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Så här kul är det att spela tennis!

Frukosttennisen växer!

Herrarna åkte ur elitserien!

Hur har det gått i tävlingarna!

Christoffer vånn mot Belgiens etta!

I detta nummer av Tromben kan du läsa om:
Stockholm Ladies - En succ6!

Presentation av klubbens tränare!

Reportage fi'ån vuxenkurserna !

Julavslutningar för yngre och äldre!



KLUBBCHEFEN HAR ORDET
Vilken Näsbyparkshöst!

Stockholm Ladies, hemnamatcher i elitserien,
damsammandrag div 1, herrsammandrag division 1,

julavslutning för juniorer och äldre veteraner,
minitennis-skoleturnering, är några exenpel på

ertraaktiviteter sorn gått av stapeln i tennishallen
under hösten. Till detla ska 1äggas den löpande
verksau reten med tennisskola. vuxenkumer.
lagträningar, gruppspel och hemrnamalcher i
allsvenska serien. Så nog år Näsbyparks TK en
väldigt aktiv klubbl

Årets Stockholm Ladies blev en jättelyckad vecka.
Det är ganska häftigt att vår tennisklubb 1år besök
fiån över 20 nalioner under en vecka. Ett kul
avbrott och inspirerande för både yngre och äldre
rnedlemmar. Det blir också fler och fler som
kommer och tittar på tävlingen. Vi fick enonnl
mycket berörn för vå afangemang av spelare.
refree och lbrbundskaplenen Maria Slrandlund.
"Det källs i våggama vilken härlig stämning det är
i Näsbyparks TK" sa Maria vid prisutdelningen. Ell
slurl lack lill alla som bidrog till .tåmningen i

väggarnal

1'\är vi pustat ut lite grann efter att vi räddat
Näsaäng så nås vi av nya "julklappar" från Täby
kourmun. Moderatema har för avsikt att sänka
aktivitetsbidmget med 30%. Motiveringen är att det

en förutsättning lör att man ska kunna bygga nya

anläggningar. Horribell alt blanda ihop aktivitets-
bidmgel med anläggningar. Bidlaget har alltid varit
till lör a1t stimulera jLrst aktiviteter. Det var också
ett inslag på Sportspegeln om hur en rik kommun
som Täby behandlar idrotten. Jag har även varit i
kontakt med riksidrottslörbundet som berättade att
deras ordförande Kain Matlsson koDmer att ta upp
Täby konmun och deras agerande i nästa nLrmrer
av Svensk idrott. För tennis- klubben betyder det
minskade in1äkter med ca 60- 70000:-/ år. Jag lror
att ett problem kan vara att politikerna inte riktjgt
förstfu att det är stora pengar for en idrottsförening.
I slorl sett alla fiireningar sliljer idag lotter, jobbar
rned sponsorer o.d. Därför är det enda son återstår
all höja d\ glllema \ ilkel :ir en rni cket negatii
utveckling för svensk idrott. På lång sikt är det,
kanske t.o.n. billigare att s1ärka stödet till idrotten
islällel lör att ninska det. Borlsett ftån at1 det är
viktigt att ungdonrama har något att göra på Iiitiden
så skär många skolor idag ned på gymnastiken.

Anmärkringsvärt är också att politikerna inte ra,sit
någon kontakt med de klubbar som redan idag har
anläggningar, de förlorarju enbart på delta förslag.

2008 års första Grand-slam tävling Australian Open
närmar sig. Det är väl t\'eksamt hur många svenska
deltagare vi har i år. På damsidan har Sofia
Arwidsson hittat formen på nrtt. Johanna Larsson
är på gång. På hensidan är r i beroende ar an
Tomas Johannson och Jonas Björkman lbnsänir
några år till Iijr att inte helt hanxra i händema pä
Joachim Johansson och Robin Söderline som båda
ir skadebenägna. Err in Fleskor ic l.r- r rsar

kapacitet men behöver nog sna f;i sitt genombron.

Det är viktigt att svensk tennis lyckas hitta de
talanger som inte finns i aktiva juniorklubbar som
Nä.b1park. SAI K. Järftilla. Ullevi. Ö-r ik. Varjc;
med flera. Det är idag lör få klubbar som får fiam
merpaflen av de duktiga juniorema.

Jag är helt överlygad om att talangema fims ute i
tennis- Sverige. Konsten/ utmaningen för svensk
lennis är att hitta don'r och att skapa en miljö där de
trivs och utvecklas. anna$ är risken stor att de
väljer en aruran idrott sol'n sin huvudidrott.
Det här är en viktig fråga ftir alla som gillar tennis
och är beroende av at1 tennisskoloma är fulla och
att rnotionärema vill spela tennis även i framtiden.

Med tanke på att svensk elittennis inte bar lika
mycket spelare som tidigare så borde kanske mer av
tennisförbundets resurser låggas på klubb-
utvecklingl? Det är viktigt att komma ihåg att det
är iklubbarna som grundjobbet görs. Onl inte det
sker på ett bra sätt. finns det heiler inte tillräckligt
med spelare lör SV.TF arr sätra händerna i. Vi vill
ha ännu hårdare notstånd i \PTKI Då blir vi ännu
bättrel

Flytten av liukosttennisen til1 fredagar har varit
lyckosam. Skriv in lredagar kl.07.00 i kaiendern!

Så här i jultider vill jag passa på art racka :

. Våra tränare som gör ett otroligtjobb. Närjag
ser er i aktion. så känns det inte så konstigt att
vi fick Mackes Trofd för Sve ges baista

ungdomsverksamliet 2005.
. Alla våra ideella ledare, styrelse- och

komrrittdledamöter. natchledare. äldre
veteraner: löräldrar, linjedon.rare. bollkallar
med flera. Det är ni son gör NPTK till den
framgångsrika klubb som vi är idag.

. Personalen sorn gör ett lysandejobb med en
aidrig sinande entusiasm.

o Våra sponsorer som stöt1ar verksarnheten.

Kom ihåg att gå in på vår he rnsida ii u rr .nlli. \ i
lörsöker a1t hålla den levande och inibrmera onr
klubbens verksarnhet och resultat.

God Jul och Gbtt Nytt År
Önskar/ Kenneth
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Balans mellan attack
och försvar
Att välja rätt hedgefond kräver tid, kunskap och engagemang. Låt oss göra
jobbet åt dig. SEB Multihedge är en så kallad fond i fond, en exklusiv samman-
sättning av utvalda hedgefonder. Och ett enklare sätt att placera hos några av
världens bästa hedgefondförvaltare.

Ring oss gärna om du villveta mer. Vi har öppet dygnet runt på 0771-365 365,
eller besök oss på närmaste kontor.

Historisk utvecklrng är ingen garanti för framticla avkastning. Värdet på aktier och
fondandelar kan både stiga och fal a. lnformationsbroschyr med ful ständ ga villkär
frnns att hämta på närmaste SEB'kontor.



ELITSERIEN

resonerar om I akliken

Det blev en ettårig sejour i elitserien och vi
var egentligen aldrig nära att klara
kontraktet. Fem förluster och noll poäng är
svårt att prata bort. Uppgiften såg redan på
förhand riktigt tuff ut då vi blev inlottade i
den klart tuffaste poolen med starka lag
som Ullevi, regerande mästarna Lidköping,
Växjö samt Sveriges mest lovande
elitserielag Fair Play samt dansklaget
Malmö Beller..ue. Naturligtvis blev det inte
lättare av att vår joker klasspelaren Fredrik
Ciers gick sönder rr å veckor innan serien.
När sedan Olivier Tauma gick sönder
redan i första matchen i kombination med
att Johan ringde och sjukskrev sig så

kändes det ganska tungt på förhand. Johan
spelade hela serien kasslig och Johans
alvedonintag under denna tiodagarsperiod
måste klassas som hälsovådligt! ! Johan
stod för rre av våra toralt lem segrar i

elitserien och visade ännu en gång att han
håller bra elitserieklass och att han
fönnodligen avslutade srn tenniskarriår för
tidigt. Stort tack till Johan lör allt han har
gjort för Näsbypark och lör att han har
varit Nasbypark trogen i alla år i div. I trots
att varenda elitserielag hade velat ha
honom. Vi önskar drg lycka till i Kuwait!

I övrigt kämpade vårat lag på berömvärt
trots uppförsbacken som var ganska -

markant serien igenom. Ett extra plus till
Jonathan Kidane som var elitseriens yngste
spelare med sina 17 år och som vann tr,å av
sina fyra singlar och visade att han blir att
räkna med på hög nivå de nårmaste åren.

Stefan

Jonathan Kidane visade proy på härliga
fi ghteregenskaper under serien.

Våra bollkallar och linjedomare svarade liir
suveräna insatser under seriespelet och
Stockholm Ladies.

Den här lotten gav ingen yinst men nära yar det.
Ta chansen tiU lite spänning och stöd samtidigt
NPTK!
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KOP DIN TRISSLOTT I HALLEN
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Ay utrymmesskäl presenterar yi tränare
Edward Johansson här. Edward trånar alltifrån
tennisskola, täylingsgrupp till vuxenkurser.
Dessulom är han frukosttennisansvarig,

BESÖK PÅ
VUXENTRANINGEN
Det har varit en härlig termin där jag
känner att alla har utvecklats utifrån
den nivå de ligger på. Jag har en
individuell målsättning med alla mina
deltagare och en övergripande
träningsplan, där vi jobbar på teknik,
rörlighet, strategi och taktik.

De flesta träningar läggs upp med
teknikträning löljt av praktiskt tillämpande
av det vi har gått igenom. Dessutom läggs
mycket vikt på bollsäkerhet och rörelse
under spel. Allting är i slutändan träning
lör att alla ska kunna spela matcher av
o ka former.
För mig är det viktigt att alla känner att de

hela tiden utvecklas som spelare samtidigt
som de känner att de fusiskt har fått sig en

riktig genomkörare på sitt träningspass. De
ska känna att de har haft en tuff träning och
vara trötta och nöjda efteråt.
Ett viktigt mål med all träning är att få in
våra r,uxendeltagare i alla våra aktivitetdr
och bli medlemmar hos oss. Ett led i detta
är r år trad it iorrsenliga r uxenavslu tn ing.
som vi har efter varje temir, . Denna gång

är det onsdagen den 19:e december. Där
bjuds alla på två timmar dubbelspel efter
frukosttennismodell, fika och prisutdelning
till alla. Avslutningen har för varje termin
ökat i deltagarantal, men denna gång har vi
trummat på extra för att så många som
möjligt ska deltaga. Alla deltagare vet vad
den 19:e betyder och det är redan nu klart
att vi kommer att s1å nytt deltagarrekord.

Serveträning i yuxenkurserna. Precis som i
yärldseliten finns det flera olika stilar.

Redan nu är flera av deltagama med i våra
aktiviteter. Jon Risfelt, Marie Bengtsson,
Ann-Christin Nylund och Kate llmoni
Brandt deltar flitigt i vår frukosttennis.
Howard Ross, Lena Beckman, Carina
Höijer mfl deltar i divisionssspel. I inne-
KM, som stundar framöver, har vi flera
klasser som passar bra, Damer B,
Damdubbel, Henar B, Herar C,
Herrdubbel, Mixeddubbel och
Generationsdubbel. Det är otroligt kul för
oss som tränare när någon av de våra är
med, att få se resultatet av allt det vi
tillsammans kämpar för.

Hälsningar Eddie
(En av alla duktiga tränare. Reds anm.)



STOCKHOLM LADIES 2OO7

Hanna Nooni visade stundtals prov på sin
enorma talang under Stockholm Ladies. Hanna
har utan tvekan kapacit€t för att slå sig in topp
r 00.

Tävlingens snabbaste fötter visade Hilda
Melander upp!

Diana Eriksson yar tävlingens största
överraskning. Diana kvalade in och gick ända
till semifinal. Det mest imponerande var att hon
spelade som båst qär det gäUde som mest!

Tävlingens mest vältränade spelare yar Nadja
Roma.

Nadja Roma syarade för en strålande comeback
efter diverse skadebekymmer och gick till final i
singel och vann dubbeln tillsammans med
Johanna Larsson
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Hanna Nooni åkallar högre makter.

Nu har iag henne!
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Två av våra många duktiga trisslottsfiirsäljare,
Jesper Åkerlund och Richard Solberg.

Det var kul att vara bolltlicka tyckte Cindy
WänlIlnd

Dubbla segrarinnan Johanna Larsson pekar
finger mitt under matchen!

"Ska vi köra igång undrar Maria?"
I bakgrunden våra duktiga bollkallar och
refreen Anders Wennberg.

Förbundkaptenen och prisutdelaren Maria
Strandlund-Tomsvik gratulerar en mycket
Yälförtjänt Yinnarel

Krister Lundins strängningsmaskin gick varm



lntroducerar JXl0 Cara - för dem som uppskattar det goda i livet.

Upptäck den eleganta Bluetooth headset ikonen
från det berömda europeiska design huset Jacob Jensen.

Hänge dina sin nen åt ett tidlöst mäst€rverk som framhäver det sofistikerade i rostfritt stål

och den äkta skönheten i24 karat guld.

JXi 0 Cara är helt enkelt det mest eleganta sätt du kan tala tiådlöst i din mobiltelefon.

Tillgänglig globalt i begränsad upplaga - besök jabra.com /jxllcara för mer information

www.iabra.com
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SPONSORTENNIS I
TENNISHALLEN UNDER
STOCKHOLM OPEN VECKAN
MED GN SVENSKA AB

Under ovan nämnda vecka arrangerade vi
en Pro-am tävling. Prona som spelade
dubbel med varsin "amatör" var den
tidigare Davis Cup spelaren Hans
Simonsson, Johan Örtegren, Daniel Biörck
och Bobo Delemark. Tillstä lln ingen
började med en italiensk buffe i
tennishallen och avslutades så småningom
med Stockholm Open tennis och middag.

Det blev en lyckad tävling med mycket
skratt och många dråpliga dueller.
I duschen efteråt pratades det redan om ett
nytt "mästerskap" nästa år.

Patrik Kapocs och Bobo Delemark avgick
till slut med segern.

Slutsegraren Patrik Kapocs här tillsammans
med Hans Simonsson t.v.

Vill du också ordna företagstennis ftir
dina anställda eller kunder ring,
Kenneth Bergbom 0'7 05 47 40 15.
Stora och mindre sällskan sår bra.

Gänget som spelade sponsortennis.



I(änner du till vår arbetsmodell?

Du kommer att öka trätfsäkerheten med din marknadskommunikation och försäljn ng med vår

arbetsmodel . Den bygger på Account Planning som vi introducerade Sverige för 1 5 år sedan

och som vi nu vldareutvecklat och anpassat ti lvåra kunders behov.

Läs mer om vår arbetsrnode I och våra kunders framgångar på www.fa ck.se eller kontakta

försä lningschefen och våft tennisess Lennarl Lundqu st så berättar han mer.

v.

FALCK & CCII
WALL NGÄTAN 2 BOX 1246 l0l 54 ST0CKH0LM TEL 08 54541840 inf0@fakk.se www rå rk s6 IÖRSÄLJN NG oCH 

'.iÄRKNADSKo''iI./UNIKAT 
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ankare Millis Heimklo tankade

P15

Skulle vi ta oss tillbaka ti1l finrummet i
division 1?

Vi började med en tråkig hzindelse. Vårat

Bilden visar hur Björn Sahlin sätter betyg på de
olika smörgåsarna. Xlillis har redan fått ett tG i
protokollet.

Chrilles macka var lite för basic, med bara
ost oclr skinka. Men Anton steppade upp
med en köttbullsmacka och tog hem
tävlingen.
Vä1 framme i Eskilstuna krossade vi dem
så vi fick en bra start på serien.

Nästa match var seriefinal mot en vidrig
konkurrent, Spårr,ägen. De buntade ihop
oss på ett otrevligt sätt. 0 - 4 i matcher.
Nästa match var mot TK Saab. Där de inte
k urrde härrga med i08-rempot.
Gustavsberg var nästa lag på tur att känna
på NPTK tryck. Inför sista matchen mot
Örebro kunde vi komma 2:a i tabellen elter
förlust i två supertiebreak där Todd hade
r''unnit. Så fick M illi' ocll Autox vinnr i ett
supeftiebreak i dubbeln och ta hem
andraplatsen i div 2. De som har varit med
i laget är Millis. Anton, Christoffer, Jakob
och Todd.
Tack grabbar! Alla förutom Millis får vara
med nästa år och lörsöka komma tillbaka
trll division ett.
Tack även Ande.s Heimklo för att du har
hjälpt till så bra.
Kram Bjömen

F15

Från att ha varit riktigt nära att vinna guld
två år i rad så hade 91-tjejerna blivit
damer.

Kvar hade jag tre 94:or. Skulle de kunna
mäta sig mot Sverigeeliten två år unga?
Svaret blir nej. Men det var ganska nära i
några matcher. Vi började mot Västerås
där Martina och Emma krigade hårt i
dubbeln. Mafiina var slaktad mot Anna
Velica. Emma hängde på i första set mot
Jennifer Warzocha men föLL 5-7 , 2-6.
Nästa dag nya tag. MIK kom til1 hallen.
Jag var med pojkania i Eskiltuna samma
dag men hade fått dit Othilia Lrndqvist
som gorde ett kanonjobb med tjejerna där
Emma lö11 i ett supertlebreak mot Cecilia
Fahnehjelm.
Nästa match Spårwägen borta där vi fick
bita i det sura äpplet. Nästa dag match mot
KLTK. Där klev Marlina rn och gjorde en
bra match n'rot en av Sveriges bästa 94:or,
Matilda Karlsson.
Avslutlingsvis fick vi möta SALK. Där vi
r ar gancka nära atl la e set men inte rner
än att vi var nära. Emma var den som tog
set annars fick vi ganska mycket snörj.
Nu blir tjejema ett år äldre och borde
kunna hävda sig riktigt bra nästa år.

Kram Bj ömen

\/årt glada och m-r-'cket utvecklingsbara F t5 lag.
Fr.\'. Nlartina Haas, Emma Regn6r, Johanna
Olsson och coach Björn Sahlin.



ENvARMo.n @-"rcJUL
Åven i år avslutades terminen med en
jåttetreylig julfest. För en liten peng står
klubben för en STOR FEST. Kaffe, bullar och
glögg till alla föräldrar och godispåsar och varm
korv till dom yngsta.

David och Axel Ekström spelar bollcurling i
sjukampen.

Krister Lundin tog steget från cafeterian och var
med i minitennisdubbelturneringen med Marco
Godow. Hela 64 spelare, barn och vuxna deltog i
minitennisturneringen. Älla fick spela minst tyå
matcherl

Inlör poolfinalen såg det bakre paret Charlotte
och Michael Fabricius gladast ut. Men det var
det främre paret Richard Sohlberg t.v. och Carl
Sandnes som avgick med segern.

w
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Kom igen dåååååååå!

Atl Anlon waern t.h. skrällde och \ ånn mol
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Massor av priser delades ut till
dubbelyinnarna,seryefantasterna, femkamps-
deltagarna och till alla duktiga
frågesportsvinnare.
Eddie Johansson. en av klubbens tränare stod
detta år för frågesporten. Många fick alla rätt så
en lottdragning fick avgöra den slutliga

Elsa Melander, Emma Regn6r, Sarah Dayis och
Amelia Lindqvist klurar på trddies frågor.

Jan Borgström höll i servetäylingen. Försöker
han yinna klassen själv tro?

Tröstprisyinnare är vi allihopa; Fr.v. Fam, -
Isberg, Thunberg, Stakenberg och Turina.

Amelia Lindqvist, Sofia Hallin, Viktoria Turina
och Linnea Tegelberg.

El'ter luciatåget var det dags för det STORA.
"Björnlotteriet". Lotterna gick åt som smör. Inte
så konstigt med tånke på alla priser;

Ett STORT TACK till alla Er som hjälpte till
med det fina prisbordet. Tack vare Er gick
många vuxna, stora och små barn hem med fina
julklappar.

Ett JÄTTESTORT TACK tiII AIIA Er SOM

hjälpte till och till alla Er som gjorde vår
julavslutning så trevlig genom att deltagal

Ännu en gång ett stort TACK till alla tränare
I'tir en bra och Iramgångsrik termin.
Hoppas att Ni nu laddar Era batterier till en ny
och innehållsrik rårtermin och att
Ni Iär en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.

Från oss på kontoret, Elisabeth

vinnaren. Plådar, godispåsar, tennisracketar och
massor av smått och sott delades ut,
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\ä HIflQX -motto är kvalit6 och leverans i rätt tid!

Riflex AB
Riflex AB är ett fastighetsbolag som erbjuder elt varierat

och stort uibud av lokaler, kontor och bosiäder, främst i

Roslagen. Riflex AB, Din hyresvärd i Roslagen

@mxxx*r*

Riflex Roslagsbyggare AB
Riflex Roslagsbyggare är bland de största byggbolagen

i Roslagen och har sitt säte i Norrtälje. Vi bygger allt,

från fritidshus och villor till indushibyggnader, från

Stockholm till Roslagens yttersta skärgård.

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.

v
/- -... _ll#-t:HlIl€X ]-lK-tr\. R0$6"AG$BY&6ÅRE

Skedviken AB
Rånäs Slott är ett hotell och konferensanläggning i

mycket hög klass, En plats gjord för rekreation, kon-

ferens och {est i gammal miljö. Uppdaterad med den

absolut främsla teknik och standard,

Läs mer på www.ranasslotl.se

KSM förvallningspartner AB
& DA förvaltning AB
Drygt 20 års effarenhet av fastighetsföwaltning. Vi är den

kompletta leverantören av tjänster inom fastighetsförvalt-

ning, Såväl administrativ, ekonomrsk och teknisk förvall
ning som reparationer, fastigheisskötsel och iokalvård.

Roslagslack,{B
Roslagslack är ett nysiartat företag som har Nordens

störsia och moddrnaste verksiäder inom billackering,

Lackverkslan ligger på Görla industriområde-i N0rrtälje.

fi*rä
.--- riii. ri.-'i ''u (1r " "-:f :iiiT'7 riecaff t]r'r-t'._r:!".- I :4.-!--riL'r rn rtr

RånäsSlor:

PARTNER AB
a; --!;i; tröir q:i, i-: i!

www.riflex.se
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KORT FRÅN DE ÄLDRE
VETERANERNA

Årets Upplandstour avslutades med två
"rysare" den 26 november . Sigtuna gjorde
en formidabel slutspurt med 8-0 bofia mot
Åkersberga och knep därmed guldet tätt
följda av Stora Wäsby som slog oss med 6-
2. I och med denna lorsta förlust för året
kom vi på tredje plats före Åkersberga och
Norrtälje.

Vi ser fram emot nya bataljer på "touren"
under nästa år!

Leif Westermark, mångårig NPTK-
medlem, har anslutit sig till oss och hälsas
välkommen i gänget.

Vi önskar hela den övriga delen av NPTK-
familjen en God jul och ett Gott Nytt Är!

För Äldre Veteranema
Sigge

Trots en snöpfig förlust i slutet av
Upplandsserien som innebar att
möjligheten till serieseger försvann, så

hade de äldre veteranema det, så har
trevligt under sin jultumering. Efteråt var
de 45 st som bänkade sig lörjullunch med
sång och prisutdelning.

Redaktionen vill åven passa på att tacka
de äldre veteranema för all hjälp med
klubbarbetet. Nu senast gorde de ett
jättejobb under Stockholm Ladies sorn
chaufförer, värdar och värdinnor. .

Ay utrymmesskäl presenterar yi Stefan här.

Hur du gör för att få använda dina
styrkor.
De flesta av oss som spelar tennis har ett
starkare och ett svagare slag. Problemet lör
de flesta är att motståndaren oftast snabbt
läser in din svaga sida och matar dig där.
Frustrationen kan bli stor när du känner att
motståndaren systematiskt utnyttjar din
sämre sida och du inte vet hur du ska
komma ur situationen.

Hur göra?
Spela ditt särrue slas rakt längs sidlinienli
Kan du göra det med ett temposänkande
slag som t.ex en slice eller en högre lyra är
det ännu bättre! Detta medför att det blir
svårare för motståndaren att hitta tillbaka
till ditt samre slag ef-iersom det alltid är
enklare att slå slaget diagonalt d.v.s cross
över banan. Och även om han/hon skulle
lyckas spela tillbaka slaget rakt så blirju
bollbanan sådan att du kan springa runt och
använda ditt bättre slag. ( Det raka slaget är
oftast på väg mot dig medans crosslaget
som regel är på väg ilrån dig ).

Viktigt att tänka på:
Eftersom det är svårare att spela raka slag
( banan är mindre rak ) är det viktigt att
man inte tar f<irsta bästa slag att spela rakt
utan att du väljer ett slag där du känner att
du har balans och kontroll över situationen.
Annars är risken att du själv slår bort dig i
din ambition att vara smart.

STEFAN ÅST,TNS TR]iNARTIPS
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HOSTENS RESULTAT
Hösten, som vi nu är i slutlasen av, har
som vanligt varit en otroligt aktiv period
med tuff träning, tävlingar samt lagspel.
Lagspelet 1äser du om i separata artiklar
och jag försöker mig på en kort
sammanfattning av det som hänt på
tävlingsfronten.

Johan Örtegren gick till final i anrika
Kungens Kanna där han fick sträcka vapen
mot svensk tennis största talang(?) Erwin
Eleskovic 3-6 5 -7.

Jonathan Kidane och Marcus Åkerström
gick till semifinal i dubbel i Danmarks
intemationella juniortumering. Rebecca
Tämström i par med Hilda Melander
gjorde detsamma. Jonathan gick dessutom
till kvarlsfinal i singel.

Christoffer Solberg har radat upp
fumeringssegrar under hösten men frågan
är om rnte semifinalplatsen i Göteborgs
intemationella 14-årsklass smä1ler högst.
Christoffer kvalade irr r ia segrar mor i rur
och ordning en engelsman, polack, en
belgare som var etta i Belgien av 13-
åringama, och Fred Simonsson. Väl i
huvudtävlingen besegrades en seedad
belgare som var mnkad bland de 30 bästa i
europa, en av Sveriges bästa 14-åringar
Filip Bergevi samt en lettländare. I
semifinalen tog det stopp mot en duktlg

ryss som fullständigt hade pulverrserat
Sveri geeliten tidigare i tumeringen.
Christoller vann första set men föll till slut
med 2-6 i skilje. Christoffer blir mycket
intressant att följa framöver med sir
nyfikna och mogna inställning till sin
tennis-

Todd Åkesson vann Norrtäljespelen P.14
efter finalvinst mot Jacob Kj ellman och
fö1jde upp med en finalplats i
Karbyspelens stora 1 4-årsklass.

Oscars löpträning har gett resultat på
tennisbanan.

Oscar Waem segrade i Norrläljespelens
12-årsklass.

Rikard Solberg, Jesper Åkerlund och Elsa
Melander är ett syrmerligen lovande gäng
som här dar sig mycker r äl r sina
respektive åldersklasser. Att börja lista
deras tävlingsframgångar tar för mycket tid
och plats. Men att som Jesper vinna 12-
årsklassen i Karby som l0-åring hör inte
till vanligheterna!

Detta är bara ett axplock av allt positivt
som hånder runtjunioren.ra och 1åt oss
konstatera att det är en underbar miljö att
vistas i bland dessa duktiga, seriösa och
härliga ungdomar.

Stefan

Todd in action.

Christoffer flvger högt!



Som alla är utbildade!

Fredrik Rogersten tränar allt från tennisskola,

PRESENTATION AV
KLUBBENS TRANARE

Jonathån Söderblom tränår alltifrån tenniskola
till vuxenkursare.,

Elisabeth Lovisin tränar alltifrån tennislekis till
tävlingsiuniorer

v

v

!

Cornelia Pettcrsson är tränare i tenisskolån.

Daniel Hedin är tennisskoletränare

Marcus Bolin är tennisskoletrånare.



Björn Sahlin tränar tennisskolebarn,

Martina Haas är tennisskoletrånare

Nicholås Horneyall är tenniskoletränare

Henrik Aare tränar barn i tennisskolan och
vuxna i yurenkurserna.

Jan Borgström tränar tennisskolebarn och
tävlingsi uniorer:.

:/

v

Alexander Zaitsev är tennisskoletränare.



ELISABETH INFORMERAR
Ännu en hösttermin har tagit slut.
En hösttermin som utanför hallen känns
tung och tråkig. Regnet öser ner och snön
lyser med sin fiånvaro. Men inne i hallen
finns det glädje och skratt, banoma är fulla
av för-väntansfulla bam i alla åldrar som

En GOD JUL och ETT GOTT NYTT
Ånt
önskar
Elisabeth, Björn, Stefan, Kenneth, Krister
och Birgitta

Tennis är kul!

ROOKIESERIEN

Med tr'å matcher kvar så lutar det åt att vi
kommer sluta tvåa i serien.
Vi lörlorade l) \ ärr mot Sollenruna i en

hård drabbning.
De som har varit med är Oskar Waem,
Rikard Solberg, Jesper Åkerlund, Rasmus
Nordlund-Atterblad, Robin Wänlund, Elsa
Melander, Amelia Lindqvist, Karin
Wetterdal och Julia Söderblom.
Ku1 att alla som har varit med har böriat
tävla på egen hand också.
Jag återkcmmer med mer exakta resultat r

nästa nummer.
Kram Bi örnen

^(b€#
Xvill spela temis.

Klubben försöker att hitta på nya och
roliga utmaningar och aktiviteter med
jämna mellanrum. Allt för att stimulera och
inspirera juniorer till bättre och roligare
tennis. Årets nyhet har varit bollskolan för
de allra minsta tennisspelama. I bollskolan
fir man prova på både tennis, fotboll
inlebandy och andra roliga bollekar, ett
uppskattat tema sonr vr narurligtvis
kommer att lortsätta med.

""4 as* .-e9aA( Kq\ ^aJ-6ö g[/-t'€ -e An ha en gäng
barn i hallen som fnittrar och har kul
förgyller tiden för oss tränare. Att i denna
unga ålder finna spår av bra bollbegåvning
är alltid lika roligt.
Ärets andra nyhet är en ny tennisboll,
midbollen. En boll som ser ut som en
riktig tennisboll men som har andra bra
egenskaper. Studsen blir inte lika hög och
bollen går inte lika långt. Bollen är
dessutom lättare och betydligt mjukare,
något som är till stor hjälp när man starlar
sin tenniskarriär i ung ålder. Numera finns
det med andra ord tre bollar som följer
juniorens utveckling på ett enkelt och bra
sett. Skum och academy boilen som r i

redan använder och nu midbollen som
kommer att användas hela vägen upp till
tävlingsåren. Jag tror att vi på sikt kommer
att få se en märkbar förändring både når
det gäller teknik och säkerhet. Bollen finns
naturligrvis am köpa i klubben.
Sist men inte minst så vill jag tillsammans
rned klubbens övriga personal tacka alla
tränare 5om hlalper riil under r eckodagar.
helger och sena kvällar för ett lantastiSkt
fint a rhete.

Ett stort TACK från oss alla till er alla.

v
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RAPPORTERAR
VETERANERNA

SVENSSON
OM

NPTK har fem veteranlag i inomhusserien,
varav 3 lag H35, H45 lag I och H55 spelar
i div 1, H65 i div 2 och H 45lag 2 i div 3.
Både H55 och H65 lagen är obesegrade i
skrivande stund medan de övriga lagen
hittills haft blandade framgångar . I
Sveriges Tennisveteraners stora
hösttumering vann vi två klasser näm1igen,
Kenneth Johansson i H40 och Börje
Skånberg i H65. Båda vann övertygande
utan set förlust, trots stora klasser med
många bra spelare.

DÄMLAGET
Hur skulle mina damer hävda sig i år?
Laget bestod av Jemie Brobeck, Rebecca
Tärnström och Othilia Lindqvist. Charlotte
Fabricius hade r arit skadad sen i somras
men jag anmålde henne till en tävling i
Åkersberga där hon visade att hon var med
i laget genom att gå rill final i sin
comeback.
Vi bölade med ett klockrent anangemang
på hemmaplan första match mot Kramfors.
Jag hade nog räknat med vinst mot
Kramfors men vi fick bara oavgjort. Ny
motståndare på söndag Spårwägen, som jag
redan hade blivit besegrad av i P 15 och F
15. Jag hade svårt att acceptera ytterligare
en torsk men så var det i alla fall. Så efter
första helgen en poäng och nu gäl1de det
att slå TSK Malmen borta. Tyvän skadade
sig Charlotte på träning och var borta hela
senen. När klockan var 22.05 hade TSK
slagit in matchbollen i dubbel vilketjag
lyckte var det största bottennappet i hela
serien. En poäng och vi hade kni.'en på
strupen inför vår resa till Norrköping där vi
mötte Västerås på lördagen. 2 0 ti11

Västerås når Jennie klev in i dramat. Jennie
vann sin singel. Så nu var det upp till
tjejenia att visa att de kan lira dubbel. Det
gjorde de väldigt bra och krossade.

Jennie t.v, och Rebecca är ännu lite ojämna i sitt
dubbelspel men har visat prov på en stor
potential som bör kunna innebära 7-0 i nästa års
serie!

Nästa morgon efter en stabil frukost, så
började det med en skön vinst för Othilia,
men en sur torsk for Rebecca. Jennie hann
inte med i första set mot Anna Skagervik
men jobbade sig in i matchen. Vid
ställning 2-2 i andra set däckade Anna ihop
och Jennie fick ta hem matchen.
Dubbeln vann vi också.

Så nu hade vi lämnat bottenträsket och
kunde börja sikta uppåt. Sista helgen
spelade vi först mot Järf;illa som inte hade
sitt bästa lag. Vi gjorde det vi skulle och
vann i alla fall. Sista matchen mot
Djursholm förlorade vr med 1-3.
Damlaget slutade på fiärde plats vilket är
helt ok. Nästa år kommer vi att ha som
målsättning att vinna serien.

Tack till Kenneth och Elisabeth som har
hjälpt ti11 hela tiden.

Tack till Martina som var reserv utan att
slå på en boll men ändå positiv hela tiden.

Tack för att jag har fått vara med. Det är så

roligt.
Kram Bj ömen
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Stämningen var på topp nZir vi åkte till
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FRUKOSTTENNISEN

Att starta dagen med några matcher
dubbel följt av en härlig näringsrik
frukost har äntligen hittat sin plats i
klubben. Fredagsmorgnarna har börjat
fyllas upp av morgonpigga och glada
tennisälskare. Vi har hittills haft en
omsättning på 18 olika spelare.

Frukosttennisen börjar alltid med sign-rn
kl. 7, vilket betyder att alla anmäler sig när
de kommer. Sedan sätts de ihop i par och
spelar matcher i bäst av fyra games. Efter
varje avslutad match blir alla tilldelade en
ny partner och nya motståndare.
Avslutningsvis intas en stadig och nyttig
frukost med mussli, gröt, nybakat bröd, en
mängd pålägg att välja mel1an lrån
ostbricka, korvfat och grönsaksfat samt
lrukt.

Frukosttennisen sanrlar deltagare från alla
håll i klubben. Vi har en härlig mrx ar
spelare lrån \ruxenträningen, Ld.
tävlingsspelare och motionsspelare. Detta
gör att det blir stor variation på alla
matchema och alla får prova på olika roller
i dubblama och möta varierande spelstilar.

Alla deltagare samlar poäng på fredagama
fram till i vår när vi flyttar ut och forlsätter
på Näsaång. Varje seger ger två poäng och
oavgjorl en poäng. Ett litet pris är att vänta
till slutsegraren. Fram till lredag 7 januari
ledde Fredrik Åberg med 17 poäng löre
Jochim Haas l4 poäng och Ann-Christin
Nylund 13 poäng. Ledarel ffir spela med
en gul ledartröja och år förstås den i alla
vill slå.

H ä l:n ingar FdtJie

Frukosttennisansvarig

JOHAN ÖRTNCNNN rrI-r,
KUWAIT!

Kuwait för att börja jobba som tränare.
Johan kommer även att resa med
Mohammed el Gareeb som kvalade in i
Swedish Open i somras (rankad ca 300)

Johan som följde med Kenneth Bergbom
från Sollentuna har starkt bidragit till att
föra in en klubbanda där även de bästa
spelama stä1ler upp och hjälper till i
verksamheten. Utöver att sparra med våra
juniorer så ordnade han bl. a. på eget
initiativ ett fusläger i familjens sommarhus
i Sundsvall lör sju av klubbens elitjuniorer
under fura dagar, utan någon ersättning.

Dessutom var Johan en starkt bidragande
orsak till att herrarnas A-lag gick upp från
div. 2 till elitserien.
Som senior kvalade Johan bl.a. in i ATP-
tävlingarna i Båstad och Stockholm Open,
var i kvalfinal i Wimbledon m.rn.
Vinstema över Femando Gonzalez.
Patience, och Rochus torde hamna högt på
listan över skalper.
Under sin juniortid vann Johan bl.a. SALK
Opens ITF och slog ut den lörstaseedade i
Martin Lee i US Opens juniorklass.

Tack för allt Johan och lvcka till!

t5tl,
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åker i slutet avjanuari till



yhet!


