varjag iVäxjö där 14 och 18-
årsklasserna spelades. I 14 deltog
Christoffer Solberg, Fredrik Engcruall,
Oscar Waem, Martina Haas- Johanna
Olsson och Arnelia Lindqr.ist. Chrille vann
två matcher på eft stabilt särt för att sedan i
| 8-delsfirralcn srilla5 mol S\crigeetran
och slutsegralen Morgan Johansson. Där
tog det stopp men Clu-ille har utan tvekan
kapacitet ltir att sjå honom. Oscar varm tr,å
matcher i kvalet och gjorde är'en en
storstilad kvalfinal som tv\'ärr slutade 4-6 i
skilje. Fredrik vam en match i kvalet.
.Iuhrnna och Varrina kämpade sig i3errorrr
kvalet liir att sedan iörlora första matchen i
huvud. I dubbel gjorde tjejerna en makalös
viindning efter underläge 5-9 i ar.görande
supefiiebreak och de1 är verkligen inget fei
på inställningen hos dessa tjejer.! Amelia
lörlorade lörsra onrgangen men gjorde br.a

ifrån sig. I 1 8-år.sklassen deltoc .Ionathan
Kidane. \4arcus Akerströnr, Eic
Cederwall, Mats Flodin, Jennie Brobeck.
Rchecca Tärnsrrörn. Orhilia Lindqr isr samr
Cliarlotte Fabricius. Jemie som har haft en
otroligt stark sommar och gjort jätteresultat
i seniorsammanhang vann försla mndan
och rnötte sedan slutsegrariman Hilda
Melander. Efter et1 stenhårt första set gick
luften ur Jennie i emdra. Hilda är en riktig
fighter och inre lätt att få grepp på men dit
kändes som att Jennie underpresterade lite
den här gången. Rebecca visar gryer.rde
lorm och gör en helt okej insats trots
förlust. Othilia och Charlotte spelar bra
bägge två i kvalet nren nöter t\.å av kvalets
bästa spelare. .Iennie och Rebecca gör ämu
en stark dubbelpresration genom art gå till
semi ett år unga. Men tro mig. dom åir bara
och snuddar på r'ad dom sltulle kunna
prestera ihopl I pojkllassen gladde Marcu.
Akersrrönr med en stabii r inst inrran han
slälldes mol Darriei Berta som vissa arrscr
är Sveriges stora fi.anrtidshopp på
juniorsidan. Marcus pressade honor.n till tre
set och visade vad han är kapabel till när
lokus ligger på rätt saker. Dessutom löljde
han upp det med att vinna dubbelklassen
tillsamrnans med Jonathan Kirlane efter att
f ullständigt ha pulvriserat toppseedade
paret Berta"/Brydolf i finalen. Få om ens
någon st ensk junior har samma
dubbelmeriter som Jonathan Kidane och i
Vrrcus Äkcrslrörn hlr han en intre:sant
parlner lör lramtiden. Jonatl.ran varm även
han för'sta matchen iör att sedan lörlora
rnot Christiar.r Lindell i andra. Eric gjorde
processen korl med Sverigefen.rman Eric
Thorelli i förs1a omgången för art sedan
slällas mot svårspelade Helsingborgaren
Filip Svensson där det rog stopp. Filip är
otroligt snål och slitstark. Nämnas skall
är'en Eric och Andreas Hanmars
sisuladdade dubbelspel som gav tr'å vinster
imau Berta/Brydolf blev för sr.åra. Skönt
att se sån tändning! Mats Flodin vann tr,å
matcher och förlorade kval tlnalen.

Stefan



MARTIN HAGMAN INLEDER
NY KARRIÄR!

Som ni kan se så har den f.d. A-
lagsspelaren Martin Hagman bltt ut
tennisracketen mot bilracing. Egentligen
ingen överraskning for oss som följt
Martin genom aren. På temisbanan ville
han att det skulle gå fort. Gårna en hard 1 :a

serue och ett slag till. Långbollning var
inte Martins "cup of tea". Mellan
matchema ville Maftin gärna åka och kolla
bilar. Något som coachema inte var lika
intresserade av...
Däremot har samma coacher giirna bett om
hjälp när det strulat med bilama...
Förmodligen började han tänka på en
rallykaniiir när han som minderårig satt till
höger i bilen och var rädd nåir Bergbom
körde!
Rallykarriären har enligt ryktena fått en bra
start. Vi återkommer med en rappod om
hur det går för Team Riflex!

CHRISTOFFER SOLBERG OCH
TEAM STOCKHOLM VANN
PIRRES POK-AL!

Stockholmslaget vann finalen mot Uppland
med 2- 1 . Christoffer vann sin match med
6-0 6- 1 . På bilden i vänsterspalten syns
fr.v.Nils Hällestrand, Fred Simonsson,
coach Magnus Emerberg och i främre
raden Jakob Amilon, Christoffer Solberg
och Robin Hådön.

BÅSTAD 2OO8
Det började med att det såg bäcksvart ut
för Johanna att lå plats i var fina Audi.
Men med åren har jag utvecklat en bra
teknik för stuvning. Allt var med ftirutom
Johannas väska med finkläder. Hemes min
på parkeringen var begravningsaktig.
Tusen tankar for genom hemes hur.'ud
"Båstad utan mina coola kläder". Sedan
fick hennes ansikte glädjefnatt närjag
öppnade lömfacket och plockade fram
väskan (precis min humor).

Tennismässigt så var det ett helt ok Båstad.
Alla kiindes väldigt taggade att försöka
prestera till 100%. Att planera sin dag så
att den blir så meningsfull som möjligt har
vi kommit en bra bit med. Men det fims
mer att hämta till nästa år. Otroligt roligt
att få samarbeta med Stefan några dagar.
Han kom och tog över och körde hela
vägen i må1. Det var även han som fick
liamgångama med Elsa i semi.Jennie och
Rebecca gick till semi i dubbel.Tack för
två riktigt roliga veckor!//Kram Bjömen
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Riflex AB
Riflex AB är ett fastighetsbolag som erbjuder ett varierat

och stort utbud av lokalel konlor och bostäder, främst i

Roslagen. Riflex AB, Din hyresvärd i Roslagen d' .l. 
-.,rrl:ltlllex

Riflex Roslagsbyggare AB
Riflex Roslagsbyggare är bland de största byggbolagen
i Roslagen och har sitt säte i Nontälje. Vi bygger allt,
från fritidshus och villor lill industribyggnader. från

Stockholm till Roslagens yttersta skärgård. f,=Rlrex&
\. RoSLAGSEYGGAR€

Riflex Vårdfastigheter AB
Riflex Vårdfastigheter har i ett samarbete med Aleris
och kommuner specialiserat oss på att bygga, äga

och förvalta vårdfastigheter i hela landet, Lika bra på

ombyggnation och anpassning av fastigheter som att
nyproducera alla typer av vårdhem i modern miljö.

Riflex Fastighetsförvaltning AB
Drygt 20 års erfarenhet av fastig hetsforvallnrng. Vi år den

kompletta leverantören av tjänster inom fastighetsförvaltning.
Såväl administrativ. ekonomisk och ieknisk forvaltning som

reparationer, fastrghetsskötsel och lokalvård. Våra verksam-
hetsområden är Uppsala, Märsta, Norrtälje och Stockholm.

r - -... ,\: :lllEl€X::_'r.- FÅsrrcHETttönvalrr.lti6

Skedviken AB
Rånäs Slott är ett hole:l och konferensanlägg n ing

i mycket hög klass. En plals gjord for rekreation,

konlerens och fest i gammal miljö. Uppdaterad med

den absolut fråmsta teknik och standard.
Läs mer på www.ranassloll,se RåråsSlon

Roslagslack AB
Roslagslack är elt riysiarlat företag som har Nordens
största och modernaste verksiäder tnom billackering,
Lackverkstan ligger i Görla induslriområde i Nbrrtälje.

www.riflex.se



Sofia Häggström har just avslutat sina
collegestudier i USA. Vi bad Sofia berätta
Iite om sina erfarenhefer-

MINA ERFARENHBTER AV
ATT KOMBINERA TENNIS

En med all rätta stolt och glad Sofia Häggström

Den l4 augusti 2004 lyfte flygplanet från
Arlanda lor att ta ;nig till New Yolk och sedan

vidare till Savamah, Georgia. Jag var
för\äntansfull och hade ingen riktigt aning orn
vad som väntade mig. Jag hade pratat med
äldre kompisar som valit över och spelat
collegetemis. Direkt efier gymnasiet var jag
inte så sugen på att åka över, jag ville resa runt
lite och sedan plugga här hemnla. ett beslut
sorn jag idag är otroligt glad över attjag inte
tog. Många lbreställer sig rrog processen irrrrarr

man blivit antagen som ganska "meckig" men
det är inte särskilt jobbigt, det finns även olika
företag som man kan vända sig till for att få
hjälp med ALLT som man behöver göra och
veta, inklusive att de tar fi'am lorslag på

potentiella skolor.

Väl framme i USA var rnycket som jag hade
för-väntat mig, en det var också mycket som
var annorlunda. Att åka och spela collegetennis
i USA är lite som ett lotteri, man kan ha tur
och hamna i en bra skola, i en jättetrevlig stad,

med bra trälare och trevliga lagkamrater. Men
man kan också ha otur med en eller flera av
dessa saker. Dessa fra faktorer är det som
påverkar mest av allt hur du kommel att trivas
under din collegetid. En lip5 är an innan man
åker så skall man tänka igenom vad man ,
egentligen vill prioritera. Vill du utveckla din
tennis? Vill du satsa på studiema? Eller, vill du
bara ha 'a good time"? Med der srora anralet
skolor som

finns i USA. så kan du självklat komma till en
skola där du kan kombinera dessa tre faktorer.
En miss som jag gjorde innan jag åkte var att
jag inte riktigt tänkte igenom och kollade upp
vad jag ville plugga och hur gångbara dessa
examina var i Sverige, det är viktigt att du
bestämmer dig för vad du vill plugga innan du
åker och säkerställer att de skolor du är
intresserad av har den "major" du vill läsa. I

mitt fall sa min coach attjag inte behövde
bestämma mig omedelbart utan att jag kunde
bestämma major efter tredje rerminen.
Studieupplägget i USA skiljer sig lite mot det
svenska universitetsupplägget, i rnitt fall läste
jag 15 credit hours per temin, i åtta terminer,
vilket motsvarar 5 olika klasser per termin och
sammanlagt tar studiema lyra år. I Sver.ige
läser man en motsvarande kandidatexamen på
3 år. Innanjag åkte sa många att studierna ä.
lättare i USA än i Sverige, urenjag vet inte om
jag håller med om det eftersom speciellt i
början, hade i alla fall jag lite problem med att
ställa om mig till språket, eftersom givetvis
alla lektioner och prov är på engelska. .lag
minns attjag de första månaderna fick lägga
ner lika mycket tid på att plugga själva ämnet
som på att lorstå språket till fullo. liirstå och
översätta de engelska orden till svenska ord.
Under denna tid hade jag en stor lordel av att
vara medlem av skolans termislag, eftersom
skoloma och lärama är' >lolla or er 'ina
idrottslag och bara man talar om liir lärarna att
man ar utlänning på tennis scholalship så är de
otroligt hjälpsamma
Tennisbiten då? I mitt fall så korn jag till en
skola där coachen inte hade något annat mål
med \ erk\amheler än an, \ inna. \ inna,
vinna!!! och träna, träna, tränal !! I början
kändes detta lite ovant. Trots att man t ex hade
en liten skada, elJer var sjuk, så fanns det inget
som hette vila, utan så länge man inte hade 40
graders feber så var man tvungen att komma på
träningen och ge 1 10%. Annars fick man en
rejäl utskällning och i vissa fall blev hela laget
straffat ned någon slags fusträning, detta var
dock vanligare hos herlaget. Anledningen till
att coacherna ibland kan vara på detta sätt är
att de ofla tjänar väldigt bra och får' schyssta
bonusar från skolan. men bara om lagen är
framgångsrika. Deras jobb liänger oftast på
lagets resultat, om det går bra lor laget far de
ofta löneforhöjning och bonusar. Av egen
efarenhet så vetjag att många som kommer
till USA i början har lite svåft att ställa om sig
till en tränare som bara ar en tränare och inte

OCH STUDIERI USA



samtid;gt är en bra kontpis. Tränarens ord är
lagl Innan jag kom till USA visste jag inte
ril,tigt radjag hade att lörränra rnig ar
träningen, om den skulle vara tuffäre. hårdare,
roligare eller tråkigare än deir träningjag haft i
Sverige. Träningen skiJjer sig s.jälvklart mycket
från skola till skola. I rritt fall hade jag mer
träning på college än iag någonsin haft i
Sverige, vi tränade ibland 3-4 pass per dag. En
vanlig dag under våren kunde se ut så här':

06.J0-07.I0 Fl strärrirrg. Lx sprirrler.
intenallträning, stationsträning eller sinning
9-12 Skola
13.30- 15.3 0 Tennisträn ing
16- 16.3 0 SrJ-r'keträning
17--- Hem, vila och helt död av utmattning

Vi hade bara nrorgonträning ijanuari och
februari. Vi hade mycket hårdare och mer
träning än nrånga andra skolor, nren den hår'da
träningen betalade sig och det varjust av den
anledningen som vi vann "The National
Championship Titel i Division 2" två gånger
under rnina f'ra år på sholan.2005 och 2008-
mitt lorsta och sista år. Ni kan se tr, å filmer på
skolans u'ebb-tv under Player Profiles på
http://ci.amrstrons.edu,/plaverlE.html. Den ena
fihnen är gjord när vijust vunnit vår hundrade
r aka lagrnatch och den andra är när vi blev
mottagna a la Tre Kronor på flvgplatsen efter
segrama i Huston.
Mina lvå stötsta tennisögo blick är givetlis
när vi vann Nationals i Orlando respektive i
Huston. Det är verkligen mycket roligare att

Ett glädjestrålande lag elter segern i Nationalsl

Det tred.ie.tör.ta ö!orrhlickct i rnirr

tenniskarriär kom också under
collegetennistiden i USA. Det var 2007 i
kvaftfinalen i det National slutspelet och vi
mötte Valdosta State Univelsity och min
mi'l\lardare på and|a sidan nätct r ar min

syster Sonya Häggström. Det var ett minst sagt
plestigeladdat möte, och efter mycket blod,
svett och tårar så visade jag att gammal är
äldst. Jag tror att det dröjde två dagar innan
Sonya pratade med mig igen...
Upplägget i collegetennis är att mar under
hösten spelar 3-4 individuella singeltävlingar
och fiån och med februari till mitten av maj så
spelar man laematcher mot andra skolor.
Lagmatchema spelas i 3 dubblar och 6 singlar.
En annan rolig grej i USA är att dubbelspelet
är rninst lika viktigt som singelspelet, därlor
får man träna mycket dubbel, vilket är både
roligt och nyttigt fdr singelspelet.
Eftersorn vår coach var orolig att vi skulle
tappa fomren under alla studenters stora pafiy
vecka, Spring break, så åkte tennislagen ut på
roadtrips under Spr ing Break. Ett år fick vi
flyga till Har.vaii 1br att spela två matcher. Ett
annat år var vi nere i Miami och spelade
matcher mot andra skolor. Där hände det en
rolig episod när vår tennisbuss fick motorstopp
bland krokodilerna ute i Everglades. Vi fick
hyra nya bussar och vår chaufftr fick stanna
kvar tills bussen var reparerad. Han kom i alla
fall hen till Savannah med bussen efter en
vecka.
Nog on.r skola och tennis. Minst lika viktiet är
ju den sociala biten- dct ärju den sorrr gör att
man trivs och klarar av den hår'da träningen
och skolan. Trots att jag beskrivit collegelivet
som bara skola och tennis så r'ar vi i alla fall
lediga på helgema. I mitt fall så lbrsökte jag
göra så Iite som möjligt på helgena. jag hade
tureir att vara i södra USA. dä'temperaturen
inte ofta är urrder 20 grader. inte ens på
vintern. Helgenta spenderades ofta på
stranden. cafder. eller ishoppingcentra och
kvällarna spendemdcs oltast på någon av
rattklubbarna i Savannah. (lite kul rnåste man
ju också ha...). Et av mina bästa erfarenheter
som jag har tagit tred rrig från collegelivet är
alla människor som jag träffat. många kommer
att vara vänner för livet. Charrnen är enligt mig
att man träffal så rnånga olika mänliskor li.ån
olika länder och kulturer. Att åka till USA och
konbinera studiel och tennis är det bästa och
roligaste jag har gjon. Det är dock inte bara en
dans på rosor. men den elfarenhet och kunskap
du får med dig kommer du att ha med sig
under hela livet. Du behöver inte hellcr vara
bäst i vär'lden på tennis. Om du har möjlighet
att åka så tlckerjag verkligen du bör ta den.

Hälsningar Sofia Häggström



Lite mellis, måste man hinna med för att orka!

Det var fullt på alla banorna! Smash kan vara lite knepigt!

Hen rik Aare övervakar träningen. - :- ;. "".-; i.r::*xx;-*-
Vilket minspel!

__."..*rr.,b

Volleytränirg.



Många bollar är bra att ha!



I(änner du till vår arbetsmodell?

Du komrner att öka träffsäkerheten med dln marknadskommunikation och försällning med vår

arbetsmodeil. Den bygger på Account P anning sorn vi introducerade i Sver ge för 15 år sedan

och som vl nu vidareutveck at och anpassat iill våra kunders behov.

Läs mer om vår arbetsmodel och våra kunders framgångar på www.falck.se eller kontakta

försäljningschefen och våd tennisess Lennart Lundqu st så berättar han mer.

N"j

FALCK & CO
WALLINGATAN 2 B0X 1246 103 64 SToCKH0L[,] TEL 08 54541840 info*6iålrk.5e www.falrk.se FöRsÄLJNtN6 otH MARKNAosK



AKTUELLT LÄGE NÄSAÄNG

Kort information om Näsa Ang och
diskussionerna med Täby Kommun om
ett nytt nyttjandcrättsavtal:

Näsa Äng har under året som vanligt
erbjudit Näsb),parkare och andra
tennissugna en fantastisk miljö för
utetennis. Under säsongen har ett fledal
tumeringar, läger och andra
aktiviteter genomförts. Dock har vi ännu
inte ll ckats la ett ny n ar ral lör Näsa Äng
med Täby Kommun vilket gör att vi idag
har ett avtal som går att säga upp varje år
vilket naturlign'is inte är bra.

NPTK har en arnbition att rusta upp Näsa
Äng under en kommande femårs-period.
Meningen var att detta projekt skulle
påbörjats i år men då vi inte lyckats få till
ett avtal med Täby Kommun så har NP IK
valt att skiuta på projektet intill dess att ett
ar,tal tecknats. Långsiktigheten åir viktig
1ör NPTK av flera skäl men det kanske
starkaste skälet är att vi inte kan attrahera
sponsorer om vi inte far till ett längre ar,tal.
Ambitionen är at1 1ä til1 ett avtal under
hösten så att r i redan inlör ute.äsongen
2009 karr :e lörbänringar pa Näsa Äng.

Jag vill dock passa på att tacka Mats
Wiinlund lol hjälp med den n-va läktaren
som kommit till under året.

Har ni några lrågor om Näsa Äng år ni
varmt välkomna att kontakta underteckfad.

Joachim Haas
0709-37 03 50

MYCKET SPBL OCH GODA
HAMBURGARE PÅ
VUXENKURSAVSLUTNINGEN!

Vuxenträningen visar att temisintresset är
på topp så lbfi det är en aktivitet på gång
och det visas alltid med en härlig stärning
på ocl.r nrnt tennisbanorna. Den här
varavslutningen var vi 22 personer son'l
dök upp och det var en ökning mot 1öna
årets r.årsiffra som var 14 deltagare.

Onsdagen den 4:e juni var alla fyra
grusbanor igång på Näsa Äng och vi
spelade matcher i bäst av lyra games i två
timmar. Så lort en match var klar satte
nästa match igång. De som hade avslutat
sin match kom direkt fram till mig och
undrade ivrigt når de skulle in igen. Det ilr
härligt att se vilken sportsmarmaanda som
råder mellan alla spelare. Trots att det är
kamp om alla poäng och ingen boll ges
upp liivilligt delas det ut berömmande
kommentarer till motståndarna och alla har
nära till skaft.

De som hann med mellan matchema tog
chansen att få i sig en nygrillad
hamburgare. Vår grillmästare denna gång
var Millis Heimklo. Han axlade Fredrik

med braltr

Kvällen rundades av med en liter.r
prisutdelning med saker plockade ur
Kristers shop i l'orn av lindor. fina tvålar,
r.ibrationsdälpare och annat smått och
gåft.

Nästa yuxcnavslutning blir den
måndagen den 22 december inne i hallen.
Mitt i julruschen kom det föna iuet upp
mot 35 stycken och hade roligt
tillsammans O ///Eddie

Rogerstens goda hamb



KIVI.SNACK * ,-

I,r, Ä,r,,,:/r!rjs l;I;z], Lrt rrtE,

Anmäl u till Klu[bmä$terskalGn
. Här hittar du anmälningsaffisch och information om KM,

som spelas 3 - 77 januari,
Inom kort startar årets stora
tennisfest med mängder av
spännande inslag. Finalema blir
den torsdagen 8:e och söndagen
11 decembet. Varie finalpass
avslutas med en prisutdelning.
Du kan här ta del av vad årets
KM kommer att innehålla.
Lycka till!

Måndag 22 december
Sista almäJningsdagen
Tennishallcn och r ddielEnntk.se

Mändag29 december
I3I Lottnins kl 19.00

Onsdag 31 december
Match- och tidsschema kl 19.00

Tennishallen och s'rirv. r.rpth. s e

Lördag 3 ianluaÅ
Första speldagen
I{V:s första matcher sätts igång.

Torsdag 8 januari
Start kl 17.00
Finalpass och prisutdelning

Riflexbanan
KI17.00: Herar 70
KI18.30: Herrar 55

Kl 20.00: I-Ierrar 45

GN Netcombanan
Kl 17.00: Generationsdubbel R

KI18.30: Herrar 60
Kl 20.00: Herrdubbel 60

Seat Stockholn banan
Kl 17.00: Damer C
Kl 18.30: Herrar C
Kl 20.00: lvfixeddubbel B

Söndag lljanuaÅ

Start kl 15-00

Finalpass och prisutdelrring

Riflexbanan
Kl 15.00: Damdubbel Ä
Kl16.00: Herrdubbel Ä
Kl 17.30: Damet Ä
Kl 19.00: Henar Å

GN Netcombanan
K115.00: Flickor 16

Kl 16.00: Pojkar 16

Kl 17.30: Damer B
KI 19.00: I-Ierrar B

Seat Stockholm banan
Kl 15.00: I{errdubbel 70

Kl 16.00: Genetationsdubbel Å
Kl 17.30: Flickor 14

Kl 19.00: PojLer 1.1

Fjärde banan
KI15.00: Pojkar 10

Kl16.00: Flickot 10

Kl 17.30: N{ixeddubbcl A
Kl 1L00; Flickor 12

. Femte banan

Kl 15.00: Damdubbel B
Kl 16.00: Hettdubbel B
Kl 17.30: Pojkar 12

KM-s nyhetsbrev
I{M-s nyhetsbrer. komrner ut under
namnet KM-snack I nr hetsbrer,-et

kommer resultat och kommentarer
matcherra- .pelprogram och [ör"uis

"må bliclc,u F-amar med i
spelptogrammet med analr,ser att
finnas.

Klassbegränsningar
Herrar B-klasser
Ej vunnit "B-klassen 01 08"
Flertar C,
Ej i-rnnit "C-klassen 01 08
Endast seniorer
Damer B-ldasser
Ej r''unnit "B kiassen 0-l-08"
Endast damer
Damer C
Ej vunrut "C lJassen 0108"
Endast damer och seniorer
Generationsdubbel
Endast med b:rm, b:rmbam osr-.

...och natudigwis
en hel del rolQa inlägg under
pågaende spel ftån åskadarplats i
stil med:
- nu har han nog fått gumrdam.

ånej! , nu blir det dubbelfel
vågar inte titta.

Klubbmästerskap I Näsbyparks Tennisklubb inne 2009



NÄSBYPARKS TENNISKLUBB INBJUDER HÄRMED SINA MEDLEMMAR TII,I,

Kutb-Mm 20CIg
LORDAG 3 JANUARI-TORSDAG 8 JANUARI
Klasser Regerande mäståre

3. Flerrar C Dag Jensen(2005)
6. Damer C
T.LIenar 45 .Iohan Regndr
8. Herrar 55 Anders Svensson

9. Henar 60 Leif Westennark(Hs65)
10. Herrar 70 Gert Bååth(HS75)

Avgift
180 k-r

180 kr
180 kr
180 kr
180 kr
180 kr
90 kr
90 kr
90 kr

Avgift
120 kr
120 kr

LÖRDAG 3 JANUARI - SÖNDAG 11 JANUARI
Klasser Regerande mästare Avgift

1 . Herrar A Pavel Zenkevits 1 80 kr
4. Damer A Othilia Lindqvist 180 kr
2. Henar B Christoffer Solber.q 1 80 kr
5. Damer B Helen Thun'rell 180 kr

1 1. Herrdubbel A Fredrik Waem/Anton Waern(2007-8) 90 kr
12. Herdubbel B 90 kr
13. Damdubbel A 90 kr
14. Damdubbel B 90 kr
16. Hendubbel 70 A.Mellgren/A.Ericsson(HD75) 90 kr
17. Mixeddubbel A 90 kr
19. Generationsdubbel A Fredrik/Oscar Waem 90 kr
2 1 . Pojkar I 6 Anton Waem 120 kr
22. Flickor 16 Johanna Olsson 120 kr
25. Pojkar 12 Richard Solberg 120 kr
26. Flickor 12 Elsa Melander 120 kr
27. Pojkar l0 Wilhelm Lindqvist 120 kr
28. Flickor 10 Enni ZanderlVictoria Solberg 120 kr
ONSDAG 7 JANUARI - SÖNDAC I I JANUARI

15. Hendubbel 60
18. Mixeddubbel B
20. Generationsdubbel B

Klasser
23. Pojkar l4
24. Flickor 14

PRISUTDELNING:
EXTRA PRISER:
TÄVLINGSLEDARE:

C.Koch/K. Svensson(HD65)

Regerande mästare
Christoffer Solberg
Elsa Melander

TÄVLINGSFORM: Bäst av 3 set. tiebreak vid 6-6 i alla sct.

SENASTE ANM.DAG: Måndag 22 december. Klubbhuset, eddiefdnptk.se
LOTTNING: Måndag 29 december k|.19.00, NPTK-hallen

Seedning NPTK. Gratis kaffe och kaka.

MATCH- & TIDSPROGRAM: O.nsdag 30 december NPTK-hallen,rvww.nptk.se
Sker i samtliga klasser på finaldagarna,
Flest antal KM-garnes.Ärets bragd-pris, Fair play
Edu,ard Johansson

Klubbmästerskap I Nåsbyparks Tennisklubb inne 2009



TILL MINNE AV NILS
LÖFSTRÖM
En av våra äldre tennisveteraner Nils
Löfström har gått bort, 90 år gammal.
Nils testamenterade 20 000:- till
Näsbyparks Tennisklubb, att användas till
Näsaäng. Nils var med och startade
verksamheten på Näsaäng som låg honom
mycket varmt om hjätat. Nils var en
gentleman ar den gamla sorten som gäma
delade ut komplimanger.
Våra tankar går sj älvklart till Nils familj.

SOMMAREN PÅ NÄSAIiNC
Vårterminen avslutades med en grillfest på

Näsaäng. Den 9 maj blev det brämboll för
små och stora bam. Björn styrde upp alla
aktiviteter på fotbollsplan bakom klubbens
vackra anläggning. Glädjande nog så fick
vi r acken r äder och många ivriga
deltagare. Vi gdllade koruar i en rasande
farl ochjag är säker på att alla gick hem

mätta och belåtna. Samma

dag starlade Kalle Anha Cup lör flickor. Vi
hade ett stort deltagande av yngre talanger.
Femton flickor deltog i klassema 1 1- 15 ar. ,

Som vanligt |l ller vi Näsaäng med massor
av aktiviteter under hela sommaren. Det :ir
härligt alt se hur det fullsriindigr spriner
och sprudlar av spelglädje på Näsaäng
under sommarens alla vackra dagar. Efter
Kalle Anka Cup spelades NPTK Open och
massor av deltagare invaderade ännu en
gång Näsaäng.

Efter juniorrär lingama tog herrama ör er.
Globetrotter tog farl med ett starkt gäng
henar som har spelat många timmar. eller
många mil tennis om man slår samman
deltagarnas gemensamma karriärer.

Naturligtvis står Näsbypark och NPTK för
ett manstarkl ledarskap vid tillf;illen som
detla. När det gäller tävlingsledare,
cafepersonal, matchövervakare och domare
så lämnas inget åt slumpen. Vi har ett
fantastiskt gäng ftiräldrar och ungdomar
som alltid ställer upp.

"Ingen rast ingen ro" - det skulle kunna bli
Näsbyparks slogan. Efter träningar och
tävlingar så kommer sommaren och då
börjar nästa aktivitet. Sommarläger med n1'

t-shirl och nyckelband och som vanligt
massor av deltagare. Sol och regn, allt i en
salig blandning. Men vad spelar det för
roll, alla vill vi ju spela tennis, inne eller
ute det spelar ingen roll, tennis är lika kul
fiir det.
Tack till Er alla som gör sommaren så

fantastisk på Näsaäng! Elever, 1öräldrar.
trZinare, veteraner. äldre veteraner och all
personal som finns på plats. - Vi i
personalen vill TACI{,A, JÄTTEMYCKET
FÖR DETTA - UTAN ER INGA
ARRANGEMANG! Ni ska veta att det
skvallras om bra tävlingar i Näsbypark! Vi
har ett gofi 

-renommö 
mycket tack vare ER!

HÄLSNINGAR/ Elisabeth

På bilden ser vi Nils Löfström Iängst till höger.


