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Ordföranden har ordet
Den första halvan av klubbens tennisår 2002 2003 är t:ll
ända och vi kan se tillbaka på en intensiv tennishöst. Det
är också med stor tillförsikt som jag ser fram emot vår
terminen.

Arsmötet för tennisåret 2001-2002
Årsmötet sorn hölls den 30 septembet hade som r.anJigt
r slort ser enda.r hörsammar. av Je valda furrkrionä
rerna. Ar. verksam hetsberättelsen för tennisåret 1/7
2001 - 30/6 2002 ftamgick att vi har ökat bmsätt-r ng
en lran 1.0 Lill 1 mkr. lräm.rr beroende pa ökr<Je uä_
ningsintäkter.

Genom att hålla kostnadetna under god kontroll åstad
korn vi för året ett överskott på 8,1.000 kr. Åren fram-
över beböver vi dubbla detta överskott för att skapa
balans i ekonomin. St).relsen har ett handlings progtam
för att åstadkomma detta. I dena utgår vi ifrån att \.i inte
kan öka tränings verksamheten. Vi har helt enkelt inte
plats för flet än de drygt 600 elever vi har nu.

För att vi skall få en stabil ekonomi borde vi öka spon-
sot- och reklamintäkterna. Om vi inte lyckas med det
måste r'i fortsätta med att höja avgrfterna för banhl,ra,
gruppspel och träning

Det ligger därFör ialla medlemmars (-get inLres.e al
utnyttja sina kontaktef i små och stora företag för att
förmedla en reklamskl'lt i hallen. Kontakta kansliet för
information och undedag!

Den nya styrelsen efter årsmötet
Lars-Ove Åkesson, ordforande
Michael ALmgren, juniotverksamhet
Anders Bjötklund d. y. utbildning
Lars Björklund, anläggningar

Jan Flagman, sp on sdng/ byggnation
Ingemar Häggström, ekonomisk kontroll
Robert Melander, tävlhgsyerksamhet

John-Eric Dahl, veteranverksamhet
Chatlotte Lindqvist, föräldragruppen

En fantastisk tävlingsvecka i NPTK
Undet skollovet i r.ecka,14, då träningen var instålld,
genomfördes åtetigen den stora tävlingsveckan i hallen.
Genom stora och välplanerade insatser av personal och
medlemmar genomfördes på ett utmärkt sätt tle täv
lings attangemang:

lnformator Stockholm Ladies ingår i ITF
rX/omen's Circuit. Tävlingen spelades i NpfI{ föt tredje
åtet och vat i år sponsrad av Informator AB. I kval_ och
hur'rrdtävling var hela 2.1 nationer tepre-senterade!! Sår.äl
singeh som dubbeln vanns i ar av utländska deltagare.

fuksfinalen iJuLia Cup för distdktslag med 12-åriga {lck-
or spelades mellan StockhoLm och Skåne med Björn
Sahlin &ån N?TK som coach. I år vann Skåne.

Seriespel i Division I

Den första spel-omgången för vart AJag på hersidan
genomfordes i veckoslutet med tre gästande lag Efter
avslutat sedespel kom vårt lag på en hedrande andra
plats. Vi får göra ett nytt försök nästa år att vinna och
kvala till Elitserien.

Fortsatt ombyggnad av hallen
Flöstens kommunalval, med ommöblering av den poii
tiska ledningen, har medfört att vi inte har kun_nat
avsiuta förhandlingarna med kommunen om den for_
satta upprustningen. Men vi har gott hopp om att kunna
göra det efter årsskiftet så att det mesta kan genomföras
under sommaren.

Uthyrd Shop & Cafeteria
För att förbättaz utbud och medlemsselvice hat vi
attenderat ut Shop & Cafeteria till Kristet Lundin som
är proffs på tennisutrus tnirg.

Hilda Melander är årers junior
Avslutningsvis vili jag hylla Hilda som fick årets junior_
stipendium främst för sin seger i I{alie Anka Cup,s
Sverigefilral !

Gott Nytt TennisÅr !

l,,tn Oue Åkeron



Klubbchefen har ordet
En intensiv hösttermin är- rill ända. Det har vadt fullt ar.
aktir'-iteter; tennisskola, r-urenkutser, setiespcl, grupp
spel, Tnfc,rmator Stockholm Ladies, julavslutning med
mera. NIen det har också varit en r'äldigt br-a l.röst där
tränare, personal oc1.r alla icleella gjort ett suveränt jobb.

Utan en sån hängr-en insats gcnom alla nyss nämuda led
skulle vi intc kunna hål1a en sådan bra Lr,-alt6 i tennis
skolan eller gcnomlöra våra tär-lingar på ett så bra vis
som li gör idag.

Iniormarot Stockholm Ladies är ett kul ocl.r viktigt
il-slag i r.år r.erksamhet. Dät dcltar i princip alla ldubbens
kategodet i arbetet. Från bollflickor och bollpojkat till
de äldre veterancrna som kör spelarbussen unclcr r.eck
an. 'lhck r.are det får r'åra medlemmar chansen att se

internationelL tennis samrjdigt som vi skapar en stark
ldubbkänsla gcnom att olika gencrationer träffas och
jobbar tillsammans.

Några radet måste jag också skriva om r'åra serielag Det
kundc nämligen inte gått bättrel Ilerrarna som gjorde
sitt andra år i dir-ision ett slutade på andra plats i sedcnl
Damlaget vann sin division två serie och slutkvalet mot
\\restervik och är nu är'en de klara föt division ett nästa
höst.

En extta ros i det sammanhanget till Nina Bohm Starke
som visade prov på klubbkänsla när hon hoppade in i
den avgörande rnatchen mot \Vesten ik. P 15 laget vann
division två och spclar dätrned i den högsta seden
kommande höst. Dessutom r.ann I Ierrarnas tsJag divi
sion tre och de äldre vetcranerna Upplandsserienl
Svårslaget!!! Övriga vcteranserier f;irdigspelas under
r.åten.

I förra numret slirer. jag att jag sku)1c skriva några rader
om svelrsk tennis ftemtid på hert- och damsidan. Jag
uttrrckte cn viss oro ör.er hur det skulle se ut på herr
och dan-rsidan när stora delar av r.åra nuvarande DC-
och FC-lag ar'-tundar sina lvckosamma kardärer

Helt klart är att det är mlcket tuffare idag än tidigare att
slå igenom som en internationell seniorelitspclare.
Tcnnis är er.r global sport och idag har "alla" länder prcr

gram för att skapa bra spelare. Självklart innebär det ätt
det ät tuflarc för ett litet land som Sver.ige att här-da sig
idag än föt 20 år sedan. Jag tror docl< att der med alla
klubbar och hajlat som grund, hnns förutsättnhgar för
att Sverige ska vara ett respekterat tennisland är.en i
framdden.

Tp-ärr 6'cker jag att vi idag har kört fast litc i clebatten.
Enligt min upplanning säger vi alldelcs löt ofta att
"dagens talanger intc vill satsa helirjärtat',. En fötklaring
som inte leder någonstans. Skulle det vara så måste r.i ju
jobba med att försöka notir.era spelarna till l.rårt arbcte
och inte skämna bort dom. För mig personligen är dock
intc detta clen viktigaste orsaken till att vi inte fåt fran.r
fler elitspelare. Jag h.ckef att vi har tappat teliniskr gert
emot de endra lälrderna. Dct spelar ingcn ro11 hur hårt
en spelarc köq om l.ran/hon inre har instrumenten lör
att kunna slå de slag son krär.s i dagcns tennis. \ri tä-
nare måste våga tär.rlia långsiktigt och r,rtbilda våra spe
lare. Sen är det ett faktum att dagens tennis blvit mt,ck-
et mer fisisk. Det är oerhött vil<tigt att jobba med ftsi-
ken, dcls för att undvika sliador, dels för att kunna pre
stera mar. Utövef detta ftor jag att tränare och Föräldrar
n.råstc jobba med att skapa sjäh-ständiga människor/spc-
lare.

Bortsctt ftån att det är viktigt om rnan ska lyckas på
tcnnisbanan, så 1är vi ju då ungdomana något som de
har lytta ar. i hela [r.et.

Är'slutningsvis i,-ill jag önska alla medlemmar ett gort
nytt år och tacka alLa som deltagtt iklubbarbctet undcr
2002.\

Ke nrcth Bergbon, klubbthl'



Möte med Jan Carlzon,
Svenska Ten n isförbu n dets O rdförande

Tcxt Hcnrik Äare

Jag rlrötte Jan Carlzon en tisdag i september i
Djursholms tennishall. N{inuterna innan hadc nämligen

hans hustru Susanne just slagit in matchbollen med en

r.ackett avr.ägd backhand och därmed punktetat detas

tennismatch på bana 1. Men Jan skiner snart upp när
dottern I lrnna kommer [r,-r m och uö.rar.

N{an märker genast att tennis är ett ämne som liggcr
Svenska Tennisförbundets ordförande Jan Cadzon
r.armt om hjärtat då han med stor cntusiasm och tålmo-
dighet bcsvarar mina frågor.

Hur sr din egea idrottsbakgund at?

Min meridista är inte särskilt imponerande. Vann förr
resten Herrsingel B i tennis i Sandhamn Open i somras.

Dessutom har jag r-un nit några tävlingar i cykelspeed-

way, men det var en herrans massa år sedan.

På uilket ftitt tror dl att dina egua erfarenheter son jöreta$kdare

kan bidra lill alt utuerkk suenrk tenris?

De fle,ra ar dern som arberrr irom lorbundet är exucmt

duktiga och kunniga om just tennis. Jag kan bidra med

4

att jag vet hur man driver afårei samt genom att skapa
en organisatodsk samling och sätta upp klara målsätt-
nhgar.

[-:ltr arbetar d i Jirbudet f)r att behålla och ;få ltan rya ven
&a qdare aa toppkla$?

Ett exempel är att r-i nyligcn har skapat Team Catella,
där vi satsar på de tre mest lor-ande äldre juniorerna i
Sr.erige. Där ingår för närvande till excmpel den 17-åtiga
jättetalangen Robin Söderling frår.r'fibro, som rankas

som väddens bästa junior. Ingen spelare i detta tcam är

permanent utan man måste ständigt visa framfötterna
för att få r-ara kvar

Vi planerar är.en en [klande satsning på damsidan. Men
där kommer vi istället att rikta in oss på talangfulla tjejer
i 12-11 ärsålclern.

Vi försöker även få en \nCT-turnering (damernas mot-
svarighet till herrarnas -{T?) till Sverige, så att även sven-

ska tennistjejet skall kunna få se sina idoler på nära håll.

Hur gi)r ni Jör atl konkarrera ned x1a jiangångrika lend än

der.rom / ex cle Jarna öttfiater d, [amt SPa en och Argefiina?

Vi försöker att satsa hårdare på både mental och $sisk
träning. Ännars är det faktiskt än så länge dessa länder
som har taglt efter Svedges ttäningsmetodcr. Svetige har
ju i många år r.arit en statk tennisnation och är det fort
farande. Bata i US Open hade r.i hela sex spelare i
hur''udturnedngen, vilket endast kunde matchas av USA,
Spanien. \rgenrha och I r:n kri-ke.

Namn:Jan Carlzon
Älder: 6l år
Familj: Hustrun Susanne, barnen Hanna och Fred.

Barnen Jesper, Malin och Maria från ett tidigare äkten-
skap.

Karriär: Handelshögskolan (Civilekonom). Tidigare VD
förVingresor Club 33, Linleflyg och SAS.

Nu; Styrelseordförande och Founding Partner i

Ledstiernan, Ordförande i Svenska Tennisförbundet
sedan 1999 och styrelsemedlem i lnternationelia
Tennisförbundet (lTF).
Motto:"Alltid yisa respekt för sina medmänniskor,"
Tennisidol: lngen direkt idol, men Björn Borgs seger-
svit på 4l raka riatcher i Wimbledon mellan I 976
och l98l är helt fantåstisk.



Vad gör nifir att kckdju iorer att u.ila ten r i$iillet Jir t ex

Jotbol/ och irhorkeJ?

Vi har stattat ett program som försäkringsbolaget If är
ansvariga för. Detta innebär bland annat att If köpef
upp tider i olika hallat sorrr tennisjuniorer sedan kan
utnyttia.

Hut arb.tar 4i tor alt Al'tL ,rLq f 't',ipn i ,eun.t,an n1/t

komruer i t@natdan medial, lrofi alt de swnrka taPP4ekr a

Dcn numera pensionerade ter-rnisstjärnan N{agnus

Gustafsson har lagt lram ett förslag gällande detta. Vi
har tillsatt en grupp som tittar närmare på det fram-
gångsrika tyska seriesystemet, där matcherna röner en

heit ann.-rn uppmärlsamhcr an iSverige.

Di.rkturat ;forfarande nJta reghr fzr Lttt glir.t to|Plennixn roli-

gte, rom I ex l)ngre bo/lttr och iopade at drdrrtJeruet?

Nya regler diskuteras kontinucdigt. Framför allt har vi
diskutemt snabbate tär'1ingat, där spelare t cx möter
varafldra i ticbreak-matcher eller lklrande.

Vafll)r ui:a: det lie tentti.r i fI/? l/ad gör fir att indra på
delta?

Hur,'udproblemet ät att man som bekant aldrig vet hur
lång tid en tennismatch ta! vilket försvårar lY kanaler
flas planering Om det fanns flera digitala kanaler vore
det lättare. Nästa år kommer SVT att sta.rta upp en nI
digital kanal dät vi planerar att r-isa en hel del egenpro
ducerade tennissändningat på tegelbunden basis.

Har nr ui på alt den n1e Dais Ctp-kaptenen Mak Vilander
arder en peiod uar awld/gdJi;r daping (kokain) ander in akti-
ua kaniär?

Dctta anser jag r.ara ptcskriberat. Älla spelatna vill ha
Mats som DC-kapten. N{ats \X,'ilander är, tack vare sin
enorma erfarenhet som spelate, både r.an vid att tackla
motgångar ocl.r att hanteta framgångar Vi i förbundet
tuor på Mats Wilander som DC hapten.

Vilka nr.liirba ndt t Jiant tu nåliattnirgar?

l.Bibehålla herrarnas tätposition inom r'äddstenr.risen. 2-

Försöka få fran.r någon/några damstjän.ror. 3. Fortsätta
arberr rred br..lden inom .\ en:L icnri..

Fyra kluriga tennisfrågor till Jan Carlzon:
Den senastc sr.enska DC-triumfen? TC: I N{ilano mot
Italien 1998. Jag r.ar där.

(Rätt svar')

Året då svenskar stod son.r scgrare i samtliga Grand
Slam tävJlngar? JC: 1988,

Edbetg vann Wimbledon. Wilander vann Franslia, US
C)pen och Äustralian Open.
(R-iitt svar)

Senaste sr.enska r.äddsettan? JC: 
-Ihomas 

Johanssor.r
(xiitt svar)

Årets fyta Gtand Slam-segtare? JC: Åustralian Open
vann. ar Jolran..on och t S Oper r" Sampr..". övrlga
två kan jag inte. (Svar: Costa, Spanien, vann Franska
Öppna och världsettan Hervitt, Åustalien, r,ann
Wimbledon)

Välkommen Krister!
Den 11:e november kom l{rister Lundin till Näsbyparks
ter.rnishall för att ta har.rd om shop och cafetelian.
Tidigare har han huserat i Sollentuna Tennishall under 4
år och dessförinnan r.arit ute på fiiltet och sålt tennis-
produkter i 10 åt stid.

ISster kommer att vara hät måndagar, tisdagat, onsda

gar, halva torsdagar och fredagat. Dessutom komrhet
han att vata här en av dagarna under helgen. -

Vi i Näsblpatks Tenniskhibb hälsar Iiister varmt väl
komrrren.



STOD NASBYPARKS TK

Varjc är säljs bara i Sr.erige 2 miljonet toneikassetter och
4 miljoner bläckskrivarpatonet. Av dessa återrinns
endast 10 ptocer-rt. Resterande slängs trots att åtell'-unn-

na kassetter fungemr alldeles utmärkt.

En metod har nu arbctats fram av Perfect Print i Täby
som arbetat med återvinning av skrir.arkasscttel i många

år Denna metod gvnnar miljön och ger r.åt ter.rnisklubb

cn stor möjlighet att tjäna pengar

Hur fungerar det rent praktiskt?
Näsblparks TI(:s medlemmar tar med sig en eller flera
boxar till sin arbetsplats, ett fötetag eller organisation
och ber att få ställa ut boxen där. AfPirsid6n är att fore-

taget/otganisationen istället för att slänga sina kassetter

i papperskorgcn lägger dem i boxen. När boxen är full
ringer man till Företagspaket som kommer och hämtat
boxen och köt den till Perfect Print. Ny box och avi till
Företagspaket fåt Ni av oss på kansliet. OBS! Det är vik-
dgr arr ang. r'årt kundnummer. 5008. på avin.

ocH MTLJON!

För varje återvhningsbar kassett eller bläckskrivatpa
tron betalar Perlect Print mellan 5 60 kronor son-r går
till r.år tennisklubb.
Detta kan ge ett bra dllskott i kassan så att vi ska kunna
lortsätta att hålla en hög standatd på r.åra junior och
vuxenttäningat. Dätför är det viktigt xtt vi alla hjälps åt-

Sedan i april i år har ett 50-tal idrottsföreningar runt on.r

i Sverige placerat ut boxar i företag/organisationer med
mycket gott resultat.

Har Du frågor? fung gärna Bo Haller
(070 - 780 75 00) som tillsammans med Perfect Plint
arbctat fram denna id6. Du kan också läsa mera om id6n
på www. retu rntosend er. n u.

N{ed r.änlig hälsoing

NÅSBnÄRKS TE,NNISKLUBB
I(enneth Bergbom, klubbchef

NPTT{*SUOPEN 1A'/Y REGI
KL RACKET SPOR ER) HAR TAGIT ÖvEn SHOPEN

& uaR EN MÄ FÖR ALLA ÅI-nnnn

Tennisbollskam 30-50 % rabatt
på utgående racketar

och kläder
tag 3, betala for 2

Shopen har öppet
Vardagar l0- l7
Lördagar l0- l5
(ev ändringar, se i hallen)

NPTK:s medlemmar
har alltid l0% rabatr



Vinterns Profil
Ätt utse cn profil bland alla som är med i klubben ät all
tid svårt. Denna gång ärJan Borgsuöm r.årt val.

Janne jobbar som ttänare i klubben och gör ctt suveränt
jobb. På ftågan om ålder skruvarJanne på sig och sr.arar
så småningom; hemlig Redaktionens dctektivarbete har
dock fått fr-am att han är 41 år ung Ätt han hat torr
humor och är svag för bilar är därcmot ingen hemlighet.
NärJanne vat yngre tär'lade han flitigt och nådde upp till
scratch i klass två. Stoltast är han dock ör.er att ha spclat
en tresetare mot det Österrikiska Davis cupparet
Feigl/Åntonich. Sina kanske främsta idrottsliga meriter
har han dock inom längdskidåkningcn. Janne gick på
skidgl'mnasiet i Järpen och representetade bland annat
Stockholmslaget i '1\r Skidan. Intc alla kan skrvta med
att ha besegrat Gunde Srzn i en tävling Ått Gunde btöt
är ju en helt annan sak. . .

Ått det inte är några problem med uthålligheten ber.isas

a\. att Janne sprungit Stockhohr.r N{araton f'ra gånget
och som bäst kommit på 98:e plats med iden 2.521

Janne har r.arit verksam som tränare i 20 år Bland annat
hat han jobbat te år i Tvskland. Innan r.i hade tuten att
lå Janne till oss var han verksam i Enskedc TI{.

På fritiden åker har.r gärna skidor, både på längden och
nedfor. På senare tid har han också börjat leta efter sina
bortslagna bollar på golfbanan...

Johan Ortegren -

Näsbyparks Tennisklubbs bästa spelare!

A.'en om Björn Sahlir och Ftedrd< Rogersten kanske

påstår annat så är det Johan Ört"gr"tr som är klubbens
bästa spelare. N{ed meriter som andra omgången i if. . .

StockhoLm Open 2000, segrat i 3 fututes, vinster övet
spelare som Jonathan Stark, George Bastl, Jonas
Fröberg och ivfichael Kohlmann, spelat dubbel med
Paradorn Srichaphan (if... StockhoJrr.r Open vinnaren
2002) och en årsr'ätldstanking på plats 326 som bäst så

förstår man att Sahlin och R-egge ligger i lä, även om
Bjöm har lika många tidar i Barncancercupen som

Johan har

Grand Slam

Johan Örtegren, -78a, spelade tidigare i Sollentuna TK
under I{enneth Bergboms lednhg och efter en sejour i
KLTI{ ät han nu dllbaks under I{enneths i'ingat i
NPTI{s Ä lag där han spelar första singel.

Som juniot nådde Johan stora framgångar i den starka
ånkullen med -78or, dät bland annat Johan Settergien

och Björn Rehnqvist återfinns, ocl.r spelade junior Grand
Slamtävlingarna i Pads och USÄ och som senior har

Johan spelat både Wimbledon och Äustralien.

Kungens Kanna
Under sin tid i Näsblpark har han redan hunnit bidra till
ett SM gL d när han som ankare på första singeln var
med i laget som i somtas vann ute-SM för lag

Under hösten hat Johan nått final i den anrika tävlingcn
Kungens I{anna och spelat första singel i NPTIft lag i
division Etq ftots sjukdomsproblem vann han alla mat-
cher utom en och bidrog statkt till NPTI{s andraplace
.i.g.

Fortfituingfilier på id 16.



Teknik tipset
Texl: Johan Hedsberg

Grlrnden för en god tennis teknik ligger i att använda
kroppelr utifiån ett så natudigt sätt som möjligt. För att
detta skall r.ara möjligt finns ett antal olika kroppsliga
komponenter att ta hänsyn tjll. En ar. dessa är q,ngd

punkten.

För stela kroppar, såsom cxcmpch.is en tcnnisboll, med
l.ron.rogen densitet ligger gngdpunkten i det geon.retdska

ccntuet och förbLil där, oavsett vilken position den stela

kroppen har N1änniskokroppen är dåremot flcribel.
Detta beq'der att \.atje rötelse man utför, innebär en mer
eller mindrc stor förflyttning av kroppens tyngdpunkt.
Tyngdpunhtens position är nämligen beroende av de

oJika kroppsegmentens lägen. T]'ngdpunktens position
och förmågan att behälla en god balans oberoende av

kroppeus rörclseutslag, h,rr ett starkt samband. Detta
faktum kan och bör vi nyttja som en del till att skapa en

god tennistekdk.

Om spelaten genomför kroppssegnrents förflyttningar
så att h'ngdpunktcn förändras kraftigt, på ett icke för

delaktigt r.is, så sker ofta en överrotat.ion i kroppen.
Spelaren "tappat" balansen, som det bmkat heta i folk-
mun. Detta sker ständigt i idtott. Tennis som är en s.k.

öppen idrott är inget urdantag, är.en om man många

gånger inte inser att då[g balans är orsaken ti1l misstag,

oren träff och liknande. Inom idrotter såsom slalom,

g1'mrastik och boxning där en "tappad" balans sker, get
det ofta tydliga r.regatir.a konseln'enser Den $,siskt
smärtsamma upplevelsen bLir mer påtaglig, versEs ett
tennisslag som hamnar i nät, orsakerna är dock påfall-
lan.lc c,fta de samrla balansen.

Om spelaten dären.rot kah genomföra sila slag samtidigt
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som denne förflyttar sin ti.ngdpunkt på ett kontrollerat
och för slagets utförande optimalt sätt, dr.s med bta
balans, så känns slaget oftast ganska bm.

Att lyckas hålla balanser.r samtidigt som man genomför
förflIttningar brukar populärt kallas för dynamisk
balans. En god dvnamisk balans ät enligt mig en oethört
r.iktig del i bra tennisteknik.

Det händer då och då att man hör tränare ropa åt sina
spelare "FIa balans då du slår slagct!" Hur skall då spela-
ren rent praktiskt arbeta för att lycLrs med detta?

Det hnns tlc hur,-udkon.rpone nter som pår'crkar balan-
serl.

L Huvudets position
I{toppens balanssystem (vestibulads) är hos människan
placerad i huvudet, ellcr mer precist i öronen. Ju mer
man lägger huvudet åt något håll, ju svårare är det att
hålla balansen. Pröl-a att springa ett 100 meters lopp, gå
på en plint, lyfta i bänkpress eller slå en forehand med en
kaltig hur-udförflyttning

Genom att stuä\.a cfter att hålla upp huvudet i alla slag,

så kommet du att slippa känslan av att du "faller" i eller
cfter slaget.

2. Overkroppens position
Or-erkroppen hos en människa är tyngre än uoder-
kloppen, Dctta betyder att om du hastigt lutar din över
kropp ät något håll, så kolr.ur-rer den lättare underkropp-
pen att t\-iflgas med. Resultatct bLir "tappad" balans.

Detta ser vi ofta på tennisbanan, man ser hur spelaren
eftet eller under slagögonblicket har cfl kraftigt böjd
tlgg och rumpan rakt ut.

Sträva efter att i ffäff ogonbJicket ha en upprätt över
kopps position, med rak n'gg och ingen rumpa takt ut.

3. Benens position
Genom att stå mer eller rnindre ihop med fotterna kan
vi minska alternativt öka balansen. En bred fotställning
gör att vi sänker r'åt tyngdpunkt, vilket gör der lättare att
bibehålla balansen. Detta är speciellt \-ikrigt då cn för-
flvttning skett till cn boll och spelaren skall träffa bollen.
Det är ingen tillfillighet att formel 1 bilar är väldigt låga

och har bteda däck. Hur skulle dessa förate kunna ta sig
igenom kurvorna med höga och smala däck? En boxare
som blir träffad med båda fötterna tätt ihop kommer
förmodligen ha stora problcm att inte falla i gcrlvet.

Om spelarcn sftävar eftet att arbeta med ett avstånd



mellan föttcrna som motsvarer axlarna har dennc lagt en
bta grund till att stå emot bollai med hög hastighet.

Om du arbetar mcd dessa tre faktorcr som pår.etkar balan
sen, så kor-r-rmer du snart känna att dina slag känlrs mer
liontrollcrade och mindrc s[tsamrr-ra att senorl-tlöra.

Bilder från julfesten 2002

lortsättiing från första sidan

llenrik hade full koll på 7- kampen som Jacob
Kjellman tog hern. Jacob blev också vinnarc av tips
promenaden cfter lottdragning. 'lbtalt r,-ar det 5 delta-
gare som l.rade 9 rätt ar- Dick, David och N{ar-cus kltr
riga frågor

I minitennisturnetingen deltog 48 paq totalt 96 kän.r
pandc entusiaster-.

Segrare blev:
Pär/N,Iagrrus Svensson, Ulf/Anton Hultqvist,
Peter/Ånna L Boström, Åndets/N,Iillis Heimklo,
Chdstiar.r r- Pedersen/Lrik FoJlin och Jonas
Brobeck/Edk Cederwall.

Janne ansr.arade för servtävlingen som togs hem a\-
Gustaf Helgesson 076 krr.r/h) med N{agnus
Ennerberg som god 2:a (171 km/h).

Arets ju n iorstipend iat
På julavslutningcn är det tradition att årets juniorsti-
per.rdium delas ut som i år gick till IJilda Nlelander, cn
bra och busig klubbkompis med många fina resultat i
bagaget. Men hnaste resultat ät dock seger i I{alle
Ånka Cups Svetige flnal

Åter igen ett stort tack till alla inblaodade!

Julavslutningen



DIVISIONSSPEL

2:a i förbundsserien
Vått Ä lag belade en mycket hedersam andraplats i
höstens förbundsserie efter stabilt och bra spel. Vi hade
narurLgn'is vela rara med och rampa" om 5eriesegern.

vilket r.i också vaq men Trollbäcken var.rn serien även

detta år.

Normalt deltar 8lag i förbundsserien n.ren Sundsvall
hoppade av någta veckor innan seliestarten. \rarje lag-
match består av f.'ra singlat och två dubbelmatcher

Missräkning vände till seger och förlust
Första matchen spelades heml.ra mot TI{ llobby från
Eskilstuna. Matchen slutade 3-3, en rnisstäkr.ring för oss

som hade hoppats på seger De två följande hghterna
vanns i tur och otdning mot Hellas med 6 0 och Uppsala
Studenter med 5-1. Nu väntade en ren seriehnal mot
Trollbäcken. Stryk med 5-1 på deras hemmabana.

Vi fortsatte som hgenting hade hänt för det vat ju dags

att ladda battelierna ordeodigt inföt lokaldetbyt mot
Danderyd. Hät blev det vinst med 4 2 där segern redan
var i hamn efter de fya inledande singlarna som samdi
ga vanns i två raka set.

Betydelselös sista match
Sista matchen, som skulle visa sig helt berydelselös för
vår del då vi skulle komma tvåa i selien hur den matchen
än hade slutat, spelades mot TSI{ Malmen på deras

hemmaarena. För MaLmens del gällde det att ta minst en

poäng För at helr r ara på dcn säkra sidan er t ovissr kvali
spel "nedåt". 3-3 slutade matchen. -

I segrar.2 oavgjorda och en lörlust bler således höstens
[acit.

B-laget vann division 3
lvlycket glädjande under hösten \.ar att rårt B lag irck-
adcs vinna division 3. Denna målsättning har n hati
under några års tid men det är svärt att r.inna en sene då
konkurrensen är håtd samt att det gäller att ha goct om
bra, sjukdomsfria och skadefria spelare många helger i
rad. Serien bestod av sju lag Vi vann mot fem ar- r åra
sex motståndaflag och en match, mot Djursholm. slu-
tade oavglort 2 2. Elva av tolv poäng tog vi al1tså. Starkt
grabbad!!

Tufft motstånd
Faktum är att vi hela tiden hat spelat mot andra klubb
ba's Ä lag där flera lag har ambiiionen etr vinna :e e.
och därmed avancera till dir.ision 2. Steget från dir.ision
3, med 3 singlar och en dubbelmatch, till division 2 med
4 singehratcher och 2 dubblar är nämligen attmktivl

Vi år således spcla 4 singiar och 2 dubblar med vårt B-
lag nästa höst mot tufft motstånd. Här loljer alla hjältar
som spelat upp oss dll "tvåan"; Ulf Persson, llartin
Hagman, Emil Lindgren, Gustar. Helgesson, Parel
Zenkevitz, Richard Wernerhjelm och llagnus
Ennerbcrg

Dramatik in i det sista
Den sista och avgörande matchen innehöll estra drama-
til< ö vi vann mot Spånga me d 4-0. Gustar- Helgesson
vann sin match i avgörande set tuots att han r id ert till-
Sille födorade 8 games i foljd. Magnus Ennerberg och
Par.el Zenkevitz spelade mycket stabilt i singlarna och
hade margrnalerna med sig även i dubbeLmarchen.
Nfagnus och Pavel vann avgörande set med 6--l riller
avgjorde hela setien till vat fötdel. Hade vi r.unnit den
sista matchen med "bara" 3-1 istället föt 4-0 hade Djurs
hoLm smugit sig förbi i tabellen på setskillnad. Drama,
drama!!!!!

Bjöm StunE i.rr

t0



DA14TENNIS

Damlaget med segerfart
.-Samdiga spelare ska ha beröm för sina insatser. Spelarna
har r-arlt följande: ,fohan Ött"gt"tr, ()livier Tauma,

fuchard \\.erncrhjel'n. Emil Lirdgren, Stefan Borgh och

OIle Lundberg
För,.u omgaogen med damerna-. Å-lag i dir'-ision 2Ä
\IeLlanslerjrc. r:oi:-"andare: L psala Bollklubb. Ärena:
Crr:.urd:. L:p:aia. Betalande åskådare: 0 st.

-i--:j:r:-j .i: \P'fK: SotLa IIäggsttöm, ZoEa (Årets

:-:.--::::: ::... Srockholm Open) Rlniak, Sor.rya

:i:--a. :,::-- Co.:c::: \Lqqaus Ennerberg

Biltur i racerfart
Der lag spänning i luften denna dag, r.i visstc vad som
gällde; Uppsala \-ar ett al de starkaste lagen i serien och

med r-år målsätming att vinna serien krävdes mir.rst en

poäng Inbollning i NPTI{ hallen såg bta ut även om
coachen försor- sig och missade 95ok av den. Zolta
"RalLr.föraren" Ryniak r.ar den som stod för resan till
Uppsala och det var en biltur vi sent hommer att glöm-
ma. ZofLa. dansade loss till sin far.otitmusih samtidigt
som hon sr.or åt bilisterna bredvid som intc fl)'ttade på

sig när NPTIG damlag kom åkandcs i full fart.

Hur som helst kom vi ftam helskinnade och sedösa sorr
tjejerna är tog de en liten joggngtur i skogen. Jag under-
.ök-e banorna och rar de 'Lorrrste soflorn,' ftnn'.
Uppsala mönstade ett lag dät de blandat ungt och

gammalt och vi var inte säkta på vad som väntade oss.

Avgörande dubbel
Xfatcherna började och för Sonya såg det stabilt ut på

tredje singeln, enkel seget 6-2, 6-3. F6r Sofia och Zoha
var läget värre, båda födorade lörsta set. Sofia
Fläggstöm krigade på mot Sara Skagegåtd, en ung tjej
med dubbelfattad forehand och kvicka fötter Det blev
q,r'ärr en förlust på förstashgeln för So1a,1 6 4 6. Zofi.a

R)'niak svarade för ett starkt andraset och hade en vänd-
drg på gång men den rulinetade I{arin Brännvall spe

lade lutigt och s[cade sönder Zohas tunga bas[njespel,
förlust 1 6 4 6. Dubbeln var nu oerhött viktig, födust
där och r'ägen dll sede-seger hade blivit mycket lång
Systrarlla Häggström visade ingen pardon, 6-2, 6 3 och
sammanlagt 2-2 mot Upsala BI{, en hclt klart godkänd
start på serien.

Derby på bortaplan
I andra omgången var det derby mot Täby'fI( som gä11-

lde, även denna match på bortaplan ocl.r vi mönstrade

sanma uppställning När coachen anlände till Täbys hall

uppstod en viss rädsla att tjejetr.ra blivit drogade med
Iustgas av Täb,vs lag för så mycket fnitter och tokskratt

har aldrig tidigare uppmätts i en tendsl.rall! N{en r.isst
hade tjejerna anledlring att vara glada, tennis är ju det
rollgaste som finns, ellet hut?l?

N{atchen som sådan inleddes med dubbeln där sysfuarna
Häggström än er.r gång visade sq.rka genon.r att \.inna
n.red 6 1 7 5. När singlarna satte igång visade Sonya hur
tennis ska spclas, 6-0 6 0 slutade matchen som tog slut
på kottare tid än dct tat för I{enneth att springa på en
stoppboll. Soha var i vissa bekymtner i lörsta set men
efter litc "Tips från coachcn" så r'ar matchen snabbt
övet 7 5 6 0. På andra singeln stretade Zofla pä meo
kunde inte riktigt hantera den 1åga och snabba studsen i
Täby hallen, födust 2 6 2 6, men sammanlagt 3-1 ocl.r 2
viktiga poäng

Systrarna Williams alias Häggström
Tredje omgångcn och i pdncip avgötande hernmamatch
mot Gefle l'K. Sl<ullc vi vinna den skulle r.i r.inna serier.r

och få lo'ala om en plats i ettan. Tjejel.ra visste r-ad som
gällde och SoEa, Zolta och Sonya gorde mycket bra
insatser och vann komfortabla segrar. Dubbeln bler.
som valrligt inga problem for svsftarna Wi1liams, nej

Iläggström menat jag Den sista seriematchen mot
tabelljumbon Tumba blev en enkel seger där s1'562112

Häggsttöm ännu en gång vann sina matchcr denna gång
med Änna Flaller som tredje spelare. Anna r.ann enkelt
6-1 6L

I{ul med sedeseget och här har man r.erkligen sett hur
stor betydelse dubbeln har i seriesammanhang Tack r.are

ett samspelt och taggat dubbelpar i Sofia och Sonya

Häggström har det känts som om vi haft 1-0 i mat-
cherna innan de börjat. Delr goda lagstämningcn med
mycket skratt och skoj som största ingredienser känns
också som en nyckeL i dessa sammanhar.rg

Llagn u " S anpra t" E n n erbe rg

Tjejpartner sökes!
Jag har en ,ättebra abonnemangstid
- QNSDAG kl 19.00 - iErikslundshallen

men f n ingen spelkompis. Har du lust till
Iite kul motionstennis, hör av dig till
Kjerstin Gyltman 08-732 50 52 eller arbe-
tet på 08-692 3l 46. Omgåendel



DAMTENNIS

Damlaget
Efter segetn i dir.ision tr,'å \äotade som

sagt kr,alspcl för att nå division Ltt. En
kvalnatch som skulle spelas på hemma-
plan mot Westetviks 'I'K.

Joh,n Hed.l,'.rg rrr här leJar. o.l ruo-
nerad som han är så vaskade han frarl
Nina Bohm Starke som trurn{kort. Ett
ral .om vis;de -ig v,,r.r.lgörande. Nlr.r
vann sin singel utan att släppa game och
var sedal ankatet i den avgörande dubb
bclr.

\Ien vi får intc glömma Sonvas starka

insats på arrdra singeln där hon räddade

trå matchbollat för att slutligen vinna 7

5 i er,.görande. \ästa år väntar n)'a uhna
ningar föt tjejerna i tufra division Ett,
lr'cka till säger r.il

Damer och nästan play off
Divrsion 1 är en seric som bjuder på

bländat motstårrd. I vår halva var
Uppsah och Näsblpark ganska över
lägsna. I pool B fightas fler bra lag om
slutspel och play ofl

Tjejerna kom wåa rned stor margrnal, 16

- 4 i marcher till Näsbypark. Vi förlorade

tre matcher mot ett och samma lag och

dct sxtte stopp för tjejernas dominanta
framfatt. Uppsala stud IF vat föt starka.

Efter två förlustet och en vinst i sing

lainå, foftsattc motståndåilaget med
Kri"rin Danrel..on och \r1zna \laric sirr

örerqgande spel även dul,beJn. L n fä'
lust i lörsta set med siffrorna 6 0, tog
nästan luften ur l'åla tjejer. NIen vid
stäl1ningen 3 3 blev matchen spänn

nande. Sofia och Ilelen spelade bättre
och det blev många långa games med
fcirdelar åt båda hå111 Chanserna fams
där me1r det räckte inte hela vägen fram.

\ri Iär se förlusten som lärorik. En nöd
vändighet för ett vinsten skall bli verklig
till nästa år, är att vi tränar massor av

dubbel med en kon.rellatio'r som rriv.
bra ihop.

TÄCK för bra spel och bra laganda,

F,lisabeth
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lnformator Stockholm ladies
För tredje året i rad hck vi ärar.r att
arfangera Informator Stockholm
l,adics.

T1n-ärr r.at ingcn svenska frarnme r

slutomgångarna i årets upplaga.

Fjolårer" slu r.cgrare. Sofia

.\rr-idsson har ragr ett -näpp uppar i

rankingcn och spelat nu ännu tuffate Så klarade v1 av arrangemangct
mycket bta. E-I1'
S'fORT TÅCI{ till alla

som hjälpte tilll I år lör
bättrades rär'Jingen

Yttetligare er atr
Inforn-rator var huvud
sPonsor.

Vi fick också n.rycket

beröm för r-årt arrange-
maflg arr fötbundste

Prescntanterne.

Det var även l<ul att så

många medlemmar
tävlingar. Några yngre svenska flick kom och tittade på tenniscn.
or visade dock prov på bra spel och TävLingen inspiretar också våra

blir intressanta att följa i fortsätt yngre spelare.

l'4aria Strandlund, förbundskapten för damlandslaget avtackas för sitt fina jobb i

samband med finalerna i Stockholm ladies.

nlnllcn.
Nio dagar med förkval, Io.al ocl.r

hLrr udrivling krir er narurlign i.
mycket arbete både före och cfter
Tack vate alla som ställde upp och
hjälptc till, alltifrån bollkallar till
chaufföter m.m.

Finalisterna idubbel i Scockholm Ladies.



Ovriga resultat
På lnnan plats i trdningen har ni kunn
nat läsa om hur det gått för våra lag Hiir
komrner i kotfotm en del av alla de bra
resultat som gjorts i indir.iduella tävlng

- llattias ALmgren och Bobo Dcle-
nark som rar med i StockhoLmslaget

som kon tr åa i Pirres Pokal.
' Johan Örtegren gck till scmifinal i
1i_i i_[-ra do]1rJitrnnenngen i Edrnburgh
och erck lll tinal i Kungens Karrra
' Enlia LLndbcrg varn FS 16 i Hud
drnge Ladies och Eck ti)l tual i FS 1-l r

SoLraspelen.
' Bobo Delemark ranr P: lu o, h I 5 r

Jenniki Cup.
* IIilda trIelander FS 12 i Jcnniki Cup,

Järf;illa Opcn och Q Bit cup.
I Sonya Iliggström grck till frnal i FS

17 i JcnniLi Cup.
i 

Jens Almgren ramr PS 12 i Rimbo
spelcn och grck till final i PS 12 i
-lenniLi Cup.

' Dani.l Biörck gicL ull fi,r.rl i l.S 15 i

Jennihi Cup och i Runspelen.
* 

Jonas Brobeck gick till semiEnal i PS

13 i Jeruriki Cup och i PS 14 i
Runspelen.
1 Isabelle Iläggström gick till scmifiral
i FS 10 i.JenniLi Cup.
+ Charlotte Fabdcius varn FS 12 i
Rirnbospclen.
* llartin Hagman vann PS 14 o 16 i
Runspelen och PS 18 och 14 i
Norttäljespelen.
* Eric Cedervall vann PS 12 i Rrmqlderr
' NrJ. \lelander gick ol1 Frn rl i PS l4 r

Runspelen.

Båstad5-Sdecember
Nu r.ar det dags för slutspurten 1

Donnal Indoor Cup. Jag och .l tjejer
stod beredda. Samma tåg, safirrra mat.
Tuff träning på fredagsmorgonen.
Sedan vat det vara att ladda föt match.
T1värr blev det inte som jag hadc pla-
nerat. Tjeierna 6ck helt enkelt spö alli
hop. Trots tunga lörluster var det inga
.urå runer,. \r fujlfölid. helgen p.r

bästa sätt. Nfed hård träning, dvs bådc

teoris och {'s.

Nfarcus Tengrvall ocl-r lrric Ceder-wall

dök upp på fredagskvällen eftersom de

hade gått vidare sedan förcgåcnde helg
Eric som mötte en svinbra kille med
ma..a Nike poäng fic!. ge rrla i ,rr gö
rande sct. Nfac.kan \',nn sin m,t.h. Nu

var hal1 i kvarten där han mötte en kille
som var för bra.

Förutom att det har \-erit en bta turflr
dng med väldlgt br^ motstånd så har
det också kälts som om dct börjar r''äxa

lrarn en klubbkänsla som jag kanske har
saktat lite grann. Tjejerna som lzr med
l'at Charlotte Fabricius, \Iontserrat de
Castro, Othilia Lindqr.ist och Isabelle
Hliggström.

Tad< för alla skratteol Kram Björn

P t5
Hur skööönt ät det att få smaka på

segerrr- -cirma. Jrg rer. Der rrLrg.r är
inte att r.inna men när man fåt r,ara med
om en lagrinst så bJir man på bra
humör.

Första matchcn r.ar hcmma där jag

cocl, ade hem en ,1 0 seget tack vare ett
underbart matedal. Så grabbarna från
Nonköping fick en totsk att tugga på i
bilen hem.

Nästa match r.ar mot Wcsterr.iL TK.
Underteclned hade egen natch i fot
boll men Pet Ilelgessou stlrde upp en

härlig 4 0 vinst.
Tredje och näst sista r.ar mot Linköping
,\r'en fast jag har körkort så lämaadc jag

ör'cr rodret till Pcr igen som sq'rde hela

rJgerL fr.!r. Sedan sr'le lrg på rnig

arbetshandskarna. Det kändes skönt att
åka där ifrån med 4 0 igen. Sista mat
chen vat helt argötande mot vår lille
bror KfTK.
1:a singeln Gustav Helgesson vs Olle
Fagetlund (1:a biaod STHLN{ :s 87:or).

6 1, 6-0 M!

2:a singelrr Nlattias Almgren vs Nlirza
51,3 6.

3:e singeln Nlartin Hagman vs Aftab
8i1g51,26.

\lJtså Lgger vi rurder ned 2 I rnför
dubbeln. Då kliver Gustar. och Nlatte
fram och spelar superduperdubbel.
Nfed siffrotra 6 2, 6 3 tax vi hem P15

Div 2A eftersom KLTK hade födorat
en match mot Lioköping

Jag har- a änt rnig av följande lag:

Gustav HelgessoIl, Da11rel Biörck,
\'Iattias .,\Lmgren och \Iattin Hagmao.

Kram Björn

RESULTAT

Rookieserien 2002- l2- I 2
Rookieserien har jag sorn målsättnirg
att få bam som gllar tel]l1is ett älskx
tennis och att börja tävla på egel hand.
Det t)'cker jag att jag har lyckats mcd
(skönt).

\LJr Far lirt rr.r.r rrågorr marth oek.å
ulkrr oct.; ger en ri.. .rrnrrlarr.. för
Er som ät extra intlesserade av

RooLie..rren k.rrr ra in f.l
wlvlvtennis.se och kolla resuitat.De
som har spelat är Gustav Kockcrr,
\rictor Haas. Nlarkus Tengrvall,
Christian\rase ledcrsen, trIontsetrat dc
Ca.rro. lharlorre fal,rr, rr., Or-rl.a
Lindqvist och Isabelle Häggström.

Bra krimpat stuttisarl IGam Bjötn

Damer och nästan slutspel.
Sofia Häggström, Zoha Rlniak och
Soflva Häggström blev utta$e för err

spela mot SoIK \Iä1athöjden, vår sista

och ar.görande match innan eventr,rllt
-1ut.pel. \lrrchen .1ehde. borra p,,

Fatsta tennisbanot och matcl,en star
tade klochan 12.00 den 1 jum, en av
dom varmaste dagarna denaa sommar

Damlaget spelar i division 1, en divisron
som består av blandat motstånd. .lj,-\-ärr

ofta lag med gaoska o\.ana tä\'Iingsspe
lare. NIen denna gång blev motståodet
flågot an0at !

Tte tuffa och välspelande tjejer som alla
hat spelat collegetennis på hög nivå.
Aila med ett bra och stort spelreglster
samt ett stort självfötttoende. r\lla tre
singlar spelades sarntidigt och alla mat
cher v,rr onoLgr vll.pelade nch Ja-nn. .

Vatten, solfaktor, handdukat på hur.u-
det och aila tänkbara tdx, för.tt iite
drabbas ar. trötthet. Alla gjorde lan
tastiskt bra ifrån sig, men ibland sätter
motståndaren stopp och rnan kommer
ilte hela \'äge[ fram. Ingen a\. spelarna
behöl'er känna sig besviken över resul
tatet eller förlusten.
Resultatet i varje enskild match blev föl-
jande:

Sofia Häggström - P-I Aodet 2 6,3 6

Zofia R1'niak Heleoa Katlsson 5 7,2 6

Sonla fl,igg-1s6. -\ DLrneborn - o.l
6,6 2

Sofia/Sonya Pia lena/Helena 2-6,4-6

Elisabeth
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VETERANTENNIS

I förra numret av l.redlemsbladct Tromben betättade jag

vad vi i "åldersgänget" skulle syssla med under andra
hah'året med bland annan spel i Upplar.rds 'louren som
kanske för flertalet ar. klubbcns medlemmar är ett fråge,
tccken.

Utöver vårt
r.eckospel, mån-
dag och torsdag
fötrniddagar
spelade vi också

klubbmatcher
mot äldre vete-

rangängen i
Norrtälje, Stora
Väsby och
Åkersberga. En
hemma och en

bortamatch mot
r.arje klubb
under året.
-l'urneringen är
döpt till
Uppland Touren
av mäklarna
Roslags Kust
som 1999 skälrkte ett vandirgspris, en pokal. Den
klubb som lorst tar Lre irteckningar )r vinnire av pri5er.

Norrtälje tog inteckningen 2000, Åkersberga år 2001

och vi i ät 2002. Som målsättning blit det två till föt oss

i NI'TK.

Matchetna spelas i två kotta set, fötst t l $'ta. Om resul-

tatet i seten blir tre-tre avgötande t.b. Vid ett-ett i set

spelas avgörande match TB. Totalt spelas sju matcher,
två shgel, en mixed och f''ta dubbel. Vatje r''unnen
match get en poäng, total matcb vinst en bonuspoäng ex

segerryra-Lre-fPo.ng.

Undet årets matcher har vi tagit $'ra segrar och fått två
föduster vilket gett oss totalt tjugosex poäng som resul
terar i följande tabell:

Aldersgäng med vinnarglöd

Stota Väsby 23 poäng
Åkersberga 23 poäng

En härtig kän'h atr m försra intecklingen i pokalen. Vi
måste få berätta om en vetklig rysate - btavad som r.ått
första dubbelpar Lars Ånglered och I{aj Wikman åstad
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kom vid n.ratchen i Åkersberga den 21 november. De
tappade första set med fyra - noll, kom ifatt till tre lika,
\-ann setet i t.b samt avgörande match t b med sju-tre.
Grabbarna ä-r värda ett stort grattis.

Nu har jag berättat vad Upplands Touren är ocl.r samtj
digt fått tala om
för alla med-
lemmar i klubb
ben att "gam-
mclgänget" fort
farande har vir-rn

narglöden och
kämpartakterna
kvar som komm
mer att sitta i
många år till. Vi
bet att få önska
alla tenniskolle
ger i klubben ett
kul nytt tcnnisåt
2003 med många
härliga fram
gångar för äldre
vetelangänget.

lohn-Eit Dahl

Seriespel veteraner
Våra veteranlag har varit skadedrabbade under hösten
vilket hat påvetkat tesultaten. H 55 laget som i flem år
tillhört toppen i div t har födorat samtliga Å,ra matcher
och ligger på jumboplatsen för närvatande. Det Enns
dock hopp om en bättre vårsäsong då truppen breddas
med ett par nya spelare som flyttas upp från H,15 laget.

I laget har Stalfan Söderst{öm, Böle Skånberg, Tommi'
Ekman, Jan Jonsson och Lats Björklund spelat.

H 45 laget som spelat i div 2 har lyckats något bäftre och
l'unlit 2 matchfl av 5. De 3 födusterna har samd{a
vadt mycket klrappa så med [te mer nrt i kombination
med mindre skadot och sjukdomar kan laget kurna
avanceta och kanske tom vara med om att slåss om seri-
esegern i vår Änders Björklund, Jan Rydegran, \nders
Svensson, Harald Fries, Torbjörn Jacobsson och L1f
Gejroth har spelat i laget

NPTK
Norrtälje

26 poäng
21 poäng

Ånden .f tert,on





Johan Ortengren
Fortsättning från sid 7.

Llad tjrd.t d) son ion Johta .i brr?

Spelsinnet och lorehand, säger han
sjäh' och alla vi som settJohan spela

\(r \illcn L,erhörd r) ngd han h,,r i

sin forehandslägga.

/ad ir det nm vknat fir a// lrå .i ra
haqft upp?

- Serve och f siken kan vara anled
ningarna tor Johan själv.

Vad tkajaniarer son uill bli pralJi tänka

på Jir att nå dit?

- Fysen och rörligheten, säget Johan
utan att tveka, att kunna vara skade

fri och att otka rrred flera tuffa mat
cher pli kort rid är en lörur.ärrnhg
for att komma någonstans.

Htr ser.frantiden //, måA.ittrirgar, tar-

neingar/
- Vet ej hur den ser ut, har irrte gjott
någon tävLingsplanering eller satt

Tennisskolan hösten 2002.
Totalt har vi 490 barn i vår junior
verksan-rhet. Tennisskolan, förbere
dande tenni"kola och leki. dllhör
den grupp son' cränar en gång i
veckan. En del är med i vår tävJings-

grupp och har ått möjligheten att
prova sin spelstytka mot andra
klubbkamrarer. Två garger har vi

ävefl passat på att spela r'änskaps-

några konkreta mål för nästa år

Skalar tlå? Cick du i något glnnaian,
tennh eller uadtgt e/ler ratrade du allt på
lennivn?

- Gick på gymnasium i ett och halvt
åt sen hoppade jag av för att satsa

allt på tennisen.

Htr har da .fixansierat din nllaing?
Ä.."n om massmedia ger skenet av

att tennisspelarna lever i en lywädd
så det stentufft i tennisens vädd.
Tillhör man inte absoluta väddseli
ten så får man stå för i princip AI-L{
utglfter själv och eftersom pdspeng
atna äi mycket lägre i tävllngarna
undet Af? så måste man vända på
kronoroa för att å det att gå runt.

Jolran har klarat Jet tack rare 'in
sponsor stilista ab som hjälpt Johan
många år och utan deras hjälp skulle
satsringen aldrig varit möjlig. Johan
påpekar tydligt hut tufft det är eko
nomiskr och jämlör mcd hockey. for

boll oclr gol1. ckonom.iska sirurrion
där en spelare i Johans tankingkali
ber lever gott på sin idrott.

Vad hönrler qfler temitka rirex?

Vct inrc rad jag vill srssl2 6sd. f;1

väl känna efter och se vad jag komm-
mer fram till.

Jag tycker det är kul att vi fått ett
ptoffs i förenirgen och förhopp-
ningsvis ska han inspirera juniorerna

att satsa hårdare och ge jätnet föt att
nå till toppen. Åven ni äldre blir nog
också itrspirerade av att se Johan
spela!

KALENDARIUM
Viktiga datum under våren.

Vuxengrupperna
Våra vuxengrupper startar dsdagen
den - januarr och.pelar iran LilJ juni

då vi har avslutning mcd dubbeltur
nering Brev skickas separat och glöm
inte att titta på anslagstavlan utanför
omklädningsrumraen. Det finns
några platser kvar i \.'uxengrupperna.

Senior-KM
Går av stapelrr 17 26 januari. Sc

sepafat inbjudan.

Juniorträningen
Juniortäningen startar igen efter jul-
uppehållet den,1 januari. OBSI Ingcrr
träning den 6:e januari pga lovdag
Under senior-I(M 18:e och 19:e janu-

ari samt 25:e och 26:e januari är trä
ningen inställd.

Sportlov
Det är spordov vecka 9 r'ilket ilrnebär
att det inte år någon träning den 21

febr till och med den 2 mars.

Junior-KM
Det ät junior-KM vecka 12 villiet
rrnebär an der inre är nagon rräring
17 - 21 mars.

Påsklov

Der är påskJov vecka 16. Dä äJ uj
ningen inställd fr o m den 12 april
t o m den 2l apdl .

M aqtrn"' I amprat" Er r'fu, ry Grillavslutning

matcher mot Åkersbergo o.6 Sedvanlig terminsavsluming r-id

Djursholm. Matchen mot Åk"r.b".- Näsaängs tennisbanor den 6 junr'

ga vatrn NPTI{ med 3 matcher men

mot Djursholrn födorade ,'i, -"6 Kvarglömda kläderf
endast med en,match. Två jämna Hat du/ni glömt några kläder ndr

och toJiga yänskapsmatchet du/ni spelade tennis? Vi har mr cket
ldäder som Lgg.r i rar in'am

Natudigtvis kommer vi att fortsätta Lingskorg I{om och tittal Det som
med matchspel under vårtetminen 'inte blir hämtat Iämnar vi sedan till
då glädjen har valit stor bland delta- insamling Vi har även kvarglömda

garna. klockor och glasögon.


