


Ordföranden har ordet

Macl<esTrof6 till NPTK !

Svcnsha Tcnnistiirbunclet har. instlltrt rrtrniirlielsen
NIacLcs lroft tirr arr prcnicra clcn Llubb som verit sät-

skik iiemgringsrik i sitt ungcLonisrrbctc. r.*-PT I., rill
clehcles troltn lir 1 2004 r-icl förbunclets ltsmöte i
\'ät1rs.

lltnrirliclscn är cn bcl,räftclsc pri art lir ungc1trtns lcLk
srmlret Jigter pa topp i Sr-elige rrcl gällel lir rlitet oclr
resultrt bicle på breclcl och elltnili. Det är oclisi crr

bckrätielsc pii att \-irr tr:inarstab nrccl Iicnncth i lcclning

er.r tlllhor dc biista lilubbtlrilrarnr i lrnclet.

Iicnnctli har llstnc:Lkomnit \Ieclics l rrfi ticligarc nrir

han var terksam i Sollentunr'I'l( och 
^.- 

PTI\ hrr ocksr
fätt utnriir.Lelsen ticligare. Det ,, er iöl 1990 c1å Per Lagcr

(numcla i \"ästcrlihs TI{) rer.chcistänare i Llubbcn.

Klart med ansil<tslyftn ing av hallen
Nu iir dct klert ett \PTI{ Hrllcn iär cn orclcndtg

rnsilitsh lining nästa år I I rires blcl li änt[gcn iilcrens
nrccl konmuncl lrtt dcn phncrllde ombr ggnaclen ar

hallen kommel ltt qenomlöras unclel tlclen maj eu,qusti

nrista lir. \'i her tecLnet ett villLorlt hlrcslvtel om dcte
som gä1icr frin clcn 1 septcmbcr 201)(r, c|i clcn nr l hallen

skall sta lJer.

...med bättre banbelysning och ventilation
( )mbi ggnaclen innclitter cn r'äscntLi.q tiirbiitt'inq li'
lionrtortcn pii tcnnisbxnorne gcnoor ir-rstllletion el m'
och cfieltilrre blnbe\'sninq sl-nt ctt nltt r-ärme oclr

\ cnrililtior-lss\ stem som lilarer båclc clcn \'arml och lielh
lstiden. l)cssutom lir tr mrclcr liigrc clritil<ostn:rdcl

mccl c1e m r tekniska instalhrionelnl.

...och ny klubbvåning med dagsljus
Den pliragliga ,insilitsl\ tlnilucn inncfattet nv cnti tlccl
grm och cn 5(l 'lir stirrrc och hclt on.ibrggd iilelr-lr.tili.q
nccl fiir.rstcrpurie r r bich garlarna.

1 clcn lriirlle clelen fär'r-i liontotsrutn löt leccption och

trrir-ilre och i cle n bel;re lilrLbbr um. mötcsrr:m och ctt
rurn iör'lär1äsning. \Iitt pa clct stora i4rpne torgcr t-rnns

en störr-c l;iosk nccl caittcle och shop.

Pli ritningll och xrliitclitcns sliisscr som frnns uppsittlt i

hallen lian Du få cn uppfetrning om hur det liommcl rtt
.( r..r\i ,;,|,,-\ r, r'( d bL,r..,r- 1.t .'f

En bra uppgörelse med l<ommunen
Onrblggnaden al hallcn bcr'äknes liostn ,1,5 r\IIiR.
I{ommuncn starlr- frir cle,10'ri, lr kosmaclcrna som
inrretntter rir-ning och instalhtirn rr' n\ banbeh sninq
seml mtt r ärme och tenriLlrionsslstem. Idubbcn betl
lar rcstcLanclc (r0 'li, för' omblggrild lr- ör cn-riningcn

ucnom tirrhiijcl hna.

Ilticrsom vi tir. iä!re cltiftko s rneclcr. nrecl clc m e rcLnisLa

instrLlationcrne inncbär hrleshiijninsen enclast rrr r-i
llxn nästr höst mistc hiija baner.niftcrflx meLl 10(1,i, ellcr-

1() - 15 hr pcr timnie. \'i tlckcr rtt clcr kan r-ara r.är.t

dctre, eircrsorr r-i fåt en viiscntList bättle spehrmrljir pe
benollilt och brirtre lilubbsel icc mccl sr m och nle
l<lubbutlu-nmen.

Ärsmöte
TorscLqcn clen 29 septembc.r' lloclia 19 h:illct lJubbcn
irsrlijtc i hellcn. St\'rclsen liomtncr cli att 1-^1lporte1-t lLtt

li irtcrigcn hati crr bra ckonomislit Lcsultet liir lerlislnr
hetsu.et 1 jull 200.1 30 juni 201)5. \ri gjorclc cn tinst pr
72 00() llonor. mot bLrclgeterer 100 000.

Nlir li sel tillbake pli rennisarct sorn giift konstetclxr li
ett r-crksamheten hrr tbrtslttt alt un'cclilas. Nigra eren-r

pcl pli .lctt',r iir:

L ngclomslrbetet her bcliinets med trIackcs 'liott
Yj har nu d eetid stl.ärring tiir trir clitspelte
flcr mcclLemner:ir cnsa,qcndc i klubbLilct
Upprustnirlqen ar Näs^iinc her lbrtsett nrecl gocl

1.riälp .u minga mcclle mr.ner'
('!t.r.-r..rmr lr\l rl ,- L-l',1..'.\^,( ,.r,' r.1 ..,,.
Vi hlr natt en upptiilelse om hallens ornbr genad

Om clct är nigot sfi'Lclscrr slirLlle önsla att vi bLcl bättrc
pi under inneverande tcnnisir, är clet ltt r i kan iilia tire
intähter. flrn relilu.r och sponsring. I)r lian r i gcirl nerl
utalr att ra l)ctalt! Hrir ken Du som mccllcnt säliett hjä1pa

tillqenom att r:tm'ttjr Dina Lontektel intxr iirrcte.qsr-ärl

dcn.

l)rr som tlcl,cr ett millön lhallcn iir claLiq hall Lrt. \isr.1
år bLir heLlcn iullt i lJass ncd clc nr blqsch i r-ir nrirhetl

Ltrr-( )t t .lktstal
Odrt)ntit



Klubbchefen har ordet

Tlots den relatirt diliga sommaren, men intensir. mccl

mänga ahtiviteter är inomhussäsongen i full gång

I m.,1i. rn.' l, '- d, rl '.i.ur-.r \i :,lL..r \,,r- --r!n r.

tion. Dar.is Cup kaprcncn Nlats \\'ilander hat.silgt xtr en

stor orsak till detta år ätt \.i har firr bråttom art sd in och
spela tennis r.ilket lir till fiiljd ert utomhus-säsongcn blir
1-ör kort. Det hålier jag med on.i. Dct giillcr dock intc
Niisblparks tiivlingsgrupp. \ri startar' hösten mecl nägra
nlttiga grusr-cclior. Grustennis ir ett r'iktigt morr-rcnt fit
a1la spelstilar. Dcls för att clen är mer flsisk, clcls fiir att
Lr mJ- e .rrk. nr r .r.ni. p.r ;-'r'. \' J tr ^trer.i'
spclare måsrc du ha en r.iss grr,rndsr.ikcrhct ändå. Dct tror
jag är orsakcn till att i princip inga spclstilar lroppar iiver
grussäsongen, mcdan cn dcl grusspelrre hoppar över
grässäsongcn.

Dåremot tlckcr jas att sr.ensk tenr.ris gör clet tör'liitt fdr'

sig om den encla orslkcn till våra dåLiea €lruslesultxt
sl<uLle vare en för liort grussåsong Vi har hclt cnkclt intc
hängr mcd teknisl,t iett irltelrlationellr perspektir: Der
märks ännr,r mer på gms än pa snabba uncletLlg. Den
tel<nis1<a sliolningen i N-PTK anscr jeu vela cn mr-clict

stoL oLseL till r.ira frrmglngar.

JS1\l utomhus spcladcs i år mcd ctt nr'tt konccpt, nrcd

regionskr.al och ett slutspel i (lijtebols. Ijörhoppnings-
vis var det första och sista gången. Blancl annlt si gick
slutspclct i (iirtcborg pä -5 spelpletser'! Det inneber ett
juniorcrna intc kunclc titta på varenclres matcher mccl

nera. Dessutom blr clet cl-r'rt tiir klubberna, fijrst leclarc

p: ".gi,'r'l r..r . ^. l' ,h,.,re i . u .l'cl.'. \r.lr.r :rrt

lionceptet konmct r.i dessuton-r etl fi-inges he n-i lcdare

p:i plats i sLutspelct.

I ijr.riet har sommarcn varit fr-rll al alitiliteter. \'i har

arnngerat junior och vetcrantäv1ingar, tcnnislägcr,
juniorar.slutninear, ruxcnliurslägel mecl mrcket mera.

Dessutom inbjöd klubbkonmitt6n n-rccl Ingemer
Häggström i spetsen tiLL tre L:lubbkvlillar p:i Niiseäng I-n
tcvlig ahtivitct som jag tror kommer att slmh fler och
fler clcltagare.

Den 31/10 6/11 arnngerrr r.i fiir sjätte årct i firljd
Stocl<holm I-adies. De som konmer clit och tittar brukar

- tid tmp,'n.r''.,i, r"p. l,L l,, r', ',r'r''r"r ), I
Anvidsson tär.Lingen och i fiol venn clcn nlbJh.na junior-
mästarinnan i US Open r\Iich:rela I{r{icck tiitJlngcn.
Nägra månadcr senare spelacle hon Austalian Open för
scniotcr och är iclag rankad xx i r.ädden.

I:ör iivrigt bcstår l.rösten ar en mänsd ll<tilitctcr mecl

tcnnisskola, r'uxenkurser, selicspel ocl.r intcrnt tlruppspcl
fiit ritt nämna någta.

Dct iclcclla cngxgemenset har blir-it bättre och bätre.
ii.:en.rpeh-is så kom clcr ijvcr' 60 st. på städdagen på
Näseäng, c1e t iir flcr som hjiilper till r.ncc'l tär-linqa1.nr1, tler
spontana initiltil tas o s r.. XIcn t-ortfatande bchöier.ri
bli flcr som hjä1per til1. r\lla r.iira Lommittder. mecl spon
sor lionrmitt6n i spctsen behiiver fijrst:irLning I{ontrkter
inom olika omridcn är ocksri inl.essantl. Dct ken vulr
alitifrin deta, kopierinu, fiil etagskonreliter nicd mcra.

2006 h ller rr-äsbrpa ;s temislilubb (r0 årlll Det mrisrc r-i
neturligtvis lua pri oLilie r.is. Dcn bäste prcscntcn hu r.i
reclan fiitt:

Nlista sommar Lerlo\ cf.rs tennishallens ör'er\.äning, plus
ntt vi tfu n\'bch'sninr pi banornalll

Gamla och nvl mcdlcmmar hälsas r ilkomna till cn ni.
inonhussäsong. Någonting på vårt smilrgrsbord av
aktiliteter passer srikert: \rurenlirrrscr, tcnnisskola,
qruppspel, kor.rtrakt, srirtider, ser-iespel, ellel bera liom
och titta på Stocliholm laclies och cllcr vita Flet.r. o
clenrlag.

H iilt u i tr.tl r
Kut n etlt B erqholt, kJu hbtl:cl



Stockholm Ladies 2005

Dags för årets första tennisfest
10.000 dollars trir-jlngcn Stocliholm I-adies 2(105. Ä.cn i
år hal vi fitt terlnisförbunde t-s fiirtrocndc att arrefllrcfa
Stocliholni Ladies.

Dct blir sjättc året i fiiljd. Dct är många duktrga spehre

som passcrat re\-\'gcnon årcn. fiirra årct r.ann clen cl?i

nlb.Llr.na US C)pen mästarinnan fdr juniorer 
'\lichaela

I{rajicek tär'lingen. \igre mrinader senare Llalacle hon
in till hur-ucltiir.Lingcn i,\usrraLian ()pcn, vann filrsta
omgången i hur.ucltävlinger.r inr.ran hon föll mot
r.ärlclsstjärnan Pattl Schnldcr (ranLacl 1L i r-ädclcn) mccl

6 4 i rvgörande setl. 2002 rirs ilnalist r\Irrta
Domachovsl<a är'ic1ag rankad ,17:a i r-iirlden. \rara egna

Federation cupspclare Sot-ia Aru.iclsson och Henna
Nooni, samI dct finslia st]ärnslottct lfmma Lainc sont

vlnn en omging J lirets LIS open 1ir nigre andra exempel

på cluktiga spelare som lerit mecl i tidigate upplagor ar.

Stocliholm I-adics. I år. hoppas jag att Svcligcs lnglc
spclarc som Solrsln Xlassi (pressade XI I.,r-ajicek iflol),
Nadja lioma, NlikaeLa Johanssor.r, Johar.ina Larsson oclr

r\Iarie Ånclersson liommer löl att mäta sina lir-aftcr mcd
c1c utländska spcLarna. L)cssa svcnskor har spelat riktigt
bra unclcr dct scnastc halvårctl

Det som gör Stockholm Laclies till cn sån spämrancle

tärlins ä1 att dct kan dlka upp bLir-anclc r-iidclsspelare

och att alla på den hår nir.irn spelar fijr sin "existens".

Xlånga mccllcmmar är clet som kommit och titt,rt och

in-rponcrats över clen höga spelaklalitin. \rälLomnel

Preliminärt spelprogram
3l/10 Kl.l2 Kvalet startar.
l/l I Kl.l2 Kvalfinaler.

2lll Kl l2 Huvudtävlingen startar.
3/ll Kl.l2 l/8 delsfinaler singel o dubbel.
4lll Kl. l2 Kvartsfinaler singel odubbel.
5i ll Kl. l2 Semifinaler singel o dubbel.
6lll Kl. l2 Finaler

Som r.anlig kir.s clet att minga stilLer upp och 1r jälpcr så

rtt \.i ldrrar av arrangemanget pä ett bra sätt!

Dags för årets andra tennisfest
Division ctr spcl fiir clamcr och herrar. Vi liommer
knappt att ha hämtat andan eltel Stocliholm Lailics
ir.nan det är dags fiir det ådiga sericspelet. Det brukar b1i

r.nrclict bta spcl och om miijliut ännu mer dramdtilil
Seriespelct startar den 19/J1och spelas färcligt den'1/12.

4

Arets seriespcl bjudcr på cn clel lörändringar. Dcn abso
lut stiirsta är att, ett eventucllt 3:e och argörancle set
spelas i forn ar. ctt ar.görancle dc br.eak. Skälen är dcls
att matcherna inte ska bLi si linga, dcls ett spänningen
stcgras fil,r publilien. Personligcn tlcker jeg att dct är

slncl el'tersom man ter bort en st(x dcl ar det flsiska
r-nomentet i tennisen.

På herrsidan får r.i är.en i år gl:idjc ar- ntckelspehren

Johan Örtegren. Det uppsliatt'ls mr.cket att.fohan stä1ler

upp fiir NPTI{. Det är r.ärdcfullt med bådc hans spcl
stlrkr och rutin. Dc junioler som får spela dubbeL mccl

honom liir sig dessurom cn hcl clel. Johan som alslutade
sln alitir.a lianiär för nigra år sen hillcr firrtfarancle
mlcket hirg lilass. F-n skaclcfri Irmil l,indgren och ett
koppel juniorcr urgiir rcsten ar lagct som kan hamna
nästan r.al som l-relst i denna rcLordjiimna scric.

Damhget får c'let miijLigcn ännu llte tulTarc. NIcn clet är

ctt riktigt fi.amticlslag nrecl Sonr.a Häggströn.r i spetscn.

Sonla har h'ft sitt spel tr,i L:lasscr under ciet sistrr

hah.irct. Jcnnic Brobcck, Chadottc Fabricius och
Rebecce Tärnström står i clagsläget niirmast på tr-rr. Nlen
elentuellt kommer den danska I d storspelaren lJr-a

Dlrberg att fiirstärke legct under nägra matchcrl F.r.a r.ar

som hirgst ranklcl 77:a i vriddcnlll

H em mamatch er
26lll Kl. l2 N PTK-Mälarhöjden. Herrar.
27ll I Kl. l2 N PTK-Trollbäcken. Herrar.
30/ll Kl. l8 NPTK-TSK lYalmen.Damer.

I{om och hcja på r-ira laglll

UTOMHUS KM . 2OO5
Sii har det cli spelats klubbmästcrsliap lrtelligare cn
ger.rg, dctte lilandes utel uncler 2 r-cclior i augusti. Det
totaLa antalet startande var r,äL OI(. NIcn det lien bli betv
dList biittrc i många Llasscr.

Det mcst positir.a ler antalet spelarc i Llasscrna PSl0,
PS12, PSl4, Flcrrsinccl ts, Hcrrsingel Å (som gl:idjande
blel en kLess till skillnad mot förta iret)
GenerationsclubbeL , FS10, FS12 + l.-S16.

Dct som undertecknrd skullc vilja se tiLl ntista Ki\l iI att
fler mecllemnrar annräler sig så att dct blir t-lcr.matcher



,,r.r ,,.r _r, .t, r i rlt,r.

-]eg sk,,rllc \'lljx se rrt Hcrrsingcl (1, Irlicliclubbc],
Danrclubbel, DamslngeL blcr- rv tlll nlisrit {iurs.

\rctcrancrnl lirn sjih'Lltt ocksli bll tlcr, mcn s()m rllri.l
ir clc son clcltrr vrilcLcr LrppslinttN(le ch dc bjuclcr. pe
kl.tonunclcrhållninq.

()rerllg hlr dct spclats rnr cl<e t ble tennis, mccl rissn
spclarc som uttrlrirkt sis litc \ ttl. ex. frcclrili \\uern sonr

r-innerc i 2 Llassel (l lcrrsinqcl .\ I Ci cnclation sclu bbcl)
OBSI I clcnne struri] lteIster cncLasL Hcrrlrrbbel ltt
fär-cliuspclas tllil unclcrtcchned tillslmnrens mccL Palcl
Zcnkcvitz väntar p,r en t-tnil lrorsandrrc.

'l'nk 
fi)r ltrm .2,ttt1

Tiiflr Lrniil

Jesper Fagerström - yngst i verl<samheten. NPTK for alla å drar:



A-laget SM

llftcr cn osanno[k finisb h ckecles r.åra hcrars '\-Lrg
blirga SII bronsct. Avslutningsdramatikcn t btonsmat
chen slir cle llcste reliordcn.

Vän av orclning \-et att det lirär's cn dcl iir ett ijr crlru
r-ldtagct kunna vinna sericri soln gcr en plar oflchans
som, vid er'. \'inst, gc1 spcl i slutspclet. Där' deltascr

cr.rcinst tlra 1eg. Vi i NP'lK llck:Ldes mecl btar-ur.nuuLc-t

rtt ls rlificcra oss dit för tlärde gingen pi clc scnrste 1'enr

årcn, vilket ingct rnnat lac i lanclct lerit i nätheten ar-.

\ricl srnrtlig:r fi-ra til1f;i11en hrr r-i tagit medelj. Sili'cr 2001,
(lUl-D 2002 och 20i13 samt brons nu 20()5.

Som venligt clcltog r':irt,\-lag i dir-ision ett. \'l r-isstc tiirc
scricns start aff e\- scx hg skulle tle istället fi;r- ta'.r hg
f}'ttes ned till division tva. Dct sällclc elltsri ttt liomma

blancl cle tle bäsra lascn fiir att fiirnla kontralitct i cLcn

högsta scricn, clir-rsron ctt, vilket srig mlclict tufit ut Pi
pepprct. '\tt hlmna blend <lc tr.c bästa l:rgen lrr.clocli
vir målsrittning.

Prerniärmatchcn \-anns borte mot TI{ Hobbl mcc'l 4 0.

Dcrta firLlcles upp mecl r'instcr mot'l'li S,\ÅB (3 1) och

S ir clcr trilje,/ Per.sliegcn (3 1). Dcr bjrilpte intc ett
Sr-eriuestjritnan Joakirn "pim pitn" Johensson ,:nclcr hcle

r.r.ratchcn fenns pri Siidertäljes coechingstol. \'i besesraclc

clcm rinclå.

fiirlust i cler.r t-]ärdc netchcn mr)t l-inliöpins -\pctsade till
tirrutsiirtr.ringarna rcjiilt inliir n slutningsmltchen uot
TtollbäcLcn. l-ftersonr de ör.risa lagen ticlisalclact sin^

nretchcr r-isste li ett cn fiidust nrot Tlollbickcn skullc

bctrcla neclilrttning och att en rinst hastigt och lustict

skulle bct\-da scttclinst. Tljtr mergtnaler silcclcs. Dct
blel en solklal seger.tncd'1 0 och dnt:med ser.icscgcr.

I r'rnlig ordnin.g \'ar det Custav Hclgesson och Patcl

Zenkevirz som r-ar lagcts [rnr]x ilnlirre. Dc clclrog i elll
rnrtchel och \ xnn f\'r-il singltl larclcra. Dcssl komple tc

recLcs el Barclla Selel.rl, Emil Linclgren, Drtrlcl Biiirck
och llertin Hesmen.

Seriesegel scim si månge gringer fcirr alltså. \u liintrdc
serievinnarcn i den ancla clilision ctt scrietr, IiungLiga.

tcnnisklubben, I{Tifl{, i cn s li "plel off mrtch". 
-

llnchst om dcn matchen sliulle dct Lunna skrivrs en hcl

lilubbtirlning rnen kottfutt,rt lian reclogöras rit nretchcn

sluteclc 2-2 men vi t'enn mcd 5-4 i sct rilliet gjorclc att \ i

kr-elillccncle oss iiir SNI-slutspelet iirr fiirdc gringen pi

6

cle scnaste tem aren. Det har ingen tnnan khrbb i landcr
lerit i närhcten ar: trIrcl<et stadit cjort snmt en viil(lig
bonus tiir oss, mccl renLc pi lert llgs maLsättning innen
setien startlcle.

\u \'älrtade tio lcckors uppchill innan slutspelet skuLle
genomför'as clen sista lrelgen i eugusti i N[ö]ndel scicler

om Ciireborg. Trots mångr spelrrc- art välja ncllen r-4rp

stocl prolllcm niiir rcsan cli sliaclrr/s jukdomlr, tnatcli
otriining samt spelue som på s jäh e alresecllgen mecl

clelar-lc motir etionsbList (?!?l), gjorclc an vi ban hedc trc
spchrc samt unclctrcclnacl sonr l<uncle Lcsa till Xlijlnclel.
\li liit oss netu{lgtlis inte srirres er- clettr.

Vid krttninscn dr.oss ft'olitetnr Nliilnclel mot oss i clen

cna semitinalen och 
'\IaLmir 

rrot Plte?i iclcn enclla. \'rir
Bnr.clie Salehi r lr. chmslös n.rot \IiiLndels crproffs Patrik
fi.cclriksson pi ti)rstasingclr. Pä rncllsingeln trnn r':ir
Palel Zenker jtz fd'str set mot srarlic Nlertin Stigh (6 3)

och på tredjesingeln lenn tel Denicl BiijrcL iirrste sct

r-not r-änstcrl-räntc och sr dlspellcle r\Iagnus FlcclLuncl

(6 1) cticr nl-ckct bra spcl och en Lrtcn knall lig pri lut.
Dii kom Regnet rnecl stolt R.

Benorna chänktcs pli noLlticl och clet r er bam rtt flvrtr in
firin lingslmt gtLs ti11 blirtsnrbblt iiltbrnor. Där r-änclc

\lirlndelsspclema på sina rcsp. mltcher och lar.rn i n-gii
r.anclc sct. Nliilnclel till irnal och li till mttch om treclje

pris mor Pitei som liidoracle sin scni mor \Ialmii.

För oss bLcr det hlir ,\latchcn mccl stort trI och rillla
Dnmrtik mecl stort D. \'i ljsste rt iiirstrsirlgcln och

dubbclr skullc bli mlckct svåra matchcr'. .\ncln rcsp trc
djesingcln r-ar mcre irppna och pi fiirhencl järnna r-ilkct

,gjordc att clct r rr förciel Pitcl.

ur\r., r.!lr t,.r',,'.. 1.. ''t l, ri rr'nr ..rl.err, rll rr.J
(r 2, (r 0. Nu kundc ri bara irnska oss rtt fi rilitigt brr
stuter' I cle andla singlarna tör' ltt ijr-erhurucltaget vire
mecl i dishussioncn om bronsmeclalien. Vir Parcl
ZcnLcr.itz cicli citcl icn lån.qa gemes frlm till en 5 i)
leclning. FIur rin l)iters Jens Nilsson l,ämpecle och slet

llckrcles clenne rr.rte fä ett ench glmc. 6 0, (r 0 till Palcl
srleclcs. Danicl tsiixck pi trccljcsingcln gicli fram till 5 1

I firr-sta set mer.r där kom inlo regnar-brortct. HLTUUIII

Sonr tur r.at Lunclc men åtcruppte spclet inom cn 1s.ert

rgen utan ett bchij\r spcla inonhr:s. Daniel spclaclc hcm
fiirsta sct 6 1 men konr unc'ler mecl 1 3 i endra. \u kiin
clcs clet som om li intc sliullc hl ldcl rtt tldoll sr miingil

I



fle'- gamcs och clchnitirt intc nagor set. BiöIck \-änclc

.rch larln rndra scter med 6 3. StarLt ejor.t! 2 1 till oss

cftcr singlarna alltsri.

Då båclc Pavcl och Danicl hadc spelat mlcket starLr på
de regntunta grusbrnorna valdc coachen ttt stlts,J lt.i
dessa i clubbelmetchcn. Inföl clubbcln r-er dct enl<el

mxtematili. Tre (3) gamcs behör cle r-i |innr fiir etr 1ilipa
bronsct. SLulle hela l:rgmatchcn sluta oelgjorcl,2 2, til1
ämpas -s*räkning. \rid eir,1 .1 i sct bLir clct gamcrälining
som ska skilja lascn iit och skulle dct vara ljka är'en där,

r.ilket är extremt ovanligt, ," inner clet laget som har \rtnr1
nit lbrstasingeln och clct hedc ju som belnnt Piteä ejolt.
\ r -pp.tl r.rl rr tn-. -,h ti.r..' \" lr r r". -.r't \,.
Corchen anacle ett dct borde finnas chanscr dll dctta
.r('r'rrl.r \ eL,:nr,k. , ttl.

Fötstl gamet sen aclc Palel hem. Pitci r.rinclc och r-ann

första set mecl 6 1 och gicli tiam till 3 0 i andre sct. \'i
!,r ", |,;,r rlr.,,l Ill.'.1. 1rorr.' Är .rr .r-.

kvar i matchen. Piteå br-r ter och tar sirt tionclc reka gamc

llan till 4 0. Nu scrvar Örlall och hrn har kr-ossat allt
och alle dcnnr helg. \'i brr-ter ijvcrlashancle Piteas sen e,

4-1. )'lu bchiils ett (1) galre till. \1i suvar och rappl'
gamct, 5 1. Dct lag som \.innet nist:r gilmc ter bronset.
Starlie clubbelspelarcn Jcns Nilssor.r komcr rurclcr mccl 0-

30, himtar in till l0 30. Diircftcr ir dct sucldisr mlnne s

bildcr mcn r.i lr-ckas r.nirakulijsr vinn,r garrcr och stort
jubel och lild uläcljcdans utbröt. Ått sechn Pitcri lann
xndrx set med 6 2 spcladc ninclrc roll. \ri NPTK hrcle

l'.rgt bcslae pri bronspenrcn mccl cn melginal pa ett
gx1nc.

Var det nagon som sa ett det emellenet är sme mugina
Ler I idrottsr'är.lclen???

I-n mlcket glad och ännu mer Littad coech,

B jilrn Stenqlist

Tränartipset
De flcsta som l-rar speht n-ilcLct rcnnis liänncr-iacn clen

hrir situerioncn...

Du spelar tlatch rrot nägon som clu cl<el rtt du bijr
besegra. Du t)'cker- ,rtt clu har båcle bättre tr.r cli och bätt
re telinil< än dln motstrir.rchrc som i princip bara läggcr.

tillbaLa boLlcn visscrllqen meci bra liingd men hclt utan
iart. Det tlnns bara ctt probLem och det är ett'din mot
-.'rJ.re i .'r.rbL i t,l ,rnr,'.lr rr. r)ri' -r r' .J 'r'r 1g.

Ju mcr c1u försöliel tlrcka ut din motstånclarc alcsto flcr
misstag girr du och till slut har.lu fijdorat matchcn.

Onr du är clLrktig iramne r.icl nlir har.du fiirmocllgen
rngl stiirrc ploblem mcd dcn 1-rär spclartr pen nrcn om
clu dllhör'gruppcn som oftast barr rir. frerrmc r icl niircr
en uång per rnetch ( när du tackar fiir r.nltchen ) bör.clu
läsa viclarcl

Hur du vänder matchen
Ni ckeln i dcn hrir sirurtionen .it lrt öppne banan och clct
kan clr-r gör'r pli litc olikl srirt:

1. r\m'älrd linllerl Clenom att spele korta cross
sleq n-ingar Llu lrotst,indelcn ttt t:l en läncrc liipning
dcls utit rnen lir-cn litc gmnn tr.anrir r.illict.qijr et du -\La
prr cn irppning. Om du i din tur l n sli näste shg ticliut
ctier str,rds cl.r-.s innan din motsranclar.e har l.runnit in ocl.r
tricLa l-iela b:Lnan sa hll clu e n hcl notor\ iig etr phce rt
bollcn pål

2. \iaricra I cljuplccl.l Cler.rom art dr och cli spelr ir.r

bollcn liort tringar drr clin motstinclarc ett röfx slg långr
in i banan och cliirn-icd har dr,r cn stot r ta bahoni clenne
att speh bollcn pri entingcn rncc'l ctt passcr.slau cllcr cn
lobb.

OBSLRVIIRT\I för' att du ska Lunna antinda c11g l.
dom här \-arientcllrn lviits clet ltt du f.ier belans och lll-r
tr-oll iiler clueLlcr.r. ()m clu fiirsölier sli clom här slrqen
när'clu rir ur balans iil flsken stor ett cJu gör ett misstag
iställct. Det krär-s mecl anch'a orcl err r.isst triianrori filr att
bescgra den llir morsranclelenl

.\'t4i/l



Första året med dagtids-
träning
1iöstterminen 2004 inncbar startsliottct tjir cn nl lerk
srnrhet i Näsbl Park TIi:s rcgi. \1i drog di igdng dautid

stränins mcd si ftet att r-ära duktiga tärlinesspelarc i
clt .tr. .rlC.r'uc -l\I .l r ,,l'r". tt '.' '. 't': l

rcnnis och utöka sin träninesmän.qd utlr.i att behijr-a

tlltta hemiftan firr att nå pi tcnr.risgi ninlsium. l)ct bru-
kar alLtid ta ett Litct tes innar.t t.nan hittar. clc tätte for
merna icn m'r'crksamhet men jag miste säga att clet

utifrån min slnlinliel har funscrat riktigt bra. Detta

mi cket tack r.erc att klubben hlr bacle cluktica och slm
patiska spclarc som aLla bicllagit till cn bla nivri pi tlii
nir-rgspassen. Jau har crfarcnhct ar- hur ctt tennisgvmna

sium irrngerat cftersotn jag jobbrcle i Linliiipinu undcr

trc ir och jai: tlckcr att clcn här fbrr.r'ren pi män.{a sätt är

att fiircdra. Det lilitigrste är'rtt li 1.rar bättrc mi)jligbetet
rn miitx \,ira spcLelcs indilicluclle behol etier.som dct

hnns likr nänsa ambitionsnir-ircr som det frnns spclare.

Di lr-'- p.r .il r: I11" -.r 'tt \..r',p ,r'nrrr' er
intcrnetroneLlt perspelitir' finns clct andra son-i ttclicr ett

tiantida Å lrnsspcL och spcl pi sommar och vintcrton
rcr-r är en lagom -sporre. Nigra har embitioncr-att pluuu

gr och spcle pi college i LISA och oalsctt r-ilket lir clag

ddstränilrgen ett utmärlit liomplcncnt tilL den venLiga

lilubbtrliningen. ÅLLa spclarc är Jlke i'iktiga tijr lJubbcn!

Pri cle bet-indica lliksi|lftrtts gt'nrnasierna firrutsätter lrela

uppläggct att det är en proffssatsninu som giiLlel och lila-

r.ar du intc l\- att levr upp till dcn ambitionen tir. clu cn
jobbig tid dir.

'li-ors att vi halheti store indjr-iduella framg:ingat Lrndcr

året lnåstc jag siga att scricspclet har gjolt ett starkt

lntrlcli på mig. Den ancla och kämpar ilja som har r-isats

upp i oLilia scricsammanhar.rg har r.arit grJ'm och iit fijr
mig ett teckeo på rtt spelarne mir bra i vir klubb.

Sponsorer söl<es

Vi i r.!äsbi'parl,s Tennislilubb har mlcket spärrnancle att
sc fLam cmot. Vi har vära esna tivlingar, StocLholm
Ladies, NPTK Juniot Trophl mm. \ri har ocksli \-?ir-r

stora ombvggnaclsplojelit under vircn och sommercn
20116. \rrir hall kommcr atr liäschas rLpp orclentligt med
nla gcmensamhetsltor och r-rr teknik sorr liommcr att

gör.a det mer tritsamt att tlllbringa ticl i haLlcn.

\rad r-i också r-ill ska hrinde unclcr hor.nmencle :ilet rir en

stijte tillströmning al spol-rsorer och samalbctsparrncr.
Dctta är ctt måstc fiir att lilubben skall kunnr drir-e sin
terkslmhet pri nur-arande nivå.

Tär'rli om ella som her rLngclomar i vcrksanrl-rctcn, eller ni
som ät abonncntcr heclc möjlighet ?lt hita cfl sponsor.
\rilken tantastisk situation r-i skuLlc hamna i.

(]ijr som ld1ler, 1(lr\ Stop, \\tiglels, Falck & Co, GN
Nctcom, mecl flela "Spor.rsla NPTIi".

Har ni lrågor om sponsring och r ilka miljligheter som
finns kontakta unc'lcrtcclinacl cllcr gt ln pa r.ar hemsicla

sri lrjälper vi grirna till.

I Iii/.vti4qd t .loathfu Haa.r

.\'ttJi n



Advantage Mr. Federer-Safin-Hewitt.

Tänk om man kunde få det bästa från var och en av vär dens bästa tennissDe are i en och
samma peTSon. Det skulle bli en oslagbar kombination.
Tänk orn man kunde få komb nationen av marknadsföring, försällning och produktutveckling
samlad på en och samma reklambyrå. Det skulle skapa oanacle möjligheter.
Den opt mala tennispelaren finns inte. Däremot finns byrån och den heter Falck & Co.

Kontakta oss om du vi lfå ut mer av din marknadsfönng och försällnrng.

FALCK & CO
WALLNGATANZ BOXlZ46 l0l64ST0C(H0LM TE1085454t840 nfo@fd rk.!e www fd rk.!€ IÖR5ÄLJNIN6 otH I,IARKNADsK



Sommarläger och grillavslutning

Sonnrllcn bjiitl pi blnncLlt triclcr. sr r i ir111. nillurligt\ is

blir it rr rn,qne ett fh ttu oss nrclLln gr-us och inotrrlrrrstli
ning. \Iccl ctt clcltrglt rurtrrl prr 18() brrn, srl brt elle lrril
c:rtrcml posiLtr I o:u sett triinin,qsrrcn,t. Dt her"r iclcrg,.r

dernr" ingc-n nrelil. nir Nrisaring ivlls ,rr spelir-rigl juni

orcr i elLl 11,:lrlr som LlclicL ett ti'rrnls rir- jrittekr-rll

Vi rrinlrc u'cLcr n',rtrLlligrr is ,rtt .llt rir jlilrctrc\ ligt rll clct

vlrjc el lit ell sx stort iritrcssc filr sorntnttktrLscttrlt.

T:rcL alh juniorct tl;r cn 1rc\-lig sonllltt och trcL rir-c-rr

till llh l in,u.c lit ctt Lur.ronblr iobb.

Junioravslutning
Sorr rlLclition s1i xtsluttr r! ellllcL r-ttcltrincn nte,:l cn

cr.iilrvslLrtnilrs pi ,\risl:ing. \'i sul tirr tipsprotlcurtl
slmt tcrrIarnp och grlLllr kor-rer i ert llilrlig 1rLlt.

Tipsplorrcnlrlcns liegol gör's sou r ltnligt tr rtrtgon lLr

l,lubbens rluhtign iuniorer-. r'er-cns klut igr tlecor lel qirlr

t0

tll lu- i{ltir \\l'ttcr-<lrrhl lrlitcl ltt cn uts(clcl dontxl-
horrntini clicr biistr liirrruge rrilinat ihop clclte.qt nrs
poiine trll lcmlilnrl-rcn oclr tieucsponcn, er-slutar li
ls lllcn rlcci cn prisutclelnrng.

NPTK Junior Trophy
9 senrifiralcr l. 20 mirjJige, clct leter grnsl<r br.l fii rtt
r lr-l cn StockhoLm stilLing. T clcn slielan el rluliti,qe jrrni

,,r.,. .'.r.l' !;r,,i^..r",.. r', r,.r. r' ;-. \.rr
nristm ellcr rlcilnirir-t tog sig hcle r rigcn h rm. l)ojksir.rgcl

1 8 clrlnincraclcs n\' ii scmiiinllpl,ltscr, ( lrLst2\'

Ilclgesson, -jonls Blobccli sernt sluLliql scgrrr-cn Danicl
lliiilcl. Årcn pollisinucl i6 tlrnrincrutLcs ar- tlii nrislrr

prrkt.c. I tinrlen spel:rt1c F.rik (-eclcll,.rll och.lonrthen
Sotlclblonr orrt scqctbuckhn som till slLrt hlmnrrlc bos

.lonerlrln. Illcilcrnl .\1rton och ()scut \\ucrn orrlnuclc

blclrr cn scrniilnrlphrs i clctes rcspckrirc lihsscr PS 12

och 10.

l.,lubbcns ilicliol helLcr semma spr'ldomlnirns s.)l-n \ rrr
polher. l tliclsin-rcl l6 tempeclcs (,ht.lotte Febricius i
ilnulcn mot sin biistr lrontpis \IonLsscr-ur clc (ilstrr,,
tnlill blcl rlcr ingcn sccci fiir (lh,ellorte ilcnn:r geng. I

fllclisingcl 1.1 tog Nisbrprrk igcn irlcr hon-urendot, trc

scrnit-rnulisrcr, -lerrnie Blobccl ocb Beerricc Ccc]clrrvu lr

'', ...r B.l .,,T.i, '.' ;'.

l-licl.or- 95 och r ngte. cn Itcn tuil' tjc]liqa nrctl nrrcliet
lir.Lrr i. \risbrpuh hadc (r rlcltegnrc mcd i tlicLrsinqcl ll)
er. ,\stlicl.l:rnsson Log sig hcll r'li.qcn till t-inal och niistal
ttrm till segcr. Åstlirl krilnprrcle lingc och lril, tillrrstsifl
i)r'.11 ble\ (r 1,,1 (r.6 l. mcn t\1-ärr sa iräclitc inrc limf
Lcrrl hell r igcn lienr.



Båstad 2005

Jag liom ncr och trck ta irlcr stetettpinnen lr.Srctln liir
clagcn clco l8 jLrni. \iir: tnan scl hur minsa tlir ljnqsspe
larc vi har bh' rran nistarr nriilkt ädd r-illct stort här.lir"t

.qlins r-i iir.

l)et fanns lnrngl som gjorclc lienonrcsrLltet nren jlg
när'nncr. bera nigla ljr,rselirrter. r\Iats likrclins otr.olige
r.inst moL cn helt knäckt giitcborurrc. Nlats lig r-rnclcr

mcd 6 3 i tic brceli i ar qiirancle set. \Iilnlt med 8 6 kallt.
llr'lli Ccclcrllll linickte ella i 1(r B inlilusir.e lial<rronstret.
l, r rr. tJr, 'L. cl trn'. Je .r | ' B. B' r, 'i D. r i.r ' r..r j.r

tat om hell sorrmercn ät tuff instillr-rins pl blnan och
matqinrlcr i spclct. Jrg uor att pollcttcn har tr.illrr ner'

hos vissa-

Iinut Blrlrn

Jannie Brobecl< efter sin merirerande seger i Båstads l6B-k ass.

Här tlllsammans med fina motståndaren Valeria Osadchaenl<o
rK77.

JSM

Dct iir kuL mecl lilrindlinq i r isse sumnranlrtng me n
ibsolLLt intc dct här tr I skouppllirucr. fijrst 1l-rl r Slcr-ices
morcltrirestc strcl, L,sliil-stuna, sec'lrn huludtiir Jing i
Slclir:es Lringsr itilrr tarendll tcnnisanliiggr-ringars stlil
C}ötcboq: Nog mccl cnlillet bare j"g -.tipp"t kil.e 5{).tltl0
nril iscn.

Vad hrinclc? Sonla. i\lrrrin, Bobo, (luster', Daniel,Jenric,
lrrtk och llats ll'rLaclc irr. Othilla r, rnn r\ ii Di \(). Sx horl
ficlr lldrig sc den r itl tigcr.n.

Till (iirtcborg lijrutom otennimncle korr (lhulotrc,
Rebecka, Robin. trIarlius, Rearrice och -lones. Det hril
sliulle bli mitt Sll mcd cn llcl mccleljer.^t liLe flxli rLrnr

Scrgcls tor'.q mccl.

Tcnnis blir intc elltid sorrr mrn tiin]it sic. Bäsn ptesrllri(m
lar l3obo och Gr:ta som ricli till tnll i clubbel P18.

Bcrtrice ujorde clcn bäste incLilicluellr prcsrxrioncn
gcnom '.rtt gn rlll li rlt i singel och finel i clubbel.
r\nner.s r.rl clct nlcl,et klntboll pa e11e håll. Biirrck hrdc
intc suclelne pi sin side niir rcgner iistc ncr i \Iölnclel.
Biirrck rilsl,ar qrus och herar' filr.'frots en srebii inl>oll
nins l Lrndertccknad läcktc intc Danicl rill. Br:r ,rn gri till
ll'eLtcn sonr kvallrc. (lustlr 2 matchboller li-in tinst
not Scbxsdelr l{er-lssorr. (lhltLrttc haclc flt-n mltchbolL
let. \lrckc't slir soln r:csuhrtmässigr intc Lcclcle till sri

rrlclie t rtt hiingr i jul.qnne n. NIcn I r ill<er irll som hclst
si r ur clct liilcli$ liLrl arr sc hur rlll r-i1l Lämpe och tr i iil
xtt ur\ ccklrs.

Kttltt Ptlriru

Eril< Cedervall och Mats Flodin under Båstadresan 2005.

ll



Veteransidan

NPTKVETERANERNA
Pr\l frir.i planeringsgänget on.i nr gruppinclclning tiir
rndncl'"rgs /tor scleesspelet.

trl.1rc vctcrangruppcn on.rfatter idag 50 spelale sonr dcl
tar i nirndlgs / torsclegs spelet. Gluppen har cn åLclcrs

n.vissig splir.rni'iclcl pi niira 30 ir', lrin 60 upp dll incmot
90. J-tt inrponer-anc1e belis pä att rcnniscn ger gliclje och

"hill igäng " tilllicdsstälLclsc rir-cn pi iilclre dtgarl Dcn
indiliduellr spelskicliligheten tarieler natur'lign'is bcro
ende pi tellenhct, rutin och, i nåeon mån, ilder..

Bästr utbrtet e\ cn tcnnisnrrtch, oavscm om dct hancllar

om clubbel, mircclclr-rbbcl cller singel, har man on'ilel
alitigt om clcn utkiin.rpes ncLlan (nrigors:inir) jämbör'dige

spelarcl (Detta giiller jr,r siräl spelrre soni asliädatc; som

mccllcmmal av den senare gruppen ken vi r-äl alla erin

ra oss clen förtätadc spänninr som iblancl härsku pa 1äk

tercn vicl Bana 2, i hailen eller pi tr.-iisrinrr!)

Irrt lntal spelare her nu framfilr ilnslcnril om att li
skulle fblsöka hitta cn proccclur där önskemilet ot.n sä

jämna matchcr som mi)jllgt prioriteras i 1iögrc erecl än

hittill-s.

\ri firreslål därtirr ltt vcLcr,ancrnlL delilr in sig i tre erupp-
per enligt liiljande

T - Titlingsspelale.
'f.\I - trlotionsspelerc nccl intrcsse iör trir'lingsspcl i
klubbr.netclicr.

NI Nlotionsspelare.

\ri hoppas att r.i mccl clcft'.r som unclerlag skell kunna

bol<e banorna enligt principen "4 Jika", eltcrnatir.t "2
Lika", (så längt det mr iir mirjLigt, planeringen stlrs ju

oclisi,.rl dc vericrandc ilnskcmilen om spelticlcrJ.

Fcirhoppningsvis kan planeringsrinderlaget ocl<si vare

till hjälp vid laguttagningarnr till klubbmatchcrna.

Sjrilr-klart gäller sonr förut är'en målsättningen rtt
" alla sl<a ttir.as och ha bcliillninc ar- sin tennisticl
" 

'll.l 
-l . ll k"r r.' .r; lrcrr r., i lxrre .

I

I

Seriespelet
\råra tär'ling-sr-ctcrancr har tait tlitigt i clden undcr
sommaren. flär: löljer en l(Itihtracl sammanlnttning.

Våra tre v*eranlag, clvs H3-5, H45 och I t55, spcladc
slulltliga i ciir' 1 utomhus. I{csultatcrr lisat pa blanclacle

framudnglrl'. H35 laset mecl Fredlik \\''acrn, Iicnnetlr

Jolians-son, Bjiirn Stcnqvist, Fredlik Åhlclvist och Ulf
Pcrsson slutacic pä .1:c plats. H4-5 laect mcd Jan
Rlclcgler.r, -[an \\t'dsbcle, Hanld ljries, Claes \\'aLlin,

'\r'rclcrs BjirrlJund, -lohan lrs'ctz. Pär Svensson och
'tirrbjörn Jrkobson har.rnacle pir 5.c plats och blcr- c1är

mecl h r irr nedf-h'ttedc till cliv 2.

H55 Iaccr mcd '\ndcrs Bjiirhlr-rnd, Ånclers Sr.ensson,

Biirje Skinbere, Lllf de Faire och Stal-fan Söder.strönr

\:.1r lttcrst nära att vinna serier-r. Tlr-rilr lt'cladcs uncicl
tccknacl att firdora cn ar.giirancle match i seriefinden
trots 5 1 leclning i tleclje set ocir matchboll vicl 5 3l

G lobetrotter Veteran Cup
\Iir cgcn vctcnntävling i juni hacle aterigen ett mlcket
strrkt slrltfiilt och fortsättcr ett bcfästa sin ställnins som

hnclcts cficr S\I bästa vcterantärlinq. I3land cle drlgt El)

deltagarna fiirclclat pri scr Llasscr tanns minga svenskt
mristare. llell frra klasscr vlnns g1äcljandc nog av

heinmaspellre! Fl.edrlli \\aeln dubblcrrdr: och r-rnn

blcle HS 35, clär hen besegracle I(enncth Johansson i
(forts s l4)

\
I

I
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forts från Veteransidan

finalcn och I IS 40 där han r.ann mot en annan hemma

spelte, B jörn Stenqlist.

Vidarc r.ann Åndcrs B ji)rlJund sin iör året nr,a klass HS

55 och tsiirje Skånberg I IS 6{J.

FIS 45 mecl knappast möj1iga marginaL dr-s i tiebreak i
avgcirancle. ,{ren Anders BjirrlJund fiirloncle en jämn

kvartst.inal.

Veteran SM
I r.ctcran SNI i Bristad tlrade Fredrik \\raern stora liam-
gångar genom ett r.inr.ra bådc HS ,10 och FID 35 i par

med Lilf Persson. tslancl irvriga rcsultat kln nämnas att
Andcrs Bjirrklur.rcl och Ånclcrs Svensson gick till final i
HD 55 och att Jan Rlclegran för'lorade sin l<vartsfinel i
IIS ,15 med knappast möjliga maryinal dvs i tiebreak i

avgörande. Åvcn -\nclcrs Bjiirkluncl liidorade en jämn

ls.artsfinal.

Veteran DM
Vira r-ngrc r-ctcrancr vilacie fl'ån I)NI r.r'ren i I15 55 nijtt-
tes Anders Björklund och ,'\nclers Sr.cnsson i frnalen
mcd -'\nders B som segrare. I FID 55 lvckades dock inte
dc n'å Åndcrs fiirsvare segern fr'ån inomhus DNI utan
föll i finalen.

()vriga resr-rLtat

Bhncl ör.riga resultat mädis följande:
Anders Björ'klund segradc i BästadsspeLen och
Havsbadsspelcn i Ängelholm.

Börje Skinberg var.in Sundblbcrgsspelen och gick till
rrr r\.,'rrr'irrcr' \ 1. r.1,.r, .

Ulf de Faire vann I Iunncbostrancl.

Jan Rldeglan r,ann Akersberga och gck till final i
Sundblbergsspelcn.

Välkommen till Riflex!

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

Rånäs och Knivsta.

Har din lol<al eller lägenhet blivit for litenl
Ring oss på Riflex AB så hjälper vi dig.

* Vi bygger - Du hyr
*Vi äger - Du l<an vara trygg
*Vi förvaltar - Du trivs

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





Anmälan vuxenl<urser
hösten/våren 2005/ 2006.
Blanl<etten skickas till Näsbyparl<sTK, Bergtorpsv. 41,183 64
TÄBY. Det går även bra att faxa in Din anmälan pä 08-756 4l
10. Vi vill gärna ha Din anmälan snarast.

Om man önsl<ar spela dagtid alternativt iprincip samma tid som
förra året är chansen störst att l<omma med i höstens träning.

Namn:

Ad ress:

Postn r:

Tel Dag: Tel Kväll:

Spelstyrl<a: Nybörjare:

Jag tränade förra året Dag:

Medel Avan cera d

KALENDARIUM

\j +.t HOS-fL()\r fL 31/10 (,1'11

SrocLholln LucLics

ll)/ l2 juln'sluLning
1,1/ I2 tcnnisliocltr:rncrine tör tcn
riislclls oclr tennissliolx

18/12 siste speideu

l6/ 1 r ertetmincn stlrtlr
.6 15./1 K\I. jLrniorträninu instiilLl

'/l rrr.r'l r".-r . ,,r
\ 'rr' r I rrr tr t'1, rr,1q ..11 -..

lled tan <e på hur många redsi<ap som
Charlotte Lindqvist håler i händerna är
der svårt art tro a( vi var sådär 60 st på

städdagen iaprll.

Klocl<an:

Intresserad av: Dagtid Kvällstid Lördag Söndag.

Om flera alternativ l<an vara al<tuella sl<riv I på det bästa alterna-
tivet,2 på det näst bästa alternativet o s v.

Vår allt-i-allo och anläggningsansvarige Lars Björl<lund, här med sågen, får göra en insats.

Ti^omben
l'4edlemstidninB urgiven av NPTK. Näsbyparl<s

Tennisklubb iTäby.
Arsvarig utgivare: Kenneth Bergbom
Grafisl< form och redigering: Kjerstin Gyltman
Tromben utkommer med tre nr per år och
distribueras gratis till alla medlemmar:
Medlemsavgift vuxen: 500 kr lYedlemsavgift
barn: 250 l<r Fanrilj: 900 kr.

Tromben har fått sitt namn efter ett otagbart
tennisslag. Det är en mycker bakåtskruvad
stoppboll som slår ned på mottagarsidan men
far tillbal<a som en bumerang-
Adress till klubben: NPTK-hallen.
Bergtorpsvägen 41, 183 64Täby.
Tele: 08-755 22 02.lax 08-756 4l 10.
E-mail: info@nptk.com. Hemsida:
www.nptl<.com.
Kanslie! har öppeti
lYå-r. tis. rors ocl_ 'recag 9- 18. Onsoagar
öppet till 20.00
Hallen är öppen för spe ållå daga'7-23.


