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Blörn Sahlin hälsar på Emil Lindgren under Ffl iSchweiz.



Ordforanden har ordet

En fantastisk sommar
\ri kan -se tillbaka på cn fantastisk scimmar rädermässigt.
Illubbens ragga Näsaängsbanorna har därliir haft de

allta bästa förutsättningar fiir utomhustennis på grus.
Den allra lanligaste miljön liir tcnnisspel i soliga
Srdcuropa.

Vi birr I'ara stolta i klubbcn ö\.er xtt \.i har en av landets
vacklast belägna utomhusbenol. Nfänga al klubbens
tennisentusiaster som spelar tennis är.en på sommarcn
har också flitigt utnyttjat detta. Deltagarna i sommarefls
tävlir.rgar Coop Junior Trophy och Globetrotter Veteran
Cup har också prisat klubbens sommaranläggning.

Både dam- och herrlag i SM-slutspel
I början av augusti rar Näsaäng också matcharcna för
slutspelet i lag-SN,I utomhus, som refereras på annan
plats i Tromben. Fyra klubblag r.ardera på dam och
herrsidan från norr till söder i r"årt ar'långa land gjorde
upp om SN'I plal<etterna under en underbar sommanr,'cc-

kend. Herrlaget, som varit i SX{ slutspel utomhus de

senaste tfe åren. blcv svenska mästare även i år.

Damlaget som deltos fijr fiirsta gången i slutspelet tog
en m1'cket hedrande 3:e plats. Sårzil spclarc som firr
bundsreprcscntanter lovotdade Näsaäng och tär.lings-
elrangemangen och r'-i ldLrbb medlenmar var mvcket
stoita iir.er av att hä både dam och herrlag med i slut
spelet. Jag r.et inte om det har förel<ommit i modcrn tid.

Våra juniorer på frammarsch i Båstad
Ett annat fint sommarminne är r'åra tär lingsjuniorers
insatser i Båstadsturneringen. Jag tänker inte bara på

Hjlda och Emil som r'znn sina klasser, utan att så många
andra tenlrislöfien gjorde bra insatser. Ått en ar. tennis
ledarna från Sr.erigcs främsta elitl<lubbar blcv iiverraskad
över NPTI(s bredd på juniorsidan, är ett llott betrg åt
r'år tränarstab.

Många deltagare i Senior KM utomhus
Sommaren på Näsaäng avslutades med ett glädjande
stort antal deltagare i Senior IOI, främst från de lte
äldre seniorerna och r.eteranerna. I{t\,I är en viktig akti
r.itet lör att stärka klubbverksamhcten.

Välkommen till det nya tennisåret ! -

Som dc flesta ar. er känner till brvter vi lJubbens verl<

samhetsår den 30 juni. Den 1 ;u1i påbörjade vi sä1edes

det nr.e tendsåret 2003.-2004. Nrlcn klubbaktiviteterna
med ttäning och gruppspel påbörjas som bekant först i
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september. Intressct liir hilstens r.etksamhet är minst
lka stor som förra årct och stvre]sen ser fram emot ännu
ett bra tennisår.

Ärsmötet den 29 september
I{lubbens årsmötc för tennisåret 2002 2OO3 har arryer
kats. Här berättade r-i om hur klubben utvecklats verk-
samhetsmässigt och ekononiskt. Vi diskuterade också
sq,relsens r, erksamhetsplaner och budgetar fiir det nya
ter]nisåret samt tog beslut om medlcmsar.gifter och val
till styrelsen etc.

För Dig som inte kunde delta i årsmötet kan jag berätta
att vi det gångna tennisåret redor.isar ett ö\'erskott på 48
000 kronor. Det är 120 000 kronor mindre än r.ad vi
hade budgcterat för att stärka klubbens ekonomi. I-lela
detta belopp mots\.arat de merinräLter som vi hade
hoppats få in från fdrsäljning al reklamskr'ltar och spon-
soravtal. År,cn om många företag i dag är försiktiga mcd
reklamkostnader konstaterar jag att vi fortfarande är
sämre än många ldubbar på detta.

Hallens fortsatta upprustning
I höst går klubbcn in i argrirande firrhandlingar med
kommunen om dcn projekterade upprustningen av hall
1en. Det gäller ni banbelvsning, upprrirmning och venti-
latior.r samt nt övervåning med fönstcrpartier och
utbyggda klubblokaler. Bvggnadslov för detta är klart.

\ri rar ijr.ercns med kommunen om projehtefingen och
utformningen liir ett år sedan, men kommunen kunde
inte lösa finansieringen i årets budget. Nu arbetar r-i riil
sammans med komm,-rnens rjänstemän på att formå
poJltikerna att prioritcra \'fut projckt i nästa års kommu
nala br,rdget. Litgångspunkten är att ombrggnaden är
hlresfinansietad. I{lr-rbben betalar en högre hvra men får
också lägre driftkostnader.

Sq.rclsen har stora lirrhoppningar att \,'i efter alla dessa

år skall nd en uppgörelse mcd kommunen, så att r.i nästa
hiist spelar i en hall med nr.br.ggnadsstandatd.
lnteriörmässigt en nv tennishalll

M ed /).i$a l);i/tni ngd I
l an-Orc Åkeron

O rdfi:rande



Klubbchefen har ordet

Hösten och inomhussäsongen står för
dörren
Lltomhussäsongcn hlr varit intensil mccl blancl annat
n.å sanhtioncrade täi.lingar, juniortär-linrcn Coop Junior
Trophr', r.ete rantävlingen GLrbetc)tter Openl Bäggc
tävlingarna arrangerade r.i pa ett mrcket bra sått.

Tär.Lingsliomt.ritt6n, fiiräldrar. ocb per sonal gjorde som
lanligt ett strålandc jobbl Dessutom haclc vi sportslita
t;.r".,.rn ,r i l'Jcl. . r r-ar- r.

I eususti stocl vi dessutom som värc1 fiir. l:rg SNI slLrtspe

Iet utomhus. t\Icr om cletta kan Ni läsa pi annan plats i
tidninger.r. lien låt mig konst?ttera att der r-er en fan,
tastrsl< prestltion att båcle d:rmernr och herrarna ll alifi
ceradc sig som ctt al h'ra lau i hcla Slcrigcl ,.\tt lrerrarnr
lar-in gulcl och clamcrna brons gjorde ju inte s:r1icn

siimre.

Unclcr cn stor- dcl al sorlmarkrver fi llde s Näsaäng :rr
tennissugna barn sollr cleltog i våra stxrirlarliurscr. Dct
är cn bra och socialt r.11<tig aktii'itet. Positilt r ar också arr

vi tirck lle en iindrad schcmaläggning l<uncle orclna så

att r'åra äldrc r etelaner kuncle spcl:r utomlrus iilcn rrndcr
1äqcrvccLotn:r.

Jr,u.forai slr,rtningen p:i Näsaäng saml,.rcJc som r anligt
mänga deltaelre. Det \'er är.cn positi\-t ett Lrtornhus KNI
salnlacle fler deltagare iin dc n.å sista årcn.

Våra äldre veterancr har som ianligt varjt rktirr iir en

under sommaren. Dessu[om har John F-ric och hans

eäng i sedr.anlig ordning gjort ctr jättcjobb pi ir-äsräng!

På \äsaäng har Hcnlili och l{ristet s€tt till att brnorna
varit i bra skick och att filiat stått klart cftcr er slut:rt
tcnnisspcl.

Hilstens lerksamhet her prccis startat. Det blir rirrnu en

fiöst fr,llcl ar- aLtir iteter. Tennisshola, r-nlcnkurscr, r'clc-
renträrin!!, .i1drc !'ctcrancr, Å lagstrrir.ring, seriespcl, clir-i

sionsspcl mccl mera, jl lisno kan görls iinnu längrel
Näsblparks Tennisklutrb är cn r'älclist ,rktii klubb mccl

bred r.erksamhet.

Stockholm Ladies
Gliim inte ett Lomma och titta pl r.ar 1il.0il0 clollarstär,

Iing Stockiolm Laclics som går al strpcln i mäneclsskif-

tet oktobel/nor-ember. Dct är ctt srort tijrtrocndc och
cn ära att r i nu lär ariangera tär'Jingcn för l1ärclc årcr i
racl. Dct är många nicdlenimar som taglt clransen de

sista tre åren att rirta p:i Jnrernationell drmtennis. I år blir
clct iir-en spännande att se hur der går fi)r Sonla
Fliiggström! Sonle har un.cclilats mlchet på senarc tid
och ned lite f.l\ t tror jxc ttt hon l<an iivcrraska många.

Det är mänga sonr rcpresenrcrat klubben i tärlingar mecl
den äran. Tr,ä indivicluclla prestationer måste docl< lvltas
lram lite crtra. IIilda r\Iclander, 12 år ung har undcr äret
r-unnit -fS-\{ innc och utc och Båstadtcnnis utan scrfijr
1ust. Sonr be1önins togs i lilda Lrt lr- Svcnslie tennisför,
br,rndct dll en intelnationeLl tävling i L,ngland.

['i,mil Lindgren 1{J år'',-ann Båstadtennis och fick därmed
reprcscntera Sr-er-igc i indivicluclla och 1ag F.NII 1lag-LN{
besegradc F,mil biidc clen itaLiensl<e och isracliske naanl
Sen ikte [mi] hcm och blev sr ensk JSNf mästarc i dub
bell Det mest pc-rsitir a är docl< att det är ctt hoppel anclra
juniorer soni ocksir spclat r-äldiet bra. NPTI{ fick lak
tiskt tlera D}I-r'rnnale, och andra som gicLi ti11 kr.artsfi-
nal cllcr läno-e i de stora tär'ling,"rrna!

År-slutningslis liil jeg rikta ett stort teck till alla tränare,
icleelle och anställcle. L ran Er skullc vi inte kunna ha cn
sån bred och liaugångstik verlis,.rmhcr.

'l)rllg tltttilii.rt!
Ll i /.t n.yr

Kente/h

Tromben
l'ledlemstidning uttiven av NPTK, Näsbyparl<s
Tennisklubb iTäby.
Ansvarig utgivare: Kenneth Bergbom
Grafisk form och redigering: Kjerstin Gyltman
Tromben utkommer med tre nr per år och distribueras
gratis till alla medlemmar.
Medlemsavgift vuxen: 350 l<r

Medlemsavgift barn: 150 kr. Familj: 700 kr.
Tromben har fått sitt namn efter ett otagbart tennis-
slag. Det är en mycket bakåtskruvad stoppboll som slår
ned på mottagarsidan men far tillbaka som en bume-
ran8.

Adress till klubben; NPTK-hallen, Bergtorpsvägen 41,
183 64 Täby.

Tele: 08-756 22 02,tax: QB-756 41 10.
E-mail: info@nptk.com. Hemsida wwwnptk.com.
Kansliet har öppet:
Mån. 9- 14, tis.-g- 18, onsd. 9- 14 & I 7-20, torsd. l0- 18,

fred. 9- l2 och I 7-20.
Hallen är öppen för spel alla dagar 7-23.



Damlaget brons i utomhus-SM

Säsongens milsättning lll solkiart: \rinne scricn sa li
skullc nå s1utspel. Truppen besrod rr Sofia och Soni-a

lliccström, llelen \Iont gnc, Zofia Rrnieli och Eril<r
Lunclberg, undertecknad agcr:rclc coach.

Vårr i anlgångsr<a seno_aq Linale_sulsreet n! 5yl eiier a,iSiuiad

lr:u1de n ng på Näsa.ir!1. F- ,/ .oacn ylaqnLrs Enner berg. Soiii
Rfdväi.Sorla lälgsrröm leer flcniagne So'a läggstiör'r och
Kenneth 3erEbonr 1r:iare och k ubrche:

Seriefinal
\ri biirjade bor.tr mot Enskcdc clär r i spelacle pi cle min
dre populän banorna lid Flatenbadet, n-a banor mjtt
utc i skogen utxn on.rkläclningslum och torlctt. llcn tjc
jcrnn lät sig lntc ncdslris u dctta utan qick in och lann
cn cnlicl .tr-0 seger. \'i lbrtsattc mecl cn ännu enklare.l li)

seger rrlot Lidingii diir r-i knappt sLäppte grme. Elier
optimal utdelning mot seriens n.i slaqlstc lag r'äntlcle

seriet.ln:rl mot t,'psala TT{ p:i hcmnraplan. .J:rg Lände att

clct rar cn r.ilirig match si jeg lia1laclc ioJohan lleclsbelg
som cxtucorch, konrbir.rationcn,\lagnirs -lohan (jämtör-

[-ars Tomr.r'rr') r'ar ]rcl<ed. Trots tutt rrotst:incl er.gick r-i

mcd ännu cn.1 0 segr:r och scticscgcrn sag lJar r,rt. lien
"it ain't or.er until tbe fat Iadl sings" som det hetet och i
natchcn rlot Upsala Stuclentcrnls IF tappaclc ri cn

porinu citcr 2 2 och scricn 1ci-dc igcn.,iag lar nog ta pri

mig dcn poängförlusren, jas v:rr på l:larcn).raclct fiir att
s;rela B lausmatch nor Farsra s:i tjc'lerna r ar allcleles släl

r.. ' I l '..r

Stabilt dubbelspel
-Lntiir ststa omgirngen r-isste vt vacl som gällde mot SOII(
Ilellas, fijdust och säsongen r-er ör,er. Nlen tjejer.na rar
iskalle, gick in och tog ännr,r en.1 0 scgcr och slutspels-

platscn r ar lilar-. Dct sor-rt lr gjordc scricn i vär f:rvijr ver

n.å selcr, cn bra brccl rrupp riccl fum duktiga spelare
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och ocrhiirt stabilt clubbelspcl. Damlegct har retlJiscn
hirjt sig cr-r nir.l, lir-en inomhus lann r.i ju scricrr och
kommer i hirst spcle i lörbundsserien dirision 1.

Slutspel
lnlör slutspclcL !ar !i lörr.äntansfuLla, slutspclct spelades
pi clc natulskiine \äsaängs banorne samridisr som ltel'
rxrnrs slLrtsfeL. l{lubbrrna r.i lraclc som notstltnd rer,
trIalmii-Bcll*-ue TI(. \'ister:ås Irridnäs TI{ och
hllsborgs 'I'K. \'i lisste irtre riktigt r-ed vi haclc tt \.ä1.tta

irin rnotst?indarna mcri vi r.lr fiirberedcla på clcr mcstl,
Lrodclc r.l. I slutspclet,ir rcglcrna som följer, man limnar
ir.r sin linc-up på sinl trc singclspelarc. Deras ranking
poäng riiknas srmman och de n'ä lac mcd hiigst sunrna
seccl:rs r-r-iedlr-r de n'a ancLa lottes mot en av de sccdlde.

Sveriges bästa damspelare
Scn spclls ser.nifinal liirdag fciljr ev lina1 och n.iatch om
trcdjepr-is sirnclag. Pa 1i)tdausmorg()nen brirjade spelarna
och klubbarn:r tdlh in liir inboll.ring och väntan pa lott
ning.

.fr.{ tror a1h pe plrts hck cn liten chocL när cle så.q

Ilalnij-llcllcvuc-s trLrpp anlinch, Sotra r\rviclsson,
Sleriges hiigst ranLaclc clan sliullc spe1a. \lalmii och
\r:istcrås blci de seedacle lagcn i demlilasscn och dii rlr
clcr d:gs för lottning. Jag hedc sorr coach fijr clamlaget

mcdr-erkaL på semmenlagt I matchcr med resultatcn 6

seqmr och 1 ol gjord. Nirr iottninge n rar ix'cr liände jag

xtt clct ienns cn liten sk ltt min sr'it som obesegracl

coach skulle bn't:rs, risst hade vi titt \Ialmij.

Förlust... och vinst
Soira Häggsrriin.r ficl< niiier att möta en råddssrjärna,
(l 6, 0 (r, inrc nrlclicl ett säga om. Årvrclsson slog ju n?is-

trn likr hårt som Bjii'rn Sahlinl \len r,i gar. inte upp fcir
dct, iställct gicli Sonla Häggströtr.r in och gjor.de en

unclcrbar nratch där hon besesradc en ar Sr.eriges biista
17 irir.rgar r\nn-Ilarie Nlodric med 7 5 6 0. Fijl Sonr-a

som sjrilr- bara är 16 r-er detta en stot seger ocJr ett ber-is

pli :ltt hrirt jobb lönar siu.

Press på Malmö
Ira tredje singel hadc vi Zotre Rrniak som ilcl, möte
Cccilir \\'iiar.rder. \\'ilanclel r-enn 6 3 6 0 eiicr ct rr\-cl,et
bra iii,rste sct ar Zofia. Inirir chrbbcln lar det nr-ärr
omiijligr fiir oss att r'lnna pga dilig gamcskillnad.
Sl sffafna I lriggstrirm gick änr1å in och iiorde cn bra
rnsnts,,1 6l 6 mot Åtr.idsson/\\'ilander. Iförstasct



ieri rjr,e A(eisal] grai! a'ar 5;a_ge: itr Lr::te c.:ntspe::re 5t':..
4.,^? ds5.'r i l'1a nro: ag Sl-1 gu c]

brc|: r i prcss pr \lalmö. .1 '1 och -l() .lll. \lelmil r'ann
scrllr j firltlcn mot \''ristcres utin nigl-x srr'ir-rc problcm.
IIeLncj liorn med c'lcr ilr-cr1äqset bästr trLLppcn. Cissi

\\'ihnclcr sc.'m sfelecle tred]esinscl hxr si mlcl,ct p()äng

ett hon Lun.lc spclar lirrstr -sinqel i aLLl rncL,r hgl

Bronset räddat
\Ietch onr rrcdjcptis nrot Lllisborg Vi sLrilklc Lrpp mcd

slntma let sonr m()t Nhlnr(i {)ch ,, i \'1u llll'clier bcstämdl
att li skr-rL1c rinnl clctta. Dct borjede ckrc1, clalgr drir
Soila tijlloreclc m(rt cn 1r\cker bn spcllndc FIcdr.ig
i-tjlilahl 6 l, 6-2. Sonle \.inn sin rnclr.r sjngcl nrcrl
samrra sitfior och lntör' treclicstngcln r.er dcr c|irfilt-
HF.IiI lil'e. Zof.lr RrnirL renrr cnhclt och.qi\.srsrreln:r
I Lrggsn-iirl-l ert l)1r LrtsiLn.qsl:igc ioliir clLLbbcln. [,in
clnbbcl som blcl stcntutl'. firen sofir tur r-er r-ann r.ätt lrru

()ch bro[seI \_,u i l]xrnn.

Bra utgångsläge
Sanmanfettnrnqsris cn nrr clier br:r srisorrg dir r-r bara
tilrlrtedc trroL \lrrlrnrl llcllcr rrc och cLe llr 1r rrngna ert te
rnccl ,\rridssonl I{änn-s inLrcsstnt infiir inorrhussl
songcn r1är ri liorlrlcr lrl tuifiirc nrorstlncl rin racl ri rir.

r enr \.icl, bhnrl rnndr l)ju1.sh.)lms 'l'li nrecl Sr c-rigcrtcen
och tccl cup spclrren I Ilnnr \oom på iirrsra singcl. \Icn
li L<ommer sljt11 pri sonr li alltid giir och giim r nr.t bristrr
fil,t elL sLrtnue lir iLr'.

)Io.qltr "Rrrlditk" I-,nttrl;t q

Tel<nil< tipset - Lär dig få mer l<ontroll!

Sidan mot nätet när man slår forehand?
()m nan sLriLLer siclan mot nritet genoln .rtt hclt strrngl
sin fotsriLlning si "1åscr-" nrln lir-oppcns nltur-Lgl
musLclstegtin.q, clct r-ill säga lntelct Iir opps scfirrcnt sonr

blir inbllndrcle i slager recluccras. Ilinge gingcr blir clet
:tr l.., lrr r.^..'r!.r',r" ' - \ 

'
utc clicr nr\i1rrl lionr-oll pl sitr slig lon dettr lele ctt
h'cluL s:itt utt gcnouriirrl shect. RcclLrccrinqcn ar

rnuskclstcgring (på gluntl n clct bcqninsaclc anr rinclen

clct rr litc4rl.rsscltnrcrt) col ltt clcr blil slerr rtt sh -slrget
r,.l l,'. rt. LJ,,r r.! | .' r ,lr , . r .... r' .r.

honrroll i din filchencl.
()m mln dilenror rir utc elter ett sli sin lirrc-lrend nrccl

rrcr Lrali cllcr mccl nlckct iir ersl<r-ur (\jil{ct;r1 ett,1nnrt
siitt rtt lr1 mer )<onLroll) s:i sliell mln strir a ciicr-lrt sla

torchrn<l mccl cn öppeo icrtstrillning.

Öppen fotställning
Hur ru'cket clrr sliall öppra uirp rlir-r totstrillning bcr-or pri

cn r irrl filit{)rc1 bl e r-iilict urcpp c1u lnrrinclcr-j din torc
hrncl. Ju mel du anr':inder \rcstcrn grcpp clcsto mer-

irppcn tirtst:i11ning l;lils. Ju nrcl J<or-rtinentilt rrepp
dcsftr rncr shrrcn bii din öppnr Fcrrstrillning lln. Din

;'ir.r rl,.r'r . tt,r'..ri rn -' ., t.r
situatior.r spelar ocLsi in.

Hårdare forehandslag
Clcnorn rtt sla dio lcltclund mcd en nigot ilppcn fot
stä11nin.g korrricr drr hl oriijlighct arr lorcn hirlicn. l)ct
inncbir ett clu rilen mcd cn i)ppcn firtslilLninc kan hr
siclln nrot rritet i startcrr av lor chanclsr inecn gcr()l-l-l
singct. I)cn i4rpna frrtslillnirucn l<ommcr.rm gcnercrr
mer krlft genorn xtt clrL l<ln :rm äoch cliq lr bencn,
ir<iticn oclr 2\h1n^. Illelit.o kontmcr atl b1i cn soeb

blrr: arlriirclsc och cllir nrccl cn bciqr:c inlt pir rackcLhu-

r Lrclet, r ilkc't i firllinqnin.ger.r lcclcr till ctt hiuc'Lalc iore
hand s lls.

Priir-e rtt utfiln ett krst rrnclcr din egen erclhirjrl (mcd
cn rcnmsboll, cn stcn ellcl Ji|nanclc). L ttilr kesrct mccl
cn hclt stlingcl firtsrällnjng fi;r 11t1 sc(]tn gör'a ett nILL hast:

rr-rcd cn lno- öppcn lotsti11lint. Priir a rirlerc att kasLa

rlccl olllie qredel ei oppcn totstiiLlnint. l)e clcttl slitt kan

du bllcle ciig crr uppltrrrinu onr fiimernrs positior (1r's
nrtstrillrung) och clcss inre r'1ian pl il-loment sisorn bal
ans, 1-.)t,,1tion, nruskcLstcgring och Llnucli)r cr-firing. Pr.or-a

srclan ännu cn geng dc olilir totstrillnincarna i:rsr rlcnna

etnq rrccl nclictcn i blnclcn.

'ltsta och lhnclcla pi red dLr liil he Lrt ar clltt h;reh.,Lncl

s1e,q, s:rmt r':rcl sonr känns nrcst natudigt 1i;r .1ig.

.. 1 t .lo Ltnr Llul.i b t qq



A-laget försvarade SM-gu ldet

Prccis som fijrrl iret h'cliaclcs r'ärt r\ l:rg vinna S\1
gulclct i tufT l<onl<urrens. Dctta stod hlart scdan Pitca
TI( besegrats i ilnalcn. Hell utomlussrisongen har rarit
llckad ned skicLliga och motileracle spelare cliir li i

NPTI.. dragit clct längsta strict i alla arlilrar.rdc lägcn.

Starkt ar råre spelare att åter kr:nne r-inna gulcl clå rägcn
lran till S\I slutspelet rir snåric och r.anslJic.

Litcsäsoogen kao clcles in itre etappcr:

Etapp 1. Division 1: I-lår inledde r-i med att besegra

IIellas borta med 3-1. Dälcl1cr firljde tr'ä r..rka o..rrqjorda
helnmamatcber, 2 2 mot l'li SÅÅts från I-inkiipinq och
2 2 r'r'rot lohalkonl<urrenten Dandcn'cl. \Icd n å metcher
kr.ar att spcla var serien on möjLiet ilrnu jämnarc iin clcn

btlrkal r-ara. i\linst cn poirng till för ett intc dka rrr scricn
behördes och närmast r-äntade sr.åra Linköping på bor-
taplln. Seger.med 3 1 och nu behirrcles deI "barl" seger

i sisra matchcn hcmnra nrot Norrkirpinr sd skulle
seriescgern vlra i hamn. .1 (l blev det i avslutnings

matclren.

Tongilancle spelare i lagct hacle bittills llrjt l-.mil

Lrndgrcn, Pa,,cl Zenker.itz, Stephan Borgh, och Ril<ard
\\'crnclh je1m.

Etapp 2. PI-AY-OFF:
\rid sclieseger ställs men som r-anligt mot seriescgraren
i clen antlta nrellansvensl<a dir.isron l serien. I år stod
Huddingc Ti{ fiir motstånclet. Här hadc li tur.en att v:ir
bäste spclarc .Johan C)rtcgrcn l<unde vara mec1. Johan
vann enkelt i n li raha sct meclan r':ir J:,mi1 l-inclgrcn ,, id
lJrr ledning i tbrst',r set fick ge upp sin match på gruncl
al skada strar cftctåt. RiLard \\ernerhjclm vann kom,
fortebelt i nå Laka sct. \ii ledde nred 2-1 infiir dubbel
matchcn och den \,.lnns
()rtcurcn/\\ernerh jelm.

Slutrcsrltat 3 1 till NPTI<.

i stor stil a\,

Etapp 3. SM-slutspcl:
Har r-rnn iii'en h ckats r.inna pLar- off matcben är man
klalificelacl till SNI slutspclct sor.r giirs upp mellan f1'ra

lag, ctt lrån Svcriges hra rcgioner som lagcn iir uppdc-
lacle i. l'rån norr hadc Pirci kr.-alificerat sig, från i'äster
J.ic1l,öping, från mellansvcnslo r-r \PTI{ och lrån sijdcr

Fr v Kenneth Be gbom Pave Zenkevtz lofai Ortegren. R chard Wernerh e m och Biörn Stenqv sl .oach



F:ir plal TK tian \Iaimö.

Lcsc.'ping bler seedar etra och lottades mot ?ireå. Den
:r:rcren slrrtade med en riliiig sensation: 2 2 men 5 1 t
.e: r Prreas tarör och r-ips lar Pitcå i ti.ral medan
Liciköping ick rlkta in sig på match orr tredje pris.

\PTI-, lottades mot feir Phr TI{ i sin semifinal, en på
'61t1.111 nr:. .-ra cl'. \ r .r). C|rpp 6 .,1 .lnl 1 r r-11

gren, Rikard \\'ernedrjelm och i)ar.el Zenkevitz i singcl-
matcherna. Johan r.ann enkelt sin singel i n.å raka set

eiter kombination av bre och säkert spel samt att mot
ståndaren l\'Iaqnus Grahn hån fair Pia1,1-isa{6 yll 61,6L

ct respclit tiir Johan. Rikard fijrkrrade cn tuff tre-sets-
match mot Jistigt spelar.rde Christian Lindberg Par.el

bler NPTI{:s store hiälte då han på trcdjcsingcln bcscg
rade mcr-itcr-acle Peter Haegglund med 7-5,7-6 eftcr cn
strålande talitiskt !äl genomförd r.Ietch. Dubbeln
spelades inte då r.i firnisso cndast ledde mecl 2 1 men
hade ointagliga 5 2 i set och därmed avanccmang till
finalen säl<rad.

FINAI: NPTK-Piteå 3-0

I finalen iänns det ingen stiirrc anlcclning xtt änclrå vårt
r.innanclc lag frän semifinalen dagen innan. Vi lar något
konfunderade ö\cr ett Piteä hade tacit sis till final. De
hade ju faktiskt slagit starl<a I-idhöping i "scmin".

Johan släppte endast ett galr.re på tbrstasingeln. fukard
tog rcvensch från dagen innan och vrnn ä\'en han kom
fortabelt i n'å raka set. Samma sak gjorde clen i storfolm
spelandc Par.el och därmcd lar S\{ gulclet åtcr i hamn.

BRt GJ ORT GILA.BBÅR|I

Nämnas biit är'en r'åra duktiga spelarc NIagnr:s

Ennctbcrg och Frcdrik \\hctn som undcr fii,rbcredelser

na hjälpte r.årt lag n.red att roppa fcrrmen ned mlcket
god och r'ärdefull sparring. l-Iädigt bo\,sl!l

B1örn Jtenqti.rt, .tt /).h hrintre

B.LAGET

\rårt B 1ag spelade i dir.ision tvä d\.s €n clivision under
vårt ÅJag och mötte andta klubbars -'\ lag. Vi slutarlc på

en andraplats r.iiket är strålandc. 'fre sograr mot
D:urrl^olr-. f.rr.t., uch \'ä. . rharun-c. on.rl',r rn' '
Tullingc samt töriust mot slutliga seriesegrarna

S; rr )ut r l', r lrge . rac 
.

Illamträdandc speLarc har \IaunLrs ltnnerbcrg r,arir, r.ä1

ackompanjcracl ar Gusrav Helgesson, Joclic ,\are,
Fredrik \\iaern, Perel Zcnkevitz, Jonatban Söderblom,
\I:rttias Älmgren ocb Jonas Brobeck.

RJJrn .\aqt t/

A a pr5taga e :rin u. or Kl''J ulomlius

i



Några rader från veterangänget

-Å.tcr har r.i eo sommar bakom oss. En sommar sor-n r-i

kan minnas pä gott och ont. Väclrct har lisat sig från sin
alln bästa sida, r,ilket har inneburlt att !j j ildre \,ete

rangänget har spelat på Näsaing a1la månclags och tots
dagsförmiddagar utom en då r.i på grund ar- regn ficL
flvtta in i hallen där r.i åtcl den 8 augusti rrlg banorna i
bes ittnir.rg.

Som vanLigt har vi varit ett aktivt gän:i som hållit i säng
med att svinga telrnisraclictarna i bade lorehands och
backhands, r.ollct' och smash.\'i fiar utö,,cr tennisspelet
. r ir I :a 't 'l mcd .' r( 1\J ourr r ri. , ,. 

' 
, .'..r. \r. r

rabatter och buskar har ansats till saräl som gräsberux,
na r,tor utanför banorna.

T1'värr l.rar vi undcr dcn gångna sotrlmaren fått ta farvä1

för ailtid ar. tre kc,11eger som gått bot.
Lennart Ottosson 71 år

Åke T.l1 18 år och Sven Ståth 78 ar.

\ri sörjer och saknar dem som de hna och goda kamra
ter de r.ar både utanfiir och pä tennisplanen.

Vi har också haft några i gåneet som pea sjuLdonr och
operationer inte kunnat \ara med oss som r.anligt. Detta
är den tråkiga sidan ar. den gängna so1'nmaren. Nlen som
alhid ska vi se framåt mot en ny fiirg1.lld innesäsong där
kamratsk:rp och tennisspel, bådc frjr morion och för
vinst ide föreståencle klubbmatcherna under hilsten
skall r.ara ett r.iktigt mdl för oss äldre veteraner.

Genom den reducering av aktir-a spelarc r.i fått l<ännas

vid ulrder somm:rren är både ldubbmedlemmar och är.en

utomståendc som fr{lt 60 år välkomna till i.årt gäng. Där
son.r sagt r.iktiga ingrcdicnscr är kamratsl<ap, tennis och
motion.

Vi spelar varje måndag och torsdag förnriddag me11an k1

9.00 12.00. Du kom är intresserad kontakta Birgrtta
\\,'ard på k,:rntoret tel. t'56 22 02 eller John Elc Dahl,
som lörsöker hålla reda på vcterangänget, teL. 756 86 65.

Detta var som sagt på gott och ont mcn r.i vet att både

vi och ör.tiga sektioner i NPTI{ går r.idare mot or.a nrål
i .ir.il lrrrr \nm nr,tgr.A.

PS) ldubbcheten Bergbom ber ännu en gdng att få h'fia
pi kcpsen och tacl<a de älclre \.eterenerna för or,ärdertga
arbetsinsatser på Näsaär.rg.

OVRI GA VETERAN RESU LTAT

UNDER SOMMAREN

Arrders Björklund
Seger i ,.\kersberga H50
Serer i Ångc1ho1m H,l5
Final i Skummcslör' H.15

Semif]nal i St\I H50
finaliDtrill50

Alders Svensson
Scger i .\kersberga I155
Seger i Änbvspelen H55

Jan Rydegran
Scger i ikersberga Ii,15
Final i Ängc1ho1m Hzl5

Ulf de Faire
Scgcr i Hunnebostrand H60
Irinal i DN{ H6tl

lTcl katu nt lså l:uiu.4a r
Alrh-etttnrg,rittgtt

I 'id pennatt lahn-Eri Da/.,/

Kenneth Bergbom, klubbchel



Globetrotter Veteran Vuxenl<ursavslutning
cuP
\.ir rten nrLigl tctcllntävling J juni samlaclc ctt r-cliot.d

.rr,ri dcltaqarantal mecl miinga ar. lanclets bästa spelarc i
,Jdern.l5 rill 60 ir. NPTK l1'ckaclcs vinn:r en rr de fem
lJasserna, licrrer, 35 gcnonr Fredrik \\ acrn . Han gjorde
en heroisk ins:lts [.]or 'lommt Sjögren iiån Lidingö
eltersom han spcJaclc en sLor-clcl av n-ratchcn ncd ctt
stolt jack i hiigcr.tumme clicr crt fall. f.fter prisurclel-
tirc, r .r\ . '.rr , r' L r" .rkr .r f. lJ. ru. ',{. \r.r

Iienneth .Johan sson spelacle bre r J5 årslda-sscn mcn liir
lolade not |rcclrik i seni.

Ånders Sr.cnsson llcklclcs La sig tilL final 55 :irsLlasscn.
Dct vl lörsta finalcn eficr 5 rakr ,.ir ar f iidr-rstcr i semi
n. . T-n' 'r. B "r- |^r .r l,lc' 1 ' ,. r .

I av våra fr.-r'lgängs. <.r deLrge.e G obelrottervete.an Cup Fr v
Fredr <\\äern. Anders Svensson och Kenneth loiansson.A.rders
'"ar dessurom bådc iponsor o.h ti! ng: eda e

In ar,sommarcns tä regniqa fi.edagsLr,ällar samlades en
tapper skara r-uxenelevel tiil clubbelspel pa r-väsaängs
benorna. \ri försirktc r-erkligen härd:r ut regnet som bera
blo mer och mer tills t o n Björn Sahlin insåg att r.i
snart shrLlle bli dränl<ta. Lftcr ilrmuncligande t av en kokr
med briid fl\'ttadc \,i upp till inomhushallen där r.i
spclacle ,1 dubblar. Scgrare blcr. Änn von Perncr och
Iijcrstir.r Gt'ltman.

'Efiersom ticlen råcLte till spclade r.i är'en några singlar.
Vi hade kul och stämningen var god. Slnd att fler inte
Iian r-ara med.

Grillavslutningen
Den ägcr alltid rum samridigt rned en massa skolalslut
ningar så r.i är alltid Like oroliga ör'er hur clcltagar entalet
skall bli. \4en somryrercns grillfcst blev cn stor h.ckacl
avslutning. Gr-i11mästare .]an ocl.r Elisabeth hann att brän-
nl ftnsrarna många gångel på dom 250 korvarn:r sonr
srillacies unclcr li\-iillen.

Någre blel glada linnare efter r.rir tuffa femkamp oclr
ripspron.rcnacl som i år var gjotd lr. Nlontserlat dc
Castro. \:rturlignis bl* det ocksä prisutdcldning för
dle finalister ar- årcr jr,rnior-IiNl inor.nhrrs.

Eli:abeth

Gr avs utnrngen på Nå5aäng.



COOP Junior Trophy - 03

Det hände på Näsaäng under tr-å sommarveclcor mcllan
den 28/5-8/6 03. Ca 140 barn r.ar anmiilda. Vi tär.1ade

i PS och FS i klasserna 12,14,16 och 18.

Som vanLigt var det lite svårt att hitta funktionärer till
-ivbrg,n. Till nr-'a ar Lrhii' ( , . ,rre rngagelt,r.lq
lrån föräldrahålL då vi har våra egna juniorer som deltar

i tävlingen.

I år var r.ädret inte dktigt med ossl Vissa morgnar
möttes funktionärerna av "pöJlge" banor så det var bara

att plocka fram ctt gott humör och svamparnal! Ett stort
tack til1 alla som hck sLita extra med detta!

Tävlir.rgarna genomfcirdes Lrtan några komplikationcr i

ör'rigt och jag r.ill taclia alla som nu ställde upp som
funhrionär under täv[n:!e1], ett stort tackl

Robert XIelander

O f. tir/ingtkotnnittht

Information från
Tävlingskommitt6n
Hösten närmar sig med stormsteg ocb tennis flr'ttar så

sakrL Liga in och er r' iromh r".i.org .. r' lor-n.

Vad har vi att se fram emot ? Innan \-i tar det så Iåt oss

vara lite nostalgiska. \ri fl,vttar tankarna till helgen 9

10/8-03, Näsblparks TI{ arrangerar 1ag SNt fiir både

damer och herrar n.ied representarion frän NPTI{ i båda.

Vi var nere på Näsaäng och vädret var täntastiskt. Dct
som våra gäster beundrade och uppskattade mcst rar
läget och möjLigheten rill ett svalkande dopp efter

matcherna. Vi får r'äl hålla med dem l?

N{ina minnen lrän dessa dagar var när jag fick se Sverige

ettan bland dametna, Sofia Arvidsson spela första singel

på bana 2 och Johan Örtegren på bana. Vilken undet
hållning. Synd att inte fler kom och tittadell

Utbildning.
Det har ännu lnte hommit upp någon planering ar- lunk .

tionärskurser r.arken på Stockl.iolms- eller Svenska tenn
isförbundet. Så fort r.i får informationen så kofirmer
anmälningsListor att sättas upp på anslagstar'lan i cafeter

ian.

Regler.
Det har taglts b€slut att införa matchöven aLare utdet
tävlingar men det är svårtolkat hur de skall agera, alltså

ansvar och befogenhet. Det skall klargiiras uncler hösten
så resultatet hommer att at.rslås på anslagstar.lan i cafc
terian.

Det har även inkommit förslag ti11 Tennis Srveden om cn
fiirändring ar. intjänande ar- rankingpoängen. Fiirslaget
säger att du endast får poäng i din klass och kommer om
clet går igenom att införes 200,1 01 01.

I{om är.en ihåg r-ad som gdller r,'id spel Lltan domarelll
C)m du inte vet så kolla ansJagstavlan i lcorridoren utan-
för omklädningsrummen. Pror,' kommet att gcnomföras
på tär'Jingsgruppen.

Robert Llelanler
O r dfi nznde I Ttitlings kontmittl n

t

Maj och sommarkurser
Under lilubbens najträning kan elever i tennisskolan
pror.a på att spela både 2 eller 3 gånger i vcchan. Nfånga

valdc att bara spela en gånr i vcckan, men intressct fijr
n.å drrrmar rar absolut srörst. Några elever fick pror-a på

tennis för första gången. Andra har firrbättrat slag och
säkerhet med hjälp ar. klubbcns duktiga tränare. Totalt
L,cr dcr t,l 3r.pl.er ned a I delrrg"re irarjcgrLrpl'.

Efter n.iajträningen startade sommarens läger i samma
anda som förra året lTotalt deltog 145 barn i årets son.r

marskolor. Vi har naturllgtvis spelat massor av tennis
och fått många glada skatt är'cn i år.

Sommaren har bjudit på strålande r'-äder och massor a\i

värme från en Llarblå himmel. Spelarna fick fi,1la vatten
flaskorna stup i k\.artefl för att hunna dusche ansilter
och håret och för att fil1a en cvigt törstig srrupe. Alla
cler.er har Lämpat llitigt i rzirmen. Ni har r.arit iättecluk
tigal

Ar.en ett stort TACK, till Helen Nrtontaigne, Pavel

Zenke';rtz, Daniel Nlontaigne samt "Näsaängs tr.å

muskutij,rcr" KJister Lundin och I Ienrik Åarc. Näsaäng
mår bra tack vare Er I Samt ctt stort TACI{ till Jan
Borgström som höll i tyglarna untlcr maj mänatl. Ni har
gjort ett fantasriskt jobb hela sommarenl

t0

F.lisaheth



Båstadtennis
lag fick ta över stefettpinnen av Johan Hedsberg och
son.r jag gjorde det. Bästa Båstad sedan jag konr till
klubben.

Ål1a gjorde ett kanonjobb vad gäller prcstation och dis

cipJin. Det som kan nämnas lite extra är Daniel Bjiirck
som \?nn 18C och gick till final i 168. Frjrlorade mot en

amerikansli citron.

F,mi1 Lindgrcn som gcl< och vann 184. Hclt otroligt
skönt glort. Sedan r.år superstjärna Hilda lfelancler. FIor.r

tog hem 12 klassen.

Ändra roJiga saker: Son-r.a Häggstriim gick till semifinal i
164. \'rar tl\,ärr tvungen att lämna s'o pga skada. Då
blev jag lcdscn.

Sammanl'attning: N PTI{ är inte en Liten skitklubb 1äng-

re. Vi är ett skijnt storr bta gäng.

Tack tirr art jag fick r-ara me d
Knun Björn Sah n

STOD NASBYPARKS TK

\rarje år sä1js bara i Sr.erige 2 miljoner tonerLasscttcr

och 4 miljoner bläckskivarpatroner. Äv dcssa åter

vinns endast 1[) procent. Resterande sliinss trots att
återr.unna kassetter fungerar alldeles utmärkt.

En metod her nu arbetats frem ar. Pcrfect Print i Täbl
som arbetat med återvinning av skivatkassetter i

många är. Der.rna metod grnnar miliön och ger vår
r, rr..\l.rbb ( n ' ^r rr.jilighcr ..r' rj)r ;. r5. r.

Hur fungerar det rent praktiskt?
Näsblparks TI{:s mecllemmar tar mcd sig cn c1lcr flcra
borar till sin arbetsplats, ett företag cllcr organisation
och ber att få ställa ut boxcn där. Åffärsid6n är att
företaget/organisationen istället för att s1änga sinx

kassetter i papperskorger.r lägger dem i boxetr. När
boricn är full ringer man till Förctagspakct sotrr

kommer och hämtar boxen och l<ör den till Perfect

Print. Ni' bor och ar'-i till Fiiretagspakgt får Ni ar. oss

pa k^n.l r. uB.l Drr Jr rrku; .r" nn5e \dn Jro
nlrmmer, 5008, på.ar'-in.

ocH MTLJON!

Fiir r.arjc återrinningsbar kassett eller bliickskr-ir-arpa-

tron betalar Pcrfect Pint mellan 5 (r0 1<ronor som gar
till r,är tennisldubb.

Detta kan ge ett bra tillskot i liassan sä att vi ska

kunna fortsätta atr håJJa en hiig standard på råra juni
or och r,-uxenträningar. Därlör är dct tihrigt att r.i :rlla
l.rjälps åt.

Sedan april liirra årct har ett 50 tal iclrottsfdreningar
runt om i Sverige placcrat rrt borar i förctag/organisa
tioncr med nrvcket gott resultat.

flar l)u frågor? Ring gärna Bo HaLler

(070 780 75 00) som tillsamnans mcd Pcrlect Print
arbctat lram clenna id6. Du l<an också läsa mera onl
id6n på www. retu rntösend er. nu.

Nicd vän1ig hälsning
NASI]YPARKS TtrNNISK],URR
I{cnneth Bcrgbom, klubbchef



Data Touch
Richard Wernerhjeim

Utveckling - Utbildning - Support

Vi jobbar i alla versioner av Microsoft Access!

Vi utvecklar nya program
Vi utbildar nya användare och utvecklare

Vi iöser problem och programmerar i existerande databaser

Ring 580 114 99 for mer information!

Höstens sl<önaste varv!
Jag tänlicr på ett r.an soni är

ä1skat av samtLiga tär.Lingsjunior-

er'. l)et är lagom långt som
uppvärmning. När man spdnger
rarvet i lite motvincl och
eventuellt kanske regn. l)å blir
mln siatk.

A11a tär'lingsjuniorer hade törbättrat sig pä 5 knr sedar.r

förra årct. Så l.ra så l<ul niir Ni är utc och niLrtct i
n2furr:n.

Biiru.f,tllin hihar

t2



Resultat från utomhus-KM 2003:

Herrsingel A (6 deltagare) Pojksingel 92 (7 deltagarc) veteransingel H60 (5 deltagare)
Semifinaler: Se mifrnaler: Semifinaler:
\Iagnus F,nr.ierberg-\'Iattias ltillis Heimklo Jakob I{jc1}man Bengt Troedsson RobertJans ,1 6,

-\lmgrcn (r 3, 6 4 2 6,6-1,6-I o-{, 6 2
Pavel Zcnkevitz 9iörn Sahlin Filip liullman-Robin Håddn Peter Helman-sigrard Palmgren 6
6],75 6-1,63 4.63

Fir.ral: Par.el Zenkcvirz N{agnus Final: Nlillis Heimklo FiLip I{ullman Final: Peter Heyman-Bengt
Ennerberg 6 2, 6-3 6 +,6 2 Troedssolr 6-4, + 6.6 2

Herrsingel B (1? deltagare) Pojksingel 9J o senare (11 delta- veteransingel H?0 (5 deltagare)
Scmifinalcr: gare) Semiflnaler:
Ulf Gerrot-Jonas Vietterdal 6-,1, (r-2 Scmifinaler: Jan Sv,arrting-Börje Eriksson
Harald Fries-Nlats \\i,änlund 6 4, 7-5 Robin Häd6n lrdrvin Skiild 6 1, 6 0 6 fl, 2-0 ret.

Jakob I{jcllman Gustav N{ånsson Hans \\,achhoLrz-Göran Schiller
Final: Harald Fries U1f Geirot 6 1, 6 3 6 3, 6 0
6 r,6-+

Final: Rc.rbin Häddn Jakob I{jcllmar.i Final: Hans \\ächoltz-J:rn Su,artling
Herrsingel C (3 deltagare) 6 3,6-3 6-1.6-0
linel: Hans I-ov6n Robert Jans
6-3, 6-4 Flicksingel A (6 deltagare) Veterandubbel H60 (4 par)

Semifinale r: Semitrlraler:
Herdubbel (8 par) Chadorte Fabricius-Othilia Bob Löörv/Hans Zetterberg pet
Seminaler: Lindqlist 6-3, 6-0 Olof Ccder/Jan Su,.artling 6 4, 6-.1

Pavcl Zcnkclitz/Johan Svcdin-Lars Emelie Lun<lgren Nlontscrrat de Peter llevman/Benst Troedsson
Iiins,/,\Iats \\'änlund 6 1, 6 4 Castro f-(r, 7-5 I-ars \\hesterbe rg,/Vicenzo Sablone
Torbjörn Jakobsson,/Åndcrs Fir.ial: 1 6, 6-3,6 2

BjcirklundJonas\\ttterdal/Peter Chadotte Fabricius Emelic
Follir.r 6 3,6 2 Lundgren 7 6,7 5 Final: Löör'/Zetterberg-
Final:Zenlie., itz/Svedin - Her.man/Troedsson 6 1, 6 0

JaLobsson/BjörLlund 6 l, 3 6, 6 3 Flicksingel Tennisskolan (4 del-
tagare) Generationsdubbel (8 par)

Pojksingel 86-89 (poolspel,3 del- Scnrifinalct: Semifinalcr:
tagare) 'Ilnve Heimklo-r\ndrea Aruidsson Peter o Emelie Lundgren-Robin
r\nton Norell-EriL Ceden.all 6-2,6-1 Håd6n/Roger Olsson 5-7, (r 1 ret.
6 +,3 6, 6 I Beatrice I(jellman Stina Bohm Ånclers o Sofia Björklund \{ichacl o
Åntolr Norell Sebastian de Castro Starhc 6 1, 1 (r, 6 3 Charlotte Fabricius 6 2. 6 1

62.62
Sebastian de Castro-[rik Cedervall Fjnal: Tou'e I leimklo Beatrice F]nal: Å o S Björklund-P o Ir
6-2.6-2 I{jellman 6 3, 6 0 Lundgren 6,3, 6 0

\-innare: Ånton \orell Veteransingel H45 (13 deltagare)
Semittnaler:

Pojksingel 90-91 (13 deltagare) Anders Björldur.rd Torbjirrn
.-ie mit-inalcr: Jakobsson 6:1, 6 0

Errk Cedenall l\'Iillis IleimkLo i\nderli g1'6155111 
1an Rvdegran

61,60 61,26,64
Yicror Haas Filip I{ullnran 6 1, 6 4

F r.rl: \r'.ler.lt1ör\l rnd Änd,r'. '
Final: Erik Ce clen.all'Vicror Haas Svcnsson (r 3, 6 2
6 0.6 1
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Niisblparkspelarna hacle samnanfattningsr-is er.r trevlig
,clr l-.rm.,.rt'.r.k r.c r i \.ir:n. "r., T r trrr.ri rirn

i ar F,rik Ceden all. I-rili som är. ett år för ung 1'ör l<lassen

gjotdc ctt arbctc uncler tluncringen som hen sli,.rll var21

trr-ckct niijd mcd. Iiör cict lörsta lar han r.rildigt nära att
ta sig in i huvuclturncrJngen elier att ha iilrlorat kr.alfi
n, en i skilicscr. Fijr clct endn r'lsadc F k pi ctt alldelcs
utmärkt s.irt att han lun te hend om sig själv l.lncler hela

kraltrilLingen fick l-rik lJara siu hclt på cgcn l.rend. Inea
anclr:r lilubblianinter eller leclare hacle hurnit ncr till
\':i:ijii, så [,rik hanteraclc bocncic, mlt, r'natcl-r och ör,rigt
helt släh'. Bra jobbat i-rill

Nils -\lelander, Jonrtl.ran Sijderblor.n och Jorus Brobeck
sPelxcle pojklu 1.1 och ujorclc ctt bra jobb mot brn mot
stind. \iirm'.rst rtt gii lidarc var Jones som unclcr pcri-
o.lcr,rr' si11 match dominer,lde mot ]lLilende kllrtslinal
istcn IIilos Sckulic.

H da l1e._,nder 2:r Lrng ha unie år€tv,rnnt]Sl'J .ne och Lrie

och Båstadtenn s utan .e11ö- u5t Som bc ön,ng rcgs H da ut a',,

Svense lenn sföbLrnaiet ll en nlernal ore täv ng [nga.d.

l--,rika l-undbcrg r.ar i åtrondels hnal i singel där hon rar
mlcket nära art besegra sin dubbelpartner Jessica
Clardcf]ord. Eriha nädcle scdan kvartsfinal med Jessica i
clubbelhlassen.

F,mil l-indgren \:ar cnda represcntant i 18 års klassen.
Emil som tisat spelglädje undel r'åren och sommercn
filljde upp r-instcn fran Båsted ter.nis nccl bra spel iiven
hir. I singel gich Emil tlll semifinal där dubbclpartlrern
Pablo Figuera bler- fiir tung. Emil fick dock ar.sluta sin
jrrniorliarririr med att bli slensk mästare i dr-rbbel. Ett
r-ärdigt avslut på Emils nr,ckct fina juniotliardär.

I clet stora hela r.ar det jätteroJigr ett \-ara på JSNI med
spelarne. Dc stijttade \-arefl.lra, är intresserade av tennis
och kan uppfijle sig genrcmot andr:r spelare och lederc.
När stämninscn och intressct är lv det slagct, c1ä tdr.s
men r,crLligen mecl sitt arbcte.

lolan 1lu/.rberg

Stora framgångar i JSM l2 Ute
I birrjan er. augusti speladcs JSNI 12 i Lomma Bjärred.
Det cick alldeles llsande filr de i.åra. Hilda \felander
blev dubbel sr-ensk mästare genom xtt r.inna i både sin
gcl och dLLbbel. Det innebar att Hilcla bärgade en
surerän uippcl: \'rinst i JSNi inne och ute samt
Båstacltennis! l.-u gällcr det för Hilcla arr \.å!la ibrtsätta
irtr cclila sin teklik me d mer?l så kommer hon iitt fort-
sätta unccl<las.

Det lar inte bara Hilda som var framgångsrik. Chat|rtte
Fabr-icius lisade att k\.artsfinelcn i Bistad intc var någon
tillfällighct gcnom atr gi till kr.artst.inaL i JS\{ också.

Dessutom spelade och kär.npade Tina Lundbcrg, Jennie
Brobeck. Othilia Iindkvist och \riktor Haas med den
äran.

lrtt stort racli till Sofia Rlniak som var ledare. Soi-ra var
jiittenojd med allas inställning och uppförande är.en om
hon hälsar att 12 årincar pratar liädldigt mrcket....
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HFTK-SHffPgH

Uålkomn* in i shopen & kanla på
höstens nyheter stsY racke*s,

ekorn ksnfuktioil mm.

IåBO LAT'F RI H C E-lrÖ LKbH EA.F,
YO N EI{"L0TTSLUXIL0 ItI m m.

TEL: 0ff-?562ä0?

OBS! vi har ns fiått prcv på den "nyån'
klubboverallen.

Yälk*mmen in i nhnpen ftir aft prova
starlek + beståilla ett exemplar !

J{J}iI{}R
SENIOR

55{},-
650,-

FRIS:
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Höstfest i Näsbyparks Tennishall KALENDARIUM

Stockholm Ladies, Julia Cup och division l-tennis för både herrar och
damer!l!

Stockholm Ladies hos oss igen 24 /10-1,/171
Det har blivit en trevlig tradition att vi arrangerar 10.000 dollarstävLingen
Stockholm Ladies i månadsskiftet oktober/nor.ember. Årets upplaga är den

!ärde i vår regi.

Alla som varit på plats och tittat på tär.Lingen har varit överens om att det är

ett väldigt trevJigt inslag med internationell damtennis i r'år hall. Det var gläd
jande att se hur många medlemmar som kom till hallen för att titta på mat-
cherna.

Det känns som om att intresset för damtennis bLir allt större både internr
tionellt och nationellt. Våra påläggskalvar Soha Är-widsson och Hanna Nooni
har då och då visat prov på hög kapacitet! Det vore oerhört positivt om vr

kunde få in Solta och Hanna bland de 100 bästa i r'ärlden.

Julia Cup v 44

Julia cup är en distriktstävling där finalen skall spelas samtidrgt som
Stockholm Ladies, precis som pojkarnas distriktstär.Ling Pirres Pokals final-
spel går under Stockholm Open.

Ovanstående tävJing är en distriktstär4ing lör toh'åriga flickor Eltet wå tidi-
gare sammandrag är man nu framme vid finalspelet. Finalen spelas mellan
Stockholm och Skåne. Finalen består av n å singlar och en dubbel och spe

las under en dag Extra hu1 ur Näsbrparks perspeLtiv är att Hilda X{elander

spelar i Stockholmslaget och att Björn Sahln är coach fiir laget. I{om ned

och heja på våra näsblparkare samtidigt som ni lår tina på Hilda som i år är

svensk mästarinna i både singel och dubbel.

SAMMANDMG DIVISION I HERRAR OCH DAMER
Förra året r.ar ett strålande år för r.åra seniodag. Herrarna kom på andra plats

i division 1 och damerna avancerade upp ti.ll division ett,

Division I norra består av åtta 1åg som under tre helger spelar på t\"å platser
per helg Ettan får chansen att gå upp i elitserien. Sjuan och åttan får möjlig
het att kr-ala sig kvar i division 1. Vi står som värd för ett sammandrag för
herrar den 15 16/11,. Dessutom spelar damerna en hemmamatch den 3/12.
På herrsidan bestär varje lagmatch av f1'ra singlar och två dubblar. På damsi
dan spelas det tre singlaf och en dubbel.

Ärets måIsättning för damerna är att etablera sig i dir-ision I och för herrarna
att försöka slåss om en elitserieplats.

I{om ned till hallen och heja fram dam- och herdegetl

Viktiga datum för Dig som vill titta
på bra tennisl

'4/lu lö-l\d sr^cL\o I LacLe:
26 - 27 /10 l{r.al Stockholm
Ladies
28/10 Huvudtävlingcn Stockholm
Ladies startar
3il alt 31/10 FinalJuLia Cup.
1,111, Fir.ral Stocliholm Ladies
15/ 11 NPTK - Luleä,herrar.
16/11 NPTK Dandervd,hcrrar
3/12 NPTI{ - Trollbäcken, damer

Tävlingar under hösten
\ t h;r an'n-- - re :ll serre.pelcr i

löljande klasser; Herrar, Damer, P15,
F15, FI35, H45 och H55.

Vi står som arrangör till seriesam

manslagning 2003 11-15-16, det
kan bli fler. \'i iär onska dem 1r'cka

till i sitt seriespel I

Stockholm Ladies med JuJia Cup
hnal, Stockholm mot Göteborg på

hdstlovet.

Sanktion har sökts för NPTI( Open
som spelas pä spordor-et 2004.

Kom med och träna
motionsspel!
Det finns fortfarande platser kvar i
någon ar. våra vuxenkurser sm går
bådc helgdagar och vardagar, kr.älls

och dagdd. För 175 kr,/timme får du
spela mot en rurinerad spelarc och
även med dina kurskamrater. Du får
dina ev fel justerade och en härLig

motion på köpet.

\r-nä dig rill Birgr re \\"rd p,r

NPT]<!
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