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Verksamhetsberättelse för Näsbyparks Tennisklubb 
2010 - 2011 

Näsbyparks Tennisklubbs styrelse lämnar härmed följande berättelse över verksamheten 
under räkenskapsåret 2010-07-01 – 2011-06-30 som är klubbens 64:e verksamhetsår.  
 

Styrelse och revisorer 
Klubbens årsmöte hölls den 30 september 2010. Styrelse, revisorer och valberedning har 
därefter bestått av följande sammansättning. Inom parentes ( ) anges när den 2-åriga 
valperioden går ut för ordinarie styrelseledamöter. Övriga funktionärer är valda på ett år. 
 

Styrelse  Ansvarsområde 
Ordförande       Michael Brobeck (2011)   Ordförande, Klubbutveckling 
Ledamöter  Joachim Haas (2011)   Ekonomi, Näsaängsfrågor, Sponsring 
  Lena Olsson (2012)   Klubbkommittén 

Michael Fabricius (2012)   Tävlingskommittén 
  Dalibor Turina (2012)   Tävlingskommittén,Projekt 
  Stefan Andersson (2011)   Projekt 
  Börje Skånberg (2011)   Anäggning  
     
Suppleant nr 1 Peter Hässler      
Suppleant nr 2 Linda Neffler     
 

Börje Skånberg lämnade styrelsen under året. Peter Hässler gick då in i styrelsen som 
ordinarie ledamot. Micki Zander adjungerades till styrelsen som anläggningsansvarig. 

 

Revisorer 
Revisor  Christer Andersson 
Revisor  Anita Bornholm-Junker 
Revisorssuppleant Rolf Björk  
Revisorssuppleant Göran Lind  

 

Valberedning 
Ordförande  Björn Stenqvist 
Ledamot  Cattis Tärnström 
Ledamot  Emil Lindgren 
  
Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden. Därutöver har det varit ett flertal 
kommittémöten kring Näsaäng, tennishallen, tävlingsverksamheten, träningsverksamheten, 
klubbaktiviteter, Kroatienresan m.m.  
 

Styrelsen och personalen har haft stöd i verksamheten av fem medlemskommittéer som haft 
ett stort antal möten:  
Anläggningskommittén Micki Zander, ordförande 
Klubbkommittén Lena Olsson, ordförande 
Tävlingskommittén Michael Fabricius, ordförande 
Näsaängskommittén Joachim Haas, ordförande 



 

Styrelsens sammanfattning 
 
Ekonomi 
 

Klubben har under året ytterligare ökat omsättningen. Årets omsättning är 6.997.007:- (f å   
6.305.691:-) . Verksamhetsåret utvisar ett positivt resultat på 124.274: - (f å 16.087:-), detta 
trots väsentligt högre energikostnader än vad som är normalt på grund av den stränga 
vintern. En starkt bidragande orsak till att klubben klarat av ekonomin är att tennisverk- 
samheten vuxit under senare år. Utvecklingen av klubbtävlingarna och drop- in aktiviteterna 
har även breddat det ideella ledarskapet. 1½ års intensiva förhandlingar med Täby Kommun 
resulterade till slut i att vi fick 50 000: – i kompensation för ökade energikostnader samt att 
vi fick hålla hallen stängd på grund av bristande snöskottning av hallens tak. Resultatet ska 
även ställas mot att klubben fått ökade kostnader på över 400 000:-/år på grund av 
renoveringen av tennishallen sommaren 2006, samt att Täby Kommun sänkt 
aktivitetsbidraget. Hela det egna negativa kapitalet sedan den ekonomiska krisen på 90- 
talet är nu borta och det egna kapitalet är 142.374 kr. 
 

Fortsatta idrottsliga framgångar  

Klubbens 64:e verksamhetsår har präglats av fortsatta sportsliga framgångar i seriespelet 
och i individuella tävlingar. Bakom dessa framgångar står, förutom tennistalanger med goda 
förutsättningar, en mycket kompetent tränarstab som bedriver en systematisk träning med 
hög kvalitet men också en god coachning av spelarna, där ett stort socialt ansvar tas. 
 
Utvecklingen av klubbtävlingarna, drop-in aktiviteterna, vuxenkursverksamheten och  
införandet av spelkorten tillsammans med de sportsliga framgångarna för juniorer, seniorer 
och veteraner innebär att NPTK är en av Sveriges absolut mest aktiva och framgångsrika 
klubbar. 
 

Starkt medlemsengagemang 
 

Klubblivet har präglats av ett starkt medlemsengagemang. Några exempel på det är: 
• Vid vårens underhållsarbete på Näsaäng deltog ett 60-tal medlemmar i alla åldrar med 

iordningsställandet och upprustningen av grusbanorna.  
• Klubben har under senare år utökat sina tävlingsarrangemang. Ett 50-tal medlemmar har 

vid ett eller flera tillfällen ställt upp som matchledare. 
• Lagledare och föräldrar som ser till att vi kan ha alla serielagen igång. 
• Alla föräldrar som bemannar caféet på helgerna. 
• De två Kroatienresorna. 
• Allt arbete som sker i kommitté- eller projektform. 
• Alla som jobbar i det tysta med våra anläggningar och med vår verksamhet. 
 

 
 



Klubbaktiviteter / Klubbutveckling 
 
Edward Johansson har fungerat som motor för klubbaktiviteterna och har till sin hjälp haft 
Kenneth Bergbom, Björn Sahlin, Birgitta Ward, Michael Brobeck och klubbkommittén. 
 
 
Den interna tävlingsverksamheten 
 
NPTK:s interna tävlingsprogram såg ut enligt följande under verksamhetsåret:  
 

• Klubbmästerskapen inomhus för juniorer och seniorer. 
• Davids Cup en lagtävling för seniorer i början av maj. 
• Klubbmästerskapen utomhus för juniorer och seniorer utomhus. 
• Singelhandicapen för juniorer och seniorer i augusti. 
• Näsaängsdubbeln för juniorer och seniorer i augusti. 
• Divisionsspelet på söndagar. 

 

 
Glada pristagare i utomhus-KM; fr.v. Oscar Wollman, Elias Wiorek, tävlingsledare Edward Johansson, Dag 
Lundqvist och Jan Zwartling 

 
Klubbmästerskapen inomhus samlade 194 starter och Klubbmästerskapen utomhus samlade 
160 starter i alla åldrar och blev mycket populära evenemang. Det innebär att det är ett av 
landets största klubbmästerskap. Klasser som Mixeddubbel A o B, Generationsdubbel A o B, 
Damsingel A, B och C, Herrsingel C har fått till följd att alla kan vara med och tävla. 
 
KM är ett ypperligt arrangemang för att stärka klubbkänslan, då medlemmar i olika åldrar 
träffas och tävlar samtidigt. 
 
En KM-fest, inom- och utomhus, anordnades på ett mycket uppskattat sätt av 
klubbkommittén. 
 
 
 



Vuxenkursverksamheten 
 
Vi kan konstatera att vår vuxenutbildning har etablerat sig. Det är en mycket viktig del i 
klubbens verksamhet. Dels för att det ligger i klubbens intresse att utbilda nya tennisspelare 
dels som stimulans till att få fler motionärer att ta del av klubbens övriga aktiviteter. Under 
året har cirka 130 kvinnor och män deltagit i verksamheten. Eleverna omfattar allt från rena 
nybörjare till spelstarka motionärer som vill förbättra sin spelstyrka och de rekryteras även 
utanför klubbens vanliga upptagningsområde. Många av förra årets nybörjare har också 
fortsatt utbildningen under detta år. Vi hoppas att eleverna i vuxenkurserna skall utvecklas 
till flitiga motionsspelare i klubben. 
 
Under utomhussäsongen genomfördes fyra temadagar på Näsaäng . 
  
Två terminsavslutningar genomfördes med mycket tennis, fika och prisutdelning. Totalt 
deltog över 60 st. spelare från vuxenkurserna i avslutningsaktiviteterna. Deltagarna fick spela 
fyra till fem matcher per tillfälle. Edward Johansson höll i dessa mycket uppskattade 
aktiviteter. 
 
Drop – in tennisen 
 

 
Klubben har nu fyra drop- in aktiviteter; Torsdagstennisen kl 12-13, Frukosttennisen på 
fredagar kl 07-8.30 (inklusive frukost), Lördagstennisen på Näsaäng kl. 13-17 och 
Damtennisen på Näsaäng på söndagar kl. 13-17. Tanken med konceptet för drop- in 
verksamheten är att det ska vara möjligt att komma till klubben och spela tennis under 
trivsamma former utan att man behöver ha någon att spela med. Målsättningen med 
aktiviteterna är dels att öka tennisspelandet, dels att stärka klubbkänslan. Aktiviteterna har 
tagits emot på ett mycket positivt sätt och har liksom spelkorten på Näsaäng bidragit till ökat 
spel.  



Kroatienresorna 
 

  
 
 

T.v. Reseledaren och initiativtagaren Dalibor Turina, T.h. två av deltagarna Stephanie Oscarsson och Pia Jäger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Under året arrangerades två st. Kroatienresor till Makarska. Aktiviteterna blev oerhört 
uppskattade.  De två resorna samlade totalt 85 deltagare! Samtliga medlemmar bjöds in, 
juniorer, seniorer, tävlingsveteraner, vuxenkursdeltagare och veteraner. Detta bidrog till att 
klubbkänslan stärktes ytterligare.  Stora tack till initiativtagaren och reseledaren Dalibor 
Turina och tränarna Björn Sahlin, Edward Johansson, Fredrik Rogersten och Patrik Evers. 

 
Divisionsspelet: 
Under året deltog 44 i divisionsspelet på söndagskvällarna.  

• En clinic med Björn Sahlin och Elisabeth Lovisin arrangerades för deltagarna i 
divisionsspelet i augusti.  

• En bowlingkväll på arrangerades också för divisionsspelets deltagare.  
 
Birgitta Ward och Elisabeth Lovisin har ansvarat för divisionsspelet. 

 



Tävlingsverksamheten 

 
Bilden. Stockholm Ladies 2010. Fr.v. Finalisten Anna Brazhnikova, vinnaren Michaela Honcova och 
prisutdelaren Magnus Dahlhammar från Investor. 
 
Klubbens externa tävlingsprogram omfattade under verksamhetsåret, sex sanktionerade 
tävlingar. Tävlingsprogrammet är brett och ger både juniorer, seniorer och veteraner 
möjlighet att tävla på hemmaplan. Tävlingarna ger samtidigt våra egna utbildade domare 
och tävlingsledare värdefull praktik i sina funktionärsroller. Tävlingarna ger också ett icke 
oväsentligt ekonomiskt överskott.  
 
Tävlingarna har arrangerats på ett mycket förtjänstfullt sätt av tävlingskommittén med 
Michael Fabricius i spetsen, personalen och alla ideella ledare.  
 
Näsbyparks Tennisklubb stod i november 2010 för elfte året i rad som värd för den inter-
nationella 10 000 dollarstävlingen Stockholm Ladies.  
 
Många olika medlemskategorier samlas och hjälper till med arrangemanget. Extra glädjande 
var alla medlemmar som tog chansen att se internationell damtennis. Det är även en 
stimulans för våra egna flickor och pojkar att ha en sådan tävling på hemmaplan.  
 
 
Finalen i Investor Cup spelades parallellt med Stockholm Ladies finaldagar. Investor Cup är 
en lagtävling mellan regionerna i Sverige. I finalen besegrade region Skåne, region 
Stockholm. 
 
Evenemang som Stockholm Ladies och Investor Cup ger klubben bra PR då stora delar av 
Tennis- Sverige samlas i hallen, och det skrivs mycket om tävlingarna på tennis.se. 
 
 
 
 



Under sportlovet spelades Nptk Open - för 34:e gången i hallen. Det nya konceptet där vi 
även arrangerar 10-, 12-års och seniorklasser har nu satt sig. Det innebär att fler av klubbens 
egna medlemmar kan delta samt en bättre ekonomi, eftersom vi får flera startande.  
Tävlingen samlade i år för första gången över 300 deltagare (317 jmf. f å 268) deltagare i 
singelklasserna.  
Genom att tävlingen har hög status samlar den ett starkt startfält av pojkar och flickor från 
hela landet.  Därigenom ger tävlingen en god PR för klubben, eftersom den också fortsatt har 
varit väl genomförd av klubbens egna funktionärer.   
 
Glädjande var också att våra egna spelare visade framfötterna. Christoffer Solberg vann 
herrsingelklassen och Emil Lindgren gick till semifinal i densamma. 
 
Det gick även mycket bra i juniorklasserna. Isabella Karo vann FS 11 och gick till final i FS 12. 
Joel Åkerlund gick till final i PS 12 och Enni Zander tog sig till semifinal i FS 14.   
 
I år fick vi för sjätte året i följd förtroendet av Region Stockholm att arrangera distrikts- 
tävlingen Kalle-Anka Cup för flickor. Tävlingen samlade 134 (f å 109) deltagare. Det är en 
mycket prestigefylld tävling, där finalisterna i de tre olika klasserna får åka till Sverigefinalen i 
Båstad. Isabella Karo svarade för en mycket stark prestation genom att gå till final i 11-
årsklassen. Det innebar att NPTK representerades av två spelare i Sverigefinalen Båstad, då 
Jesper Åkerlund gick till final i PS 15.    
 
Sommartävlingen NPTK Junior Trophy arrangerades för 19:e året på Näsaängsbanorna. 
Tävlingen har etablerat sig som en av de absolut största juniortävlingarna i Stockholm och 
satte i år återigen nytt deltagarrekord. Inte mindre än 403 st. (f å 371) deltog i årets tävling. 
Tävlingen ingår som en deltävling i Stockholm Junior Tour. 
 
Näsbyparks TK nådde stora framgångar i NPTK Junior Trophy. Johanna Olsson FS 18, Anton 
Waern PS 18, Elsa Melander FS 16 och Jonathan Lagergren PS 12 gick alla till final! Joel 
Åkerlund gick till semifinal i PS 12. Dessa resultat uppnåddes i konkurrens med många av 
mellan- Sveriges bästa juniorer. 
 
 
 
 

  
Återväxten på juniorsidan är mycket god. På bilderna ser vi Jonathan Lagergren och Isabella Karo som 
tillsammans med bland att annat Joel Åkerlund, Enni Zander, Gorgi Attling och Olivia Larsson redan hunnit 
visa att de blir att räkna med i framtiden. 
 

 
 
 
 
 
 



För tredje gången arrangerades en sommartourstävling för damer och herrar, Riflex Open.  
Tävlingen ingick som en deltävling i svenska sommartouren, där de åtta bästa herrarna och 
damerna gör upp i ett slutspel om titeln Svensk Mästare utomhus. 
Tävlingen samlade ett mycket starkt startfält med stora delar av den svenska senioreliten på 
plats. Bägge de blivande svenska mästarna fanns på plats, herrsegraren Pablo Figueroa och 
finalisten Madeleine-Saari Byström. Damklassen vanns av Anna Brazhnikova. NPTK:s Johan 
Örtegren gick till semifinal. 

 
Finalisterna i damklassen Madeleine Saari-Byström och Anna Brazhnikova flankerade av bollkallarna. 
 

Tävlingen innebar också att NPTK uppmärksammades i tennis- Sverige, med bland annat länk 
till klubbens hemsida från tennis.se.  

  
 T.v. Under finaldagen i Riflex Open anordnades en bankett med en buffé från Melanders Fisk. Inbjudna var 
bland annat alla som hjälpt till med vårens tävlingsarrangemang, lokalpolitiker, sponsorer samt gäster från 
Stockholms och Svenska Tennisförbundet.  



För 14:e året i följd genomfördes en veterantävling på Näsaäng, i år med Melanders Fisk som 
titelsponsor. Tävlingen omfattade i år sju herrsingelklasser och samlade ett mycket starkt 
startfält i åldrarna 35 till dryga 65 år.  100 (f å 102) veteraner deltog i tävlingen!  
 
I sedvanlig ordning nådde klubbens spelare stora framgångar i årets upplaga. Ulf Zacharias   
H 35, Jan Rydegran H 50 och Bengt Ilveby H 65 vann sina klasser! Stefan Andersson H 35, 
Mats-Olof Engarås H 45 och Börje Skånberg H 65 gick till final. Dessutom nådde Andreas 
Sand H 35, och Harald Fries H 55 semifinal. 
 

     
Melanders Cup. T.v. en nöjd Jan Rydegran och t.h. finalparet i H 65 klassen Börje Skånberg och Bengt Ilveby . 
 
 
Klubben har även under året på ett förtjänstfullt sätt arrangerat en mängd aktiviteter i  
seriesammanhang: 
 
• Två hemmamatcher i elitserien, herrar.  

 
• Ett sammandrag för division 1 damer + en enkelmatch. 
 
• Slutspelet i Rookieserien. 
 
För att klara av alla ovannämnda tävlingar och seriearrangemang krävs ett enormt arbete av 
ideella och anställda. Ett stort tack till alla som på ett föredömligt sätt har hjälpt till som 
tävlingsledare, matchledare, domare, grillare mm. Det är mycket på grund av mängden och 
kvaliteten på alla som hjälper till, som NPTK’s tävlingar är så populära och samlar så många 
deltagare.  
Ett stort tack också till våra tävlingssponsorer Riflex, Melanders Fisk, Volkswagen, Adidas och 
Ica Stop, vars stöd gav oss möjlighet att arrangera tävlingarna  

 
 
 
 
 
 



  Ungdoms- och elitverksamheten 

Seriespel 

 
Glada A-lagsspelare och coacher efter att elitseriekontraktet säkrats. 
 
A-laget på herrsidan deltog för 10:e året i följd inom ramen för Svensk Elittennis. Laget 
svarade för en mycket bra insats och slutade på femte plats i sin elitseriepool, vilket innebar 
att laget spelar i elitserien även 2011! 
I laget spelade: Johan Örtegren,Bobo Delemark, Tim Göransson, Gustaf Helgesson, 
Christoffer Solberg och Emil Lindgren. Stefan Åslin var huvudansvarig och hade till sin hjälp 
Kenneth Bergbom och Björn Stenqvist.  
 
Klubbens unga A-lag på damsidan deltog för 9:e året i följd inom ramen för Svensk 
Elittennis. Laget svarade för en fantastisk insats och vann efter stor dramatik division 1 
norra. Det innebär att även damlaget spelar i elitserien 2011!  I laget ingick: Jennie Brobeck, 
Johanna Olsson, Ebba Undén och Elsa Melander. Björn Sahlin var huvudansvarig och hade till 
sin hjälp Elisabeth Lovisin och Kenneth Bergbom. 

 
Det var vi som gjorde det! Damlaget jublar efter att ha avancerat upp till elitserien. 



Herrarnas B-lag kom på sjätte plats i division 2 inomhus. En bra och viktig prestation som 
innebär att nästa generations A-lagsspelare får tuffare matcher. Vårt B-lag mötte endast A-
lag från andra klubbar. I laget spelade: Anton Waern, Emil Lindgren, Björn Sahlin, Marcus 
Åkerström, Stefan Andersson, Fredrik Rogersten, Martin Hagman och Todd Åkesson . Kapten 
var Björn Sahlin. 
 
Klubbens unga F-15 lag, där ingen spelare hade ”rätt” ålder slutade på fjärde plats i division 
2. I laget spelade Elsa Melander, Enni Zander och Olivia Larsson. Kapten var Elisabeth Lovisin 
som hade hjälp av Björn Sahlin. 
 
P-15 laget kom på tredje plats i division 1. I laget spelade Richard Solberg, Jesper Åkerlund 
och Oskar Waern. Kapten var Björn Sahlin.  
 

 
Träningsverksamheten 

 
Över 500 ungdomar har deltagit i träningsverksamheten inom- och utomhus.  
Den mer tävlingsinriktade träningen har genomförts under Kenneth Bergboms ledning 
av Björn Sahlin, Elisabeth Lovisin, Stefan Åslin och Björn Stenqvist.  

 
Tennisskolan har bedrivits under Elisabeth Lovisins ledning av Björn Sahlin, Jan Borgström, 
Henrik Aare, Edward Johansson samt ett 10-tal hjälptränare, oftast äldre juniorer. 
Tennislekis för 4-6 åringar har lockat cirka 100 barn till lek med boll i hallen. Under maj och 
juni har träningsverksamheten varit förlagd till både tennishallen och Näsaängsbanorna. 
Under sommarlovet har vi även arrangerat sex lägerveckor på Näsaäng. 
 
Traditionellt har vårsäsongen avslutats med grillafton och brännboll på Näsaäng och 
höstsäsongen med julkul i NPTK-hallen. Båda tillfällena är uppskattade och mycket 
välbesökta familjeträffar. 
 

   
Minitennisdubbelturneringen lockade fram många skratt under julavslutningen. T.h. Tennisskoledeltagare. 
 
Satsningen på att ytterligare förbättra tennisskolan fortsatte under året. Tränarträffar, 
ytterligare inköp av nytt material och besök på helgens tennisskola av Elisabeth är några 
exempel.  
Tennisskolans julturnering samlade även i år ett stort antal deltagare och är ett viktigt inslag 
för de som är yngre och tävlingssugna. NPTK har även deltagit i Rookieserien och 
IF Stockholm Open touren som arrangeras av region Stockholm.  
 
I Rookieserien gick vi i vanlig ordning runt på många olika spelare. Ansvarig för laget var 
Björn Sahlin. Laget gick till slutspelet där man slutade på tredje plats. 
 
Projektet Miniligan genomfördes för nionde året i rad. Syftet med ligan är att skapa extra 
aktiviteter för de yngre som visat lite större intresse och talang. Extraträning på loven, vissa 
lördagar, samt träningsmatcher mot andra klubbar och mot varandra har funnits på 



programmet. Cirka 40 barn i åldrarna 9-12 år har deltagit i aktiviteterna. Elisabeth Lovisin har 
hållit i denna mycket lyckade satsning.     
Matchspelet genomfördes för femte året inom ramen för Miniligan.  
Förändringen av matchspelet på lördagskvällarna med 40 deltagare, med fler och kortare 
matcher har varit lyckosam.  
  
Den kvalitativa träningen har även inneburit att flera av klubbens spelare fått möjlighet till 
collegespel i USA. Under året har Sonya Häggström, Jonas Brobeck, Jonathan Kidane och 
Charlotte Fabricius studerat i USA. Det är ett mycket bra betyg till klubbens verksamhet och 
ett mål för flera av spelarna som är med i tävlingsgruppen. 
 

 
Seniorverksamheten 

 
Seriespelet 
 
Elitspelarna på seniorsidan med träning och seriespel i A- och B-lag redovisas under rubriken 
ungdoms- och elitverksamheten.  
 
Våra veteranlag på herrsidan - H35, H45, H55 och H65 - omfattar totalt ett 30-tal 
tävlingsinriktade spelare som tränar regelbundet och deltar med framgång i seriespelet både 
inom- och utomhus. Även i individuella tävlingar gör våra veteraner bra prestationer och 
några av dem tillhör Sverigeeliten. Fredrik Waern och Björn Stenqvist i H 45, Jan Rydegran H 
50, Göran Zwahlen H 55, Anders Björklund H 60, Ulf de Faire H 65, Jan Dahlqvist och Börje 
Skånberg H65 H70 tillhörde alla topp 15 i landet under året.  
 
H-35 laget slutade på tredje plats i division 2 inomhus. Utomhus slutade laget på fjärde plats 
i division 2. I laget spelade under året Ulf Persson, Fredrik Ahlqvist, Björn Sahlin, Stefan 
Andersson, Andreas Sand, Jan Rydegran, Mats-Olof Engarås, Niclas Isacsson, Tomas Olofsson 
och Ulf Zacharias. Lagledare var Fredrik Ahlqvist.  
 

 
H 45 laget som representerade NPTK i Lag-SM slutspelet; Fr.v. Björn Stenqvist, Jan Rydegran, Mats Olof 
Engarås och Ulf Persson. 
 



H-45 laget vann division 1 inomhus! Det innebar att laget som ett av fyra lag fick åka till 
Karlskrona för att göra upp om Lag-SM guldet. I semifinalen besegrades Lidingö med 3-1. 
Finalen vanns av Karlskrona på bättre setskillnad. SM-silver till NPTK! I laget har följande 
spelare deltagit under året: Fredrik Waern, Jan Rydegran, Björn Stenqvist, Per Larsson, Ulf 
Persson och Mats- Olof Engarås. Lagledare var Jan Rydegran. 
 
Vi deltog även med ett andralag i H-45 serien. Laget åkte ur division 3 inomhus och slutade 
på fjärde plats i division 3 utomhus. I laget spelade Johan Regnér, Harald Fries, Pär Svensson, 
Håkan Wittgren, Peter Nordlund, Mats-Olov Engarås, Jan Wedsberg, Torbjörn Jakobson och 
Jonas Wetterdahl.  
 
H-55 laget vann division 2 inomhus och tog därmed tillbaka ”sin” plats i division 1.  Utomhus 
slutade laget på tredje plats i division 1, endast en poäng ifrån seriesegern.  I laget har under 
året Anders Björklund, Göran Zwahlen, Anders Svensson, Ulf Ek, Torbjörn Jakobson, Bengt 
Göransson och Torbjörn Backvall spelat. Lars Björklund var lagledare. 
 
 
H-65 laget kom på tredje plats i division 1 inomhus. Utomhus kom H-65 laget på andra plats i 
division 1. I laget spelade Börje Skånberg, Jan Dahlqvist, Bengt Ilveby och Ulf de Faire. 
Lagledare var Börje Skånberg. 
 
 

       

Anders Björklund är en av många spelare som kontinuerligt hållit sig långt framme i de största nationella 
tävlingarna    
 
 
 
 
 
 
 



De äldre veteranerna 
 

                                           
Bilderna. Fr. v. Åke Westerlund, Sigvard Palmgren och John-Eric Dahl håller i många av de äldre veteranernas 
aktiviteter. 

 
En mycket stabil motionsgrupp är våra äldre veteraner. Gruppen innehåller ett 60-tal duktiga 
veteraner av båda könen som utnyttjar banorna både i hallen och på Näsaäng, flitigt under  
förmiddagarna. Gruppen ordnar också klubbutbyten och många andra trevliga aktiviteter 
tillsammans.  
 
Deltagandet i Upplandstouren innebär både spännande matcher och en stark 
gemenskap.  Övriga deltagande lag är Norrtälje, Åkersberga, Sigtuna och Stora Wäsby. 
 
 

 
Lars Anglered och Karl-Erik Svensson var några av de spelare som representerade NPTK i Upplandstouren. 
 
 
De äldre veteranerna är också mycket engagerade i det ideella klubbarbetet. Bland annat 
ansvarar de för transportservicen under Stockholm Ladies. 
 
Den traditionella julavslutningen var som vanligt mycket välbesökt.  
 
Några av våra veteraner har spelat i NPTK sedan klubbens barndom på 50- och 60-talet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anläggningar 

 
NPTK hallen  

 
Under verksamhetsåret har hallen varit fylld av aktiviteter för alla åldrar och nivåer. Under 
Stockholm Ladies hade klubben besök av cirka 20 nationer och stora delar av Tennis-Sverige, 
 
Under året har det fortsatt lagts ner mycket tid på den nyrenoverade tennishallen som 
kunde tas i bruk i början av september 2006. Hallen har medfört ett rejält uppsving för 
klubblivet.  
Det är styrelsens förhoppning att medlemmarna kommer att hjälpa föreningen att fortsatt 
klara av finansieringen av tennishallen, dels via sina kontaktnät, dels via sina arbetsinsatser. 
 
Sedan renoveringen av hallen har det varit problem med kylan i hallen under de kalla 
vintermånaderna. Det har lösts temporärt med att kommunen ställt in värmefläktar, med 
höga uppvärmningskostnader som följd för klubben. Efter långa och segdragna förhandlingar 
där Joachim Haas varit drivande från klubben, kom Täby Kommun och NPTK överens om en 
mer långsiktig lösning. Den innebar att Täby Kommun omedelbart satte igång arbetet med 
att installera luftvärmepumpar i hallen. Installationen är klar. Täby kommun stod för 
kostnaderna för installationen. Förhandlingarna resulterade även i att kommunen tog på sig 
ett ökat skötsel- och tillsynsansvar av hallen. 
 
Ett nytt elavtal tecknades genom Peter Hässlers försorg under året. Styrelsen beslöt även 
under våren att ett nytt städavtal skulle tecknas från och med hösten 2011. I slutet av 
verksamhetsåret köptes en ny dammsugare in till tennisbanorna. 
 
Micki Zander har lagt ned ett stort arbete både i hallen och på Näsaäng med våra 
anläggningar. 



Näsaäng 
 

 

 

Även i år har det rått full aktivitet på våra utomhusbanor. Tävlingar, tennisskolor, 
seriematcher, vuxenkurser, junior- och veteranträning och drop- in aktiviteterna, är exempel 
på sommarverksamheten. Sommarkorten har bidragit till ökat spel. Sex lägerveckor 
arrangerades under sommarlovet. Tävlingsjuniorerna har också använt gruset för den 
inledande fys- och tennisträningen vid utomhussäsongens start och höstterminens början.   
Anläggningen har varit en mycket omtyckt tävlingsarena för Kalle-Anka Cup, NPTK Junior 
Trophy, Melanders Cup, Sommartourstävlingen Riflex Open samt för klubbtävlingarna, 
Davids Cup, Utomhus- KM, Singel- och Näsaängsubbeln. 
 

Näsaäng är verkligen en levande anläggning under sommaren.  

Näsbyparks Tennisklubb får numera anses vara den mest aktiva klubben i Stockholm under 
utomhussäsongen. 
 
Edward Johansson ansvarade under sommaren för driften av Näsaäng.  Tillsammans har 
juniorföräldrarna, juniorer, seniorer och veteraner utgjort ett ovärderligt stöd för Edward 
Johansson . 
 



I det traditionella vårarbetet för att iordningsställa banorna ställde e
alla åldrar upp. Även i år har de äldre veteranerna, som tillhör Näsaängs flitigaste spelare, 
gjort värdefulla arbetsinsatser för att hålla anläggningen i trim. 
 

 
Caféet drevs i år i NPTK:s regi. Caféet var mycket uppskattat av både 
besökarna till våra tävlingar. Lena Olsson gjorde ett fantastiskt arbete med att bemanna 
caféet, inköp med mera. 
 
Näsaängskommittén lyckades våren 2010, genom Joachim Haas och Torbjörn Jakobsons 
enträgna arbete med att få till stånd ett t
förutsättning i arbetet med finansieringen av upprustningen av Näsaäng. Under året har det 
arbetats intensivt med att hitta samarbetspartners. Redan i år har klubbhuset målats om, 
parkeringen och gången grusats och delvis ramats in med 
året att staketen runt bana 1 o 2 skall bytas under hösten. 
Lars Björklund som är en flitig spelare i torsdags
klubbtävlingarna, utförde ett fantastiskt arbete
 
Micki Zander, Lars Björklund, 
har lagt ned ett hängivet arbete på våra anläggningar.
 
 

 

Frivilliga arbetsinsatser
Många ungdomar och föräldrar har ställt upp och 
våra tävlingar. Föräldrar till våra tävlingsjuniorer har också varit engagerade i den ideella 
jourverksamheten under helgerna i hallen samt tillsammans med andra medlemmar i den 
sedvanliga vårstädningen på Näsa
ett mycket värdefullt stöd i klubbens ungdomsverksamhet och bidrar till att stärka 
klubbandan. Utan ett starkt ideellt engagemang finns det ingen möjlighet att ha den höga 
kvalité som vi har på klubbverksamheten idag.
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Lars Björklund, Börje Skånberg, John-Eric Dahl och Lars Waesterberg med flera 
t hängivet arbete på våra anläggningar.  

Frivilliga arbetsinsatser 
Många ungdomar och föräldrar har ställt upp och hjälpt till vid terminsavslutningarna och vid 
våra tävlingar. Föräldrar till våra tävlingsjuniorer har också varit engagerade i den ideella 
jourverksamheten under helgerna i hallen samt tillsammans med andra medlemmar i den 
sedvanliga vårstädningen på Näsaäng. Dessa insatser från föräldrars och medlemmars sida är 
ett mycket värdefullt stöd i klubbens ungdomsverksamhet och bidrar till att stärka 
klubbandan. Utan ett starkt ideellt engagemang finns det ingen möjlighet att ha den höga 
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Förbundsuttagningar 

  
Jesper Åkerlund representerade Sverige i Lag-EM inom- och utomhus. Han har även varit 
uttagen till ett flertal andra förbundsaktiviteter. 
 
Richard Solberg och Jesper Åkerlund representerade Region Stockholm i Pirres Pokal. 
 
Richard Solberg togs ut av Region Stockholm till två ITF-tävlingar i Kramfors. 
 
Elsa Melander togs ut av Region Stockholm till ITF-tävlingen inomhus i Kramfors. 
 
Joel Åkerlund, Jonathan Lagergren och Gorgi Attling representerade Region Stockholm i ETA 
(europeisk rankingtävling) tävlingen i Vänersborg 
 
Enni Zander, Isabella Karo, Elias Wiorek, Joel Åkerlund, Jonathan Lagergren och Gorgi Attling 
har deltagit i Region Stockholms Next Generation läger.  

 

 
Christoffer Solberg t.h. när han vunnit den internationella junior världsrankingtävlingen i Kramfors. 
 



Årets juniorstipendium 
 
Klubbens juniorstipendium för tennisåret 2010-2011 tilldelas Christoffer Solberg med  
motiveringen att han under året har uppnått mycket goda tävlingsresultat, visat 
träningsgsvilja och varit ett mycket gott föredöme med sin hängivna satsning på tennisen. 
Christoffer är också en mycket uppskattad kamrat i klubben. 

Tävlingsresultat för juniorer och seniorer 

Under året har en mängd Näsbyparksspelare gjort mycket bra resultat. 

• Ebba Undén vann USM i både singel och dubbel. 

• Christoffer Solberg vann ITF-tävlingen i Kramfors. 

• Jesper Åkerlund final i ETA- tävlingen PS 14 i Höllviken. Dessutom gick Jesper till ett 
flertal semifinaler i ETA-tävlingar. 

 
• Jesper vann PD i 14 i ETA tävlingen i Kungens Kanna. 

 
• Joel Åkerlund semifinal i JSM inomhus i PS 12. 

 
• Joel Åkerlund final i PD 12 i Salk Open. 

 
• Isabella Karo final i Kalle-Anka Cup i Region Stockholm vilket kvalificerade henne 

för Sverigefinalen i Båstad. 
 

• Anton Waern besegrade den norske Davis Cup spelaren Fredrik Ask när han vann en 
trippel i Skummeslövsspelen.  
 

• Jesper Åkerlund final i SALK Open. 
 

• Johan Örtegren semifinal Riflex Open. 
 

• Anders Björklund final VSM inomhus, HS 60. 
 

• Börje Skånberg final VSM inomhus, HS 70. 
 

• Anders Björklund blev svensk mästare VSM utomhus, HD 60. 
 

• Fredrik Waern blev svensk mästare VSM utomhus, HD 45. 
 
 
På följande sidor kommer en förteckning över hur det gått för NPTK i de största nationella 
tävlingarna. 
 



Tävling Namn Placering 
JSM Ute -10 PD 14  Åkerlund/ Söderlund Kvartsfinal 

   
VSM Ute -10 HS 50 Jan Rydegran Trea 
VSM Ute -10 HS 60 Anders Björklund Trea 
VSM Ute -10 HS 70 Börje Skånberg Trea 
VSM Ute -10 HD 45 Waern/Caap Vinst 
VSM Ute -10 HD 60 Björklund/Hellström Vinst 
   
JRM Ute -10 PS 16 Christoffer Solberg Trea 
JRM Ute -10 PD 16 Solberg/Amilon Trea 
JRM Ute -10 FS 16  Johanna Olsson Trea 
JRM Ute -10 FS 16  Emma Regnér Kvartsfinal 
JRM Ute -10 FD 16 Olsson/Hallgren Vinst 
JRM Ute -10 FS 14  Elsa Melander Trea 
JRM Ute -10 PS 14 Jesper Åkerlund Kvartsfinal 
JRM Ute -10 PD 14 Åkerlund/Söderlund Vinst 
JRM Ute -10 PD 14 Solberg/Freund Trea 
JRM Ute -10 FD 14 Melander/Lamborn Trea 
JRM Ute -10 PS 12  Jonathan Lagergren Kvartsfinal 
JRM Ute -10 PD 12 Jo Åkerlund/Hallin Trea 
   
VRM Ute -10 HS 45 Björn Stenqvist Trea 
VRM Ute -10 HS 50 Jan Rydegran Vinst 
VRM Ute -10 HS 65 Börje Skånberg Trea 
   
Nike Junior Tour -10 Slutspel PS 14 Richard Solberg Åtta 
   
SALK Open PS 14 Jesper Åkerlund Final 
SALK Open PS 12 Jonathan Lagergren Kvartsfinal 
SALK Open FS 12 Isabella Karo Kvartsfinal 
SALK Open PD 12 Jo Åkerlund/Hallin Final 
   
VRM Inne HS 60 Anders Björklund Trea 
VRM Inne HS 50 Björn Stenqvist Trea 
VRM Inne HS 65 Bengt Ilveby Trea 
VRM Inne HS 70 Jan Dahlqvist Final 
VRM Inne H 70 Börje Skånberg Vinst 
VRM Inne HD 50 Rydegran/Hellgren Vinst 
VRM Inne HD 65 De Faire/ Ilveby Vinst 
   
Nike Junior Tour Linköping Open PS 14 Jesper Åkerlund Vinst 
Nike Junior Tour Linköping Open PS 12 Joel Åkerlund Trea 
   
JSM Inne FS 21 Ebba Undén Vinst 



JSM Inne FD 21 Unden/Hill Vinst 
JSM Inne PS 14 Jesper Åkerlund Trea 
JSM inne PS 12 Joel Åkerlund Trea 
JSM Inne PD 14 Åkerlund/Söderlund Final 
JSM inne PD 12 Jo Åkerlund/Hallin Trea 
   
VSM Inne HS 60 Anders Björklund Final 
VSM Inne HS 65 Ulf de Faire Trea 
VSM Inne HS 70 Börje Skånberg Final 
VSM Inne HD 50 Rydegran/Hellgren Trea 
VSM Inne HD 55 Zwahlén/Löf Trea 
VSM Inne HD 60 Björklund/ Hellström Trea 
VSM Inne HD 70 Skånberg/Dahlqvist Trea 
   
Kalle-Anka Cup,distriktstävlingen PS 15 Jesper Åkerlund  Final! 
Kalle-Anka Cup,distriktstävlingen PS 15 Richard Solberg Trea 
Kalle-Anka Cup,distriktstävlingen FS 11 Isabella Karo Final 
Kalle-Anka Cup,distriktstävlingen FS 15 Elsa Melander Trea 
   
Båstadtennis PS 12 Joel Åkerlund Kvartsfinal 
Båstadtennis PD 12 Jo Åkerlund/Hallin Trea 
Båstadtennis PS 14 Jesper Åkerlund Trea 
Båstadtennis PD 14 A Åkerlund/Söderlund Vinst 
Båstadtennis FS 18 A Johanna Olsson Kvartsfinal 

 
Anm. Kursiv stil = Dubbelpartner från annan klubb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medlemmar 
Antalet medlemmar i klubben per 2010-06-30 var 1060. Av dessa var 628 juniorer och 432 
seniorer. Medlemskapet är obligatoriskt för alla som deltar i klubbens juniorträning, 
gruppspel, klubbmästerskap med mera. 

Hedersmedlemmar utsedda av klubbens årsmöten är Sven-Erik Kranse, Ann Norlin,  Per-Arne 
Sandulf, Anders Svensson och Lars Ölander. 
 
Medlemsförmåner 

- Rabatt på banavgifter      
- Tillgång till KM och andra klubbaktiviteter 
- Tillgång till klubbens träning och gruppspel  
- Tillgång till Tennis Stockholms arrangemang 
- Rabatt på inköp i klubbshopen     
- Rätt att delta i Svenska Tennisförbundets sanktionerade tävlingar. 
- Klubbtidningen Tromben      
- Möjlighet att skaffa tävlingslicens och sommarkort. 
 
Klubbtidningen Tromben kom under året ut med tre nummer för tionde året i rad. Tidningen 
håller medlemmarna informerade om vad som händer i klubben och är bra för klubbkänslan. 
 
Hemsidan har också uppdaterats kontinuerligt. Under året startade klubben upp en ny 
hemsida. 
 

 

Personal 
Klubbchef och chefstränare Kenneth Bergbom  
Chef tennisskolan och tränare Elisabeth Lovisin 
Tränare, heltid  Stefan Åslin, Edward Johansson och Björn Sahlin 
Tränare, deltid  Henrik Aare, Jan Borgström        
Kanslichef   Birgitta Ward 
 
Dessutom har ett 10-tal timanställda tränare varit engagerade i träningsverksamheten både 
för barn och vuxna. Björn Stenqvist har hjälpt till på herrsidan. 

 
 
 

 
Styrelsen tackar personal, extra tränare, funktionärer, sponsorer, föräldrar 
och medlemmar som genom sina personliga insatser och uppoffringar har 
gjort det möjligt att genomföra årets verksamhet. 
 
 
 
 



 
Täby 
2011-09-15 
 
 

 
 
 
 
Michael Brobeck 
 
 
 
 
 
Joachim Haas   Michael Fabricius 
 
 
 
 
 
Lena Olsson   Stefan Andersson 
 
 
 
 
 
Dalibor Turina   Peter Hässler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


