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Ordforanden har ordet

En fantastisk tävlingsvecka i NPTK !

Under skolornas sportlov vecka 44 hade vi
en intensiv tävlingsvecka, då tre tävlingar
genomfördes i hallen.

l. Stockholm Ladies - en ITF-tåvling med
10.000 USD i prispengar som bekostas av
Svenska Tennislorbundet och Stockholms
Tennisforbund.
NPTK var arangör för andra året och har
gjort det så bra att vi ffir behålla arrange-
manget i två år till. fuets upplaga bjöd på
bra och kraftfullt spel av unga talanger lrån
hela Europa, utöver den svenska eliten.
Sofia Arvidsson vann mycket vål|örtjänt.

2. Finalen i ICA Kuriren Cup
Efter region- och semifinalspel lor lag med
l2-äriga flickor från tennisdistrikten
spelades finalen mellan Stockholm och
Skåne i anslutning till Stockholm Ladies.
Stockholmsfl ickorna, med Erika Lundberg
lrån NPTK och klubbens tränare Johan
Hedsberg som kapten, vann både dubbeln
och de två singlarna och hyllades bl a av
FED-kaptenen Maria Strandlund.

3. Seriespel i Division I
Blandat med och efter de avslutande dam-
och flickfinalerna under veckoslutet var det
slutligen en första spelomgång i division I
Det var då nypremiär for vårt herrlag som
mötte Danderyd och Sundsvall och tog full
pott. Det samma gjorde Trollbåcken som vi
senare under hösten förlorade mot.

Ett stort tack till Kenneth & Co och alla
många unga och vuxna medlemmar fiir
f,ra fina ftirberedelser av och insatser
under den här tävlingsveckan !

Årsmötet
Klubbens årsmöte den 27 september hade
inte heller i år lockat många medlemmar.
Av verksamhetsberättelsen for tennisåret
117 2000 - 30/6 2001 framgick att vi haft
en 3O-procentig ökning av intäkterna. till
3,6 mkr, framför allt genom den ökade
utbildningsverksamheten i tennisskola och

r.uxenkurser. Genom att frzimst drift- och
underhållskostnader för hallen har ökat
mer ån beräknat blev slutresultatet åndå en
förlust på cirka 80.000 kronor. Styrelsen
fick darfor accept for att höja avgifterna
under innevarande år, för att klubben skall
fi balans mellan kostnader och intäkter.

Den nya styrelsen
Lars-Ove Åkesson, ordförande
Michael Almgren, juniorverksamhet
Lars Björklund, anlaggningar
John-Eric Dahl, veteranverksamhet
Tommy Ekman, klubburveck Iing
Jan Hagman. sponsring och byggnarion
Krister Lindgren, ekonomi
Robert Melander, tävlingsverksamhet

Ombyggnad av hallen
Efter flera års påtryckningar fick vi inlor
årsmötet löfte av fastighetsägaren Täby
Kommun att hallen skall fi sin upp-
rustning. Det gäller omklädningsrum samt
ny teknisk utrustning för uppvärmning,
ventilation och belysning. Men också
dagsljus och ansiktslyftning av klubb-
lokalerna på övervåningen. I bästa fall kan
allt genomföras nasta sommar
En fin julklapp till klubben - eller hur.

En God Helg och Ett Gott Nytt År !

Lars-Ove Åkesson



KLUBBCHEFEN HAR ORDET

Hösten har gått över till "vinter" och som
vanligt har hösten varit full av aktiviteter.

Under novemberlovet (V 44) stod vi som
värd for Stockholm Ladies, Ica-kuriren cup
och en sammandragning for division ett
herrar!

Nåsbyparks TK kan vara stolta över hur vi
genom lörde ovannåmnda akt iviteter.
Vi fick mycket beröm för vårt
arrangemang. Det var tack vare Er
medlemmar som vi lyckades genomfura
dessa aktiviteter på ett bra sått. Från
bollkallar och bollflickor till våra äldre
veteraner gjordes oerhört vårdefu lla
insatser.
Klubbkånslan frr vi på köpet när vi jobbar
tillsammans.

Veckan bestod av flera sportsliga
höjdpunkter:
o Herrarna som var nykomlingar i

division ett vann bägge sina matcher på
hemmaplan. Mer om detta kan Ni låsa
om i tidningen

r Vår egen Erika Lundberg var en av de
som fick lyfta bucklan nhr Team
Stockholm besegrade Skåne i finalen i
ICA - Kuriren cup. Dessutom var
näsbyparkstränaren Johan Hedsberg
kapten for Stockholmslaget.

o Kanske fick vi se en ny svensk
damtennisspelare börja marschen mot
världstoppen. Hur som helst
imponerade slutsegraren Sofia
Arwidsson stort i slutomgångarna.

Klubbens "vardag" har även den varit
oerhört intensiv u nder hösten.
Tennisskolan (500 deltagare) vuxenkurser,
divisionsspel, serielag är ett axplock ur
klubbens aktiviteter.
Dessutom har många av våra
tävlingsspelare skött sig med den åran. -

Nåsbypark har idag en stark plats på
tenniskartan. Verksamheten har enligt min
åsikt utvecklats ytterligare under året.
Det mest positiva är att det ideella
ledarskapet stärkts under året. Det är en
örutsättning om vi ska bli ännu bättre
inom olika områden.

Så här i slutet av året vill jag passa på att
tacka alla anställda, ideellt arbetande och
sponsorer flor året som gått. Utan Er
arbetsinsats och Ert engagemang skulle
klubbens verksamhet inte vara så bra som
den iir idag!

Tillsammans kan vi göra en bra
verksamhet ännu bättrel

Ett gott nytt tennisår
önskar

Kenneth Bergbom
Klubbchef

PS En undersökning har visat att var femte
barn känner stress i sift idrottsutövande
ifrån sina föräldrar! I undersökningen som
publicerades i SvD låg dessutom tennisen
och ridsporten högstl Jag uppmanar alla at
rannsaka sig sjålva och inte bara "snegla
mot grannen". Det är beröm och positir,t
tiinkande som skapar stimulans och
utveckling. Inte ständigt hackande och
felsökande. Kom även ihåg att glädjas
över att ditt barn idrottar. Det finns
många frestelser i dagens samhäIle.



DIVISIONSSPELET

Kommentarerna på alla nyordningarna
infor höstens Divisionsspel är i stora drag
positiva, vilket visar att flera av

förändringarna var nödvändiga. Däremot
vill jag vånta med att säga att vi hittat rätt
spelregler och poängsystem. En sådan

utvärdering får anstå till sommaren. Inför
spelperiod tre infors regeln att vi endast
spelar med gasbollar i SAMTLIGA
divisioner. fuets julklapp är därmed
sjlilvklar for alla Tretorn Plus:are Micro
X:are med flera. Om en och annan råkar
missa denna regel till den forsta matchen
efterjul må det vara forlåtet.
Jag passar på att önska alla en skön jul-
och nyårshelg I Yäl n'ött 20021

Sven Follin

PS Prel. start for 3:e omgången
divisionsspel är 72 - 73 januari 2002.

Damlaget och nästan Play-off

En återkommande rubrik med ett, nästan,

som jag forhoppningsvis slipper skriva
nästa gång.
Damlaget består av foljande spelare. Sofia
Håggström, Helen Montaigne, Charlotte
Ljungkrantz, Anna Haller, Zofia Ryniak
och Sonya Häggström.
I år var vi nykomlingar i division 2, en

division som bjöd på blandat motstånd.
Hela vägen fram till sista match var
motståndet ganska lätt. Täby TK gjorde
båsta motstånd med hjalp av inköpta
spelare ifrån Åland. Vi fick stryk i 2:a
singeln men lämnade inte många poäng i

övriga matcher.
Att man inte skall ta ut någon seger i

förskott är naturligtvis självklart ! Klubben
ställer därfor alltid upp med det lag som vi
anser vara det starkaste. AIla matcher är
viktiga då damerna inte har samma
mojlighet till tävlingsspel som klubbens
juniorer. Antalet tävlingar år färrs och
motståndet ibland dåligt. Med en

Två av damlagets spelare: Affå Haller & Ch lotte
Ljungkanlz

deltagartrupp som denna så kan
naturligtvis inte alla få chansen till spel.
Men det är viktigt att alla finns i

bakgrunden och tränar hårt, på så vis
hjälper alla till att forma ett bra och
viljestarkt lag for Nåsbyparks Tennisklubb.
Om det var tron på att vinna som saknades
eller motståndet som var ör starkl,
det vet jag inte ? Men stopp tog det mot
Västerås ! Det är bara att bita ihop och
hoppas på seger till nästa år.

Elisabeth



Tennisskolan hösten 2001.

Totalt har vi 490 barn i vår
juniowerksamhet. En del av dessa är med i
vår tävlingsgrupp, men den största delen
deltagare är elever som spelar en gång i
veckan. Tennisskolan, förberedande
tenniskola och lekis tillhör den grupp som
tranar en gång i veckan och den del av
klubben där mest föråndringar gjordes i

september månad.

Vi Lunde hälsa två nya trånare välkomna i
klubben. Jan Borgström och Henrik Aare.
Vi skickade fler tränare på kurser och vi
har fått mer tid till interna trånartråffar.
En förändring som inneburit många
positiva ting. Nöjda foråldrar och barn, ett
nåra och bra samarbete oss tränare emellan
då vi träffas ofta och byter både idder och
tankar. Vi har gladjande nog skonats från
sjukfrånvaro i den utsträckning vi är vana
vid och kvalitdn på tråningen har blivit
högre.
Alla tränare skall ha ett stort tack for en bra
och trevlig terminl

Vi har en lång och knepig våntelista!
Knepig, eftersom efterfrågan på sena tider
är nåst intill omöjlig att lösa. Jag försöker
ideligen att fylla på från väntelistan for att
så många som mojligt skall fi llira sig
tennis. Inör vårterminen görjag på nytt en
insats för att skapa platser. Många elever
önskar andra tider och några hoppar av.
Det blir inte mycket ledigt, men några fi
lår glädjen atr borja spela rennis

Vi hoppas Nu att alla ffir en trevlig jul och
Ctt GOTT NYTT ÅR I

Från oss tränare till Er alla !



STOCKHOLM LADIES

Som Ni vet fick vi lor andra året i rad äran
atl affangera Stockholm Ladies.
Nio dagar med flörkval, kval och
hu\,udtävling.

Det blev en svensk slutsegrare i form av
Sofia Arvidsson! Sofia imponerade
verkligen och blev båttre och blittreju
tuffare tjejer hon ställdes emot. Det gick
även bra för flera andra svenska flickor i
t urneringen.

Klubben klarade arrangemanget mycket
bra tack vare alla som ställde upp och
hjålpte till, alttifrån bollkallar till
chauflorer mm. ANNU EN GÅNG ETT
STORT TACK!
Vi har också fitt mycket beröm for vårt
arrangemang både av forbundsfolk och
refreen Anders Wennberg. Maria
Strandlund har åven skrivit på förbundets
hemsida och nämnt oss på Eurosport.

Det var även kul att så många medlemmar
kom och tittade på tennisen. Tävlingen
inspirerar också våra yngre spelare.

Bildema nedal: Sofia Arvidsson och våra bollkallar



I varje nummer av klubbtidningen brukar
vi uppmiirksamma en medlem lite extra.
Den hlir gången tycker redaktionen att det
iir på sin plats att var ordfijrande Lars-Ove
Åkesson blir profilen. Lars-Ove kirjade
engagera sig i klubben niir hans numera
ruxna barn började spela tennis. Lars-Ove
har varit ordftirande sen i 992 ! ! ! Lars-Ove
gör ett otroligt ideellt jobb inom alla
möjliga områden i klubben. För niirvarande
iir han tillsammans med Jan Hagman
inblandad i intensiva örhandlingar med
kommunen, med målet att fi hallen
renoverad.

I lJubbens divisionsspel har han deltagit
sen 80-talet. Hans spelstil gar ut på att
bollen skall avgöras på kortast möjliga tid.
Troligen 2ir Goran Ivarrisevic hans ftirebild.
De har i alla fall samma tålamod fran
baslinjen. . .

Hur han hinner och orkar med allting iir en
gåta med tanke på att han även iir
ordftirande i Stockholms Tennisftirbund,
Stockholm Open AIi, konsultftireningen
Sveriges Executive Search Konsulter med
mera.

Kanske iir knepet att han tar sig en "John-
Blund" framftir tv:n då och då. Något som
han själv ftimekar. Det äir dock efl tips vi
har fitt fran en vaniiglvis välunderättad
källa. . .

Information från
tävlingskommitt6n:

Följande tävlingar 2ir planerade under
varen:
18-27 /1 Inomhus KM
2212-313 NPTK Open (PoF 14 & 16)
10-1215 Varhandicapen
majijuni NPTK Open

Vi planerar även att utbilda vara
tävlingsjuniorer och alla andra som vill bli
domare. Detta 2ir planerat att ske under
juliovet eller i januari.
Vi åir i stort behov av tävlingsledare och

kommer under viåren att utbilda ett tiotal
varav Sra till örbundsnivå. Jag vore
tacksam om Ni medlemmar som 2ir

utbildade tävlingsledare berättar det ftjr
Bfugitta Ward så att vi kan be Er om hjälp
vid vara tävlingar.

Robert Melander

Pressto.pp Pressstopp
Johan Ortegren - En prima
fiirstärkning!!!

Näsbypark har i dagarna fitt en rillig
ftirstiirkning till spelartruppen. Det åir

Johan Örtegren som kommit till klubben.
Johan har bland annat wnnit flera 10.000
dollars tävlingar och kvalat in till
huvudtävlingen i Stockholm Open diir
hann vann ftirsta omgången iman Grosjean
blev ftir svår. Dessutom zir Johan en bra
"klubbkille". Vi återkommer med en
intervju i niista nummer!

Höstens Profil



Herrarnas A-lag

Efter att ha kommit tvåa i vårt eget

arrangerade SM-slutspel i augusti blev det
dags att äntligen göra come-back i
forbundsseriens division 1 inomhus. Detta
efter att spelat i division 2 i 5 år.
Den efterlängtade återkomsten sågs fram
med tillförsikt och inte blev vi sårskilt
besvikna. Nejdå tvartom, i den starka
konkurrensen i Division I norra som vi
deltog i, innehållande 8 lag, belade vi en
mycket hedrande tredjeplats. Vi vann 5 av
de 7 matchema medan 2 forlorades.
Förlusterna kom mot de 2 lag som
hamnade på de 2 första platserna i tabellen.
Ett av de lagen var Trollbäckens TK som
mycket rättvist vann serien i överlägsen stil
med idel vinster. För dem innebår det
kvalspel till elitserien senare i december.
På andra plats kom starka TK Hobby från
Eskilstuna.
Vi i NPTK besegrade alltså samtliga lag
som kom efter oss i tabellen. Bland dessa
kan särskilt nämnas Danderyds TK som

besegrades med 6-0 efier strålande spel
från vår sida i samtliga matcher.
Framfurallt minns man förstasingelns
Daniel Hammars vändning i avgörande set

efter att vid ett tillfiille i matchen lorlorat 9
raka games. STARKT !

Övriga segrar togs mot Sundsvalls TK,
Örebro SK, Upsala TK och Upsala
studenters IF TK.
Varje lagmatch bestod av 4 singelmatcher
och 2 dubblar.
I vårt framgångsrika lag har både
rutinerade högklassiga tävlingsspelare och
yngre lovandejuniorer spelat. Detta har
visat sig vara en lyckad mix. Det gäller inte
minst dubbelspelet.
Den rutinerade kategorin spelare bestod av
Jonas Elmbladh, Olle Lundberg, fuckard
Wernerhjelm och lagets speciella ankare
och bäste spelare Daniel Hammar.
Av de yngre dar samtliga går på
tennisgymnasier runt om i landet deltog
Stefan Borgh, Daniel Montaigne och Einil
Lindgren med den äran. För dessa 3

spelare betyder spel i seniortennrsens
förbundsserie oerhört mycket.
Rutin lrån lagspelsmatcher och förtrafflig
matchtråning.
Förhoppningsvis har vi med denna fina
tredjeplats etablerar oss i finrummet igen
och kan kanske sikta ytterligare något
högre kommande förbundsseriehöstar.

Under seriespelet var undertecknad,
Kenneth Bergbom och Johan Hedsberg
aktiva som coacher.

Herramas B-lag

Vårt B-lag deltog denna höst i division 3

mellansvenska (div 3 C).
Aven hår deltog 8 lag. Från division 3 och
nedåt i seriesystemet spelas 3

singelmatcher och en dubbelmatch.
Flera spelare gjorde klart godkånda
insatser med fina resultat. Goda exempel
på dessa är Nicklas Person och Mikael
Ekman. Ingen spelare gjorde direkt bort sig
men man hade nog lite till mans räknat
med ånnu bättre resultat både hår och där.
Vi hamnade slutligen på en {ärde plats
vilket nog fir ses som en liten men dock
missråkning. Målsättningen från början var
betydligf högre satt, men då alltfor många
spelare inte var tillgångliga tillräckligt ofta
av olika anledningar hamnade vi således i
mitten av tabellen.
3 segrar (samtliga på bortaplan), 2
oavgjorda och 2 förluster blev årets facit.
Förutom de 2 red.an nämnda spelarena
deltog även Pavel Zenkevitz, Ulf
Zacharias, Björn Sahlin, Richard
Wernerhjelm, Daniel Montaigne och
Fredrik Rogersten

Björn Stenqvist



Julavslutningen

Klubben vill passa på att tacka Ittr en
lyckad julavslutning. Det var kul att så

många kunde komma. Det var full fart i
hallen under julavslutningen. Inte mindre
Zin 180 st. kom!!!
Av dessa deltog 100 st. i
minitennisdubbelturneringen! ! !

För öwigt stod sjukamp,
servehastighetstävling, lotterier med mera
på programmet. Aila barnen fick även korv
och en lördagsgodispåse. Det var

iättelyckat!

En stor eloge till alla som hjälpte till, ingen
niirnnd, ingen glömd. Ett speciellt tack till
alla som skiinkte priserl!! Prisbordet var
dignande ! ! I

Bildema nedan: överst: Kajsa Haas, Charlotte
Lindqvist, Pia Lundberg, Merethe Fabricius slet
hela dagen i köke1. På bilden salanas [Ilrika Kocken
som även hon slet hårt i köket,.
Längst ned till våinster: Leo Kowalski spelade
julsånger inftir publiken och belönades med
dånande applåder! Liingst ned till höger: Före detta
Federation Cup spelaren Nina Bohm-Slarke
koncentrerar sig i puttningstaivl ingen.



Bildema: överst: Elisabeth liamftir spalschemat i minitennisdubb€ltumeringen. Miften:
juniorstipendium. Nederst: Bjöm Sahlin köper lotter av Johan Almeren



Bilder liån junioravslutningen: Överst servekanoniäen Sonya Haiggström tar emot Båbolatracketen av Henrik
Aaresom bevis på att hon runnit 14-års klassen i servehastighetstävlingen. Mitten: Minitennisdubbelspelet i full
fan. Nederst. Pool segrama i m initenn i snrmeringen.



För någ'a dagar sednn satl Kenneth och
jag och pratades vid över en kopp kafe om
tenni.s i allmcinhel och vår tennisklubb i
synnerhet. Kenneth stcillde då frågan: Kan
Du precisera vad de cildre veteranenm
utöver de bokade spelet på måndag och
torsdags .f.m glort _ft;r nytta.för klubben
under del gångna året. Jog tror del kunde
vara en inlressant artikel i Trontben under
rubriken:
Våra äldre veteraner
O.K Kenneth låt mig tanka till. Om vi
börjar med de bokade spelprogrammet i

hallen uppgår de till 750 bantimmar for i år
och som du vet på tider som hallen troligen
stått ganska tom och tyst. Utöver spelet i
hallen är vi som du vet flitiga gtister på

Näsaång under några f.m timmar på
sommaren. Om vädret tillåter blir det 120

bantimmar. Beträffande Näsaång har vi
tagit ett stort ansvar för att hålla i ordning
både utomhus och i klubblokalen genom
skötsel av rabatter, blommor, gråsltor
,buskar mm. Även städning av klubb-
lokalen efter avslutad sommarsåsong och
lövkattningen i host, då l0-ta1et veteraner
krattade samman 20 kubikmeter löv under

några timmar. Vidare har Lars Westerberg
varit flitig med målarpenseln for att ffi gul
fiirg på klubbhuset. Vi har också reparerat
åskådarbänkarna.
Som du hör blev det en hel del Näsa ång
jobb. Om vi skall återgå till tennisspelet
har vi deltagit i Roslagscupen mellan
Norrtälje, Åkersberga , Stora Wåsby och
NPTK. där vi plockade några poång
mindre än Norrtzilje och Åkersberga.
Under Stockholm ladies var vi ett gång
som stållde upp som chauffijrer for att
transportera tjejerna mellan hallen och
hotellen. Själv harjag också lyckats med
att fixa sponsorer som köpt skyltutrymme i
hallen för 2002. Får vi skryta lite tycker jag
laktiskt att vi uträttat en hel del för vår
tennisklubb under året.
Eller vad tycker Du?

John-Eric Dahl

Bilden nedan: Några av vara al,tiva iildre veteraner



Vuxengrupper:

Vi kör så det ryker i wxenkurserna. Vi har lyckats fi in några bra nya triirnre,. Henrik Aare
och Kristoffer Katkitz.

En eloge till vuxengrupperna på lördagar som har fitt stå ut med en hel del strul. Jag hoppas
att Ni alla har haft det kul med oss och att viss utveckling har skett.

Terminen avslutades med dubbelturnering och fika.
Ett mycket trevligt arrangemang tycker vi.

Ser fram emot nya terminer.

Kram Bjöm

Bildema nedar. Överst: Vuxentriinaren Bjöm Sahlin tillsammans med slutsegrama i dubbelturnedngen, Petra Almqvist och
Susanne Norell. Nederst: Idel glada leenden inör den stundande dubbeltunefingen.



STOD DIN FOR,ENING_ OCH
MILJöN

Varje år säljs bara i Sverige 2 miljoner
tonerkåssetter och 4 miljoner
bläckskrivarpatroner. Av dessa

återvinns endast l0 procent. Resterande
slängs trots att återvunna kassetter
fungerar alldeles utmärkt.
En metod har nu arbetats fram av Perfect
Print i Tåby som arbetat med återvinning
av skrivarkassetter i många år. Denna
metod gynnar miljön och ger ideella
föreningar en stor möjlighet att tjäna
pengar.
Hur fungerar det rent pråktiskt?
Medlemmar tar med sig en eller flera boxar
till sin arbetsplats, ett foretag eller
organisation och ber att fi stålla ut boxen
där. A{Airsiddn är att
företaget/organisationen istållet for att
slänga kassetter i papperskorgen lågger
dem i boxen. När den är full faxar
företaget/organisationen till Perfect Print
och meddelar att boxen är full. Perfect
Print ombesörjer hämtning av boxen och
ståller dit en ny.

För varje återvinningstlar kassett eller
bläckskrivarpatron betalar Perfect Print
mellan 5 - 30 kronor som går till vår
fiirening.

Bilden nedan: Det ,t inte bara på tennisbamn mån
har kul i tendshållen

Sedan i april i år har ett 50-tal idrotts-
ftireningar runt om i Sverige placerat ut
boxar i foretag-/organisationer med mycket
gott resultat.

Har Du frågor? Ring gärna Bo Haller (070

- 780 75 00) som tillsammans med Perfect
Print arbetat fram denna id6. Du kan också
läsa mera om iddn på
www. returntosender. nu.

Sponsring:

Det har inte hånt mycket under hösten på
sponsorsidan. inga förslag har inkommit
från alla aktiva tennismedlemmar.
Vi trodde att flera skulle höra av sig och
köpa skyltreklam för att göra reklam och
stötta klubben, Vi fårjobba lite hårdare
tillsammans, for Ni är vål stolta över Era
furetag och vill visa upp var Ni finns och
vad Ni sysslar med.

Var och en i tävlingsgruppen och i
styrelsen har fitt i uppdrag att szilja in en
reklamplats var så att vi kommer igång.
Målsättningen år att 20 skyltar ska vara på
plats i början av är 20Q2.

Vi arbetar även med att fa tagpä sponsorer
till våra olika tåvlingar. Kom gärna med
forslag så vi gör arbetet.
Lägg lorslagen i brevlådan eller lämna till
kansliet. Kom igen!

Hälsningar Jan Hagman

PS. Två nya skyltar är sålda. DS.



Björn regerar:

Rookieserien

Rookieserien for mig det år att fä igång
spelare som ånnu inte har börjat att tävla.
Men genom att {å spela matcher i en liten
men lugn atmosfår och få blodad tand
som leder till att man ska börja spela
riktiga rurneringar runl omkring i regionen.
Alla som har varit med har gjort ett myckel
brajobb, både elever och föräldrar. Så tack
så mycket lor alla kämparinsatser.

P15

Vi år fortfarande inte klara med serien.

NPTK har en poäng och Linköping har
noll poång. Så det kommer bli en

avgörande match om vilka som fir ta klivet
ner i gärdsgården. Vilket skulle vara riktigt
synd med tanke på att vi har ett slagkraftigt
lag nästa år.

Mattias Almgren har gjort fina matcher
men saknat det där sista för att kunna
knlta ihop saken. Helge var nära att ta ett
set på Fröberg (nr I -86) Biörck har
kämpat hårt men han har lagt om tekniken
i forehand vilket gör det svårt att fokusera
på matchen. Hagman maler.

Hoppas vi år kvar i tvåan nästa år också.

Skvaller

Jag var ute i ÄJ<ersberga med B-laget. För
det första så vann vi.
Men det värsta var nog att snålvargen Eric
Carlbom inte bjod på något. Vilket bidrog
till att jag och Utte bara breakade Eric.

Varlör Iår Kenneth alltid en liten ponion
och Björn en stor till lunch?

Matcha ihop paren:
Ragge Hilda
Kocken Anna
Biörcken Sofia

Klassiker från -97
En man spelade i divsionsspelet och vart
lorbannad och knäcker två racketar
(3 000 ) Drog iväg i ett jävla tempo varpå
han kommer tillbaka efter en kvart och
frågar om någon har sett hans schampo fbr
15 spiinn.

Daniel Montaigne har tagit körkort, Sofia
Ryniak har klarat teorin och kommer också
att {å körkort lore Björn. (Reds. anm.)

Kram Björn

Biiden nedan:
Bjöm Sal in med några bam fral teiurisskolan



TÄVLINGSRESULTAT

Det iir många juniorer som giort väldigt bra
ifrån sig i olika tävlingar under hösteq inte
bara de som nämns på nedanstående rader.
HiA fiiljer en kort sammanfattning. Bra
jobbat allihopa!
e Jonathan Andersson vann PS 12 i

Runspelen.
r Gustaf Helgesson vann Head Cup i

Tullinge.
. Mafiin Hagman och Mattias Almgren

vann PD 14 i Runspelen.
. Tina Lundberg vann FS 10i

Runspelen.
. Monserrat de Castro gick till final i FS

l0 i Rimbospelen
o Emil Lindgren kom tvåa i Nike Junior

Masters.
o Jonas Brobeck r ann PS l3 i

Tumbaspeien.

Tina Lundberg gick till fmal i Jenniki
Cup och Team Sportia Open.
Daniel Montaigne gick tiil semifinal i
vintertourtävlingen Viksjö Open.
Sofia Ryniak gick till final i Huddinge
Ladies.

Martir Hagman gick till hnal i
Lhköping junior open.
Erika Lundberg vann FS 13 i
Wasakonan open.
Nils Melander vann Sparvägen Open
och Head cup i Tullinge.
Jonas Brobeck och Nils Melander gick
till fmal i H&M Team Cup.
Emelie Lundgren gick till frnal i FS 12

i Team Sponia Open i Nomälje.
Hilda Melander ä ftir niirvarande
framme i filal i Trollbäcksspelen.



,27
Senior-KM

Anmcit rtig till 2002-års inomhus-KM. Nedanfaljer all den information som du behöver.

Datam J8 - 27 januari

Spehider Frcimst på helgerna

Start 100:- Jör singel
avgift 50:- for dubbel

Bollar Penn pro (gas)

Klasser 1- Heffsingel tr + kval ( 1*!-stt"'1,)n!d tdb.tålbt og -n,u b"s,,,* @taso!"rago*h)

2, Herrsingel B + kval ( övriga,clock ej juniorer )
3. Herrsingel C
4. Damsingel ( alla som vill )
5. Herrdubbel ( alla,**,."u",*.'7,t"u,tt1,-^t.g,i",',,a")
6. Damdubbel
7. Mixed
8. Generationsdubbel
9. Juniorveteransingel herrar 35

10. Veteransingel herrar 45

11. Veteransingel herrar 55

12. Veteransingel herrar 60 och öldre
13. Veteransingel herrar 70 och tildre
14. Veteransingeldamer
I5. Veterandubbel herrur 45 och cildre
16. Veterandubbel herrar 60 och dldre

Anmälan Skall skc på anmcilningslista i NPTK-hallen senast

torsdagen den 10 januarL

Förbehåll Obsewera att evl firbehåll skall lömnas vid anmiilan.

övrigt * Tövlingsledningen förbehåller sig rdtten qtt begrcinsa

antalet spelare/Hass vid för högt/lågt deltagarantal.
Man kan bara deltaga i två singel och en dubbel el. mixed.

Spelprogrcm anslås i hallen tisdagen den 15/1 efter H. 18.00.

Frågor * Ring NPTK-kansliet , tel 756 22 02.
LYCKA TILL !


