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I ftirra numret av Tromben hade vi en bild på en banderoll med texten "hjä1p oss
rädda Näsaäng" på framsidan. Nu har vi en bild på vårt vackra Näsaäng som är
räddat! Ett stort tack till alla som engagerade sig i kampen!

I detta nummer åv Tromben

Eddie rapporterar från vux!

Veteranema bäst i Sverige!

Inbjudan till inomhus -KM!

kan du även läsa om:

Karlskronalägret - en succe!

Ldllo spelade rned Blake på centern!

A-laget kom fvåq i Lag-SMI



ORDFORANDEN HÄR ORDET

Ett år i nya hallen

Efter 1 år i vår nya Tennishall hoppas jag
att Ni är lika nöjda med resultatet som vi
är. När man åker runt bland hallar i Svedge
och i Stockholm så tyckerjag att vi har en
riktig kanonhall, bra planerad, ljus och
fräsch. Vi ffir också många trevliga
kommentarer från andra ltiräldrar, tränare
och spelare om att det är en riktigt trevlig
hall vi har fått.

Sommarens tävlingar och Näsaäng

Sommaren 2007 har varit intensiv, med
flera tävlingsarrangemang på Näsaäng som
har lockat rnånga duktiga spelare.
Tävlingsledningen svarade ltir mycket bra
och omtyckta anangemang sorrl
vanligl. Det ligger mycket.jobb med
planering och genomftirande bakom alla
dessa tävlingar och utan Michael Fabricius
och Elisabeth Lovisins insatser skulle det
inte gå. Ett extra stort TACK till Er!

Jag vill också tacka alla er som ställt upp
som tävlingsledare, värdar, cafdpersonal
och m; cket arural Lrnder dessa intensiva
månader. Tillsammans har vi dragit in ett
riktigt stort tillskott till klubben - Mycket
brajobbat! Sen att vi till slut lyckats fä
politikema att dra tillbaka sitt beslut att
bygga skola på Näsaäng, känns helt
fantastiskt. Nu ska vi bara fä till ett nytt
och bättre avtal infiir sornmaren 2008.

En ldeell Förening

Klubbens olika funktioner med kornn, ittder
och andra ideella insatser samt vår
personal bidrar till att hålla den höga
standard på vår verksamhet som vi idag
har. Kenneth gör ett lantastiskt arbete med

allt ltir många bollar i luften sanltidigt,
som egentligen inte ingår i hans

arbetsuppgifter och här måste vi ltirsöka-
hitta nya lösningar ltir att han, vi och
personalen ska orka driva detta vidare och
ör an klubben ska 1ä behålla den otroliga

personal vi har idag. Diffir har r: :..:-
mål att vårt motto en dag ska bli r:*J::her
"Om vi alla hjdlps åt och gör lite a.ii4o;
så fungerar det".

Arbetssättet ärju inte unikt i en ideell
forening, men blir dock bara mer och mer
nödvändi91 då andra aktiviteter och
framftir allt yrkeslivet tenderar till att
ltirsvåra ftr folk att orka med ideellt
arbete. Verksamheten i en klubb av vår
storlek ärju helt beroende av dessa
fantastiska människor som tar sig tid.
Som fijrälder och mamma är jag väldigt
glad och stolt över att fi tillhöra
Näsbyparks TK. Med en liirening med
lramtidstro och visioner och där bamen
brinner fiir sin idrott, kan man inget annat
än aft känna en oerhörd glädje.

Alla vet vi idag hur viktigl det är att bam
hittar någon fom av aktivitet som bringar
glädje och samhörighet och kanske något
som liilj er en upp i vuxen ålder. Just tennis
tycker jag är en sådan idrott. När man sen
ser våra äldre veteraner spela dubbel
tillsammans två lijrmiddagar i veckan och
hur roligt de har tillsammans så känner
man det ännu mer. Till er som har vägama
flörbi en måndag alt torsdag ftirmiddag - åk
in till hallen och titta på härlig tennis.

Nya Sponsorer!

Sponsorkommittdn behöver din hjälp!
Vi har sagt det forut men fofisätter att tjata
på alla medlemmar; vi behöver fler
sponsorer ftir att klara de höjda hyroma
och de ökade kostnader som ombyggnaden
inneburit.
Har du några idder, tankar eller kanske just
ditt ltiretag kan tänka sig ett sponsorar,tal
med klubben, tveka inte hör av er så

berättar vi mer.

Jag vill slutJigen tacka alla anställda och
alla ideellt arbetande medlenlnar for ett
jättebra arbete !

Cattis Tämström
Ordftirande NPTK



Vi hade som vanligt laddat med bra träning
in1.iir Båstad.
lV1ed tanke på hur många sköra lirare vi har
i klubben så fick jag och Stefan övertala
bossen att dra ner båda santtidigt ltir att
kunna göra ett dunderupplägg ftir våra
hungri ga tävlingsjuniorer.
Hur gick det då?
Jag plockar ut tre prestationer:
Jennie och Rebecca ftll i superliebreak i
dubbelfinalen.
Jennie åkte ut i kvanen i sinqel.
Marcus forlorade finalen mot Brydo11-.

här ser vi N'larkus "in action " under
Båstadtennisen. Foto Kent Åkesson

Sammanfattning: Många klubbar skulle
döda lor att vara så framgångsrika men jag
r ill ha nrer euld

TALLIN ITF
För fiärde året i rad drog vi till Estland.
Hur många klubbar kan skicka 10 pers på
en ITF?

Jag tycker att det är så kul att åka på ITF
ltjr att se hur vi kan stå upp mot motstånd
på intemationell nivå.
Några gick långt: Rebecca och Jonathan
gick till kvarten i singel. Linus/ Marcus.
Jennie/ Rebecca Jonathan/ Jakob
Johansson gick alla till semi i dubbel.

Othilia kvalade in och vam en match.
Alla fick ITF- poäng med sig hem. Kul!

Det bästa på hela resan var Kidanes
stoppboll.
Vi drar nästa år igen.

BJÖRNKURIOSA
Jag har aldrig i hela mitt liv upplevt en
sådan tändning som det ärjust nu i hallen.
Det kokarjust nu. Hoppas det kan hålla i
sig hela vågen.

Kram Bjömer,

r det ett hårdrocksbånd eller ff ra ar klubbens

har haft en fantastisk säsong



KLUBBCHEFEN HAR ORDET

"Never ever give up" är en slogan som passar

bra på klubbens engagemang kring Näsaäng.
Det kändes nästan osannolikt när vi fick reda
på att våra 60 år gamla utomhusbanor var
hotade samtidigt som vi var i full gång rred att
planera vårt 60-årsjubileum.
Det var nånga både politiker och tjänstemän
sorn gav oss rådet a1t ge upp fiir att frågan var
så långt gången. Det gjorde vi inte och det var
med stor lättnad vi tog emot beskedet att vi får
vara kvar på Näsaäng från kommunalrådet Leif
Gripestam. Med dessa rader vill jag rikta et
stort tack till alla som engagerade sig i
arbetet med att räddå Näsaäng.

När det gnälls på att det vjsas fijr lite tennjs i

Svensk TV brukar jag svara att det handlar orn

att vi måste göra bättre resultat
I september spelade Sverige Davis Cup
senrifinal mot USA i Scandinavium. Lite
konstigl kändes det a1t ett sådant stort
idrottsevenemang sändes på TVS. Men here
gud. den här gången var de1 frågan om en

semifinal i Lag-V1r4 ien världssporl som

tennis! På fijrbundets hemsida lades nyheten
orn TV 8 ut som en framgång. Högre än så

måste vi sikta!

För två år' sedan sa jag på Svenska
fenni" 1örbundets ord lörandek on lerens att

Anders Heimklo borde lått tennis- Sveriges
"nobeJpris" för sitt arbete med det som idag
heter Stockholm Open Minitennistour. Det
konceptet har inneburit an i
Stockholmsområdet kan Pelle och Lisa siu år.

spela tennislr'latch på ett lekfullt vis på sarnrra
sätt sonr dom kan göra i fotboll.
Då ökar chansen att vi kan behåJla talangema i
tennisen istället 1ör att de lörsvinner till andla
idrotter lör att de inte får någon stimulans.
Tidigare kunde man knappt spela tennismatch
innan rlan ra- ll-ll ar orn man inle rar
valdigt tidiet ul,ecklad.

Svenska Tennisförbundet hade i september sin
numera årliga kick- off för landets tränare. Ett
mycket bra initiativ, r.nen än en gång ftlrvånas
jag, över hur saker och ting kan fungera. Ett av
temana {iir konferensen var "mini, midi och
maxi".
D v s att visa och gå igenom de olika varianter
på tennisbollar och tennisbanor som finns fijr
ått göra tennisspelet lättare att läa sig. Till rrin
förvåning var inte Anders Heimklo inbjuden
som ltiredragshållare.
On vi ägnar oss åt en sådan q p av ledarskap
oavsett om det sker på klubb-. distrikts- eller
lörbundsnivå kommer vi aldrig att kunna
utveckla svensk tennis. Hur lätt hade inte vadt
att dela ut lite beröm till Anders och att be
honom som har I0 års erfarenhet av bollen och
var den som skapade konceptet mini, midj,
maxi att dela med sig av sina erfarenheter! Nu
kan det nästan se ut som om någon vill göra
hans idd till sin egen.

Etl annat diskussionsä'nne i tennis- Sverige
sorn dyker upp med järrna rnellanrurn är
klubbtränare kontra itire dettå ATP och WTA-
spelare. Det 1åter ofta som att vi ska välja det
ena eller andra. Helt felaktigt enljgt min åsikt.
Det handlar självklart om att välja rätt personer
och att ta reda på allas erfarenheter. Ledare
som är engagerade och ödmjuka vill säkert
uweckla sig själva föl att i sin tur kunna hjä1pa
spelama. Tror man att man är störst bäst och
vackra.t. .pelar det ingerr roll orn rnan i

grunden är klubbtränare eller ATP-speJare.

Svennis - Frank Rijkaard. Leif Boork - Bengt
Äke Gustavsson. Yannick Tregaro Miro
Zalar ä- erernpel från andra idrolrer sonl \ isar
att man med olika bakgmnder kan lyckas som
ledare.

Svensk Tennis utveckling måste bygga på att
vi tar vara på de goda krafterna och dlar åt
samma håll.

En ny termin har precis startat och jag är stoh
ör'er vilken verksamhet vi bedriver.

Ett stort tack till all personal, tränare och
idcclla ledarel Det är ni som är Näsbvparks
hj åltar I

Hälsrringar
Kenneth



Smaka!

Sockerfrla pastiller



ELISABETH RAPPORTERAR

VTKTIGA DATUM

Höstlov 29 oktober - 4 november ftir
bamens tennisskola. Vuxenkursema spelar
som vanligt

UNDERWCKA44 SPELAS
STOCKHOLM LADIES
En STOR intemationell damtävling med
10.000 dollar i prispengar. KOM OCH
TITTA !!

BRA TENN]S...OCH BLIVANDE
VÄRLDSST.IÄNOR !

Måndagen den 5 november startar
träningen igen.

Den 15 december har vi vår STORA
JULAVSLUTNING.

Klockan 13,00 startar vi som vanligt med
massor av aktiviteter:
7 kamp, lotterier, tipspromenad och
servetävling samt vår STORA
'MINITENNISTÄvlf NC' Famiij e-dubblar"
Pappa/Mamma-Son/Dotter

Terminens sista träningsdag är den 21
december.

JUL-NYÅRSLÄGER
27-28112 sant den 2,3,411 .

Sista anmäiningsdag den l0 december.
Som tidigare år blir det tennis 11.00-14.00
eller 14.00- 17.00.

Klubbmästerskapen spelas den 5 januari till
den 13 januari. Se inbjudan i tidningen.

Vårterminens fiirsta träningsdåg {iir alla är
den 14 januari 2008

Majkurser
Årets majkurser gick naturligrvis jättebra.
Janne, Henrik och Fredrik höll som tidigare år
hårt i träningen. Det blev många tuffa pass liir
alla träningsivriga ungdomar, i en ny fräsch
tennishall. Vill även passa på och tacka våra
nya tränare Markus och Comelia for ett br.a
jobb och välkommna till klubben.
Majträningen är naturligtvis väldigt "poppis"
eftersom man kan träna flera gånger i veckan.
Man har dessutom en möjlighet att sprida ut
sig i hallen då tävlingsjuniorerna spelar
utomhus, massor av möjligheter med andra
ord. Majkursema är ett jättebra alternativ fijr
nya juniorer, det finns nämligen plats fiir alla.

Sommar.
Även denna sommar så blev det fullt ös på
våra utomhus banor. Två stora juniortävlingar
fick inviga sommaren. Och klubben fick två
vngre rnen STORA vinnare Elsa Melander i
Kalle Anka Cup och Jesper Åkerlund i Junior
Trophy. Elsa och Jesper är bara två av
klubbens alla talanger. Våra yngsta stjänor la
med andra ord ribban på en hög nivå redan i
starten av sommarenJ något att bita i liir
klubbens övriga juniorer.

Sommarläger
Tack och lov, vi får behålla vårt fina näsaäng.
Det blev många soliga dagar rrred bra tennis
och glada ungdomar. Naturliglvis blev det
även många dagar i hallen då sommaren bjöd
på varierat väder. Men jag tror inte att det hade
någon betydelse om vi spelade inne eller ute,
alla var lika glada ändå.

Som vanligt avslutade vi terminen med en
griJlavslutning på näsaäng, som både bjöd på
tipspromenad och femkamp. Det blev
naturiigtvis en liten prisutdelning som avslutas
med massor av grillkorvar. Tipspromenadens
frågor var gjorda av Lisa Regndr.



ANDERS SVENSSON
RAPPORTERAR:

NÄSBWARKS TK BÄST I SVERIGE!

En nöjd Anders Svensson konstaterar
att NPTK blev bästa klubb i VSM!

Våra tävlingsveteraner har varit flitigt i
elden under utesäsongen. Här fiiljer en

kortfattad sammanfattning.

Seriespelet
Tre av våra veteranlag, nämligen H35. H45
och H55, spelade i division 1 utomhus.
H35 laget med Fredrik Waem, Kenneth
Johansson och Fredrik Ahlqvist slutade på
4:e plats liksom H45 laget där främst Björn
Stenqvist, Jar-Lne Rydegran och Peter
Puranen spelade men där även Lasse
Nordström och Anders Björklund gjorde
var sitt inhopp. H55 laget med Arders
Björklund, Göran Zwahlön, Anders
Svensson, Börje Skånberg och Ulf de Faire
lyckades bäst och var en enda boll lrån
serieseger och SM slutspel. Vårt nystartade
H65 lag vam lätt div 3 medan vårt andra
H45 lag kom trea i samma serie. Här
spelade en viss Bjöm Borg några matcher
1-or Stockholms TK !

lnorrhus har r i sarnrra tre lag i högsta
serien, H65 i div 2 och H45 lag 2 kvari
trean. Målsättningen är rxinst etl lag i SM

slutspel och att H65 samt H45 lag 2 vinner
sina serier.

Globetrotter veteran Cup
Vår egen veterantävling i juni hade
återigen ett mycket stark startl?ilt och
fortsätter att bel?ista sin ställning som
landets efter SM bästa veterantävling. Det
var glädjande nog också nytt
deltaganekord med nästan 90 startande.
Tre klasser vanns av hemmaspelare.
Kenneth Johansson varur HS 40, Göran
Zwahldn vann H55 genorn att besegra
Anders Björklund i finalen och Börje
Skånberg vann H65. Börje var dessutom i
fina1 i H60.

Veteran SM
Förväntningarna var höga inlör ute SM i
Båstad efier de stora lramgångama inne.
Det gick inte riktigt lika bra den här
gången men det räckte ändå till att NpTK
blev landets bästa klubb på hensidan när
resultaten från båda tävlingarna
summerades. Göran Zwahlön lyckades bäst
med en finalplats i H55 och Fredrik
Waern. Anders Björklund och Ulf de Faire
gick till kvarten.

Veteran DM
FIera av våra bästa veteraner deltog inte i
DM av olika skäl men vi lyckades vinla
två klasser ändå nämligen Björn Stenqvist i

Fr.v. ser vi H-45 klipporna Jan Rydegran, Björn
Stenqvist och längst t,h. ser vi H 35 spelaren
Kenneth Johansson som har låååångt kvar
innan han får spela H 45.

H45 och Anders Bi



A-LAGET

För sjätte året av de sju senaste lyckades
vårt AJag kvalificera sig fttr SM-s1utspe1.

För att nå dit måste man vinna den högsta
serien, division 1 . I serien vann vi mot
Kungsängen, Uppsala studenter och Upsala
TK. Förlust blev det mot Linköping. I den
sista matchen väntade Huddinge på
hemmaplan. Vinst var ett måste ftir oss

annars hade just Huddinge blivit
seriesegrare. Det blev en komfortabel seger
med 4-0 och således dags fiir ännu ett
slutspel for oss.Deltagande spelare i serien
for NPTK var Emil Lindgren, Pavel
Zenkewits, Bobo Delemark, Daniel Biörck,
Gustav Helgesson samt Erik Cedervall.

Semifinal: Sundsvall-NPTK 1 -3 :

Sundsvall fick iiran att anangera årets ute-
slutspel och arrangemanget klarade de med
bravur. Visserligen räckte det inte till
någon SM-medalj ftir dem. NPTK vann
programenligt mot hemmalaget Sundsvall
efter det att Bobo Delemark och Pavel
Zenkewits r,unnit sina singlar i raka set.

Emil Lindgren ftirlorade överraskande mot
Sundsvallsettan Johan Nilsson i två set.

Sundsvall lämnade sedan wo i dubbeln då
de inte ens teoretiskt skulle haft en chans
att gå till final även om de inte skulle ha
tappat ett enda game mot oss.

FINAI: Lidköping-NPTK 3-1: I finalen
fick vi möta storfavoritema Lidköpings TK
som dagen innan hade besegrat starka
Växjö TS med 3- 1.

Samtliga singlar och dubbelmatchen blev
välspelade i den svåra stormen som rådde
under båda finaldagama.
Emil tog sig samman och skakade
Sverigefemman Rikard Holmström på
förstasingeln.
Efter 1-6, 6- 1 , ledde Emil med både 7-3
och 8-6 i supertiebreak innan Rikard kunde
vända och vinna detta med 10-8.
Bobo spelade åter en mycket bra singel
mot starke Oscar Pallin. Förlust med 3-6 i
ltirsta men sedan hade Bobo setboll i andra
innan Oscar vände och vann med 7-6.

Bobo Delemark har haft en mycket stark
utomhussäsong. Foto Kent Åkesson

Pavel som hade r,-unnit på lördagen trots
dåligt spel vann på tredjesingeln efter
betydligl bättre takter än dagen innan med
6-2, 5-7 och 10-7 i supertiebreak efter
underläge med 4-7.

Det är ingen slump att Pavel Zenkewitz vinner
många tresetåre, Här besegrar han alla duktiga
.juniorer på 5 km.

I dubbeln spelade Emil och Bobo 5-7, 6-7
mot Rikard och Oscar efter mycket bra
spel.

Det betydde att vi tog lag-SM-medalj ftir
sjätte gången på de sju senaste åren. Den
här gången alltså silver. Sviten ser ut som
ftiljer:
2001 Silver
2002 Guld
2003 Guld
2004 inget slutspel (vi kom "bara" tvåa i
serien) kors i taket! ! !

2005 Brons
2006 Silver
2007 Silver

Skapligt......,....va' ordet....
Nöjd coach Bjöm Stenqvist
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KARLSKRONALAGRET 2007.

I våras satt Kenneth och jag och pratade
om hur kul det skulle vara att klubbens
tävlingsspelare åkte iväg på en
Klubb/Tävlings-läger. Jag själv var med på
en del läger med klubben som junior och
tyckte att det var fantastiskt roligl.
Det roliga med ett sådant håir låger är att
även om man skulle åka ut från tumeringen
så är man där med sina klubbkamrater och
stöttar, hejar och umgås hela veckan.

Sammanhållningen blev fantastisk. Yngsta
lärde känna de äldre och vice versa. Det
har itirutom tennis, spelats fotboll, mycket
kortspel, strafftenni s, badminton mm.
Marcus Åkerström bjöd dessutom på lite
fair factory niir han bevisade att
vitlöksmarinerade sniglar på restaurang var
gott. . ... kanske var det därftir Eric vann
över honom i Ps 18 finalen? (snigeln var
kvar i kroppen)
Anton Waem bjöd på trollkonster... Jag
forstar fortfarande inte hur dukar och koft
bara kan ltirsvinna. Anton har lTelt klart en
karriär sorn trollkonsmär om tennisen inte
skulle fungera.

Karlskrona hade en fantastisk anläggning,
sju stycken nybyggda utebanor och en
hall där rnan kunde spela curling,
badminton, ishockey, fotboll och tennis.
Vi bodde på ett vandrarhem som hette

Time out där vi blev väl omhändertagna.

Årets deltagare var Jonas Brobeck, Er'k
Cederwall, Markus Åkerström, Linus Thor,
Rebecka Tiimströrn, Othilia Lindqvist,
Robin och Cindy Wänlund, Anton och
Oscar Waem, Todd Åkesson och jag själv
Mats Wänlund.
Herrdubbel Elit NPTK-seger.
Cederwall/Brobeck-Sandström,A4 ar acio 7 -
6 uppgivet. (l :a)

Damdubbel Elit 2:a plats
Tärnström,/Lindqvist - Swarling,/Ring 1 --
6,1-6 (2:a)
I PS 18 fullsländigt krossade NPTK-
spelama sina motståndare i den här

klassen. När det var dags ltir semifinal så

återfanns tre näsbyparkare där. Erik
Cederwall, Jonas Brobeck och Marcus
Åkerström. Vinnaren utav dessa blev en
spelare med oftoligt mycket tenniskänsla i
kroppen; Erik Cederwall. Erik slog Marcus
i finalen med 3-6,7-5,6-3. Marcus var
väldigt nära att ro iland finalen, men Erik
knöt ihop och spelade bländande tennis.

Jonas Brobeck sträcker ut sig i hela sin längd ftir
att nå bollen, Foto Kent Åkesson

I FS I 8 spelade Rebecka till sig en
finalplats där Caroline Virdhage från
Ullevi blev ftir svår. Virdhage vann med 6-
2,6-4. (2:a)
I FS 16 gick Othilia Lindqvist fram till en
semifinal men fiirlorade mot slutsegraren
Sara Mattson medT-6,6-2. Othilia
sluggade sig fram i klassen och visade att
hon har en bra slagreportuar. Med lite
stoppbollsträning så hade nog Othilia
vunnit semifinalen. Jag pratade med
Othilias pappa en gång :i våras och han sa

att han trodde nog att han fortfarande vann
över sin dotter, men efter att ha sett henne
spela skulle det vara väldigt intressant att
å se den nratchen !

I PS 14 gick Todd Åkesson fram till
semifinal. Todd slog den semi- seedade
D.Merdan från Karlskrona ganska enkelt i
kvartsfinalen. Därefter blev Anton
Åkesson från Ystad lor svår. (3:a) Anton
Waern gick till kvartsfinal där han blev
tvungen att ge upp rnot den topseedade
Max Nilsson från Åhus pg a skada.

I PS 12 dominerade Oscar Waem
fullständigt i sltt poolspel. Oscar visade

1,:a- 2:a och en 3:e nlats



upp ett bländande spel. I semifinalen
ställdes Oscar mot Gustav Hansson som
inte tappat mer än ett game mot någon
motståndare. Här blev motståndet tufft lor
Oscar som ltirlorade lmed 2-6,0-6.
Men med det spelet som Oscar spelade så

kommer Gustav Hansson att bli en munsbit
ltir Oscar on något år. (3:a)

PS 10 Här fiill Robin Wänlund medT-6 1

avgörande set mot semifinalisten V.
Ljungdahl från Trollbäcken. Robin slet och
slet och hade 4:a matchbollar, men fick
tyvärr ge sig till slut.

IFS l0 giorde C indl \Äänlundsin
tävlingsdebut. Cindy 2år yngre än de
övriga spelade bättre och bättre ju längre
turneringen gick. Cindy kom på 5:e plats.
Det anmärkningsvärda med den här
klassen var namnen på alla spelare. ... En
hette Rinaldo, nästa hette Herman och en
hette Chelsea. Man skulle kunna tro att det
var fotbollsVM.

I HS B fick Todd en upplevelse i ltirsta
omgången där han mötte en herre som
servade med vänstem men sen spelade
med högern. Ganska foruirrande, undrar
om Kenneth och våra tränare kanske skulle
lära ut den nya tekniken....... Skönt att

Nja, redaktionen fiiredrar nog Todds nuvarande
stil...

HS vanns av Mats Wänlund som slog
Fredrik Persson med 7-5,6-1. (Glömde
säga att det var motionsklassen).

Veckans händelse 1. var ändå när coaih
Mats vaknade till kl. 01.30 på nalten av ett
hirnla oi äsen. Coach Vats trodde att det

var Ystads TK som bodde på botten-
våningen som höl1 på att riva hotellet.
Närjag sen klev upp och var på väg ner ltir
att säga till skåningarna att dom skulle vara
tysta ftir att vi hade viktiga matcher,
passerade jag rum Brobeck/ Cederwall/
Åkerström/Thor. lme från rummet lät det
som ett världskrig. Jag bankade på dörren
och hörde hur 4:a ev. blivande tennisproffs
tystnar och viskar lite. Efter någon minut
öppnas dörren och en herr J. Brobeck
ltirklarar sig med att dom har Kuddkrig kl
01 .30 på natten. På ett 1äger kan allt
hända. . . . . .men KUDDKRIG kl 01 .30. . ..
ltireslår att Bjöm Sahlin låter dessa
blivande proffs??? 1år köra ett extra
fl'spass som bestraffning.

Trots detta kuddkrig så visade grabbama
och dejema an dom är bra på rennis.
4 st Turneringssegrar
3 st 2:a platser
5 st 3:e platser
NPTK skördade med andra ord framgångar
under veckan.
Tack till alla er som var med och tack till
Kenneth som ordnade väldigt mycket
innan lägret på kort tid.

Det var verkligen kul att se så mycket bra
tennis ochjag kan med stolthet säga att
NPTK har en tävlingsgrupp som inte bara
skördar bra resultat utan även visar en god
sarnnranhållnirrg och är väld igr
representativa både utanfor och innanfor
temisbanan.

Vid Tangentbordet Mats Wänlund!
Reds anm. Ett stofi uck till Mats Wänlund
lor et1 otroligt lyckat läger.
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UNGDOMS OS I BELGRÄD

Delår åv den slcnskå Os-truppen i ungdoms-OS. Längst
fram till vänster servi Jennic Brobeck Foto Joåkim
Lårsson.

I somras fick jag chansen att tillsammans
med Tobias Blomgren representera Sverige
i ungdom OS. Sverige hade deltagare i
judo, simning, c1'kel, gymnastik och tennis.
Tillsammans var vi 50 ungdomar och cirka
15 ledare lrån Sverige. Joakim Larsson
frår, Örebro var ledare och han varjättebra!
Arrangemanget var på precis samma sätt
som riktiga OS, med invigning där den
olympiska elden tändes och alla 3500
deltaganra marscherade in bakom sina
flaggor.
Vi bodde i det som kallades lor OS-byn.
Det var mycket enkla rum utan TV och air
condition. Det hade helt klart behövts då
det var mellan 3 8 och 47 grader varmt hela
tiden.

Både fobias och jag litrlorade t) \ ärr i

första omgången. Jag spelade i nästan tre
timmar i 44 graders väme och lorlorade
med 7-6 i tredje set efter att ha haft en
matchboll. Jäklig1 tungt! sedan spelade vi
mix dubbel där vi också ftrlorade ltirsta
omgången mot några lrån Schrveiz. Det var
ganska ojämn klass på deltagama. men hon
som vann hela tjejklassen kom från
Slovenien och var riktigt bra.

Sverige tog sammanlagt 7 medaljer där
simningen tog 6 medaljer och judon tog
1 rnedalj.

ELSA MELANDER GILLÄR
KALLEÄNKA!

KALLE- ANKA CUP SOMMAREN
2007

Elsa Melander inledde med att yinna
Kalle Cup på Niisaäng utan setftirlust.
Det innebar att hon fick åka till
Sverigefinalen i Båstad...

Där gick det också jättebra! Kvartsfinal
i singel och guld i dubbel tillsammans
med Sollentunas Simon Freundl

// .Iennie Broheck
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Klart du sl<a åka och hälsa på släkten, men sov över hos oss.

Vi har fami[jerum och gratis parkering. För bokning och information, te[: o8-5r7 354 oo.

Läs om vårt erbjudande på www.scandic-hotels.se

Om dina planer kan ändras boka å3. Om dina ptaner är säkra boka
ocr sparå r5-3oy". Prise'na gäl.e'per peåon och natt i delat duobe.rum.
Stor frukostbuffd ingår alttid. Barn rnder 13 år bor utan extra kostnad i

vuxens rum. Begrärisat antal rum. Kån inte kombineras med andra erbjudanden.

Scandic
TABY



EDDIE RAPPORTERAR FRÅN
VT]XENKURSAVSLUTNINGEN

Som traditionen bjöd hade vi avslutning
lor alla som deltar i vuxengruppen. Dema
gång var vi 14 stycken, som slöt upp. Det
är en liten ökning rnot i höstas, en trend
som jag tror och hoppas fortsätter lor det
här är alltid riktigl kul och stämningen pä
topp. På programmet stod dubbelspel i
form av bäst av fl,ra games med rotation
mellan paren. Totalt spelade vi över tjugo
matcher på två banor vilket betydde att alla
spelade 5-7 matcher var. De som hann
lörsökte springa ner till grillkocken Fredrik
Rogercten {tir att fä i sig en och annan av
hans goda hamburgare.

Elter spelet hade vi prisutdelning och vi
såg alla lram emor en härlig lerurissorrmar,

/tr.ddie

I år är vi 120 st. i yuxenkurserna! På bilden ser
yi fr. v. tränaren Henrik Aåre, den f,d.
allsvenske fotbollspelaren Glenn Schiller -
t'.värr spelade Glenn fiir IFK Göteborg och
hejar på Dif, inte ett rätt - och Peter Månsson

Viktiea datum hösten 2007.
Vuxengrupper:

Inget uppehåll under novemberlovet. Vi
spelar som vanligt.
Sista speldag åir söndagen den l6
december.

Onsdagen den l9112 är det
vuxenavslutning. Reservera
datumet redan nu!

Krister kommer samtidigt att ha
julklappserbjudanden i shopen!

Vuxenkurs- och tennisskoletränaren Fredrik
Rogersten poserar tillsammans med Krister
Lundin som driver shopen och cafeterian.
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rÄvr-rNcscRUPPEN!

Ingen tennis får man spela...

Löptest på fem km. Upploppsfight
mellan Rebecca Tärnström och Jakob
Kjellman.

Men målet är ju att vi ska bli grymt
starkal

Fys på tennisbanan, inte riktigt samma
sak som att få lira!

Men det är ju rätt kul ändål

Något nytt gympaprogram? Något liir friskis o svettis kanske?

Fy ... Vad jobbigt!



TENNISFESTER I
TENNISHALLEN!!!

STOCKHOLM LADIES 2OO7

Den Svenska ettan Sofia Arvidsson -
som högst rankad 29 i världen och
Michaela Krajicek f.n. rankad 3l i
världen har vunnit Stockholm Ladies.
Får vi se en ny stjärna ftidas i år?

I år arrangerar vi Stockholm Ladies fiir
åttonde året i rad. 10.000dollars t?ivlingen
har blivit en tradition och ett kul inslag i
höstmörkret. Det är många medlemmar
som tagit chansen att titta på intemationell
damtennis de senaste åren. Jag tror också
att det är många som ändrat uppfattning
om damtennisen och insett hur skickliga de
är.
Vi har stora ltirhoppningar om att alla våra
lovande yngre tjejer kornmer även i år.
Förhoppnings kommer även Johanna
Larsson som är på gång igen efter sina
skadeproblem. Johanna har vid ett flefial
tillfiillen visat att hon har kapacitet for att
bli nästa svenska sorn går in på topp- 100

rankingen. 17-åriga Sandra Roma, som
tillhörde de bättre i Europa som l6-åring
har även hon haft skadeproblem. Sandra

har börjat träna igen och siktar på start i
årets Stockholm Ladies. Även Nadja
Roma, Mikaela Johansson har visat prov
på en hög högstanivå.
Tävlingen brukar samla deltagare från
cirka I 5 nationer och det är alltid lika
spännande att se om det fims några nya

Förra årets finalister fr.v, Marie Andersson och
Mikaela Johansson.

Lika spännande ska det bli att se våra
lovande yngre flickor i dessa sammanhang.
Jerlie Brobeck, Rebecca Tämström,
Othilia Lindqvist och Charlotte Fabricius
har ju kommit tvåa i Lag-SM, F15 två år i
rad. Charlotte har haft skadeproblem under
senare tid, men ftirhoppningsvis kommer
de andra med i täv

Othilia slår en av sina många vinstgivånde
backhands under sommaren, Foto Kent Åkesson

Som vanligt krävs det att många
medlemmar ställer upp om vi ska klara av
arangemanget på bästa möjliga sätt. Det
har fungerat väldigt bra tidigare år och det
är min ftirhoppning att det blir så även i år.
De som hjälpt till har samtidigt haft trevligt
och lått titta på bra tennis.

KOM OCHHEJA PÅ VÅRT
DAMLAG 10 och 11/11!

Helgen efter att Stockholm Ladies
fiirdigspelats inleds damernas seriespel.
Den försra helgen spelas hos oss i

Näsbypark. På lördagen ställs vi mot
Kramfors och på söndagen möter vi
Spårvägen. Spelstaft k|.12 båda dagarna.

Laget består av Jennie Brobeck, Rebecca
Tämström, Othilia Lindqvist och Charlotte
Fabricius. Dessa tjejer börja sin unga ålder
(16) till trots blir rutinerade i dessa
sammanhang och har etablerat laget i
division ett. Årets serie ser ut att bli väldigt
jämn och det gäller att göra sitt bästa i
varje match. så får vi se hur långt det
räcker. På siktjobbar vi mot elitserien!
Vår hur.udansvariga coach Bjöm Sahlin
och tjejema är grymt laddade!



Våra A-lag fiir henar och damer ligger i
elitserien resp. divsion l. Det irurebär att
båda lagen tävlar inom ramen fiir svensk
elittennis. På sikt ser det väldigt bra ut då
återväxten är mycket god.

HERRARNA OCH KLUBBEN
LADDAR FOR ELITSERIEN!

Efter att ha haft tre matchbollar till
elitserien redan 2005 tog vi hem en klar
serieseger ifiol. Att vara ett av de tolv lag
som spelar i elitserien är naturligtvis en
stor utmaning. Det kommer säken att bli
tufft men samtidigt en riktigt stor och rolig
utmaning. 12 lag delas upp i två pooJer där
de två bästa Jagen i varje grupp går till
sen.rifinal och det sjätte laget flyttas ned till
division ett. Till skillnad mot division ett
så spelas serien på väldigt kort tid. Ferr
matcher spelas på tio dagar. De som spelar
singel och dubbel spelar alltså tio matcher
på Jika många dagar. Det är tuffa
forutsättningar och det gäller ltir oss att
komma väl forberedda samt att ha lite tur
med skador.
De lag som vi möter i poolspelet är Växjö
TS, Svenska rnästarna Lidköping, Ullevi,
Fair Play och Malmö Bellevr"re. Utan
tvekan den tuffaste poolen.

Förhoppningsvis är det många rredlemmar
som kommer och tittar på de två
hemmatchema. Växj ö har exenrpelvis
spelare som Jonas Björkrnan och Aldreas
Vinciguerra i truppen!
Givna spelare i vår spelartrupp är Johan
Örtegren, Olivier Tauma, Emil Lindgren,
Bobo Delernark och nyltirvärvet och
"nycomebackande" Fredrik Gjers. Sen är
det rnånga spelare som slåss om de sista
platsema: Pavel Zenkeu'itz. Daniel Biörck,
Martin Hagman, Jonathan Kidane. Eric
Cederwall och Markus Åkerström är väl de
som ligger närmast till hands. Dagsfonr.r
och resultat komrner självkJart att styra
vilka som spelar respektive tas ut i truppen.

I en sadan här kon serie finns heller inqeL

utr_v1nme ftr att fä så rnånga chanser. Tar
man inte chansen när man fär den är det

högst troligt att någon annan fär chansen i
nästa match.
Det ska bli mycket spännande att se
bollgeniet Johan Öfiegren möta de spelare
som spelar ltir fullt idag. Olivier Tauma
blir en stor tillgång i både singel och
dubbel. Emil Lindgren kommer hem från
collegespel i USA. Bobo Delemark inledde
inomhussäsongen med att gå till kvartsfinal
på filt i Lilla Edets vinteftouftävling.
Daniel Biörck har besegrat spelare som
Pablo Figuera och Ervin Eleskovic. Martin
Hagman har gjort comeback och blivit
bättre fur varje träningspass sorn gått. Eric
Cederwall, Jonathan Kidane och Markus
Åkerström har visat att de tillhör den
yttersta svenska junioreliten. Var Pavel

4enkewits står idag vet vi inte rikrigt.
Annu mindre vet vi om Fredrik Giers som
inte spelat match på länge men som har ett
par riktigt snabba ltitter och bra touch.
Fredrik var som högst rankad som nr 343 i
världen.

Tävlinssommaren på Näsaäng var intensiy men
allling flöt järtcbra. På bilden ser r i en
avslappnad täylingsledare i form av Michael
Fabricius som öven'akar en pågående match.
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Riflex AB
Riflex AB är ett fastighetsbolag som erbjuder ett varierat

och stort utbud av lokalet kontor och bostäder. främst i

Roslaqen. RiflexAB, Din hyresvärd iRoslagen

Riflex Roslagsbyggare AB
Riflex Roslagsbyggare är llland de största byggbolagen

i Roslagen och har sitt säte i Norrtälje. Vi bygger allt,

från fritidshus och villor till industribyggnader, från

Stockholm till Roslagens yttersta skärgård.

Riflex Vårdfastigheter AB
Riflex Vårdfastigheter har retl samarbete med Aleris

och kommuner specialiserat oss på ati bygga, äga

och förvalta vårdfastigheter i hela landet. Lika bra på

ombyggnation och anpassn ng av fastigheter som att

nyproducera a la typer av vårdhem i modern nliijö.

Skedviken AB
Ränäs Slott är ett holell och konferensanläggning i

myckel hög klass. En p ats gjord för rekreatron. kon-

ferens och fesl rgammal miljö. Uppdatorad med den

absolut främsta teknik och standard.

Läs mer på www.ranasslott.se

KSM förvaltningspartner Ats

& DA förvaltning AB
Drygt 20 års edarennet av fastighetstörualtning. Vi är den

kompletta leverantören av tjänster nom fasl ghetsforvalt-

ning. Såväl administrat v. ekonomisk och teknisk förvait-

nrng som reparationer, fastighetsskötsel och lokalvård.

Roslagslack AB
Roslagslack är ett nystaftat iörelag som har Nordens

största 0ch modernesle verksiäder inom billackering.

Lackverkstan liggeipå 0örla incfu stirområde i Norrlälje.

www.riflex,se
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RAPPoRT FRÅN DE ÄrtRn
\.ETERANERNA
Anslutningen till spel på \äsa Äng har
r arit relatir,t hög under sommaren. om än
dämpad i jämlorelse med vinterhalvåret
och hallen, eftersom många foredrar att
under denna årstid utöva ett spel som enligt
ordboken går ut på att med hjälp av

klubbor putta små bollar
i hål i rnarken. Ordningen börjar nu
emellertid att långsamt återställas i takt
med att vädersituationen lor dylik
verksamhet lörsämras och hallen är nu
snarasl överbokad måndags - och
torsdagsnorgnar, som ju är mer eller
mindre ftirbehållna äldreveteranema.

Äntligen är alla på plats
igen i hallen. Nu är det racketer.r sorn gäller
och inte golfklubban
Vi fick en kanonstaft i höstorngångens
lorsta match i Upplandstouren där vi slog
Norrtälje med hela 7-Mi leder dänned
serien och hoppas kunna bel?ista
densamma ytterligare den 15 oktober då vi
möter Sigtuna borta. Vi säger hjärtligt
välkorrna till våra nya rnedlemmar Manuel
Campos och Christer Ählander!
John-Eric har avböjt vidare engagemang
som suppleant i stvrelsen. Undertecknad
invaldes i stället till detta uppdrag vid
årsmötet den 27 september. // Sigge

LOLLO MÖTTE BLAKE PÅ
CENTERCOURTEN!

Som ni vet dyker det upp Näsbyparkare
på de mest oväntade ställen. Lollo t.v.
var en av tre juniorer som fick spela
med James Blake under Stockholm
Open, Vem som vann racketen? Lollo
fiirståsl

HÖRT PÅ TENNISBANAN
"Kennetlr orn du fär en sån puls av det där
(sägs med en tydlig fn,r'sning) borde du
power-walka med min fannor"
Redaktionen nreddelar härmed att .lonas
Brobeck är påjakt efter en ny klubb. ..



JSM UTOMHUS
JSM utomhus spelades på två ställen. 12
och 16-årsklassen spelades i Lomma
Bjäned och Fredrik Rogersten gjorde sin
ledardebut på den stora scenen. Fredrik
fick erfara hur tillvaron ?ir på de här
tävlingama med arbete från 07.00 till 23.00
i bästa fall. Fredrik gjorde ett kanonjobb!
Själv befann jag mig i Norrköping och
bevittnade 14 och I 8-årsklassen.

I den yngsta klassen representerades vi av
Oscar Waem, Rikard Solberg, Jesper
Ål<erlund, Arnelia Lindqvist och Elsa
Melander. Oscar visade storform med två
raka vinster innan en seedad spelare blev
fiir svår i tredje omgången. Även 1 1 -åriga
Rikard Solberg r isade lramönerna genorn
att vinna två stentuffa matcher och Rikard
har verkligen visat bra instälJning sista
halvåret. I O-åriga(l) talangen Jesper
Äkerlund åkte ut i ltirsta omgången men
revanscherade sig i dubbel tillsammans
med Oscar Waem genom att vinna två
matcher, varav en riktig rysare. 1 I -åriga
Elsa Melander vam en match i singel och i
dubbel tillsammans med Amelia Lindqvist.
Amelia i sin tur liirlorade sin ftirsta match
men känpade väl. Det här gänget är på
kraftig frammarsch och det är en lröi d att
se det här gänget träna och spela!

I l4-årsklassen representerades vi av Jacob
Kjellman, Anton Waem, Todd Åkesson.
Christoffer Solberg, Fredrik Enger-vall,
Martina Haas och Emma Regndr.

Alla utom Christoffer fick kvala och Jacob
forlorade ltirsta matchen mot duktige
William Baan från Ullevi efter ett tufft
1örsta set och ett något snabbare andra set.

Anton \ aun Nå rnatcher i kvalet irrnan
Djursholmaren Simon Julin blev ltjr svår.
Anton visade upp en hög högstanivå i

tävlingen men behöver bli lite järnnare fiir
att närma sig dorn bästa i sin ålder. Todd
vann sin liirsta match men forlorade mot
Västeråsaren Kudinoff i andra matchen.
Todd får godkänt ltir insatsen men kan -

ännu bättre.

"Kom igen, nu tar yi dom" Anton Waern t.v. och
Todd Åkesson t.h. peppar yarann. Killarna har
spelat bra dubbel tillsammans och var bl.a, nära
att ta sig till JDM-final.

Fredrik besegrade Gustav Delemark ( sorn
fick bryta matchen ) men forlorade andra
matchen. Martina visade prov på sin
fighting spirit när hon kämpade ner en ett
år äldrc Norrköpingstjej i en stenhård
tresetare ltjr att sedan spela en ny tresetare
mot duktiga Sabina Kidane från Solna TK.
Den här gången blev det forlust. Emma
gjorde enjättebra match mot högt rankade
Zaric frän TK 77 och hade länge greppet
om natchen som tyvär rann henne ur
händema.

Christoffer Solberg irnponerade återigen i JSM.
Foto Kent Åkesson

Christoffer var alltså den ende som fick
chansen att spela huvudtävling direkt och
som han tog den!! Seger i lirsta ongången
mot andraseedade ett år äldre Arnar
Hromic som spelade 14-års EM i somras.
Stor dramatik utspelades när rnatchen fick
brytas frir regn vid ställningen 6-4 5-2 och
30-15 till Christoffer. När rnatchen väl togs
upp stod det snabbt 5-6 och det var
jättestarkt av Christoffer att vinna matchen.
I andra omgången väntade ånyo hårr
motstånd och här tog det stopp. Hela
gänget visade irpp en härlig seriös



inställning till sin tennis under veckan som
innehöll mycket regn och väntan.
Keep up the good work lortisar!

Åter i Lomma Bjärred och Näsbyparkare
på plats var: Marcus Åkerström, Linus
Thor, Millis Heimklo, Jennie Brobeck,
Rebecca Tämström och Ottilia Lindqvist.
Marcus som har haft en kanonsäsong med
vinst i SALK OPEN, semifinal i inomhus-
SM och en finalplats i Båstadtennis
spelade nu om Stefan Edberg-stipendiet på
30000:-. Det hade behövts en finalplats
men blev "bara" semifinal. Surt med tanke
på att det var en Brasilianare med svenskt
medborgarskap som normalt aldrig spelar i
Sverige som stoppade Marcusl! Starkt
ändå naturligtvis. Linus Thor som kan
spela riktigt bra i ljusa stunder hade tyv2irr
ingen sådan och åkte ut i första matchen.
Marcus och Linus vann sedan en match i
dubbeln. Millis vann ftrsta dubbelmatchen
med Danderyds Jacob Matto. Jennie
Brobeck gick till kvartsfinal där Julia Ripa
blev liir svår. Naturligtvis godkänt men
Jennie är inte nöjd med en kvartsfinal.
Rebecca som inte blev seedad stötte på
Sverigeettan Hilda Melander redan i andra
omgången. I vanlig ordning biev det en

rysare och Rebecca kan inte vara Hildas
favoritmotståndare! ! Rebecca hade fiirsta
set och 5-3 i tiebreak i andra, snacka om
nära! Hilda är en riktig fighter och vände

Rebecca Tärnström hår yisat prov på hög
kapacitet. Foto. Kent Åkesson

Jennie och Rebecca visade återigen att de

kan spela bra dubbel när dom får till det .

och tog sig 2inda fram till semifinal. Ottilia
som har haft en kanonsomrnar rned firånga
starka resultat fortsatte på den inslagna
vägen genom att kvala in, vinnä liirsta

omgången i huvudtävlingen och sedan
spela en bra match mot slutsegrariman
Ama Brazchnikova från Uppsala Stud IF.

I PS 18 hade vi bara Eric Cederwall och
den från höstterminen nyblivne
Näsbyparkaren Jonathan Kidane .

Olyckligrvis kunde varken Jonas Brobeck
eller Jonathan Söderblom delta p.g.a skada.
Eric var direktkvalificerad till huvud-
tävlingen och besegrade i forsta omgången
Göteborgaren Alexander Sajonz i ett rikigt
sluggeryarry. I andra omgången väntade
KLTK:s Sverigeetta Tim Von Ollreich som
Eric slagit de senaste två tillftillena. Den
här gången fick Tim revansch och Eric
gjorde ftr många misstag och hade ftr
dåligt tålamod. Att Eric har kapaciteten itir
att vinna en sådan match är tveklöst!

Jonathan Kidane är ett spännande nytillskott i
Idubbens tävlingsgrupp. Jonathan är given i B-
laget och 18-årslaget och kån också yara med
och kämpa om en plats i elitserietruppen. En
eloge också till tränarna i Solna TK som gjort ett
strålande jobb tillsammans med Jonathan, Foto
Kent Åkesson.

Vår nykomling Jonathan Kidane visade
vilken kapacitet han har genom att besegra
SAIK:s Milos Seculic i lorsta omgången i
två raka set. Milos har i år besegrat spelare
högt på junioNärldsrankingen och spelat
US Open så det var verkligen en !äder i
hatten ! Jonathan ftiljde upp detta med att ta
sig ända fram till sernifinal ( I år ung ).

Som ni nrärker är det svår1 att hålla en sån
här sammanfattning kort. Men det är ju
väldigt positi\.t att vi har så många duktiga
och ambitiösa juniorer!
Än en gång: Keep up the good work!!
Stefan



I(änner du till vår arbetsmodell?

Du kommer att öka träfisäkerheten med din marknadskomnnun kation och {örsäjning med vår
arbetsmodell, Den bygger på Account Plann ng som vi introducerade I Sver ge för 1 5 år sedan

och sorn vi nu v dareutvecklat och anpassat ti I våra kunders behov.

Läs mer om vår arbetsmodell och våra kunders framgångar på www.falck.se eller kontakta
försäljningschefen och vårl tennisess Lennart Lundqu st så kterättar han rner.

FALCK & CO
WALLINGATAN 2 B0Xl246 103 64 ST0CKH0Llil TE10854541840 inlaAlark.se wwwlEkk.se
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Klubbmiisterskapen inomhus 2008 fi)r seniorer och juniorer

Anmdl dig till 2008-års inomhus-KM. Nedanföljer all den information som du behöver.

Datum 5-13 januui
Speltider Juniorklassetna spelas JVtlm* på dagtid.

Senioremas natcher startar tidigast I7.00 på vardagar.
Om man deltager i många klasset måste mdn kunna spela

flem matchet på samma dag.

Startayg. singel 200:-fAr seniorer 150:- far jttniorer dubbel 100:-/spelare Betalas innan
matcltstaft

Lottning I0 januari

Bollar Penn pro (gas) PS 10 och FS 10 spelar med midbollar

övriga Ett eventuellt aygöran(le set spelas i form av ett Super tie-brcuk Jiirst till tio vunna
podng

Seniorklasser

1. Herrsingel A + kval 12. Veteransingel herrar 55
öppen dvenförjuniors 13. Veteransingel herrar 65

2. Herrsingel B + kval 14, Veteransingel hetar 75
0p7en aven 1örjuniorer

15. Veteransingel damer
3. Herrsingel C ( övriga,dock ej juniorer ) 16. Veterandubbel herrar 65 h

4. Damsingel 17. Veterandubbel herrar 75
öppen a|en för iuniorer

Juniorklasser
5. Eerrdubbel

Oppen t)ven för jttniorer 18. Pojksingel 16
6, Damdubbel 19. Flicksingel 16

Oppen aven.för juniorer 20. Pojksingel 14
7. MLxed alla åldrar 21, Flicksingel 14
8. Generationsdubbel 22, Pojksingel 12
9, Juniorveteransingel hetar 35 23. Flicksingel 12
10. Veteransingel herru 45 24. Pojksingel 10
11, Veterandubbel herrar 45 oclt tildre 25. Flicksingel 10

Anmtilan Skall ske på anmcilningslista i hallen senast
torsdrsen den 3 december

Fdrbehåll Förbehåll kan INTE liimnas, Kan man inte spelo på utsatt titl får man sjtih' kontakta
motståndsren och spela matchen innun niistu match,

örrigt * Tblingsleclningen .förbehåller sig rcitten att begränsa antalet spelarc/klass
vid.för högt/la)gt dekagaranta.l. Tcivlingsledningen förbehåller sig rcitten
arr spclo vissa Älas,er ncd Ä"vol

Man kan dehagd i två singel- och nå dubhelklasser.
Spelprogram anslås i hallen torsdagen den 20/12 efter kl. 18.00.

Frågor Ring NPTK-kantli, t. a8 -io 22 02



Agresso affärssystem svarar upp mot krav
du inte ens skulle kunna förutse.

Vi lever i en tid av förändring. Hamna inte på efterkålken - satsa på ett affårssystem
med beredskap för krav som inte kan förutses. Med Agresso äffärssystem år du alltid
förberedd. Agresso år ett förändringsvänligt system som smidigt kan anpassas till nya
behov. Oavsett om din organisation ställs inför nya utmaningar eller har ett högt
förä ndringstem po.

En investering i Agresso är en investering i framtiden.
Vill du veta meT: www,ägTesso.se

Affärssystem utan bäst före-datum AGRESSO

Tromben
lvledlemstidning utgiven av NPTK, NäsbyparksTennisklubb.
Ansvarig utgivare: Kenneth Bergbom ld6 och redigering: Kenneth Bergbom

Tromben utkommer med tre nr per år och distribueras gratis till alla medlemmar.

lvedlemsavgift vuxen: 500 kr. l\4edlemsavgift barn: 250 kr. Familj: 900 kr.

Tromben har fått sitl namn efter ett otagbart tennisslag. Det är en mycket bakåtskruvad
stoppboll som slår ned på mottagarsidan men far tillbaka som ön bumerang.

Adress till klubben: Nåsbyparks Tennisklubb Bergtorpsvägen 41, 183 64 Täby.
Tele: 08-756 22A2,tux:08-756 41 10.
E-mail: info@nptk.se Hemsida: www.notk.se
Kansliet har öppet:Mån dag - fredag g-18.

Hallen är öppen för spel alla dagar 7-23.


