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Herrarnas A-lag föll på mållinjen i division 1. Christoffer Solberg vann alla sina sju singlar! 
 
 
Darin underhöll medlemmarna!  Vem blev årets eldsjäl?  
 
Julavslutningen – Vilken fest!  Tränartipset med Magnus 
 
Stockholm Ladies!   Jockes klubbbrev! 
 
Så gick det för A-lagen!   Vem blev årets junior? 
 
 
   

       
 
 
 



Stockholm Ladies 2015                             
 
Efter många bra och spännande matcher där 
19 nationer gjorde upp om slutsegern var det 
danskan Emilie Francati och norskan Melaine 
Stokke som gjorde upp om slutsegern.  Finalen 
i den sextonde upplagan av Stockholm Ladies 
blev precis så välspelad och dramatisk som vi 
hoppades på förhand. 

 

Första set blev jämnt men många poäng slutade med 
att Francati kunde slå igenom Stokkes skickliga 
defensiv. 6-4 Francati. 
 

 

     
I andra set servade Francati sämre vilket förde med sig 
att Stokke kunde föra spelet. Setet till Norge med 6-3. 

         
I avgörande set servade Francati bättre. Totalt sett 
gjorde hon 21 serveess i matchen. Hon skördade även 
stora triumfer med sin backhand.  

Efter exakt två timmars spel och en räddad matchboll 
kunde Emilie Francati besegra Melanie Stokke i 
avgörande sets tiebreak. Det var första gången som en 
kvalspelare vann Stockholm Ladies! 

Michael Fabricius var prisutdelare. 
 

Den fulltaliga publiken fick sitt lystmäte tillfredställt! 



För första gången hade vi en Näsbyparkare i final. 
Anette som vunnit fyra dubbeltitlar på 10.000 
dollarsnivån fick nu till det på hemmaplan genom att 
gå till final! 

Under finalhelgen av Stockholm ladies spelades också 
finalen i regionstävlingen Flickor 12 mellan Region 
Stockholm och Region Syd. Syd drog det längsta strået. 
Kul var att vi hade en egen spelare i Stockholmslaget, 
Johanna Ström. 

Vi har faktiskt Sveriges bästa bollkallar utbildade av 
Björnen. 
 
 

Alvin Isaksson och Mårten Schalin kollade upp att 
Andreas Sand skötte sig i caféet. 
 

                     
 Ett stort tack till alla som på ett 
fantastiskt sätt ställt upp under 
Stockholm Ladies och vårt seriespel. 
Tävlingsledare, chaufförer, huvudomare, 
bollkallar, linjedomare, fysio, strängare, 
anläggningskommittén, mästerfotograf 
Kent Åkesson, cafégänget, Johan Carlsson 
och hans gäng och sist men inte minst 
personalen! Totalt har det varit över 90 
medlemmar som varit engagerade! 
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Jockes klubbbrev 

 
Fortsatt arbete med hallfrågan och snart är 
det jul 
 
Bäste medlem,  
 
Sedan min förra krönika i oktober har arbetet 
kring en ny tennishall tagit mycket tid för 
många av oss i klubben samt andra 
intressenter. Ambitionen var att presentera 
ett förslag på ett informationsmöte före jul. 
Tyvärr har arbetet dragit ut på tiden och vi 
hoppas att vi hinner med ett möte under 
januari månad. Frågan är oerhört viktig för oss 
och därför vill vi presentera ett material som 
är väl genomarbetat. Men som alla säkert 
förstår och som jag skrev i min förra krönika så 
är finansieringen av en ny tennishall den 
svåraste frågan att hitta en lösning på. 
 
Hur går det då i vår ordinarie verksamhet? 
Mycket bra är det enkla svaret. Vi har en 
verksamhet som fungerar och levererar på 
nästan alla punkter. Vuxenkurserna är flera än 
någonsin. Kurser på morgonen kl. 7 samt sena 
kvällar kl. 23 har tillkommit under hösten. 
 
Vi har arrangerat Stockholm Ladies 
(damturnering för nästa generations stjärnor) 
på ett oerhört professionellt vis. Arrangörskap 
är något vi är duktiga på i NPTK. Vart man än 
kommer i tennissverige så får vi beröm för 
vårt arbete med våra tävlingsarrangemang. 
Vad som är extra roligt är att vi är många delar 
av klubben som jobbar med detta på ena eller 
andra viset.   
Det är vår personal, bollkallar, tävlingsledare, 
chaufförer, föräldrar, cafépersonal med mera. 
Professionella som ideella krafter, 

Ett projekt som vi tagit tag i under hösten är 
att skapa större trivsel i vår tennishall. 
Pingisbord har inhandlats och nya skåp för 
våra juniorer att lägga sin tennisutrustning i 
har monterats. Vidare har flera trevliga foton 
från olika delar av vår verksamhet satts upp i 
korridoren utanför våra omklädningsrum. Tack 
alla ni som engagerat er i detta arbete.  
 
Nästa år fyller NPTK 70 år och det kommer att 
firas under året. Styrelsen har tillsatt en 
jubileumskommitté som bland annat kommer 
att arrangera en jubileumsmiddag i mars.  
 
Vårt damlag lyckades tyvärr inte hålla sig kvar i 
Elitserien men kämpade hårt igenom hela 
serien. Anette Munozova har kanske spelat sin 
bästa tennis någonsin denna höst och är 
dessutom ett stort föredöme för alla våra 
yngre juniorer. Våra herrar som spelar i 
division 1 har hittills vunnit alla sina matcher. 
När ni läser denna krönika vet vi om det blev 
avancemang till Elitserien eller inte. 
 
Inomhus-KM börjar närma sig och jag gissar 
att alla vi som inte tävlar så ofta försöker 
vässa formen lagom till Sveriges största 
tennis-KM. Fantastiskt att vi är så många 
klubbmedlemmar som ska fightas om prestige 
och ära och inte minst delta i 
avslutningsfesten. Själv tänkte jag i år pröva 
dubbellyckan tillsammans med vår klubbchef 
Kenneth. Önskar er alla lycka till men inte för 
mycket om ni möter undertecknad. 
 
Vill också passa på att önska alla en riktigt God 
Jul!  
 

 
 
Joachim Haas  
Ordförande NPTK 
 



Herrarnas A-lag! 
 

 

Efter fjolårets nedflyttning från elitserien fick 
vi i höst ta nya tag i förbundsserien (div.1).  
Precis som vi så åkte även Trollbäcken ur 
elitserien i fjol och det såg på förhand ut att bli 
en kamp mellan oss och just Trollbäcken om 
att ta steget upp igen. Och så blev det… Vårat 
lag som bestod av Christoffer Solberg, Magnus 
Öhrvall, Johan Claesson, Axel Fries, Kristian 
Prior och Daniel Hammarstedt och sista 
helgen även Tim Göransson . 

Vi vann de första sex matcherna mot i tur och 
ordning Danderyd, TK Hobby, Åkersberga, 
Mälarhöjden, Hellas , Kramfors. Så inför sista 
matchen stod vi alltså på 12 poäng efter 6 
matcher!! Problemet var bara att det gällde 
även Trollbäcken som vi mötte i sista 
omgången. Alltså en direkt avgörande 
seriefinal på hemmaplan! Vi ställde på 1.a 
dubbeln upp med Christoffer Solberg och Axel 
Fries som fram till dess hade 11-1 resp. 12-0 i 
matchstatistik under serien!! Dessa ställdes 
mot Jakob Adaktusson och Tobias Blomgren 
som båda tillhör den yppersta eliten av 
herrspelare i Sverige. Det började bra för de 

våra, första breaket gick till det våra. Dock 
blev vi tillbakabreakade och setet gick till 
tiebreak. 6-7 i första. Vi får en dålig start i 
andra set och blev breakade två gånger om 
och underläge 0-3. 20 minuter senare har vi 
gameboll till 4-4 och ett totalt förändrat 
momentum. Dock rann det oss ur händerna 
och setet slutade 4-6. Detta gjorde naturligtvis 
andradubbeln än viktigare där Magnus Öhrvall 
och Tim Göransson representerade oss. På 
andra sidan nätet stod Patrik Brydolf och 
Marcus Widgren. Efter att paren vunnit var sitt 
set väntade ett högdramatiskt supertiebreak 
som skulle bli väldigt avgörande. Det spelades 
en hel del spektakulära poäng och poängen 
böljade fram och tillbaka. Vid ställningen 9-8 
hade NPTK matchboll och det kokade i hallen!! 
Några bollar senare hade vi förlorat med 12-
14 vilket gjorde att vi var tvungna att vinna 
alla 4 singlar vilket kändes som en väldigt tuff 
uppgift. Den visade sig också bli övermäktig 
men det var fantastiskt kul att se matchen 
mellan Christoffer Solberg och Jakob 
Adaktusson som trots att lagmatchen var 
avgjord blev väldigt välspelad och tuff.  

      
Ingen av spelarna vek sig en tum och till slut 
stod Christoffer som vinnare med 10-7 i 
supertiebreak. Slutligen några ord om vårt lag: 
Det är fantastiskt att känna vilket engagemang 
det här laget har, hur man stöttar varandra i 
med och motgång och hur dedikerade man är. 
Det är många långa helger som går under en 
sådan här serie men det är verkligen värt 
varenda minut! Stefan 



Klubbchefen har ordet 

 

Nytt deltagarrekord i KM! 

När detta skrivs har vi precis genomfört en otroligt 
trevlig julavslutning med 260 medlemmar på plats!  

Två dagar efter julavslutningen startade Lilla KM i 
år med Skandiamäklarna som sponsor. 

Det innebär att vi nu kan lägga en rolig och intensiv 
höst bakom oss.   

NPTK lägger sig dock inte i ide utan arrangerar 
jullovsläger för tennisskolan, matchbevakar på 
SALK Open, innan vårt KM inleds med start den 1 
januari. 

Klubbmästerskapen slår återigen rekord med 220 
deltagare och över 300 starter! Det innebär att KM 
blir en riktig medlemsfest även i år. Ett KM som 
avslutas med just en fest. Där korar vi även KM- 
vinnare i Dart, Pingis och Sten Sax Påse. Det roliga 
med NPTK:s KM är att det samlar alla åldrar och 
nivåer. Just den korsbefruktningen av medlemmar 
innebär också en investering i klubbkänslan. 

En annan sådan aktivitet är Stockholm Ladies. De 
yngsta är bollkallar, de lite äldre linjedomare, 
föräldrar och veteraner kör spelarbussen, hjälper 
till i caféet och på kansliet. När det ibland finns 
lediga banor tar det inte många sekunder innan 
bollkallarna rusar in på dem.  

Vi har också fått en härlig tradition bland våra 
medlemmar att komma och titta på bra tennis. I 
höst har vi fyllt hallen när Anette spelade singel i 
Stockholm Ladies, finalen i Stockholm Ladies, 
damernas elitseriematcher mot Fair Play och 
Lidköping och herrlagens matcher mot Åkersberga 
och Trollbäcken. 

Audikvällen samlade 90 medlemmar! Alla dessa 
tillfällen leder till att fler och fler medlemmar lär 
känna varandra. 

Att vi är bra på tennis, Kroatienresan, Kristers Café 
i hallen, Lenas och sedermera Gunillas café på 
Näsaäng, drop-in aktiviteterna och våra 
tävlingsarrangemang där många hjälper till är 
andra viktiga faktorer till att alltfler medlemmar 
lärt känna varandra. Ur detta har det också vuxit 
fram ett suveränt engagemang bland ideella och 
personalen. Fortsätter vi att vårda detta så ser 
även framtiden ljus ut.  

Inom svensk tennis finns det just nu starka krafter 
som driver att vi ska gå ned i åldrarna och plocka ut 
en grupp bestående av 6-8 st. 10-åringar på några 
platser i Sverige som ska få extraträning av en 
tränare som Sv. TF ska skicka ut. Något som jag 
ställer mig väldigt frågande till. Dels ökar det 
stressen om tennisförbundet börjar ta ut 10-
åringar, dels är det oerhört svårt att ta ut barn så 
smalt i den åldern. Kanske tar vi då ut de barn som 
har föräldrar som spelar tennis? Om vi inte tror att 
klubbarna klarar av att ens ta hand om 10-
åringarna borde vi nog lägga pengarna på tränarna 
och klubbarna.  Sedan finns det ingen logik i att 
genomföra detta samtidigt som vi från och med 
hösten genomfört förändringar som obligatoriskt 
poolspel i 10-årsklasser, A- B- och C-klasser för 12- 
och 13-åringar, skjutit upp åldern för när man får 
ranking allt i syfte att minska stressen, bejaka 
utveckling och motverka drop-outen. Samtidigt 
som basketen, innebandyn och nu fotbollen och 
ishockeyn går åt motsatt håll. 

Är det någon som tror att dessa stora förbund 
skulle gå den vägen om de inte var övertygade om 
att det även skulle vara bra för eliten på sikt? Själv 
gjorde jag ett studiebesök hos Ishockeyförbundets 
nuvarande generalsekreterare (då utvecklingschef) 
Tommy Boustedt för några år sedan. Jag kan 
garantera att han tycker om att vinna och vill ha 
starka seniorlandslag.   

Avslutningsvis vill jag önska alla medlemmar ett 
Gott Nytt år samt tacka våra samarbetspartners, 
alla ideella eldsjälar, våra suveräna tränare och den 
fantastiska personalen!    

Ni är ovärderliga!                                                                         



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

DANDERYD

Ryttarvägen 2
Tel 08-503 336 10

SERVICEBOKNING

audistockholm.se/service
Tel 08-503 335 20

Vid intresse - rring eller maila oss gärna!

Direkt Dagen innan Vi hämtar/lämnar Bokad tid Morgon

5 smidiga sätt att lämna
in din bil på service:

Fredrik Wallin
08 503 334 78
fredrik.wallin@@audistockholm.se

Mikael Olson
08 503 335 92
mikael.olson@@audistockholm.se

Nya Audi A4.
You drive this. You feel that.
Nu har Nya Audi A4 kommit till Audi Danderyd. Laddad med den senaste tekniken, lättaste 
karossen i klassen,kraftfullare motorer och den senaste generationen av smarta assistans- 
och infotainmentsystem. Välkommen in och provkör helt nya Audi A4. 

Nya Audi A4 Avant från Leasing
från 1.790 kr/mån

från 1.883 kr/mån
Förmånsvärde

All Inclusive från 4.090 kr/mån

Miljöklass EU6. Bränsleförbrukning blandad körning 4,0–6,1 l/100km. CO₂ 104–139 g/km. Audi leasing 36 mån (exkl moms), 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (nov 2015). Uppläggnings- och
administrationsavgift tillkommer. Förmånsvärde netto/mån vid 50% marginalskatt baserad på SKV nybilspris 2015. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Audi Stockholm All Inclusive: 0 kr i kontantinsats med Audi Serviceavtal,
36 mån eller 1.000 mil/år, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (nov 2015). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften.

Fördelar för dig som NPTK medlem:

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



 

Audi bjöd våra medlemmar på en härligt 
underhållande kväll! 

Veckan efter Stockholm Ladies var det dags 
för en ny aktivitet. Det var våra vänner på Audi 
Danderyd som såg till att vi kunde erbjuda 
våra medlemmar ett trevligt avbrott i 
höstrusket genom att bjuda in till en kväll med 
Darin, Tomas Fogdö och presentation av det 
senaste nytillskottet i Audis sortiment. 

Audi bjöd även på dryck och snittar. Odd 
Molly var på plats och visade upp 
vårkollektionen. 

 
90 medlemmar var på plats, minglade och njöt av 
underhållningen. 

På bilden ser vi Audi Danderyds platschef Daniel Farag 
och föredragshållaren Thomas Fogdö. I bakgrunden 
Audis senaste stolthet Audi A4 Sedan. Thomas Fogdö 
rev ned kvällens högsta skratt när han avslutade sitt 
föredrag med att säga att nu skulle han åka hem och 
säga att han ”förbandat” till Darin. 

 

 

 
Kvällen avslutades med att Darin äntrade scenen. Darin 
som nyligen kommit från en Asien turné visade ingen 
trötthet utan bjöd verkligen på sig själv och ställde 
även upp och skrev autografer efteråt. 

 

Klart man vill vara med på samma bild som Darin! 

Ett stort tack till Audi Danderyd som ordnade 
detta! 

 

 

 

 

 

 



Reportage: Ett fantastiskt 
föredöme som saknar 
motstycke 

 
Hon har spelat tennis i klubben sedan 7 års 
ålder. Hon tränar och tävlar numera flitigt. 
Hon tilldelades i år priset som ”Årets junior” 
för sin seriositet, välvilja och kamratskap. 
Hon hjälper till som tränare, extraknäcker i 
cafeterian och är kompis med alla. De som 
har något ont att säga om Viktoria Turina, 16, 
är sannerligen inte många och maken till 
sympatisk, ambitiös och mogen tjej har sällan 
skådats. 
– Klubben har blivit som en familj för mig. 
Utan NPTK vet jag inte om jag hade varit den 
person jag är idag. 
 
Viktoria Turina har, trots att både mamma 
Sanna och pappa Dalibor är från Kroatien, 
alltid bott i Sverige och Täby. Sedan liten har 
hon haft ett stort intresse för tennisen och vid 
7 års ålder började hon spela i Näsbyparks 
tennisskola, något hon idag inte ångrar. 

 

– Jag har aldrig tvekat en sekund på att jag 
hamnat i rätt klubb, säger hon. 
 
”EN ENORM GLÄDJE” 
I höstas började hon gymnasiet på Viktor 
Rydberg i Djursholm. Sin skolsatsning till trots 
har hon inte dragit ner på träning eller 
tävlingar utan spelar kontinuerligt och 
målmedvetet varje vecka. När hon själv tänker 
efter vad det viktigaste hon tagit och kommer 
ta med sig från sin tennis råder det ingen 
tvekan. 

 

– Precis som alla andra har jag haft både med- 
och motgångar men det jag anser varit det 
viktigaste och mest värdefulla är den enorma 
glädje det gett mig och troligtvis kommer att 
ge mig genom alla år framöver. 
 
EN TRYGGHET OCH STABILISATOR 
Utöver att hon aktivt tränar och tävlar själv i 
klubben är hon en riktig eldsjäl när det gäller 
allt vid sidan av banan. Hon hjälper till som 
tränare, jobbar i cafeterian, är konstant 
positiv, hjälper alla som behöver det och är ett 
enormt föredöme för både äldre och yngre. 
Hon är utan dess like en trygghet och 
stabilisator i klubben. 

 

– Jag hoppas att klubbens medlemmar och 
mina vänner här ser mig som en trygg person 
man kan gå till om man behöver hjälp eller 
bara någon att prata med. 
 
”JAG VAR BLYG SOM LITEN” 
Att klubben betytt kopiöst mycket för Viktoria 
går inte att understryka nog, åtminstone inte 
enligt henne själv. 

 

– Klubben har blivit som en familj för mig, 
utan NPTK vet jag inte om jag hade varit den 
person jag är idag. Oavsett hur dåligt jag 
tycker att jag spelat eller mått har jag ändå 
alltid åkt till klubben nästa dag med vetskapen 
att jag har min tennisfamilj att ta stöd ifrån. 
Som liten var jag väldigt blyg och hade svårt 
att fatta egna beslut. Tack vare klubben och 
alla människor här har jag kunnat bygga upp 
mitt självförtroende, både på och utanför 
tennisbanan, och i dagsläget känner jag mig 
starkare än vad jag någonsin varit tidigare. 
 
Hon menar på att det inte är särskilt svårt att 
vara ständigt glad när man omringas av en 
omgivning som ger så mycket tillbaka. 

 

– Den kärlek som finns i klubben är unik och är 
något som alla borde få uppleva. Att dagligen 
komma till ett ställe och känna sig otroligt 
omtyckt är definitionen av lycka. Tryggheten i 
att veta att man alltid har någon att prata och 
skratta med, på både bra och dåliga dagar, är 
en fantastisk känsla som är svår att beskriva 
med bara ord. 
 
Viktoria mottog på julavslutningen priset som 
”Årets junior” tack vare mycket av det som 



beskrivits ovan. Ett beslut som tränare Stefan 
Åslin står bakom till fullo. 

 

– Viktoria jobbar alltid stenhårt på banan och 
är ett fantastiskt föredöme. Hon är själva 
definitionen av ordet klubbkänsla och är väl 
värd priset, säger Stefan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VILL SPELA PÅ COLLEGE 
När det gäller framtidsutsikterna har 16-åriga 
Viktoria det, precis som mycket annat, ganska 
klart för sig. Hon vill bli så bra att hon kan 
spela och plugga på college i USA innan hon så 
småningom vill arbeta inom läkaryrket. 

 

– Många näsbyparkare har gått och går på 
college. Tack vare deras positiva upplevelser 
och erfarenheter har jag blivit än mer 
motiverad. Jag vill ha med mig tennisen 
genom hela livet och tvekar inte en sekund på 
att jag kommer ha det, förklarar hon. 
 
Viktoria är minst sagt en klubbtjej ut i 
fingerspetsarna och hennes monumentala 
värderingar, mognad trots sin ringa ålder och 
attityd ger henne en enorm potential vad hon 
än vill syssla med i livet. Hennes sätt att vara, 
hennes inställning till både tennisen och andra 
människor gör henne också till en optimal 
förebild för våra yngre juniorer. 

 

– Jag vill vara och hoppas framstå som vänlig 
mot alla. Om man går in med den 
inställningen lovar jag att den vänligheten 
kommer tillbaka till en själv dubbelt så stark. 

 
 Todd Åkesson 
 
 
 

Tennisgymnasiet  
 

 
 
Tennisgymnasiets verksamhet har rullat på bra 
under hösten med bra närvaro och bra 
intensitet. Fokus har till stor del legat på att 
arbeta med grunder d.v.s säkerhet, 
rörelsemönster och slagval som 
förhoppningsvis gör att spelarna har en bra 
grund att stå på inför vårens och sommarens 
tävlande. I skrivande stund har de preliminära 
gymnasievalen inför höstterminen 2016 gjorts 
och efter en titt i listorna som tennisförbundet 
skickat ut ser det minst sagt lovande ut både 
sett till antal och spelkvalitet. Under 
vårterminen har vi JSM som ett första mål i 
slutet av januari och i april väntar den 
klassiska Kroatienresan som ingår som en del i 
gymnasiespelarnas utbildning. 

    Stefan 
 
 
 

Rookie! P 15! F 15          
 
Det har gått bra för våra yngre lag i höst! 
Rookielaget har gått till slutspel. P 15 laget 
vann sin serie och F 15 kom tvåa. Jakob 
Nilsson, Elias Wiorek, Gustav Ström, Wilhelm 
Bornefalk, Vincent Turina, Erica Hellbe, Wilma 
Bergkvist, Tilde Höweler-Lundin, Johanna 
Ström, Sara Schalin, Sarah Allgårdh, Gustav 
Hasslegren, Timothy Seger-Carlsson, Samuel 
Nakhorst, Eliott Gauffin och Emelie Wiorek har 
alla skött sig med den äran. 
 

                                                        
5 snabba med Viktoria 
Jag heter: Viktoria Sophie Turina 
Jag är: 16 år gammal 
Övriga intressen: Resor och bra TV-serier 
Förebilder: Roger Federer och mamma 
(såklart) 
Motto: Ta allting med en nypa salt, det 
kunde varit värre! 



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

fi nns under samma tak!

Öppet alla dagar: Måndag – Söndag

www.tandlakargruppentaby.se

08-758 50 40

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

  

Dina tänder 
– vår konst!



Vi är över 200 i vux! 

Det är fortsatt stort intresse för våra vuxenkurser. 
Kurserna innehåller allt från avancerade spelare till 
nybörjare. 

Höstens drop-in-spel 

Under hösten har torsdags- och 
frukosttennisen rullat på i vanlig ordning. 
Björn har hållit i lunchspelet på torsdagarna 
där det i snitt brukar komma ungefär 10 
spelare varje gång. På frukosttennisen brukar 
det ligga på cirka hälften där vi blandar singlar 
och dubblar under en timmes spel. 

Du vet väl vad du gör på torsdagar kl.12? 

Självklart gör du som de på bilden och kommer på 
torsdagstennisens drop-in! 

 

… Och på fredagarna kl. 07.00 

Med bara två speltillfällen kvar av terminen 
leder Richard Ohya som kommer att kamma 
hem höstens förstapris i sannerligen stor stil, 
nästan 20 poäng före Jörgen Olsson som ligger 
på silverplats.  

Några av våra glada frukostspelare fr.v. Micki Zander, 
Göran ”det är viktigast att slå hårt” Schillström, Peter 
Hässler och höstens frukostvinnare Richard Ohya. 

Placering Namn Poäng 

1 Richard Ohya 42 

2 Jörgen Olsson 25 

3 Petr Foit 22 

4 Peter Hässler 19 

5 Magnus Westerberg 18 

6 Göran Schillström 16 

7 Henrik Cronier 14 

8 Tord Häversjö 7 

9 Patric Naeslund 6 

10 Johan Wänlund 5 

11 Ulf Hagström 5 

12 Jessica Cronier 2 

Har du frågor eller funderingar kring drop-in-
tennisen går det bra att maila todd@nptk.se 
eller besöka www.nptk.se där ytterligare 
information finns. 

Vi tackar alla som deltagit under hösten och 
ser fram emot en fin drop-in-vår 2016! 
                                 Todd Åkesson 



Damlaget - Elitserien 

Elitserielaget fr.v. Valeria Gorlats, Björn Sahlin, Anette 
Munozova, Enni Zander, Angela Roesler och Linn 
Ehrenström. 

 

Målsättningen med serien var att vi skulle ha 
kul hela tiden! 

Det tycker jag att vi hade! Det tror jag 
berodde på att vi gav allt i alla matcher. Så 
även om vi tyvärr åkte ur Elitserien känner jag 
mig 100% nöjd med tjejernas insats.  

 

 

Jag lyfter fram några russin:  

Russin 1) Jennies och Anettes dubbel mot Salk. 

 

 

Russin 2) Valerias singel mot Emma Laine, Fair 
Play (magispel). 

 

Sista russinet måste jag ge till vårt ankare 
Anette. Hon har varit bäst i serien med fem av 
sju singelvinster. Nu hoppas jag att hon kan 
fortsätta med hård träning, vilket borde leda 
till en klättring på WTA där hon för närvarande 
ligger 890. 

 

 

Slutligen vill jag tacka alla tjejerna i laget för 
intressanta diskussioner i bilen. Kenneth för 
sitt kunnande och coachande. Todd som har 
hjälpt till på alla sätt och vis. 

Stort tack till Audi och Volkswagen som 
hjälpte oss med bil och buss! 

Nya tag nästa år i division 1!        Kram Björnen 



alfritt mål

med kupongen till Max i Arninge
år du 10 kr rabatt på valfritt mål.
er ej Maxbox och Minimål 
kan ej kombineras  

d andra erbjudanden. 
er t. o. m. 2016-03-31. 

Välkommen!

Max har haft Sveriges mest nöjda gäster 
13 år i rad. Ta med kupongen till oss och 
testa du med. Smaklig måltid!

rabatt10  kr
Max – Arninge Centrum
Öppet alla dagar 10–23

• Drive-in
• Lekland
• Laddstolpe

Va

Ta m
så få
Gäll
och 
med
Gäll
Välk



LASERmer
-medicinsk laserbehandling & massage-

L
m

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

Snabbverkande | Smärtfritt | Utan biverkningar

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

Finns i Täby!

0704957276
www.lasermer.se

Fördelar med laserbehandling:
��Påskyndar kroppens egen läkningsprocess
��Goda behandlingsresultat



  Magnus tränartips  
 

Stoppboll 

I detta tränartips kommer jag att ge några råd 
vad man ska tänka på för att genomföra en 
lyckad stoppboll.  

En viktig faktor för att slå en vinnande 
stoppboll är positionen i banan för dig och din 
motståndare. Man ska försöka sträva efter att 
slå stoppbollar när man själv har ett övertag i 
bollduellen och får spela sitt slag innanför 
baslinjen helst på en boll som du skulle kunna 
göra en nätattack på. Det gör att din 
motståndare har positionen långt bak i banan 
och balansen bakåt för att täcka upp en hård 
attack vilket öppnar upp stora ytor för en 
stoppboll. 

Något som man också ska tänka på när man 
slår en stoppboll är att försöka slå den över 
näthöjd. Dels för att motståndaren får svårt 
att läsa av att det ska bli ett löst slag men 
också för att du får en bra vinkel som gör att 
du kan spela din stoppboll lite snabbare och få 
den att studsa lägre. 

Teknik på stoppbollen 

En stoppboll kan ha väldigt många olika 
utförande eftersom man kan välja att spela 
den från en vanlig backhand, forehand eller en 
slice, men en bra grundregel är att baksvingen 
ska vara likadan som om du skulle göra ett 
vanligt grundslag oavsett vilken typ av 
stoppboll du slår. Det kommer att göra att din 
motståndare väldigt sent kan läsa av din 
stoppboll. 

Svingen framåt på stoppbollen ser tekniskt ut 
som en slice. Det vill säga man spelar den med 

underskruv. Det som skiljer stoppbollen från 
slicen är att man stannar upp rörelsen precis 
efter bollträff och öppnar upp rackethuvudet 
för att bollen ska få backspin och stanna upp i 
underlaget så att motspelarenfår en längre 
sträcka att förflytta sig på. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Gonzalez visar i tre steg hur han 
genomför ett av sina paradslag. 
Forehandstoppbollen.  
Bild 1 visar en dold baksving med 
forehandgrepp. 
Bild 2 när han träffar bollen med slicegrepp. 
Bild 3 hur han öppnar upp rackethuvudet för 
att få bra backspin. 
 
 
 

 

 

 



Veteranrapporten 

NPTK haräven skörda internationella framgångar under 
hösten. Patrik Blomqvist och Ulf Zacharias åkte till La 
Manga och spelade en ITF-tävling för veteraner. Det 
slutade på bästa sätt. De vann dubbelklassen! 

Individuellt har hösten givit en hel del 
framgångar.  

Anders Svensson nådde semifinal HS65, och 
vann tillsammans med Björns Forsén HD65, i 
SVT Classic. 

Börje Skånberg gick till semifinal i HS65, i 
Mälarspelen! Imponerande av Börje som i 
vanliga fall spelar H 75! 

Johan Orest vann H45 i Norrtälje. 

Johan, Fredrik Ahlqvist och Harald Fries gick 
till semifinal i sina respektive klasser i 
Sundbyberg. 

Närmast väntar nu ett spännande KM och för 
några deltagare även årets första externa 
tävling, RM i Gustavsberg. 

För serielagen har hösten resulterat i  
blandade resultat. 

Herrar 35 har minusstatistik när halva serien 
är spelad. Laget har hamnat i en serie med 
mycket tufft motstånd, samtidigt som vi inte 
sett ”Bävern” Sahlin göra debut ännu. 

Herrar 45, inledde med två raka vinster, men 
har sedan förlorat viktiga matcher, med små 
marginaler, där supertiebreaken inte fallit väl 
ut. Det ser tufft ut att vinna serien, men det 

ska ju som bekant spelas om det. 
Förhoppningsvis kommer Ulf Persson kunna 
förstärka laget efter nyår, vilket kommer 
innebära att motståndarna får svårt att vinna 
dubblar mot 45-gubbarna. 

Herrar H55 har haft en tung höst, men idel 
förluster. I laget har Harald Fries har dragit ett 
stort lass. Förhoppningsvis kan det vända efter 
nyår. 

Bäst har det gått för klubbens H65 lag som 
leder sin serie (div 1). Laget har vunnit alla sina 
matcher, med loket Anders Björklund i 
spetsen. När serien är slut kan det mycket väl 
visa sig att höstens sista seriematch mot 
Uppsala TK där man vann med 2-1 blev 
avgörande. Det är små marginaler i 
serietennisen. Anders Björklund och Börje 
Skånberg vann den avgörande dubbelmatchen 
med 11-9 i matchtiebreake! 

Möjligheterna att det kan bli slutspel i april är 
mycket goda. 

Fr.v. Börje Skånberg, Anders Svensson och Anders 
Björklund. Bengt Göransson och Jan Dahlqvist saknas 
på bilden. 

 

 

 



www.cykloteket.se
ÖPPETTIDER: VARDAGAR 10-19, LÖRDAGAR 10-17, SÖNDAGAR 11-17
TÄBY - FOGDEVÄGEN 2  

Webshopbsh

FRI PARKERING.

TÄBY - F

FF

Bara för a
cykelsäso
med andra
du allt det
säker, bek

Välkomme

För oss som faktiskt är ute och cyklar

SERVA DIN 

CYKEL INNAN  29/2 

50% RABATT 
PÅ ARBETET. 

Ta med annonsen. Gäller endast på 

Cykloteket Täby t.o.m. 29/2-2016.

att vi går mot vintern, innebär inte det att 
ngen är slut - tvärtom! Nu startar en säsong 
a utmaningar. Hos oss på Cykloteket hittar 
t du behöver för att göra din vintercykling
kväm occh h rorolililig.g.g...  

en till o ossss!!!

TREK FARLEY 5TREK FARLEY 5
PRIS 17.990 KR

TREK 720TREK 720
PRIS 16.990 KR

SPECIALIZED SIRRUS ELITE DISC
PRIS 8.990 KRPRIS 8 990 KR



Fest med 
fyrverkeri!
Hos oss hittar du fyrverkerierna till vinterns alla 
fester. Raketer, bombtårtor, bengaler och allt annat 
som gnistrar, glimmar och smäller. Välkommen!

BLAZER
Fyrverkeritårta med 

50 mixade skott.

 269:-

MARS
Set med 11 raketer.

 199:-

Fogdevägen 4, Täby   |  08-768 37 61

butik@tabyfarg.se | www.tabyfarg.se

OBS! Nya öppettider för 2016: Vard 10–19.

(Pro center 6.30–16.) Lörd 10–17. Sön 11–17. 

Nyårsafton: 10–16. Stängt: 24–26/12 & 1/1.



Juniorernas resultat under höstterminen 
– Turneringsvinst var fjärde dag! 

Under höstterminen har juniorerna och de 
unga seniorerna som vanligt tävlat flitigt och 
gjort bra ifrån sig. Av utrymmesskäl tar jag 
bara upp turneringssegrarna här och kan 
konstatera att under denna tre 
månadersperiod har vi lyckats vinna hela 24 
titlar!! D.v.s var fjärde dag vinner någon 
Näsbyparkare en extern tävling �. 

Gustav Ström har haft en bra höst med flera 
turneringssegrar! 

Här följer en kort resumé:SOLNASPELEN: Här 
vann Gustav Ström 16-årsklassen och i flickor 
12 sopade vi fullständigt rent!! Sara Allgård 
vann 12A, Sara Schalin vann 12B och Alma 
Moazed Ernfalk vann 12C. 

NORRTÄLJE OPEN: Här segrade Elias Wiorek i 
P.16 

ÄLTA YOUNG AND OLD CUP: Här segrade 
Simon Fällman I P13B och Julia Thorén I F13B 

SPÅRVÄGEN CUP: Gustav Ström vann P.14 

SANDAREDS VINTERTOUR: Segrade gjorde 
Anette Munozova 

FALU NORDSIGN CUP: Gustav Ström ( igen ) 
vann P.16 

Så här glad var Mai Lillrank när hon vann Nordea Nordic 
Cup. Mai har även utbildat sig till domare under 
hösten. 

NORDEA NORDIC CUP: Här kan man säga att vi 
var ganska dominanta och vann hela 8 
klasser!! FS17 Mai Lillrank, PS13B Elwin 
Gauffin, PS15 Jakob Nilsson, FS 10 (2) Emelie 
Wiorek, PS11 (2) Axel Mårtensson, PS 10(2) 
Mårten Schalin, PS16 Simon Stenlund, PS18 
Oscar Marmestedt. 

RIMBO: Här segrade Simon Fällman i PS13A 

KIL VINTERTOUR:  Här segrade Anette 
Munozova 

LIDINGÖSPELEN: Här hette segerparet i PD12 
Gustav Hasslegren och Elliot Jarocz 

RUNSPELEN: Två klassvinster genom Elwin 
Gauffin i PS12A och Elias Wiorek ( igen! ) i 
PS16 

JÄRFÄLLA OPEN: Här segrade damlagsspelaren 
Linn Ehrenström i FS 18 

Ett enormt facit, ni är otroligt duktiga allihop! 

                 Stefan  

 

 



Lilla KM Skandiamäklarna Cup 

Lilla KM Skandiamäklarna Cup spelades under 
lekfulla former14 – 18 december. Tävlingen 
vänder sig till våra yngre spelare som på ett 
lekfullt sätt får känna på hur kul det är att 
tävla. Alla fick spela många matcher och 
självklart fick alla medalj och korv!

 

NPTK firar 70 år den 12 mars 

 

Att Näsbyparks Tennisklubb firar 70 år ska 
naturligtvis firas ordentligt. 
Klubbkommittén är i full gång med 
planeringen. Inbjudan kommer ut under 
senare delen av januari. Men redan nu kan 

du reservera datumet! 12 mars! 
 

Eddie – Årets Eldsjäl! 

 
Edward Johansson fick ta emot den fina 
utmärkelsen ”Årets eldsjäl” på julavslutningen 
den 12 december. Motiveringen löd bland 
annat; ” För hans unika förmåga att se och bry 
sig om alla medlemmar”. Eddie var 
reglementsenligt klädd med en grön-vit 
julmössa. 



Julavslutningen - 260 st. kom! 

Julavslutningen blev en riktig familjefest. 
Minitennisdubbelturnering, femkamp (Sten 
sax påse, innebandystraffar, fotbollsstraffar, 
kronpingis, boll i hink) servetävling, 
frågesport och det avslutande 
”Toddlotteriet” stod på programmet. Korv, 
lussekatter och pepparkakor gick åt i en 
rasande fart! 

Flera av våra samarbetspartners var på plats 
och deltog i aktiviteterna!  

Nathalie Johnard tog chansen att bli ansiktsmålad!

Det var det fler som gjorde! Fullt pådrag i hoppborgen 
var det också!

  

Skandiamäklarna skötte den numera självklara 
femkampsgrenen Sten Sax Påse. Till höger ser vi Anna 
Jansson som klipper sönder Casper Burmarks påse. 
Kommer Anna till start i KM i Sten Sax Påse blir hon 
garanterat svårslagen efter all mängdträning hon fick 
under lördagen.

”Ja i den här fina Audin får nog hela familjen plats!” 

Julia Thorén och Tilde Höweler-Lundin visade sig ha en 
framtid som säljare. De sålde slut på alla 300 lotterna! 

 



                        
Olivia Mattsson river av en forehand i 
minitennisdubbelturneringen

 
Fullt fokus i kronpingisen.

 
”Vilka ska spela nu?”            

Många glada pristagare som fick ta emot pris inför 
publiken!  

 

 


