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Vi bcsöker tennislekis!

Så gick det i JSM och VSM!

lnbjudan till KM och Vårhandicapen!

Vårbruk på Näsaäng!

Reportage från KM!

Stefan Åslins tränartips!



CIRSFORÄ ni IlEli H,4.tr O'{&ET'
iintlgen år'vären här och vi råriiiar oss cte
sais()ngeJr som.jag anser är det klaft arevligrste
iiden 1ör iennis. Snarf korlmer vi åtir att kun11a

Lrilltr 'Icl.';..r tilr ttt.:bl,tr,,t pu \ri.u,in;
KornnrrLncn har dragit ti llbaks upl:siigninecn
sonr vi fick i vår hand 27dec :006 så nu li:rlrns
det spiinland* irlt fä planera iniill komnrancle
utomhussäsorrg.

&lyckcl har hiinl rfier uppsaignirgcn.
Tillsämmans har vi kämpa1 lör alt 1i ibrtsritia
vår'velkslnrhet på Naisalilrg och till slut har-r,i
l\ckrls {- Lot"nr,,tt,n l..rlilrL.m:r l.r rrrJrl
tankar. '1.4{lK alll },i sorn pir ett cllcr annai
raitt lijållte till med dettal

\ii arbetar nu med art ibrsiikä fii till ett l0-iirs
ä\,1a1 rned honrmirrien så arl vi lättar-c ska
kurna skapr en l?ingsiktig plalering 1'ör

Nåsaäng- Vi vet a1l dr:1 fi{rrs en he1 del att gör;i
och vi licmner inon kort ata presentera olika
ålgärdc: on r.ad so;:r behijvcr göras in{ör
liamlitien.
\ i trr,r;,it rr:(J t'!l it'.ir) il\r.rl lur!m,r-\ i

ilittär. et1 knnna hitta sponsorer. kunl]a söka
bidrag r.ltn. rrcn vi behöver iivcn llr
mcdlciumar som komrrrtrr nrstl id*er. I(anshe
har ni nirgol ni vill sponsra nlecl osr'. l;r
konlali rr cC .Toach im i-Iaas i s1 1.'re lscn son.r

hål tel i denna fiirga. r,i air glaria 1ör alla hiilli;la
idierl

Fiir,.1:e lret i rari har NPTI{ lått i uppdrag:lt
rrrangcra I;ådc l{alle Ånka ['up lilr l]ickor
..:mr l)\t lj;f t:-år'in;,rr. l(.inrr.,,rrt litt lul' \-i
har iåtl rrr-vcket beröm fiir ar':-engerranqerl äv
tär,liiigarna ocl lör de;r r.rrCer'l:ara allAggning
yi har iel*g nere på Näsaa,ing. l,{linga ar de

spelare och lirr aiklmr som kun.urcr {iiin alrlra
klLrbbar runt om i Srhlm år liirlrdrade ör,cr hur
r,i kan l-vchrs hålla en sii hiig sia;t1lrd på r,år

ulcrnh rslniäggning. Snrri ;:i lilrsta:' så kolnrcr
dei snart di*:pa nel liriiigningar orn hjälp
r:;rdel rlessa tär,1 ii:gall

NPTK-h::lle n

\ji har nriirkl en bcrydligr s1öre
cncrgifdrblutning iin vad sonr r'al brrdgelcral i
r'rch nrcd Cct nya byggeL av hallcr. lör atl
1'ör:söka dla ncr på erc;'gifbrbrutlingcrr så har
r i l..r: trr.tirlcla \e: .orcf ii, rll:r ",:,r,'r. Lti
sto{ ta.k tillJoachinr l-la:rs silnt HSIJ lllcenter
AB Upplands l'lisb-v so*r spo;;s;-at klnbben'
: ct! Jtlta.

En del av er har såkefi merkt aat vi uldrr året
hafi riktigt kalit i halle;t uniler vissa iider',
r illii ;rtc k:inn. ll. ,'1, \ r h;l t:ri'rt Lr1ll
t'ågll nerl komrluilen som kanrmer lltt se

iir.t r.r,ls,rm l..rn g;i1.'r t1;',it ll;.1.r l.'rmtn.

Vad gållcr s1ådnilrgcn i haller så hrr vi lått cl
del klagornål ör,er hur det ibland sel ut. \-i å:

f iil rnedvetna o1ll detta ooh fiirsöker hitta nr a
lösningar på l.rur vi ska fi det bånre. lae r ill
här pilssa pl a'11 bcskriva lnrr \ ar slädnins ser ul
idag. Ihns sorn s1ildar i hallcl 2tim daq imand-
lrcdag) ska unclor dcssa tirlmar hinra med
omk)ädningsrun, goh." övervåning. banor rlm
Det iir inte nrycLiet tid och.iag anser ltan gör efi
thnlästiskt rrbete på dessa tirnmal. Hasse
kolnmer afl slLrla tiom i hiist sä vi söker rrlecl
lius ccil l1,kra elier niigor ny so''' kän tii iiver.
I(anskc finns dlll ute någon som har idier.
lankar. tips p:i hLrr vi skulle kunna lirransicra
slådnirrgen ulen art del kostar klribl:en allt Iilr
m.v.ket. Har just drr iilslag ta kontakt med
Fredrik;\hlqvist i sl.relsen som hållet i denna
fi:iiga.

Jag lill också passa på u$ bc alla nretilcmrrar
;rn l ;rilp mcJ.,r1 h:rll.r Jt,!r il-,allrn. 1.','c\l
runelan kopprr, ia Lpp tlen dair in.itr.rande
pappcrslappcn på rolrei- lala mr.d cra ba::r o;'rr

att cle plockår ur,Car eftel sig i läx-,'l-\,-
rullrfiel {}sv. Ti]lsa.mnrans kan ri genont ell
enkel litel sak giira riktirt nvcket och lä en
bctl.dligt iiiischrre hrll.

.lag vill slutligcr taelia alia nrctllcmnrar som
ställer upp or"'h arbelgr 1ör föreningen. lJtal er
sir går: det inte atr.lrila lerksantheten. Et1

'p-t'<llr r.r'1, Iih'.ri .iJ! lril\'.rrI)-l\,,nJ;. \itr
lriirlare o.h till me<iienrmal i konrrittder och
rlyrelse srmt aill alk er som stållt Lrpp som
l'unklionår cr vid vår^l liillin{ar

Cattis Tämströn.r
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KLUBBMÄSTERSKAPEN
TNOMHUS 2OO8

"Du nu gör vi såhär" säger Peter Nordlund till
sin dubbelpartner Måts Winlund.

"Jag är helt säker på att de trycker på mig nu"
säger Johan Eryetz till Jonas Wetterdahl

Änders Syensson slicar på vålkänt man6r. Det
räckte till ännu ett KM-Guld!

... Allt som KM ska bestå av!

Många jämna, välspelade och dramatiska
matcher spelades i alltifrån PS och FS l0
till H 65. Vi gratulerar följande
klubbmästare:
HS A: Pavel Zenkewilz
HS B: Christofler Solberg
DS A: Othilia Lindqvisr
DS B: Helen Turnell
HD: Fledrik o Anton Waern
GD: Fredrik o Oskar Waem
H45: Johan Regndr
H 55: Anders Svensson
H 65: Leif Westermark
HD 65:Christer Koch./ Karl-Erik Svensson
PS 14: Christoffer Solberg
FS 14: Elsa Melander
PS 12: Richard Solberg
PS 10: Wilhelm Lindqvist
FS 10: Emi Zander

Payels löpträning belönades med ett KM-Guld i
herrklassen.

Lars Wae\terherg håller blicken på bollen.

...Koncentration,..

Stefan Rykowskis fighting face.



KLUBBCHEFEN HAR ORDET!

Skev i löra nunrct att det såg klent ut nled
åtcr-växten på franfiirallt hensidan i svensk tennis.
Dcsto viktigare då atl Robin Södcrling svarat för el
nästan osannolik comeback. Att Jonas Björkman
har sin unika tär'lingsinstinkt i behåll. innebär att vi
spclar i clitdivisionen i Davis- Cup även nästa årl
På damsidan scr det bättre ut än på långe för
tillliillet. Sofia AIvidsson har gått frål1klarhct till
klarhet och bescgrat tre st. spelare rankadc topp 1l i
världen. Johanna Larsson sont vann Stockholm
Ladics i vår tennishall i höstas har efter det vunnit
rvi 't. 25 000 dollarstär Iirr;ar. Der är ingen ulopi
att l]on går in topp 100 i världen undcr årct. Det är
viktigt med Svenska framgångar på interuatiol'teil
nivå lcjr an r i ska hålla uppe irrt-esser rlnrom i

Sverige.
Fortfärande kvarstår dock laktumet att vi beltöver
hitta flcr talanger ute i tenllis- Sverigc. Jag är helt
säkel på att dom finnsl
Jag tror att vi i svensk tennis glöntn]er bod hur
vjktjgt det är-att vi höjer dcn allmånna standarden
på vårajuniorcr istället iör att barajaga den dår
"fixstjäman". Målrga tränarc skulle tjäna på att sluta
prata negativt om materjalet oclt istället köra mcd
dom som dot] har. Dct trorjag är en av orsakema
till att vi har en så brcd tävlingsgrupp i NPTK. Det i
sin tur leder också till att vi han behålla våra båsta
spelare. Ntu vi har utvecklingssamtal för nästan 30
spelare på hösten, vetjag att dct är många klubbar
son bara har det för sil,a ev. landslagsspclarc.

Som ni kunnat läsa om i dagspressen så har
Tcmrisförbundets ekolomi försämrats dlastiskt.
Under våren har det dykt upp förslag där förbundet
i princip vill fördubbla avgiften/ medlen til1
förbundet. Personligen anscrjag aft förslaget tyder
på då1ie insikt om hur khrbbanras ekononi runtorn i
Sverige ser ut. För oss skulle förslaget innebära en
utgift på ytterllgare 100 000: - /år. Dct i ctt skede
när vi brottas mcd en höjd hlra På ca 400 000: -/år
och ett särkt aktivitetsbidl ag med ca 70. 000: -iår
Jag har vadt mcd på möten i 1iågan och
tillsamnrans med represel]tanter fiån SALK. KLTK.
Dandcryd, Järfälla, I-idingö och Djursholln, srridit
tör att så iDtc ska bli 1ället.
Hur många klubbar kämpar idag runtom i idrotts-
Sverige för att klara av sir] ekonomi?! Som Järliitr{as
Bossc Elicssoll sa på mötet:" Vi har renovetat
shope1,1, cafeteriaD och banunder]aget och oråste
förrnodligen höja nedlemsavgiftcn för att klara av

detta. On] vi höjcr vår mcdlensavgift, gör vi det för.
att vi ska klara av vår cgen basverksamhet!".
En avgiftshöjning som ovan rimmar också lite
dåligt med uttryck son " att klubbama är baser för
svensk tennis".
Vi behöver skapa en bättre "vi-känsla" mellan
klubbama, regionema och förbundet om vi ska
klnn.r dra år sanlma håll i renni:- Sr erigc.

Utomhussäsongen står Iör dörren och snatl spelar vi
på Sveriges vackraste uton]ltusanläggning,Näsaäng.
Son vanligt krävs det att medlemmama ställer upp
och hjälper till på Nåsaäng om vi ska kunna få ännu
e,n trevlig sonmar- där.
Aven i år kommer Näsaä[g att sjuda av aktiviteter:
Många av rcgionens bästajuniorer och veterancr
visal upp sig på Näsaäng i våra tävlingar.
Di|eme)lan spclas det sericmlrcher, nloliorstenlris
och juniotcnnis i en härlig mix.

Många klubbar runtonr i Svcrige går på 1ågfar.t
under ulomhussäsongen. Det fu nästan som att
teruliscn bijvit en vintcrsport. I Näsbypark gör vi
tväftonl och satsar hårt på utctennisen.
Träningsvcrksanhet, tävlingal för juniorer och
Yetetalrel, sonrn]arlägcr, \,.uxenkurser med mcra
inncbär att vi är cn levande klubb tolv månader om
årer Kul: AIr u r I srora dela. h.1r crr öpp(n
anläggning, dit man kan ringa cller komma ned och
ta e[ fika gör också mycket för tdvseln. Det blir a]lt
vanligare i tennis- Svcrige att nlan köper cn kupol]g
i en närliggaldc kiosk och åker ned och spelar på
en "stängd" utolnllusanläggning.

EI1 j uniorverksamhct för över 500 bam. 130 st. i
vuxenkursema, frarngångar på tävlingssidan och i
seriespclen. fixkosttemis med mera gör att vi kan
vara stolta över vår klubbl
I der si:n nunre ar I'lubbtidnirrgen irrrran
sommaen vill.jat passa på att tacka persoDal,
tlälrarc ocl1 alla ideella kralier för er1 arbete. Det är
tack vare er som vi kunnat utvcckla verksamhetet
til1 dcn höga nivå som dcn håller idag.

Jag vel att några tycker attjag tjatar mycket onl det
ideella. mcn fi' mig är det grunden i idrotts-
SYerige. Det är et1 allt starkare idccllt ledarskap
tillsamrnans ned en suverän personal som hmnat
utveckla klubben på ett så positivt sä1t. För rrig är
det självklafi att de i olika åldrar sonr fir av
klubbcns resurser också ska \älpa till.
Lika självk1art son.i attjagjobbar idcellt i nina
bams fotbollsklubb. Klubbkåns1an far vi på köpet
när fler hjälper till.

Ett stort tack också till våra samar.betspartners
som stödjer klubben på ett suveränt vis,

Näsbyparks TK är en klubb för alla åldrar och
spelniYåer, självklart med
ungdomsYerksamheten som basen.

En lrevlig sommar önskar/ Kenneth



Ka!a*'rs m"xellan at&ack

mch fönswar
Att välja rätt hedgefond kräver tid, kunskap och engagemang. Låt oss göra
jobbet åt dig. SEB Multihedge är en så kallad fond i fond, en exklusiv samman-
sättning av utvalda hedgefonder. Och ett enklare sätt att placera hos några av
världens bästa hedgefondförvaltare.

Ring oss gärna om du vill veta mer. Vi har öppet dygnet runt på A777-365 365,
eller besök oss på närmasie kontor.

Historisk utvecklirg är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på aktier och
fondandelar kan både stiga och falla. lnformati0nsbr0schyr med fullständiga vllllor
finns att hämta på närnraste SEB-kontor.



NYTT SAMARBETSAVTAL
MED EXPEKT!

NPTK har i dagarna kommit övenens om
ett stöffe samarbeftsavtal med spelbolaget
Expekt. Vi är mycket glada över
samarbetet med Expekt och hoppas på ett
givande samarbete för bägge pader.
Vi återkommer i nästa nummer av
klubbtidningen med en intervju med
Sverigechefen Måden Forste, där han får
berätta om sitt tennisintresse och sina
tank ar.
- Otroligt positi\'.t fiir verksamheten.
Expekts stöd ger oss lite arbetsro, nu när vi
kämpar med ekonomin, säger Joachim
Haas från styrelsen i en kommentar.

FRUKOSTTENNTSEN
FORTSÄTTER PA NÄSAÄNG:

Lårs Björklund år en av de flitigaste deltagarna
på Frukosttennisen, Totalt har över 25 olika
spelare yarit med på frukosttennisen. Fredagar
kl.0700 drar vi igång i hallen! Välkomnal Nytt
för i år är att vi fortsätter på Näsaäng. Exakt
när yi flyttar från hall€n till Näsaäng styrs av
vädrets makter, Info [ämnas på hemsidan.
lvww.nptk.se

JSM 18 OCH 21
Sporllovsveckan var underlecknad med ett
gäng hungriga NäsbJparkare i Göteborg.
Jonathan Kidane som var där för att spela
om titeln i 18-årsklassen, Eric Cederwall
som jobbar på att hitta den rätta
matchfomen efter sin långdragna
handskada, Jennie Brobeck som kom från
en stark prestation i Finland där hon gic!
till semifinal i en ITF samt Jonas Brobeck
som liksom Eric jagar matchfonnen. Hur
gick det då??Jonathan spelade stabil tennis

lram till semifinalen där han ställdes mot
sin gamla antagonisr tillika sr erigeenan
Tirn Von Ollreich. Jonathan har fått
mycket stryk av Tim genom åren men nu
1åg det väl lite i luften att det var Jonathans
tur efter en mängd starka resultat under
våren. Så blev det inte. Tyvän blev
Jonathan alldeles för passiv och matchen
blev helt på Tims villkor. Klara 1-6 2-6
blev slutresultatet och lör oss som kämer
till vad Jonathan är kapabel till var det en
besvikelse. Eric som jobbar på ambitiöst
med sin terutis spelade en match som jag
tror att han snabbt vill glömma! Förlust 3-6
i skilje mot Helsingborgs Robert
Andersson var inget annat än en stor
missräkning. Jonas Brobeck mötte i sin
första match Linus Eriksson från Ekerö
TK. Jonas hade 6-4 5-4 40- I 5 i egen serve
och hade så långt i matchen inte lorlorat ett
servegame. Genom två osamolika
passeringar lyckades Linus vända matchen
som slutade 6-3 i avgörande till Linus.
Matchen var otroligt underhållande och
välspelad och Jonas har all heder av sin
insats. Lite fler matchvinster och bättre
självförnoende så håller Jonas ihop en sån
här match. Jemie vam sin första match
mot Terese Lagerqvist från Kramlors och
ställdes i andra omgången rnot toppseedade
Caroline Magnusson från Fair Play. En
mycket svår match på förhand men Jemie
var nära! 6-7 6-7 blev siffroma och
slutintrycket var att Jennie inte fullt ut
trodde på vinst. Hon fick chansen men tog
den inte riktigt. Jemie spelar riktigt bra
tennis lor tillftillet och har tagit fina skalper
mot spelare runt 200 på

Det gäller för Jennie att inse att hon kan slå
spelare av Carolines kaliber./ Stefan



STEFAN Åsr,rNs rR:iunRtIps

Hitta rätt position i banan

Den position du befinner dig på när
motståndaren slår sitt slag betyder mycket
för vilka möjligheter du har när det väl är
din tur att slå på bollen. En position långt
fram ( på eller strax bakorn baslinjen ) gör
ditt spel snabbare d.v.s att motståndaren lår
mindre tid på sig. Du {år också lättare att
hitta snävare vinklar som får motståndaren
att springa betydligt rner än vanliga långa
slag. Orn du är offensivt lagd och vill fram
på nät konmer du att komma betydligt
1ängre fram rned en utgångsposition långt
lram. \ackdelen rred den här positionen
kar vara att du inte hinner slå igenom dina
slag ocJr stressrnissar om motståndaren
håller längd och tryck. En position längre
bak ( 2-3 m bakom baslinjen ) ger dig själv
mer tid att för'bereda dina slag vilket kan
vara en fördel om du har stora swingar och
är duktig på att producera mycket kraft i
dina slag. Du får också mer tid på dig att
lörsvara dig om du möter en rnotståndare
som spelar i högt tempo med bra placering.
\ackdclen kan r rra att du far springa
onödigt mycket för att n.rotståndaren spelar
snabbare sarlt använder vinklar bättre än

dig
Diupledsarbete
Självklart gäller det att hitta en

utgångsposition som passar din spelstil och
dina styrkor men som regel håller det iirte
at1 bara stå långt fram eller långt bak. Jag

'kulle rekomrncndera en position ca 1.5-2

meter bakom baslinjen som utgångspunkt

(Då syftarjag på inomhusspel ) och att
utifi'ån den posrtionen agera både framåt
och bakåt. För att det ska bli effektivt
gäller det att tidigt kunna läsa av om man
ska agera lramåt eller bakåt så att man kan
ha offensiv position när det är läge lör det
:amt delensir pos it ion när:iruarionen
käver det. De som jobbar dåligt i djupled
och blir stående på samna ställe hela tiden
är sällan i rätt position varken i offensiva
eller defensiva lägen.

RAPPORT FRÅN ÄLDRE
VETERANERNA!

Vårt gäng har Varit valdigt aktiva i vanlig
ordning. Utöver det vanliga spelet på
måndagar och torsdagar så var många av
oss med i klubbrnästelskapen. Där
utspelades det många roliga och
underhållande matcher.

Elnbryot till en konfliktunge avseende
bantillgång undanr'öjdes i och med att vi nu
har tillgång till lern banor ända till kl. 12

på måndagat och ilra banor på torsdagar-

Vi har dämred stora möjlisheter att
överträlla rekordsumman lrån 2007, drygt
82 000 kronor i banlyror!

Våromgårgen i Upplandstouren har irrletts
och vi liggerjust nu på larde plats efter en
för lust och en oavgjord match.

Nu står snad utomhussäsongen 1'ör dörren!
Vi ser alla fram err- ot nya härliga
drabbningar på vårt vackra Näsaäng!

Sigvard Pahigren



SVENSSON
RAPPORTERAR OM
VETERANERNA

NPTK:s duktiga tävlingsveteraner har haft
stora lt'amgångar under inomh u\säsongen.
Klubben blev exempelvis återigen bäst i
landet på hensidan i Veteran SM. Här
följ er en sammanfattning av seriespel och
större individuella tävlingar.
Seriespel
Sarntliga tre lag i div 1 mellansvenska
serien, H35, H45 och H55 kän'rpade in i
det sista om seriesegern men t) väff
lyckades inte något av lagen vinna. Vi har
dock trots allt ett lag rned i slutspelet om
SM guldet då H45 laget fick en extra chans
som bästa två eftersom segrama i Norrland
hoppade av. Tävlingen är inte avgjord i
skrivande stund. Vårt relativt nystarlade
lag i H65 forlsätter sin vandring genom
seriesystenet och vann div 2 utan förlust
så nästa år har vi fyra lag med goda
chanser att slåss om SM tecknen. Vår1
andra lag i H45 misslyckades tyväu lned
målsättningen att avancera till div 2.

Följande spelare har representerat klubben:
H35 Kenneth Johansson, Fredrik Waern,
UllPersson, Fredrik Ahlqvist och Ulf
Zacharias.

H45 lag 1 Bjöm Stenqvist, Jan Rydegran,
Peter Puranen, Per Larsson, Lars
Nordström och Anders Björklund.

H45 lag 2 Jan Wedsberg, Johan Ewetz ,

Johan Regndr. Jonas WeLterda I

H55 Anders Björklund, Göran Zwahlen,
Anders Svensson, Börje Skånberg, Ulf de
Faire, Jan Dahlqvist och Tordörn Backvall

H65 Börje Skånberg, Ulf de Faire och Jan
Dahlqvist
Veteran SM
Som nämndes i inledningen blev NPTK'
landets i särklass bästa klubb på hensidan.
Varje vinst ger 1 poäng och NPTK nådde

hela 29 poäng n.rot 21 för tvåan, SALK.
Den bästa prestationen var Fredrik Waems
seger i H40 där han slog klubbkompisen
Kenneth Johansson i en jämn och välspelat
final. Några andra mycket bra resultal var
Ulf de Faires finalplats i H65 och Göran
Zwahlens mycket knappa lörlust i
kvartsfinalen mot klassens vinnare. Bj örn
Stenqvist i H45 och Börje Skånberg i H65
nådde också kvafisfinal men även de hade
oturen att möta slutsegraren. Ulf Zacharias,
ny i H35 klassen, debuterade med den äran
och nåde även han kvartsfinal. i HD 55 var
Göran Zwahlen och Anders Björklund nära
en fir.ralplats. Jan Rydegran, Anders
Svensson och Jan Dahlqvist bidrog också
till klubbens poängskörd med två vinster
var.

Klalt Fredrik Waern ser glad ut! Han har ju
försYarat sitt VSM-Guld!

Veteran DM
NPTK hade hela fyra spelare i final
närnligen Kenneth Johansson i H35, Göran
Zwahlen i H55, Anders Svensson i H60
och Börje Skånberg i H65. Det blev 50%
utdelning då Kenleth och Börje vam. Det
blev dock en seger i dubbel lör Göran i par
rned Anders Björklund. En aman stark
dubbelinsats gjorde Jan Wedsberg och
Johan Ewetz som vann 3 matcher och
förlorade först i finalen.

Några av våra duktiga yeteraner, Fr.v, Jan
Rydegran, Björq Stenqyist, Kenneth Johansson
och Jan Wedsberg.



VÅRBRUK PÅ NÄSAÄNG!

Efter några år med cirka 30-40 deltagare på
städdagen (vilket också är en bra siffra) var
vi tillbaks med över 60 deltagare på plats!
Då ska vi komma ihåg att de äldre
veteranerna städar på ett eget datum !

Vädret gjorde att det blev ännu
trivsarnmare!

Helt klara är banorna inte...

N{ånga klokheter hann utväxlas. Lars Björklund verkar ha klarat vältkörkortetl



Introducerar JX10 Cara - för dem som uppskattar det goda i livet.

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

Hänge dina sinnen åt ett tidlöst mäiterverk som framhäver det sofistikerade i rostfritt stål
och den äkta skönheten i 24 karat guld.

JX10 Cara är helt enkelt det mest eleganta sätt du kan tala trådlöst i din mobiltelefon.

Tillgänqlig globalt i begränsad upplaga - besök jabra.com /jxlOcara för mer information

www.ia bra.com



B},SÖK I'4'I [\\ISLLKI\

Teknik och kämpatag kombineras med
lek. Ingen ska få stå stilla på tennislekis.
Här ska vara fart och fläkt. Barnen ska
ha roligt och gå av träningen med glatt
humör, rödblommiga kinder och lite
svettiga.

Målsättningen med tennislekis år att aIla
barn ska få en bra teknik i alla slag och
kunna utföra dem, forehand, backhand,
volley, smash och serve, allt ska tränas.
Barnen ska öva upp sin koordination.
rörlighet och bollsäkerhet, vilket är
nödvändigt lör deras fortsatta utveckling.
Det viktigaste av allt, som vi lägger stor
vikt vid, är att de blir riktiga
tenniskompisar och älskar tennis lika
mycket som jag och alla andra i vår klubb
gör.

I början av terminen körde vi mycket med
inriktning på slagträning, dvs. tränaren
matar och eleven slår. Vi använder oss då
av många liknelser när vi lär ut, tex. tränar
vi folehand är starten alltid att "hålla i ett
cykelstyre" och avslutningen att "pussa

armen" eller är det forehandvolley ska de

fram och "trycka in dörren". Allt
efterhand, som terminen har florlgått, har vi
successivt ökat träningen på att bamen ska

kunna hålla igång bollen och ha kontroll på

sina slag.

Varje tränrng inleds med an de springer
följa John efter en av tränama. I följa John
övas det mycket på koordination och
rörlighet. Vi kör t ex "plocka äpplen", gör

"Brolinsnurrar", springer baklänges och
sidled, gör "Kajsa-steg, flyger med
annama. Favoriten, närjag är följa John, är
alltid "ormen", när jag springer zick-zack
och alla bam får jobba hårt för att hinna
med.

Här heter "följa John", "ftilja Alexei"

Efter det brukar vi ha in en liten
bollsäkerhetsövning. Det kan handla om
göra lyftningar (lyfta upp bollen med
racketen efter varje studs), balansera bollen
på racketen eller studsa den på racketen.

Var är egentligen bollen?

Sedan blir det uppdelning i olika stationer
eller så kör vi en störe grupp med snabba
byten mellan tränarna. Niir vi har stationer
har vi börjat ha en station utan tränare, där
bamen får jobba självstiindigt med en
uppgift. Det har glädjande fungerat mycket
bra och koncentrationen har legat på en bra
nivå.

"Bra jobbat!"



Varje station brukar vara i mellan 5- t 0
minuter. Om vi övar i en större grupp
brukar vi ha två köer, en till varje tränare,
där det gäller att snabbt byta till den andra
kön elterarslurad uppgift. Nären srarion
eller övning är avklarad gäller det för alla
bam att snabbt plocka in bollarna. Då
brukar vi använda våra speciella
bollplockare, de gula konema. De är lätta
att samla i och används även av nåsra barn
som "kinahattar".

Varför ha keps när man kan ha en kinahatt?!

Mot slutet av träningen brukar vi ha någon
fonl av lek. Detta kan vara dutten,
banantull, bläckfisken, kung och drottning,
hajsjön, linjekull, tupp och kyckling,

Jonathan Söderblom försöker förmedla de
första stegen i servens mysterium till glada
deltagare.

Tränarna Jan Borgström och Fredrik Rogersten
bakom ett gäng glada tennisspelare!

Varje träning avslutas med att alla står i
rad och hoppar upp och gör high hve med
en eller två händer med oss tränare.

Hälsningar Eddie
Tränare tcnnislekis

gg
Vilken linje var det nu vi skulle springa till?



Senior- och Junior KM utomhus!

Anmtil dig till 2008-års utomhus-KM. Nedanföljer all den information som du behöver.
Datum 9-17 augusti

Speltider Juniorklasserna spelas främst på dagtid.
Seniorernas matcher startar tidigast 17.00 på vardagar.
Om man deltager i många klasser måste man kunna spela

flera matcher på samma dag.

Startavg. singel )50;-för seniorer 100:-förjuniorer dubbel 100:- Betalas innan
matchstsrt
Lottning 4 augu:t i
Bollar Penn pro (gas)
Seniorklasser

1. Herrsingel A + kval
öppen civen för j uniorer

2. Herrsingel B * kval
Öppen civen lör j uniore r

16. Veteransingel damer
3. Herrsingel C ( övrigadock ej juniorer ) 17. Veterandubbel hetar 65

13. Veteransingel herrar 55
14, Veteransingel herrar 65

15. Veteransingel herrar 75

18, Veterandubbel herar 754. Damsingel A
öppen civen för juniorer

5. Dumsingel B
(övriga,dock ej juniorer )

6. Herrdabbel
Öppen även löt juniot er

7. Damdubbel
Öppen även lör j u n iot'et'

8. MLYed alla åldrar
9. Generationsdubbel
10. Juniorveteransingel herrur 35

11. Veteransingel herrar 45
12. Veterandubbel herrar 45 och iildre 26. Flicksingel 10

Anmdlan Skall ske på anmcilningslista på Näsaäng senast
torsdasen den 3I iali

Förbehåll Förbehåll kan INTE liimnas. Kan man inte spela på utsatt tiil ffu man sjiilv
kontakta motstånduren och spela matchen innan nästa malch,
vrigt + Tävlingsledningen förbehåller sig rötten att begränsa antalet spelare,klass

vid för högt/lågt deltagarantal. Tcivlingsledningen;förbehåller sig rcitten
att spela vissa klpsser med kval.

Man kan deltaga i nå singel- och två dubbelklasser,
Spelprogram anslås på icisacing torsdagen den 7/8 efter kl. 18.00.

Juniorklasser

19. Pojksingel 16
20. Flicksingel 16
21. Pojksingel 14
22. Flicksingel 14
23. Pojksingel 12
24. Flicksingel 12

Spelas med midboll och
Domare:

25. Poiksingel 10

o

LYCKA TILL !
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Krllex AH
Riflex AB är ett fastighetsbolag som erbjuder eti våderat

cch stort utbud av lokaler. kontor cch bostäder, främst i

Roslagen. Riflex AB, Din hyresvärd i Roslagen

ffiä€ffiwxs

Riflex Rosiagsbyggare AB
Riflex Roslagsbyggare är bland de störsia byggbolagen

i Roslagen och har sitt säie i Norrtälje. Vi bygger allt.

från fritidshus och villor till industribyggnader, från

Stockholm till Rcslagens yttersta skärgård.

Riflex Vårdiastigheör har i ett samarbete meC Aleris

och kornmuner specialiserat oss på att Lrygga, äga

och fdrvalta vårdfastigheter i hela landet. Lika bra på

cmbyggnaticn och anpassninE av fasligheter som alt
nyproducera alla lyper av vårdhem i modern miljö.

Riflex Fastiqhctsförvaltning ÅB
Drygl 20 års efarenhel av fastighelsförvaltning. Vi är Cen

kompleita leveranlören av tjånster inon fastigheisförvaltning.

Såvål adrninistratlv, ekonomisk och teknisk föruallning som

reparatione; fastighetsskötsel och lokaivård. Våra verksain-

hetsområden är Uppsala, Märsia, Norfiälje cch Stockholm.

Rånås Slott är eii hotell och konferensanläggn ing

lr;icket hög klass. In plats gjcrd för rekreaiion,

konferens och fest igammal miijö. LjppCaterad ned
den absolut fiånsta leknik och stanclard,
I Ä^ -^" ^^.,,,. ,. "-^^^^:^.. ^^ RånäsSlon

n^^t^-^t^^t" 
^ 

D

Ö^^t^^^ ^^:, Ä. ^ti ^..^t^,{^r t^ ^,,r .::,.10 Sl-tTl lal N:);:le.1S

störslå och moclernaste verkstädei inon billackering,

Lac^ver<s;ar l'Jger i GoriF ireu:r.ior:rade i \rr:13t1s.

u*,uur riflov cs



yhet!

Gott som är bra för tänderna!



INFORMATION FRÅN
TÄVLINGSKOMITTf EN
Vår inomhustävling NPTK Oper.r spelades
som vanligt i sporllovet. Startftiltet höll
hög standard och flör 4:e året i följd blev
det ny deltagarrekord nu med 195

spelarel Resultaten kan du läsa om i en

aman afiikel - från Tävlingskommittdn
skickar vi ett stort tack till alla som
hjälpte till med att skapa ett strålande
arTangemang.
Nu ser vi fi'am emot utomhussäsongen på
Näsa Älg och sorl vanligt ett spännande
tävlingplogram:

9 18 maj
Flickor
lSmaj-2juni
Trophy
13- 17 juni

Kalle Anka

NPTK Junior

Globettotter
Nationell Veterantävling
16-24 Augusti JDM 12-åringar

Vi kommer att behöva massor av hjälp från
medlernmarla med tävlingsledning,
matchledning, harnbulgargrillning, cafd
lnlrr. lörfrågningar skickas ut snart!
Dessutom hoppas vi på många åskådare.

BJÖRN SAHLIN
RAPPORTERAR

SVENSKA JUNIORCUPEN
Flickor l8
Vi har ett dktigt bla flickor l8 lag så när
Kungsängen kom på besök så fick de bara
några strögame. Vi fick möta SALK i
andra matchen där vi inte hade så mycket
att hämta. De var lite för starka 1'ör oss.

Men, de var för starka för alla, de blev
nämligen Svenska mästare!
Nästa år är tjejemas år. Då ska vi kunna gå
riktigt långt.

Pojkar 18
Vart lag hade goda chanser att gå hela
vägen. Vi började med att vinna mot
Tumba på wo. Nästa nrotståndare var JK
Hellas därjag fick en utskållning av en

sympatisk temismarnma för att hennes son

inte fick centercouften. Vi krossade dem
med 6-0.
Nu var vi framme i semi mot SALK. Jag
hade? på vem som skulle vara med sorn

f ärde men kompromissade med Crille
Solberg på 4:e singeln ocl.r Jens Almgren
kliver in och spelar en kanondubbel. Tack
grabbenl Del finrrs många saker:orn är
sköna men att spöa en storklubb som
SALK Ar sååå skönt.
Nu väntade klubbblazerklubben KITK.
2-2 efter singlama men de hade ett set upp
så vi var trungna att vinxa en dubbel i 2 set
och den andra i 3.Mats och Kidane hade 5-
2 i första set och Erik och Marcus var med
så det kändes solr att det var guldvittring.
Men det sket sig. KLTK vann sen hela
slutspelet. Kul lör dem.

ITF
Några av våra tävlingsjuniorer är så
duktiga att de spelar som ATP eller WTA
spelare fast för under l8 år ,så kallad ITF
där man tampas med motstånd från hela
världen. Jennie harjobbat stenhårt rned sin
tennis utan att få med sig några resultat
rnen nu har det clroppat in några vinster i

ITF. Först gick hon till semi i Finland,
sedan kvart i Krarnfors.
Jonathan gick och vann dubbeln i Danmark
och gick till kvarlen i singeln. Kunde inte
riktigt matcha i Kramfors. Rebecca gick till
semi i dubbehr andra veckan. Starkt!

Jonathan Kidane har gått från klarhet till
klalhet!



I(änner du till vår arbetsmodell?

Du kommer att öka trätfsäkerheten med din marknadskornmunikation och försäljning med vår

arbetsmodel . Den bygger på Account P anning som vi introducerade Sverige för I 5 år sedan

och som vi nu v dareutvecklat och anpassat til) våra kunders behov.

Läs mer om vår arbetsmodell och våra kunders framgångar på www.fack.se eller kontakta

försäljningschefen och vårt tennisess Lennart Lundquist så berättar han rner.

N"j.

WALLINGATAN 2 B0X 3246 l0l 64 STo(KHoLM TEL 08 54541840 info@faltk.se www.fakk.se

FALCK & CO



JSM 12 14 16

Det blev ett mycket lyckat JSM för NPTK.
lnnan vi går in på resultaten så börjar jag
med det viktigaste; alla skötte sig suveränt
och uppträdde som mycket bra
klubbkamrater. En bättre klubbkänsla än
den som rådde under JSM går inte att hal

Det var många sor.n spelade bra, men här
nämler vi bara några insatser.
Elsa Melander går från klarhet till klarhet.
I januari vann Elsa Catella Masters
tävlinger.r Linköping Junior Open. Det
följde hon upp rned att efter rnycket bra
spel gå till semifinal i JSM. Elsa var
otroligt koncentrerad och spelade aktivt.
Elsa visade också att det lönar sig att nöta.
Under inomhussäsongen har hon nött och
nött med sin teknik, det har verkligen gett
resultat! Men det kan bli ännu bättre!

Elsa yisade ått hon blir att räkna med framöver.

I PS 12 gick Richard Solberg ända lrarn till
kvarlsfinal efter bra spel. Richard sor.n

även han vann Linköping Junior Open har
Iått ett allt bäftre hunör. Positivt var också
att Richard vågade ta for sig med sin
forehand.
I PD 14 gick Christoffer Sohlberg
tillsammans med Jakob Amilon till
kvarlsfinal. De visade att de har bra
lorutsättningar för att bli ett riktigt bra
dubbelpar. För Christoffer blev det en liten
revansch för sin snöpliga lottning där harr

trots en serie av bra insatser ställdes mot
den andraseedade Erik Jonsson redan i
åttondelen. Christofler fick inte till det,i
den matchen, men sägas ska också att
slutsegraren Erik Jonsson spelade bra.

Avslutningsvis måste jag även nämna
Anton Waenis och Todd Åkesson
dubbelspel. Även om de "bara" vann en
match, så spelade de grymt bra och visade
prov på ett teamwork som var ännu bättre.

På ett JSM som håller på i nästan l4 dagar
händer det en fitassa roliga saker utanför
tennisbanan. En händelse var när hela
gänget stod och tittade på Christoffers
match. Alla stod tillsammans utom Martina
som valde att se matchen tillsammans med
en manlig representant från den kungliga
tennisklubben. Det satte naturligtvis igång
en del spekulationer i spelaftruppen, varpå
klubbchefen skrev "Martina hjärta Fred"
på ett papper, visade det för Marlina och sa
att det var Anton Waern som skrivit ned
romansen på ett papper. Det innebar
självklart att en oskyldig Anton fick höra
ett oclr annat från Martina. Men Anton är
inte bara trollkarl, han är listig ocksä så

han ställde sig bredvid Kenneth på en
annan rnatch, där följande dialog utspelade
sig: "Tycker inte du att det är dåligt av en
ledare att ljr:ga så att en oskyldigjunior får
skulden?" frågade Anton. " Njae, ljuga
tyckerjag ar ett starkt ordjag skulle vilja
kalla det lor ett väldigt listigt och roligt
skojl" svarade Kenneth. Efter den dialogen
gick Anton mycket nöjd till Martina.
Anton hade närrligen spelat in allting på
sin mobil... Poäng till Anton frir list...
En annan dag kom Kenneth till hotellet
med en bil flrllpackad med tennisväskor.
Ringde upp till rurnmet och meddelade att
alla kunde komrna ned till parkeringen frir
att hämta sina väskor i snöovädret. Alla
kon springande, de 1 50 rnetrama i jackor
och skor, utom en junior som kom i shofis
och strumpor. Det tjockt rled snö på
marken. Vi vill självklart inte peka ut
någon junior. Men kan konstatera att
Antons pluspoäng som han fick här ovan
har flörsr'unnit. . .

Martina och Johama hade inga mjukisdjur
med sig. Rasmus Nordlund Atterblad var
ju på plats !

Kenneth och Elisabeth tackar för ett kul
.]SM!



vÅRHANDTIAPEN
-an gommol vcin kommar igen

I-4 rnoj
Her r or / D amerlPoj kor / F 11 cko r

Mon spelor ett set med stort 2-2, vid 6-6 spelos ovgöronde gome.

Mon spelor f rom och boklcinges turnering (minst två matcher/spelare).

Tövlingkommittdn sötter hcp som förhoppningsvis leder till
mångo jömno matcher.

Bollor: Head

Stortovgift: 100:-

Anmcilningstidens utgång: 26 april

Lottning onslås på

Nösoöng: 29 april
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Vi hoppos ott vi på lördogen ***; kon to fram grillen till en

trevlig ovslutning pä dagen

Tövlingskom mittön hoppos på SfORf deltogondel


