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"Jag vann" ! Hilda jublar efter vinsten i Sverigefinailn i Kalle-Anka Cup.
Fotograf Björn Larsson Ask



datum under
hösten!

2ir lov vecka 44.Detta
innebåir att det inte iir någon
j uniortråining den 26 oklober
tomden3november.

Det bl ir tennisskoletumering
preliminärt den 1l december.

Den årliga julavslutningen
blir den 14 december.

Vårterminen startar igen
isdagen den 7 januari 2003.

uxenkurser

Våra vuxenkurser startade
den 16 september

002. Vi spelar fram t o m
söndagen den 22 december.

uxenkurserna startar igen
isdagen den 7 januari 2003.

Vi har fortfarande några
platser kvar i gruppema. Ar
Du intresserad så ring till
kansliet, tel756 22 02 och

med Biörn eller Birsi



Ordföranden har ordet

Välkommen till en ny inomhussäsong !

Efter århundradets mest fantastiska och

Iånga period av tropisk sommarvärme

kommer starten av inomhussäsongen

kanske som en överraskning för många.

På samma sätt som våra tävlingsjuniorer
påbörjar höstterminen med fysträning och

grusträning på Näsaäng, är det kanske

många motionärer som vill fortsätta sitt

utomhusspel, även efter KM.

Men, ftots allt, nu har inomhussäsongen

päbOrjats och vi hälsar alla välkomna till
höstens tennislekis, tennisskola, vuxen-

kurser, gruppspel och kontraktspel.

Välkommen till nya omklädningsrum!

Under sommaruppehållet har den första

etappen i upprustningen av NPTK-Hallen
genomfö s. Våra omklädningsrum har

genomgått en fullständig renovering och

standardförbättring. Korridoren på botten-

våningen har blivit ljusare och trevligare

och vi hoppas att värdefacken i omkläd-

ningsrummen skall bli uppskattade.

Fortsatt upprustning av hallen nästa år
Under hösten kommer vi att fortsätta

förhandlingarna med kommunen om de

avslutande etapperna av hallens upp-

rustning. De omfattar dels ett nytt
uppv?irmnings- och ventilationssystem som

medför väsentligt lägre driftkostnader men

ändå bättre komfort. Dels en fullständig

ombyggnad av övervåningen med fönsttir-

partier i båda gavlarna - så att per$onalen

äntligen får dagsljus. Byggnadslov för
' dessa ändringar har redan beviljats.

Vi hoppas att både de tekniska installa-
tionerna och ombyggnaden av över-
våningen skall kunna genomföras under

nästa år med början i maj månad.

När dessa projekt är genomförda har vi en

tennishall som iir fullt i klass med de senast

byggda i regionen.

Vi hyllar klubbens svenska mästare !! !

Bland sommarens resuhat på tavlings-
banorna vill jag särskilt frarnhålla två som

bådar gott ftir framtiden.

Hilda Melander som vann Sverige-

finalen i Kalle Anka Cup i Båstad

Herrlaget (Johan Örtengren, Daniel
Hammar, Rickard Wernerhjelm och Emil
Lindgren) som blev svenska lagmästare

utomhus.

Betala klubbfakturorna i tid !

Klubbens ekonomiska resultat tir hyggligt.
Tennisåret som slutade 3016 gav ett mindre
överskott. Men vår likviditet/kassaflöde är

svag i skrivande stund. Det beror på att
utgifterna är desamma månad för månad

men att intlikterna ?ir obetydliga under juli-
september. När vi nu i september fakture-
rar träningsavgiftema ber vi Dig därför att

betala i god tid. I andra sammanhang ställs
ju oftast krav på att terminsavgiften skall
vara betald vid terminsstart.

Välkommen till årsmötet den 30/9

Boka redan nu in Dig för klubbens årsmöte

måndagen den 30 september kl 19.

Lycka til med Din tennis i höst !

' Lars-Ove Åkesson
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Atr en tennisspelare som iörsöker spela utan rackel förlorar är självklart. Men vinner han om han spe

lar med der tennisracket som år absolut båsL?

Nej, så enkeh är detju jnte. Framgång byg8er al1tid på att ha kontroll på at! varje enskild detal.j så att hel-
he!en är i perfekt trim. För en !ennisspelare gäller det såvål teknik, taktik, mental och iysisk styrka som att
skosulorna år rätt för det aktuella underlaget. Såmma sak gäller ditt företag. Att ha en sysLemplattform
som möjliggör att varje del i hela verksamheten kan hållas i bäslå trim. Vi på Svenska SAP AB berättar
gärna mer om hur den internetbaserade my.SAP.com kan bli exakt så väl anpassad till varje individuell
befatrningshavar€ pä ditt lö.etag så att ni blir en vinnande helhet i da8ens och lramtidens e business.

SAP ar varldens Ledande leverantor av integrerbara e businesslösningar. Cenom utt arbeta Lltifrån

mySAP.com, e-business Plattform, aörbätllar affärsmän över hela världen relatjonerna med kunder och

pårtners, samridigt som verksamheten opLrmeras Benom hela vardekedjan Över l7 000 foretag i 120 lånder

använder mer än 44 500 affarssystem iran SAP.

Las ner ,Nww.sap. can och www.sap.con/sweden



SM-GALD TILL A-LAGET

l\ntligen blev det som vi har långtat efter
och hoppats pä: SM-guld furhcryquuVl:
ldg. Defia stod klart sedan man besegrat
Lidköpings TK i finalen med 3-1.
Hela utomhussåsongen har varit lyckad där
skickliga insatser i kombination med en del
"stolpe in" har gjort att vi har kunnat bårga
SM-guldet. Man kan säga att utesäsongen
genomlorts i tre etapper.

Etapn l. Division 1: Här inledde vi
genom att besegra SoIK Hellas med 4-0
genom storsegrar i samtliga tre singel-
matcher samt dubbelmatchen. Dårefter
öljde två oavgjorda (2-2) matcher pä
bortaplan mot TK SAAB från Linköping
samt mot TK HOBBY fiån Eskilstuna.
Dessa poängforluster kunde absolut ha
kostat oss seriesegern men en mycket
avgörande 4-0 vinst mot dåvarande serie-
ledarna Linköping gav oss ett utmärkt läge
inför den sista matchen borta mot
Åkersberga TK. Våra spelare visste vad
som gällde. Vid vinst med 4-0 skulle vi
vinna serien. Våra rutinerade herrar visade
kyla och spelade hem matchen med dessa

siffror och seriesegern var i hamn.
Så långt i serien hade Daniel Hammar,
Richard Wernerhjelm och Olle Lundberg
varit de tongivande spelarna i laget. I
matchen mot Linköping gjorde även vår
högst rankade och bäste spelare Johan
Örtegren debut och han gjorde "rent hus" i
både sin singel- och dubbelmatch.

Etano 2. PLAY-OFF: Vid serieseger
stii.lls man som vanligt mot den andra
division I seriens segrare i den
mellansvenska regionen. Precis som forra
säsongen mötte vi Enebybergs IF. Skulle
det bli vinst igen?
Enebyberg mönstrade exakt samma lag
som vi besegrade förra året medan vi hade
helt ny laguppstållning mot dem den här
gången. Faklum var att vi endast hade-
tillgång till tre spelare vid denna tidpunkt
då övriga var skadade eller bortresta.
Richard Wernerhjelm, Daniel Montaigne

och Emil Lindgren lyckades dock vinna
sina tre singelmatcher i rihigt tuffa bataljer
som skulle kunnat sluta hur som helst.
Richard vann itvå jämna set 7-5,7-6 mot
EIF:s starke Anders Lindgren. Daniel låg
1änge under mot förre Nåsbyparkaren
Andreas Faehlman men kunde till slut
vända och vinna i 3:e set. Emil vann fiirsta
set komfortabelt mot ex-Nåsbyparkaren
Mikael Houlst och kunde även vinna andra
set trots två setbollar mot sig. Starkt gtort
Emil!
Dubbelmatchen spelades ej då det redan
var avgjort till vår fordel efter singel-
matcherna.

Etanp 3. SM-Slutsoel: Har man även
lyckats vinna p lay-off-matchen är man
kvalifi cerad for svenskt-Mästerskap-
Slutspel for lag. Här återstår endast fura (4)
lag från hela Sverige. Ett lag 1iån resp.
norra (Skellefteå TK) västra (Lidköpings
TK), mellansvenska (f{äsbyparks TK) och
från södra regionen (Malmö/Bellevure TK).

Malmö fick arrangera mästerskapet som
spelades den 10-11 augusti. Vi lorberedde
oss så gott vi kunde och tidigt fredagen den
9.e styrde undertecknad NPTK-laget i en
stor och rymlig bil ner de 63 milen till
Malmö. Vår spelartrupp bestod av Johan
Ortegren, Daniel Hammar, Richard
Wernertrjelm och Emil Lindgren. En
lättare träning den kviillen på match-
banoma och med de rätta matchbollarna
(wilson CD) genomlordes.
Tidigt på lördagsmorgonen lottades
slutspelet. Vi G\IPTK) blev lorstaseedade
och lottades mot Malmö/Bellewe TK. En
ganska otäck lottning egentligen med
hänsyn till att de var det enda riktiga
hemmalaget och förväntades ha ett riktigt
stark lag. Det hade de också men de räckte
inte till mot oss. Johan Örtegren NPTK
vann en thriller med 7-6 i avgörande set
mot starke Anders Pålsson. Vår Daniel
Hammar vann med 6-1 i skiljeset mot Dan
Stenquist i den andra singelmatchen.
Tredjesingeln förlorades av vår Richard
Wernerhjelin trots bra spel mot Jimmy



Wallin. I dubbeln visade Örtegren och
Hammar for vår del genom mycket bra
spel att genom två raka set spela NPTK till
final.
Slutresultat i semifinalen således NPTK-
Malmö/Bellevue 3-1.

I finalen på söndagen ställdes vi mot ännu

starkare Lidkopings TK som i sin semifinal
lätt besegrat Skellefteå med 4-0. I forsta
singeln visade Johan Örtegren vilket
heltidsproffs han är. 6-3,6-2 mot Johan
Karlsson.
Daniel Hammar hade tyvärr en av sina
sämre dagar i singeln och fick se sig
besegrad i två set mot vänsterhänte
formstarke sluggern Johan Brunström.
Richard Wernerhjelm spelade starh på

tredjesingeln och vann en lång och tuff
tresetare mot Peter Oredsson.
2-1 till oss således efter singelmatcherna.
Nu väntade en helt avgörande dubbel-
match. Lidköping ställde som väntat upp
med sitt mycket starka dubbelpar
Brunström/Oredsson. Vi valde att behålla
samma dubbelpar från semifinalen trots
Hammars mindre lyckade singelinsats
timman tidigare. Matchen blev från början
till slut en riktig höjdart ilistallning
Suveränt dubbelspel från forsta till sista

boll av båda paren. Lyckligrvis vann vi
forsta set med 7-6 efter tie-break. Ett lika
jämnt andra set avslutades med att vi
lyckades bryta Lidköpings (Brunströms)
serve vid ställningen 6-5. Slutsiffrorna i
dubbeln alltså 7-6,7-5.
Slutresultat i SM-finalen: NPTK-
Lidköpine 3-1.

Stort jubel bröt naturligtvis ut i vårt härliga
NPTKJäger.
Efter prisutdelningen blev det sång och
hoppdans i omklädningsrummet. En
mycket glad och belåten undertecknad som
coachat laget och masserat spelama efter
bästa förmåga tog en alvedon och

ltterligare några glas vatten efter en ny-

dags gastkramning och anspänning och
körde ett mycket lyckligJ NPTK-lag
tillbaka till Stockholm där vi var tillbaka

vid midnatt med SM-guld-plakettema i
säkert fowar.

Tänka sis - Näsbvnarks TK svenska
mästare utomhus 2002.

B-LAGET

Vart BJag som forra säsongen vann
division 2 gjorde debut i division 1. De
spelade således i samma division som vårt
A-lag men i den andra mellansvenska
serien som vanns av Enebybergs IF.
Vi ska naturli$vis inte ha så mycket att
hämta i en sådan stark serie och hade inte
det heller. En målsättning innan serien
startade var att om möjligt kunna vinna
något set här och där. Vi lyckades klart
båttre än så.

I hemmamatchen mot Gefle Tk blev
slutresultatet 2-2 vilket är sensationellt bra.
Övriga matcher forlorades programenligt
mot Tumba, Enebyberg och Huddinge med
4-0. Falun besegrade oss "bara" med 3-1 .

Tappra välspelande kämpar hos oss var
framfor allt Pavel Zenkevitz, Gustav
Helgesson och Fredrik Rogersten som fick
mycket bra och viirdefull matchträning.

Björn Stenqvist

Bjöm Stenqvist



Klubbmästerskapen utomhus
KM ägde rum i augusti under Henrik Aares
ledning. Många jämna matcher var det som

spelades under kamp och skatt!?

Finalresultat
HSA

HSB

HSC

HS 35

HS 45

U Zacharias
7-5 6-1
A Svensson
6-1 1-6 6-3
H Lovdn
6-1 6-1 6-3
S Mattsson
4-6 7-6 4-3 uppg.
A Björklund -H Fries
6-3 6-0

GenerationsdA o P Björklund-A o P Follin
6-4 6-4
S de Castro -C V Peders.
6-3'7-5
C V Pedersen -V Haas
6-0 6-2
R Hoddn -J Kjellman
6-2 6-3

Grattis alla KM-vinnare! !!

-O Widgren

-J Svedin

-L Lundberg

-H Wittgren

PS 86-89

PS 90-91

PS 92-93

A-laget jublar efter SM-segem
Johar Örtegren, Rickard Wemer\elm. Emil
Lindgren, Bjöm Stenqvist (coach) o Dadel
Hammar

Tre vise miin filosoferar på.
Näsa,ing, ell€r?



Snabbt fotarbete
ger bättre mat!
Som tennisspelare är du van vid snabba förflyttningar: Ta med dig det beteendet

nästa du gång du går och handlar: Genom att fytta dig någon decimeter när du

står framför varorna i butiken gör du kanske ett ekologiskt val. Det är inte

bara bra för miljön utan garanterar även att du får i dig

mat av den bästa sorten. Och det behöver du för

att kunna hälla fotarbetet pä topp. Lycka till! 
.

l&,

,rir.r: &ffiWtl

KONSUM



27/TO - 3/T1 BJUDER VI
PÄ TENNTsFEsI
STOCKHOLM LADTES, JUUTÄ
CUP, DIVISION I HERRAR.

ALLT I NPTK:s
TENNISHALL!!!

STOCKHOLAA LADIES HOS
oss r6EN!

Det har blivit en trevlig tradition att vi
arrangerar 1 0. 00O-dollarstävlingen
Stockholm Ladies i månadsskiftet
oktober/november.

Alla som varit på plats for att titta på

tävlingen har varit överrens om att det var
eu våldigt trevligt inslag med internationell
damtennis i vår hall.

Det var glädjande att se hur många
medlemmar som kom till hallen för au titta
på matcherna.

Det känns som om att intresset for
damtennis blir allt större både
internationellt och nationellt. I somras
lyckades ju också vårt damlandslag med
bragden att hänga kvar i elitdivjsionen i

Federation Cup (motsvarigheten till
herrarnas Davis Cup.)
Förra året vann svensk damtennis stora
påläggskalv Sofia Arwidsson! Sofia som i
ovannämnda Federation Cup slog topp-20
spelaren Patty Schneider från Schweiz!
Förhoppningsvis kommer hon lor att
ftirsvara sin titel!
Kanske hittar den svenska forbunds-
kaptenen Maria Strandlund nägra nya
stjiirnskott i årets upplaga av Stockholm
Ladies? Kommer just Du ned till hallen
och tittar så kanske Du sen kan berätta om '
att du sett den nya Åsa Carlsson eller den
nya Williams!

ICA-KURIREN CUP
Ica-kuriren cup är en distrikståvling där
finalen skall spelas samtidigt som
Stockholm Ladies, precis som pojkarnas
distriktstävling Pirres Pokals finalspel går
under Stockholm Open.
Ovanstående tävling är en distriktstävling
för tolvåriga flickor. Efter två tidigare
sammandragningar är man nu framme vid
finalspelet. Finalen spelas mellan
Stockholm och Skåne. Finalen består av
två singlar och en dubbel och spelas under
en dag. Extra kul ur näsbyparksperspektiv
är att Björn Sahlin är coach for laget.

SAM,I ANDRAGNTNG

DIVISION I HERRAR 4-5/Tt
Som ni kanske minns lyckades vårt herrlag
hänga kvar som nykomlingar i division 1. .

Division I norra består av åtta lag som
under tre helger spelar på två platser per
helg. Enan fir chansen att gå upp i

elitserien. Sjuan och åttan frr möjlighet att
kvala sig kvar i division L Den 2-3/11 när
vi står som vård spelas två lagmatcher på
lördagen och två på söndagen. Varje
lagmatch består av $'ra singlar och två
dubblar.

Å,rets målsättning är att etablera sig i
division Men samtidigt kijnns det som vi
har ett jämnt och bra lag, med Johan
Örtegren som spets, så det Zir mojligt att vi
kan höja målsättningen efterhand.
Konkurrensen om platserna är stor. Våra
rutinerade seniorer jagas av ett helt koppel
duktiga juniorer.
Kom ned till hallen och heja fram
herrlaget!

Viktiga datum ftir Dig som vill titta på
bra tennis!
25110 Förkval Stockholm Ladies
271 - 28/10 Kval Stockholm Ladies
29110 Huvudtävlingen Stockholm

31/10
1n r

2/11
3/11

Ladies startar
Final Julia Cup.
Final Stockholm Ladies
Näsbyparks TK - Divl herrar

' Näsbyparks TK - Div therrar



Båstad tennis

Den 11 juni kom de första snuttisarna till
Båstad. Jag mötte upp vid stationen. Där
var Jonathan, Nisse, Erika, Jonas och
Anton. Även Matte och Martin slöt upp
från annat hå11.

Träning på kvällen där Jonathan skulle
springa på en stoppboll av Martin. Det
sh-rlle han inte ha gjort. Jonathan stöp i
backen likt ett JAS plan.

Till lasarettet i Ängelholm. Hem
påfoljande dag. Trist!

Vi är inget litet gling som spelar tävlingar i
NPTK längre. 24 stycken deltog och några
idubbelklasser.

Dags att sova Monserral och Charlotte

Att spela tennis i Båstad är inte bara tennis.
Det är åven många små ffigelungar som 1är

sig flyga själva, vilket är helt underbart att
se.

Några prestationer är värda att nåmna.
MiniTini semi i dubbel. Systrama
Willjams (Häggström) semi i F18 Sonya
semi aven i F16. Emil guld i P18 dubbel.
Gustav guld i P168.

Det var härligt att fi lolja med och se barn
växa på och utanför banan.

Kram Björn

Mattias och Martin med tjejbesök på rurffnet?!



SERJESPEL VETERANER

Yära2 äldre veteranlag, henar över 45
och 55ar vann båda sina serier. H45
laget vann div2 efter en spännande
seriefinal mot Järftilla diir Anders
Björk lund och Lasse Nordström
lyckades vima den avgörande dubbeln
med 7-5 i tredje set. Övriga spelare i
laget var Pä Svensson och Jan

Rydegran. I och med segem spelar
laget i högsta serien nästa år.

NPTK har inte haft något H55 lag
utomhus de senaste åren så när det
gjordes en nystart i varas fick laget
börja i den lägsta serien div 3. Det blev
en överlägsen serieseger så målet är att
snabbt nå högsta serien även utomhus.
I laget spelade Ulf de Faire, Staffan
Söderström, Börje Skånberg och
Tommy Ekman.

INDIVIDUELLA VETERAN
RESULTAT

Anders Björklund: final i SM singel
H 50, vinst i dubbel H50, final i
Globetrotter Veteran Cup H50

Anders Svensson: final i
Veterancupen Åkersberga. H50.
semifinal i Globetrotter Veteran Cup
H50, vinst i veteran DM H50.

Staffan Söderström: final i
Veterancupen Åkersberga H55, vinst i
Globetrotter Veteran Cup H55.

Ulf de Faire: vinst i Globetrotter
Veteran Cup H60

GLOBETROTTER VETERAN
CUP

Var egen traditionella veteran
turnering på Näsaäng under juni
lockade de flesta av Stockholms
områdets bästa veteraner i åldrarna
ftån 35 till dryga 60 år. Många bra
matcher spelades i dct vacka
försommar vädret och glädjande nog
fick NPTK två vinnare. Staffan
Söderström vann klassen över 55 ar
och Ulf de Faire klassen över 60 år.

Två av klubbens liamgångsrika veteraner:
Anders Svensson & Ulf de Faire



Information från äldre veterangänget

Vi hoppas att alla medlemskolleger i
NPTK haft en skön sommar, (skulle det
foresten gå att undvika med det härliga
sommarväder vi fått uppleva i år?)

Vi i äldre veterangänget har varit igång
med tennisen hela sommaren både med
spel på Näsaång och i hallen, där vi har

samsats med byggjobbare, målare,
rörmokare m.fl.. Men med vetskap att vi
snart fir nya fina dusch- och omklådnings-
utrymmen har vi tåligt accepterat
förhållandena. Nu planerar vi och ser fram
mot höstens aktiviteter. Som vanligt
innehåller det ett ganska brett program:
. Som jag nämnde i {brra numret av

Tromben har vi ett antal kolleger som
fyller jämna år och de skall firas.

. Vi skall ha klubbmatcher i Upplands
veterantour mot: Norrtälj e (borta),
Åkersberga (borta) och Stora Väsby
(hemma)

e Vänskapsmatch mot Mälarhöjden
hemma

Naturligtvis skall vi som vanligt spela i
hallen måndag & torsdag förmiddagar
mellan 9 och 12. Vi hoppas bli full styrka
så att vi behöver alla fem banorna de flesta
dagarna.

Så antar vi att Kenneth behöver någon
hjälp vid Stockholm Ladies och Elisabeth's
uppmaning att ta ett och annat krafttag vid
höststädningen på Näsaäng skall vi också
hörsamma.

Ha en kul tennishöst!
Hålsningar
Äldre veterangiinget / Jofur-Eric Lund.

Presstopp presstopp presstopp !

Björn Stenqvisl cir numera inte bara
nybliven far utan också nygift med sin
Katarina

Ndsbyparks TK ber att.få gratulera!

@



Coop Junior Trophy

Efter ett ihärdigl arbete av Kenneth så fick
vi namn och sponsor till vår
sommarturnering, Coop Junior Trophy,
härligt l, och ett stort tack till Kenneth.
(även vinnarna blev nog våldigt glada !)

Tåvlingen som i år har fllttats till i slutet
av Maj och början av Juni från i milten av
juli tycker jag slog väl ut och förordar att
tävlingen permanentas på den nya
tidpunkten. Vi bör utöka tävlingen att åven

omfatta FD/PD i samtliga klasser, vilket
kan ses som ett förslag till nästa år's
tävling.

Tävlingen omfattade FS,{PS 12,14, l6 och
18. Där deltagarantalet var ca 140 st . Med

;{
åtå$å

tanke på att vi konkurrerade med ett antal
etablerade tävlingar så var det mycket god
uppslutning. Tävlingen ligger rätt i tiden
och nu när den etablerats så räknarjag med
en ökning av deltagarantalet till nåsta år.

Jag vill rikta ett stort tack till alla som
hjälpte till med- och omkring tävlingen !

Våra ambitioner att utbilda fler
tävlingsledare och matchövervakare har
inte lyckats och vi fir göra ett nltt försök
nu i höst. Jag vet att det går en tävlings-
ledarkurs i början av oktober så vi fir sikta
på den. Vi behöver minst fyra frivilliga ! ! !

Anmäl er till Birgitta eller mig.

Robert Melander

.*



Sommarens profil
Att välja ut en profil bland alla klubbens
eldsjälar år aldrig lått. Den har gangen har

valet fallit på Henrik Aare. Henrik har
många roller i klubben:

. Han är en uppskattad tränare cirka
20 timmar i veckan för både bam
och ruxna i klubben.

. Han har under våren och sommaren
ansvarat för våra utomhusbanor på

Näsaäng. Det innebär många roller;
Banskötare, tävlingsledare,
caleteriaansvari g. tenni stränare.
lekledare, ansikte utåt med mera.

Henrik sköter alla sina uppgifter med

bravur och är alltid glad och trevlig.
Tillaggas skall att Henrik har haft väldigt
god hjalp av Alf Sandberg nere på

Näsaäng.
Eftersom Henrik har så många olika roller,
år det många medlemmar som kommer i
kontak med honom. Därför tycker vi att
det iir på sin plats med en enklare
presentation av Henrik.

Henrik som i år fyllt 30, har som Ni kan se

ovan många strängar på sin lyra.
Undertecknad har haft "koll" på Henrik i
många år. På 8O-talet var han en mycket
dulrig junior från Djursholms TK. På den

tiden skulle Henrik tävla om allt; Vem
kunde äta upp lunchen snabbast. springa

snabbast till toaletten osv.

Henrik orngiven av några av
sommaren's lågerdeltasare

Ett båttre foredöme än Henrik fanns inte.
Han gav alltid allt och gav aldrig upp innan
sista bollen var slagen. Att säga att Henrik
var/är en säker och tålmodig spelare år
ingen överdrift!!1... Som junior hade
Henrik inga håmningar, vad gäller
bollning. Om Henrik förlorade forsta set

med 7-5 eller 7-6 visste man att han skulle
vinna matchen. Då var nåmligen
motståndama redan både fl,siskt och
mentalt utslitna... Som trdnare visste man

att tidsprogrammet skulle bli forsenat om
man åkte ut på en tävling och hade en
spelare som skulle spela efter Henrik!
Hans längsta match är en fura timmar lång
match mot den gamla Näsbyparkaren
Fredrik Axsäter.
Efter avslutad juniorkarriär fick Henrik
chansen att via ett scholarship kombinera
studier med tennisspel på Flagler College,
s:t Augustin i Florida. Där utbildade han
sig. till B A lFil Kand) imedia

Hans främsta meriter är vinst i Senior-DM
1989 (mot Fredrik Arsäter i finalen)
Senior Player of the Year i NAd division
i. Henrik har åven tävlat flitigt i Frankrike.
Som båst var Henrik rankad fl'ra i

Stockholm och som nr l5 i Sverige.

Idag har krogens konung lugnat ned sig
och blivit en stadgad, nyforlovad sambo!
Hon som har lyckats med att få Henrik att
stanna hemma både på fredag - och
lördagskvällarna heter Ulrika.



KALLE ANKA CUP 2OO2 I BÅSTAD

Jag ska beråtta om en hårlig och spzinnande

vecka som jag kommer att minnas i hela mitt
liv

En söndag i mitten av juli ringde
väckarklockan 6. I 5. Mamma skjutsade mig
och pappa till Göteborg. Jag skulle åka till
Båstad ör att delta i Kalle Anka Cup.
Det pirrade i magen och jag visste inte riktigt
vad som väntade mig.
När vi kom fram till Båstad checkade jag in
på pensionat Enehall och pappa på ett
vandrarhem. Livet iir inte alltid rättvist.
Ganska direkt hade vi samling med våra
tränare Mathias och Daniel. "Giinget" jag
tillhörde bestod av 6 spelare, en kille och en
tjei fran åldersklasserna 11, 13 och 15 år och
våra tränare forstås. Föråldrarna fick vara
med på vår gemensamma genomgång varje
kväll, men sen fick vi vara ifred.
Vi hade några regler som vi skulle ölja. Det
var att vi skulle lägga oss senast k1.21.00 och

släcka 21.30. Vi skulle stötta och titta på

varandras matcher. Vi fick inte åta glass,

godis och dricka läsk. Den sista regeln var att
vi skulle äta ordentligt.
Jag bodde tillsammans med "Mickan' och

Sofie. Eftersom jag är yngst fick jag
naturligtvis välja säng sist (vänta bara tills
min tur kommer). Mickan och Sofie var hur
"sjyssta" som helst och tog verkligen hand

om mig.

Vad hände mer under veckan?

* Invigning av Kalle Arka Cup på

centercourten innan Swedish Open
finalen. Vi fick också titta på finalen.

+ Välkomstparty for alla.

+ Det fanns en hoppborg uppstiilld bredvid
banoma hela veckan

* Godis och glassregn varje dag, vilket blev
en jobbig situation for mig

då jag fick samla till pappa istiillet Jag hade
ju örbud.

* Trekampskväll mellan oss juniorer och
seniorerna (foräldrama). Den

var mycket rolig, trots att vi forlorade.

Nu till sjrilva tävlingen:
Jag var verkligen laddad infor varje match
och mitt mål var helt enkelt att göra mitt
båsta. Om jag skulle förlora, så visste jag
åndå att jag hade kämpat.
Jag deltog inte bara i singeln utan också i
mixed dubbel tillsammans med Emil Tzenov.
I finalen mötte vi Göteborg och vann med 6-
3,6-1.
I singeln gickjag också till final och
besegrade då Vendela Fridell från Göteborg
med 6- 1, 6-2.

Jag är givetvis väldigt nöjd över mina segrar.
men att bara fä vara med om en riksfinal i
Kalle Anka Cup och allt som hände
runtomkring var minst lika mycket vart for
mig.

Av Hilda Melander



Damer och nästan slutspel.

Sofia Håggström, Zofia Ryniak och Sonya
Haggström blev uttagna för att spela mot
SoIK Malarhojden, vår sista och avgörande
match innan eventullt slutspel. Matchen
spelades borta på Farsta tennisbanor och
matchen startade klockan 12.00 den 1 juni,

en av dom varmaste dagarna denna

sommar.
Damlaget spelar i division 1, en division
som består av blandat motstånd. Tyvårr
ofta lag med ganska ovana tävlingsspelare.
Men denna gång blev motståndet något
annat !

Tre tuffa och vålspelande tjejer som alla har

spelat college tennis på hög nivå. Alla med

ett bra och stort spelregister samt ett stort
sjalr,frrtroende.
Alla tre singlar spelades samtidigt och alla

matcher var otroligt välspelade och jämna.

Vatten, solfakor, handdukar på huvr,rdet

och alla tiinkbara trix, för att inte drabbas

av trötthet.
Aiia gjorde fantastiskt bra ifrån sig. men

ibland sätter motståndaren stopp och man

kommer inte hela vågen fram. Ingen
spelama behöver kånna sig besviken över
resultatet eller forlusten.
AIla gjorde en superbra insats.

Resultatet i varje enskild match blev
folj ande:

Sofia Häggström-Pia Lena Ander-. 2-6,3-6
Zofia Ryniak -Helena Karlsson: 5-7,2-6
Sonya Håggström -Åsa Duneborn: 7-6,

1-6,6-2

Sofi a,/Sonya -Pia Lena/IJ.elena: 2-6 "4-6

Maj och sommarkurser

Under klubbens majträning kan elever i
tennisskolan prova på att spela både 2 eller
3 gånger i veckan. Många valde att bara gå
en gång i veckan, men intresset for två
timmar var absolut störst.
Eft er majträningen startade sommarens
läger i samma anda som forra året ! Totalt
deltog 129 bam i årets sommarskolor. Vi
har naturligtvis spelat massor av tennis och
{ått många glada skratt på vägen.
I juni månad blev vi tvungna att några fi
dagar spela inne i hallen tillsamman med
alla byggnadsarbetare. Men trots "slammer
och oväsen" fungerade allt jättebra !

Augusti månad bjöd på sol från en klarblå
himmel med nästan tropisk värme.

Alla elever skall ha en stor applåd för sin
iver och spelglädje och kämpargnisra i

denna "tropiska hetta''. Ni har varir
jatteduktiga !

Åven ett stort TACK, till Helen Montaigne,
Henrik Aare, Daniel Montaigne samt "den
något annorlunda påklådda" Magnus
Emerberg. Samt Jan Borgström som höll i
tyglarna under maj månad.
Ni har gjort ett fantastiskt jobb hela

sommaren !

Elisabeth



SM UTE I LOMMA

Tåget gick till Lund 1 augusti. rätt till
turistmelropolen Lomma Camping
Nisse, Jonas och Jonathan skulle försöka
kvala in i P14. För Nisse och Jonas var det
tack och hej - leverpastej i forsta
omgången. Men Jonathan vann hela kvalet
och var därmed inne i huwdturneringen.

Martin, Matte och Jonathan i
hur.udturneringen i P14. Martin fick möta
Jonathan i forsta. Ett derby helt enkelt.
Martin vann 6-0, 7-5 efter ett hårt andra
set. Matte hade kanske lite italiensk
pastasås i mungiporna när han åkte på däng
av Tim Göransson.

Hilda spelade fin tennis. Mötte Paulina
Kristoffersson i 8/1. Hilda hade 5-2 i
avgörande set men lyckades tyvårr inte
knyta säcken. Torskfilö.
Starkt av Hilda att komma igen i dubbeln.
Där hon nådde semi med hennes
vattensprutande kompis Josefi n.

MiniTini mötte Maria Klein. Mini
kämpade som en terrier men Marias slag
var ör tunga.

Om man ska sammanfatta SM så tycker jag
väl att ingen gjorde något utöver det
vanliga. Det är bar att ta nya tag.

Kram B jöm

UTHYRBS!
Abonnemang bana 5 i
NPTK-hallen onsdagar kl
20-21 uthyres säsongen
2002/2003

Nina Nithenius
Tel: 08-755 47 06
Mobil: 073-914 84 35

LAGENHET

Nåsbyparks Tk tir i stort
behov av en lägenhet. Har
Du,A{i några
idder/kontakter så ar vi
mycket tacksamma om Ni
hör av Er till kansliet på
telefon 7 56 22 02 .

TRAINER TILL
STOCKHOLM
LADIES !

Vi behöver någon som
kan finnas på plats under
tävlingen och hjalpa till
med tejpningar, enklare
rådgivning och ev.
massage med mera. Vi år
mycket tacksamma om Ni
kontakar kansliet på
telefon 7 56 22 02

Tina tycker det :iI kul att vala ute på



Ovriga resultat
På annan plats i tidningen har Ni kunnat
läsa om Hildas Kalle-Anka vinst,
Näsbyparks Lag-SM guld, DM liamgångar
med mera. Men det är många andra som
skött sig med den äran. På grund av
utrymmesbrist kommer här i punktform en
del övriga insatser. Siikert är någon glömd.

o Mattias Almgren var glödhet under
några majveckor. Vinst i Coop
junior Trophy PS 14, semifinal i PS

16 i samma tävling, final i Uppsala
och semifinal i Jårfiilla Open.
Dessutom zir han med i
stockholmslaget i Pirres Pokal som
spelar final under Stockholm
Open..

o Martin Hagman vann PS 15 i
Åkersberga och var i final mot
Mattias Almgren i PS 14 Coop
junior Trophy.

. Tina Lundberg var i final i Kalle-
Anka Cup i distriktståvlingen mot
Hildal Veckan dårpå vann hon FS
12 i Coop Junior Trophy.

o Jens Almgren gick till final i PS 12

i Coop Junior Trophy.
. Nils Melander tog några riktiga

skalper, gick till final i
Smedslättsspelen och i
stortävlingen KLTK Cup.

. Jonas Brobeck och Jonathan
Andersson skall möta varandra i
finalen i Mcdonalds Cup.

o Anton Norell gick till semifinal i
PS 14 i Tellus Hjulspel

. Gustaf Helgesson gick till semifinal
i PS 16 i Coop Junior Trophy.

o Nils Melander och Jonas Brobeck
fick representera Team Stockholm i
Skånecupen.

. Erika Lundberg togs ut till Svenska
tennisforbundets Federation Cup
skola.

o Mattias Almgren och Martin
Hagman togs ut till Svenska
Tennislorbundets Davis Cup sliola.

o Vi vann fem klasser i ICA
Kvantum Cup i Åkersbergal:
Fredrik Rogersten (PS 18), Daniel
Biörck (PS 16), Martin Hagman
(PS 15), Jonathan Andersson (PS
13) och Tina Lundberg (FS11).

JDM UTE
An en gång visade vi prov på en enorm
bredd på juniorsidan. Mattias Almgren
gick till final iPS 14. Anna Haller (FS16),
Sonya Häggström (FS 16) och Hilda
Melander (FS 12), gick alla till semifinal i
JDM. Dessutom var Martin Hagman och
Mattias Almgren i final i PD 14.

KALLE-ANKA CUP
Det var inte bara Hilda som skötte sig med
den äran i världens största tennistävling. I
Kalle- Ankas distriktstävling var det flera
som visade framöttema.
Jonas Brobeck (PS 13), Nils Melander (PS

13), Erika Lundberg @S 13) och Charlotte
Fabricius (FS 1 1) gick alla till kvartsfinal i
Kalle-Anka Cup! Att det sen var en ren
Näsbyparksfinal i FS I 1 mellan Hilda och
Tina gjorde ju inte saken sämre!. . .

DEMENTI
I forra numret av Tromben utsågs Anders
Björklund till vårens profil. Nöjd
lorklarade han att det inte fanns några
"skandaler", "historiel' om honom. Detta
upprörde vår "gamle" storspelare Fredrik
Axsåter numera boendes och arbetandes i
USA. Som berättade att Anders minsann
har lyckats med en hel del under åren.
Bland annal berättade Frcdrik om när
Anders en gång i full panik väckte sina
rumskamrater och trånare och förklarade
att de hade lorsovit sig. Klockan hade helt
enkelt inte ringt och nu var det bråttom till
de tidiga morgonmatcherna!
När Aaders och de snabbt paklädda
rumskamraterna kom ned till receptionen
var klockan halv tre. På natten. ..
Redaktionen beklagar de felaktigt lämnade
uppgiftema i fcirra numretl



STÖD DIN FÖRENING - oCH MILJÖN

Varje är säljs bara i Sverige 2 miljoner tonerkassetter och 4
miljoner bläckskrivarpatroner. Av dessa återvinns endast 10
procent. Resterande slängs trots att återvunna kassetter fungerar
alldeles utmärkt.

En metod har nu arbetats fram av Perfect Print i Täby som arbetat med
återvinning av skrivarkassetter i manga år. Denna metod gynnar
miljOn och ger ideella foreningar en stor möjlighet att tjiina pengar.

Hur fungerar det rent praktiskt?

Medlemmar tar med sig en eller flera boxar till sin arbetsplats, ett
f0retag eller organisation och ber alt fa ställa ut boxen dzir. Afftirsidön
iir att foretageVorganisationen istället för att sl2inga kassetter i
papperskorgen lägger dem i boxen. Niir den tir full faxar
företageVorganisationen till Perfect Print och meddelar att boxen iir
full. Perfect Print ombesörjer hiimtning av boxen och staller dit en ny.

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

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

Har Du frågor? Ring gåima Bo Haller (070 - 780 75 00) som
tillsammans med Perfect Print arbetat fram denna idö. Du kan också
läsa mera om idön på www.returntosender.nu.


