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65 medlemmar kom och städade och umgicks på städdagen. Här ser vi Ulrich Adamheit, 
Johanna Olsson, Millis Heimklo Todd Åkesson och Anton Waern frakta bort löv. Det 
fanns gott om löv…  
 
 
MIKKI ZANDER SVETTADES I KM! EBBA SM-GULDMEDALJÖR!
  
NY KROATIENRESA!!!  TRÄNARTIPSET! 
   
H 45-LAGET VANN SILVER!  ORDFÖRANDENS KRÖNIKA! 
 
FLER KOCKAR GER BÄTTRE SOPPA? HJÄLP OSS RUSTA NÄSAÄNG! 
 
   
 

                                          
  
 



Tfn: 08-758 50 40       www.tandlakargruppentaby.se

Välkommen till Täbys största privata  
tandvårdsmottagning för vuxna och barn

Öppet: Måndag – Söndag
Vi har öppet när du har tid, även på helger! Välkommen till en fräsch,  

toppmodern mottagning med kompetent personal i trevlig miljö.

Du hittar oss på plan 6 i kontorshuset vid bussterminalen/Roslagsbanan

Våra Legitimerade Tandläkare; Edmund Gazala, Mona Homan, Lars Andersson, Ylva Bredberg-Guidotti, Daniel Cederquist,  
Erik Lennartsson, vår specialist käkkirurg Payam Farzad och våra tandsköterskor Kicki, Ingrid, Eva, Helena  

samt Legitimerad Tandhygienist Virpi Vahlberg hälsar Dig varmt välkommen!



 
ORDFÖRANDEN HAR ORDET

 
Sedan årsmötet den 30 september förra året 
har styrelsen haft fokus på flera viktiga frågor 
gällande klubbens fortsatta utveckling. Vi har 
jobbat med vårt idrottsliga utbud, 
kommunkontakter, sponsorfrågor, ny 
hemsida, införskaffandet av ett 
bokningssystem och utvecklingen av vår fina 
utomhusanläggning Näsaäng (se Torbjörn 
Jakobssons artikel längre in i tidningen).  
Tyvärr har vi dragits med en energikrävande 
och tung arbetspost och det har gällt 
hanteringen av det överklagande som kom in 
från Anders Svensson och Jan Wedsberg 
angående klubbens årsmöte. Överklagan, som 
skickades till Svenska Tennisförbundet, gällde 
att styrelsen hade begått ett stadgebrott där 
Anders och Jan ansåg att vi inte hade hanterat 
inkomna motioner på rätt sätt. Detta 
medförda att de ville att klubbens årsmöte 
skulle ogiltigförklaras och göras om. Vi i 
styrelsen fick ge vår beskrivning av skeendet 
och Svenska Tennisförbundet gjorde efter 
genomgång av skrivningarna bedömningen att 
de inte fann någon anledning att 
ogiltigförklara årsmötet. Då valde Anders och 
Jan att driva frågan vidare till 
Riksidrottsnämnden (RIN), vilken är idrottens 
högsta juridiska instans. En kort 
sammanfattning av RIN:s svar är att de ansåg 
att styrelsen hade gjort ett formellt fel i 
hanteringen av motionerna men att det 
begångna felet inte föranleder några 
åtgärder. Jag väljer att citera RIN:s två sista 
meningar i sitt svar: ”Mot bakgrund av det 
anförda lämnar Riksidrottsnämnden 
överklagandet utan bifall”. 
”Riksidrottsnämndens beslut får ej 

överklagas”. Du som vill läsa hela RIN:s svar 
hittar du den i en PDF‐fil på vår hemsida under 
länken personal och styrelse. 
Den här processen har tagit oerhört mycket 
kraft och energi från både styrelse och 
personal. Jag hade trott och hoppats att vi 
efter årsmötet skulle kunna lägga all kraft på 
nödvändiga klubbutvecklingsprojekt och 
förstärka samarbete och dialog med kommun 
och sponsorer vilket jag anser är några av 
styrelsens absolut viktigaste uppgifter. 
Skriverierna i både lokalpress och tidningen 
Svensk Tennis har gjort allt annat än att 
underlätta det arbetet, vilket känns både 
onödigt och orättvist. Låt oss alla hoppas att 
detta inte drabbar Näsbyparks Tennisklubb på 
ett negativt sätt. Min förhoppning är att vi nu 
kan lägga detta bakom oss och från styrelsens 
sida kommer vi att lägga all energi på att 
leverera det som vi har presenterat i vår 
verksamhetsplan. 
Jag vill avsluta med att berätta om ett 
”klubbjobb” som gav mig massor av energi.      
I söndags var jag nere på Näsaäng och hjälpte 
till med vårstädningen. Det var härligt att se 
och träffa alla medlemmar som hjälpte till för 
att få vår fina utomhusanläggning att ”komma 
igång”. Vi var mer än 60 personer på plats och 
alla togs emot av Eddie och Micki Zander som 
med varm hand och glimten i ögat 
organiserade arbetet. Ett stort tack till alla ni 
som var där! Det är sådant som ger 
klubbkänsla! 
Tennishälsningar! 
Michael Brobeck 
 

Styrelsen. Fr.v. Dalibor Turina, Michael 
Brobeck,Linda Neffler, Lena Olsson, Peter 
Hässler, Stefan Andersson och Michael 
Fabricius. Mikki Zander som är adj. i styrelsen 
saknas på bilden. 



 
 
 

KLUBBCHEFEN HAR ORDET

                                       
 
”Det börjar bli lite varmare, snart dags för 
utomhussäsong, måste stränga om racketarna så 
att de blir lite lösare till grusspelet, hur är det med 
tennisskorna? något grepp i dem kvar? I år måste 
jag komma ihåg kepsen så att inte flinten får en 
brännskada av tredje graden…” Ja det är mycket 
att fundera på inför grussäsongen. Den bästa tiden 
på året! 
 
Det finns många vackra anläggningar runtom i 
Sverige, men ingen som slår vårt Näsaäng! 

Köp ett sommarkort och tillbringa några timmar på 
Näsaäng! I den bifogade broschyren kan du läsa 
om vad som ingår i de olika sommarkorten. Det är 
ett riktigt smörgåsbord. Beställ ditt sommarkort 
idag!                                                                     
 
Inomhussäsongen går mot sitt slut och 
utomhussäsongen närmar sig med stormsteg. 
Fantastiskt att 65 medlemmar ställde upp på 
städdagen! 
 
Som vanligt kommer det att vara fullt av aktiviteter 
på Näsaäng; Juniorträningar, lördagstennis, 
damtennis, junioravslutning, lagträningar, 
frukosttennis, vuxenkurs intensiv, interna 
klubbtävlingar, externa tävlingar, 
vuxenkursavslutning, torsdagstennis, 
sommarlovsläger med mera. Dessutom ligger Eddie 

i startgroparna med några nya aktiviteter. Härligt. 
Det ser ut som om vi kan leva upp till att vara en av  
 
Sveriges mest aktiva klubbar under den här 
utomhussäsongen också!                               
 
NPTK är en klubb för alla åldrar och nivåer, 
självklart med ungdomsverksamheten som basen. 
 
I vanlig ordning syns inte arbetet bakom kulisserna. 
Vet inte hur många kvällar jag sett 
Näsaängskommitténs medlemmar – vars uppgift är 
att försöka göra Näsaäng ännu finare ‐ Joachim 
Haas, Torbjörn Jakobsson, Micki Zander och Eddie 
uppe i hallen.  
 
På samma sätt kommer vi till dukat bord när 
Tävlingskommittén med Michael Fabricius, Dalibor 
Turina, Elisabeth Lovisin och Birgitta Ward 
förberett våra externa tävlingar.                                  
I januari ordnade några av klubbkommitténs 
medlemmar, Lena Olsson, Linda Neffler och 
Yvonne Regnér en otroligt trevlig KM‐fest i hallen.                                   
När detta skrivs så har Dalibor Turina och Björn 
Sahlin lagt sista handen på förberedelserna inför 
Kroatienresan. Tänk att det återigen åker över 40 
medlemmar i olika åldrar till Kroatien!              
Skulle kunna räkna upp många hjältar till! Tack 
allihopa för att ni bidrar till vår suveräna 
klubbverksamhet. På samma gång vill jag passa på 
att tacka den underbara personalen och alla 
tränare.  Det är den unika mixen av ideellt arbete 
och anställda som gör att vi kan genomföra så 
många olika aktiviteter utöver vår stora 
träningsverksamhet.  
 
Riflex engagemang i klubben är också ovärderligt 
tack vare dem så kan vi genomföra flaggskeppet 
sommartourstävlingen ”Riflex Open” i juni i år igen. 
De har även lovat att finansiera en defilibrator till 
tennishallen! 
 
På tennisbanan har våra framgångar fortsatt. 
Många har verkligen storspelat, men vi får dela ut 
ett extra plus till 14‐årige Jesper Åkerlund som 
hävdat sig bra på internationell nivå. Bland annat 
så vann hann sina singelmatcher i Lag‐EM. 
 
Den tidigare Stockholm Ladies vinnaren och Fed 
cupspelaren Johanna Larsson besegrade nyligen 
världssjuan Na Li. Det är alltid värt att gå och titta 
på Stockholm Ladies! 
 
Avslutningsvis vill jag önska en trevlig sommar! 
/Kenneth                                                           

 
 



 
 

  

OCH          
INLEDER SAMARBETE! 
 
Näsbyparks TK och ICA Stop har i dagarna 
kommit överens om ett samarbete som ska 
vara bra för NPTK, NPTK: s medlemmar och 
självklart ICA Stop. 
Vad kan väl passa bättre än att handla i 
Sveriges fräschaste ICA‐ butik som dessutom 
ligger granne med tennishallen!? 
Det som inte finns på ICA stop finns inte i 
någon annan matvaruaffär heller! 
Du vet väl att du dessutom kan äta en utmärkt 
lunchbuffé på ICA Stop? 
Det gör tränarna i stort sett varje dag! 
… Det är därför de behöver röra på sig 
efteråt… 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANDERS BJÖRKLUND OCH BÖRJE 
SKÅNBERG VANN VSM‐SILVER! 
 
Börje Skånberg svarade för en stark insats i 
VSM  i SALK hallen. Börje föll mot Christer 
Holm i H 70 finalen.  Kanske var Börje lite 
sliten efter holmgången i kvartfinalen mot 
klubbkamraten Jan Dahlqvist, där Börje till slut 
stod som segrare med 6‐4 i avgörande set?

Bilden. Anders Björklund tog sig till final i H 60 klassen 
där Mats Lilja från Helsingborg vann i raka set. I 
semifinalen besegrades dubbelpartnern Mikael 
Hellström GLTK, med 6‐3 i avgörande set. 

 
Ulf de Faire gick till semifinal i H 65 klassen där 
slutsegraren Henrik Andrén blev för svår.  
Andrén förefaller överlägsen i klassen och 
kanske hade Ulf haft chans på en finalplats om 
han varit på andra halvan? 
 
En imponerande bredd av NPTK som utöver 
ovanstående framgångar, dessutom hade  
flera kvartsfinaler i VSM. 
 
På annan plats i tidningen kan ni läsa om vårt 
framgångsrika H 45 lag.                                       
 
Bland övriga lag nämner vi att H 55 laget tog 
klivet tillbaks till finrummet genom att 
avancera till division 1. Där hör de hemma! 
 
H 65 laget som alltid är med och kämpar i 
serietoppen i division 1, slutade på tredje 
plats, endast två poäng ifrån seriesegern. 
 
H 35 laget spurtade storstilat och vann fyra av 
de fem sista matcherna och räddade 
kontraktet i division 2. 
 
 



 

KLUBBMÄSTERSKAPEN 
Våra mästerskap blev en härlig vecka med 
många jämna och spännande matcher. På 
lördagen ordnade klubbkommittén med 
Lena Olsson, Yvonne Regnér och Linda 
Neffler i spetsen den traditionella 
klubbfesten. Festen inleddes med KM‐
darten, innan vi satte oss ned för att äta 
god mat och ha sköna diskussioner och 
när jag rundade av fick vi uppleva Millis 
sköna dancemoves. Söndagen avslutade 
KM med den stora finaldagen.   

Fredrik Rogersten, Edward Johansson och Dan 
Danielsson trivdes på KM‐festen! 

           
Det gjorde Emma Regnér, Johanna Olsson, Anton 
Waern och Jennie Brobeck också…

              
Stefan Åslin höll tungan rätt i munnen under 

darttävlingen, men det räckte inte mot slutsegraren 
Anton Waern! 

Samtidigt som darttävlingen gick av stapeln så höll 
Yvonne Regnér, Linda Neffler och Lena Olsson på med 
de sista förberedelserna. Vid det här laget hade även 
Jörgen Olsson och Johan Regnér kallats in i tjänst!

 Styrelseledamöterna Linda Neffler och Peter Hässler 
lovade att de skulle vinna varsin klass i KM, nästa år! 

 



  

Det råder ingen tvekan om att det var Millis Heimklo 
och Björn Sahlin som drog igång det hela på 
dansgolvet! 
 

SÖNDAG OCH FINALDAGS! 
 
Sara Tull blev dammästarinna när hon slog 
Therese Hasslegren i en viljornas 
tresetsmatch. Båda hade dessutom varit 
uppe i finaler tidigare under dagen och 
fysiken sattes på prov. 

 
Lotta Schalin t.v. och Lotta Nerblad t.h. kollar upp om 
Therese Hasslegren behöver hjälp med att ta sig hem 
efter alla långa KM‐matcher… 

                
Emil Lindgren behärskade tennisracketen betydligt 
bättre än dartpilarna. Emil vann herrsingelfinalen mot 
vår svårspelade tränare Björn Sahlin. ”Skönt att det är i 
tennis han representerar NPTK i och inte i dart. Ett tag 
trodde jag att det var Rosa Pantern som höll i pilarna” 
utbrast en lättad Stefan Åslin när ingen förolyckats av 
Emils pilar.  

 

 
Vårsystrarna Ebba/Elsa Undén lade beslag på 
damdubbeln efter stenhård batalj mot ett annat härligt 
syskonpar, Emma/Lisa.  
 

Björn Sahlin/Fredrik Rogersten försvarade 
den ack så prestigefulla herrdubbeltiteln 
mot Anton Waern/ Todd Åkesson. Särskilt 
skönt efter den svidande finalförlust de 
råkade ut för i ute‐KM. 
 
 



KM forts. 

 
Joel och Jesper Åkerlund är faktiskt hammarbyare,  
även om man skulle kunna tro att det är tävlingsledare 
Eddie som mutat dem! 
 

 
Årets Bragd går till Rasmus Mattsson. Han lyckades 
vinna den tuffa Pojkar 10 klassen, obesegrad trots att 
hans fem segermatcher satt hårt inne och kunde ha 
slutat hur som helst. Tre av dem gick till skiljeset, men 
trots detta stod Rasmus som vinnare när 

röken hade lagt sig.  
 

 
 
Axel Ekström blev vald till detta KM:s Fair Play spelare. 
Tävlingsledningens motivering var hans alltid ödmjuka 
och korrekta uppträdande på och vid sidan av banan. 
När Axel intar banan har han en enorm vinnarskalle och 
vägrar vika ner sig förrän matchbollen är inslagen. Trots 
den heta viljan är han alltid ett härligt föredöme på 
banan, har alltid ett vänligt ord till övers för 
motståndaren och är av full respekt för motståndarens 
domslut oavsett om han själv inte skulle dela den 
uppfattningen och själv lyste han av positiv attityd.  
 

 
Det var många som hängde på läktaren under KM! 
Eddies trivselchips var populära 

 



 
Överlägsen segrare i flest spelade games blev Micki 
Zander. 203 games hann han spela under KM‐veckan. 
Därmed står Svettdroppen kvar hemma hos Micki 
eftersom Mickis dotter Enni tagit hem de två tidigare 
dropparna. 
 

Melker Mattsson och Oskar Wollman bjöd på en 
mycket välspelad match. 

’ 

 
August Månsson och Benjamin Meilink filosoferar inför 
kommande match. 

 
Slutligen vill jag tacka alla deltagare och 
publik som gör det så inspirerande att 
jobba med KM.  
Eddie 
 
 

FINALRESULTAT KM 
 
A  A‐Klasser   

DS  Sara Tull‐ Therese Hasselgren  63;57;60 

HS   Emil Lindgren – Björn Sahlin  62,62 

DDAB  E/Elsa Unden‐ E/L Regnér  63;57;64 

HD  B Sahlin/ F Rogersten –                    
A Waern/TÅkesson 

61;63 

MD  J/ERegnér – Ml/T Hasselgren  60;63 

GD  J/M  Mattsson –J/L Regnér  63;76 

     

B  B‐klasser   

HS  Jesper Åkerlund – Fredrik 
Ahlqvist 

62;60 

HD  J/J Åkerlund‐M Luxemburg /           
M Lindqvist 

61;63 

MD  H Bäckman/S Tull‐ M/ C Zander  6‐4 6‐2 

GD  C/D Hammarstedt – E/W 
Bönnelycke 

W.o 

     

C  C‐klasser   

DS  JennyPalmblad‐ H Palmblad 
Söderhielm 

61;61 

HS  Fredrik Walméus – Johan 
Schalin 

46;64;63 

     

V  Herrveteran   

HS45  MichaelZetterberg‐Fredrik 
Ahlqvist 

w.o. 

HS55  Anders Svensson – Stefan 
Rykowki 

63;61 

HS65  Lars Björklund ‐. Mats H 
Ringdahl 

61;62 

HD65  D Jensen/M HRingdahl –L 
Anglered/ D Danielsson 

w.o. 

HD70  Jan Swartling/Bengt Löfmark    

     

J  Junior   

F14  Enni Zander – Olivia Larsson  62;62 

P14  Daniel Hammarstedt – Jonas 
Bergbom 

75;76 

F12  Victoria Turina – Thea Zander  60;62 

P12  Melker Mattsson – August 
Månsson 

64;26;61 

P10  Rasmus Mattsson ‐ Adrian 
Angervall 

62;36;62 

     

Extrapriser     

  Årets Prestation  Rasmus 
Mattsson 

 

  Fair Play Axel Ekströma   

  Svettdroppen Micki Zander  203! 

 
 
 
 
 
 



JSM 18 och USM 21 
 

Ebba Undén bärgade hem dubbla USM‐guld! 
 
 

Under sportlovsveckan avgjordes ovanstående 
tävling i Uppsala och precis som förra året 
blev det Näsbyparkframgångar! Detta år 
främst genom Ebba Undén som vann både 
singel och dubbelklassen. Ebba som drogs 
med magsjuka, vrickad fot och kraftig 
bristning ( ! ) i höften visade vilken 
tävlingsmänniska hon är flera gånger om! I 
kvartsfinalen låg hon under 2‐5 och setboll 
mot sig mot Johanna Vang innan hon vände på 
steken och vann med 7‐5 6‐2. I semi väntade 
nya klubbkompisen Anette Munozova som till 
en början storspelade och gick fram till en 6‐3 
4‐1‐ledning. En kombination av att Anette blev 
lite passiv och att Ebba är grymt stark i dessa 
lägen gjorde att matchen vände och Ebba stod 
som segrare med 6‐3 i skilje. Inför finalen hade 
Ebba stora problem med sina åkommor och 
fick anlita fysiologisk expertis för att be om 
råd. Tvärt emot vad åtminstone jag trodde fick 
hon tipset att belasta sin skada ytterligare för 
att bibehålla blödningen och åkte således och 
tränade direkt efter semifinalen!! 
Det visade sig vara ett vinstgivande recept för 
Ebba gjorde i finalen sin bästa match i 
tävlingen mot GLTK:s Amina St Hill som i 
semifinalen besegrat sverigeettan Valeria 
Osadchenko. Ebba vann 6‐3 6‐1 och visade 
upp hela sitt offensiva register. Det kändes 
nästan som att hon hade kunnat rulla in i en 
rullstol och vinna den finalen, så het och 
bestämd var hon! En timme senare vann hon 
även dubbelfinalen i par med ovan nämnda St 
Hill mot Munozova/Vang. 
 

Värt att notera i övrigt: 
 

Nya Näsbyparkaren Anette Munozova 
(tidigare Sollentuna TK ) övertygade på sin väg 
till semifinalen med ett offensivt spel och bra 
servande. Hon besegrade meriterade Anna 
Maria Velica och Sofia Häger innan Ebba blev 
för svår. Anette visade bra potential och blir 
intressant att följa framöver! 
 

Christoffer Solberg besegrade duktige Simon 
Norrenius i tre set innan förstaseedade Stefan 
Lindmark blev för svår. Christoffer kom inte 
riktigt upp i normal nivå vilket var synd 
eftersom Christoffer gång efter annan visat att 
han kan slå riktigt bra spelare. 
 

Anton Waern visade prov på sin höga  
potential, efter att ha haft en lite trög period i 
vinter. Anton inledde strålande mot 
slutsegraren Morgan Johansson från 
Karlskrona och ledde 5‐2 i första set och var 
två bollar från set vid ställningen 6‐5 40 lika. 
Tyvärr krånglade sig Morgan ur greppet men 
det första setet lovade mer. 

Efter bra spel i USM och i vintertourtävlingen i Malmö 
laddar nu Anton för utomhussäsongen i Kroatien. 
 

Till sist måste jag nämna Johanna Olsson som 
kanske stod för hela tävlingens mest 
passionerade insats! Hon krigade som ett djur 
och det var inte utan att jag mådde lite dåligt 
när matchen slutade 6‐7 i avgörande set efter 
en bränd matchboll och efter att ha vänt 1‐5 
till 5‐5 i . Hon var värd ett bättre öde. Den 
inställningen kommer att löna sig på sikt. 
 

Stefan  



Folk är trötta på likriktad reklam.
Det har vi varit sedan 1978.

Många företag gör reklam som lika gärna 
skulle kunna ha deras konkurrenters 
logotyp som avsändare. Hela vår affärs-
idé grundar sig på att ta fram särskiljande 
argument, vilket leder till att våra kunder 
får positionerad reklam. Med andra ord 
reklam som dina kunder vill ta del av  
och som bygger lönsamhet för dig.  

Läs och se mer på www.falck.se

Wallingatan 22, Box 3246, 103 64 Stockholm Tel 08-5454 1840 Fax 08-5454 1850



H‐45‐LAGET TOG LAG‐SM‐SILVER! 
 
Efter att vunnit den högsta mellansvenska 
serien i stor stil mot idel starka lag hade NPTK 
kvalificerat sig för SM‐slutspel. 
De övriga tre lagen bestod av de västsvenska 
segrarna, Ullevi, Lidingö som ersatte 
norrlandssegrarna Östersund samt 
arrangörsklubben Karlskrona. Vi hade som mål 
att ta medalj även om varken Pelle Larsson 
eller Fredrik Waern kunde vara med av olika 
anledningar. 
 
I den ena semifinalen vann Karlskrona mot 
Ullevi. 
 
Vi lottades i vår semifinal mot vår 
seriekonkurrent Lidingö. NPTK:s  tredjesingel 
Ulf Persson gav oss ledningen genom 6‐1, 6‐2 
mot Martin Engelbrekt efter en imponerande 
uppvisning. De övriga singelmatcherna som 
gick banorna bredvid varandra blev  
högdramatiska. Där utspelades supertiebreak 
samtidigt. Vår andrasingelspelare Jan 
Rydegran vann första set mot Anders Almkvist 
med 6‐4 förlorade andra med 5‐7 och fick ge 
sig med 2‐10 i detta avgörande supertiebreak. 
Nu vilade ett tungt ansvar på vår 
förstasingelspelare Björn Stenqvist som tog sig 
an den starke sluggern Björn Pellbäck som 
tidigare under seriespelet imponerat storligen 
med bl,a vinster mot högt rankade spelare 
som Micke Knutas och Christer Lundberg. 
Stenqvist kämpade sig fram till en 6‐3, 3‐1 
ledning innan Pellbäck vände till setvinst med 
6‐3. Hade Stenqvist tröttnat och gett upp?? 
ICKE!!!  I supertiebreakgamet tog Stenqvist 
ledningen med 7‐1 och kunde sedan ”hålla 
undan” till vinst med 10‐3 efter strålande spel. 
Detta gav ett utsökt läge inför dubbeln då vi 
endast var tvungna att vinna tre games för att 
gå till final. Stenqvist/Persson visade direkt var 
skåpet skulle stå genom att rycka till sig en 3‐0 
ledning för att sedan vinna hela matchen med 
6‐0, 6‐7, 10‐8 efter mycket bra och 
underhållande spel. 
 
 
 
 
 

SM‐FINAL mot Karlskrona TK: 
 
På förstasingeln ställdes Stenqvist mot den 
nyblivne individuelle svenske singelmästaren 
P‐A Lindeborg som verkligen hade behållit 
storformen. 
6‐2, 6‐2 till Lindeborg. Ulf Persson spelade 
ånyo stor tennis och vann med 6‐2, 2‐6, 10‐7 
mot Patrik Karlsson i en riktigt bra match. 
Mycket skulle nu avgöras på andrasingeln. 
Rydegran kom i underläge med 4‐6, 0‐2 innan 
han tog sex raka games. Supertiebreakgamet 
blev en rysare som Karlskronas Stefan 
Bengtsson till slut vann med 10‐8. 
Detta gjorde förutsättningarna inför dubbeln 
tuffa för oss. Vi fick bara släppa sex games för 
att bli svenska mästare. Persson fick spela 
med Mats‐Olof Engarås mot Karlskronas 
Lindeborg/Karlsson. Då Karlskronaparet vann 
första set med 7‐5 efter mycket bra 
dubbelspel avslutades matchen då guldet 
redan var i hamn för Karlskrona. 
 
Vi vände hem ganska belåtna ändå efter väl 
genomförda matcher och en mycket trevlig 
helg i Blekinge med Karlskrona som perfekt 
arrangör. 
 

 
Slutspelslaget fr.v. Björn Stenqvist, Jan Rydegran, Mats‐
Olof Engarås och Ulf Persson. 
 

Telefonrapport till redaktionen strax innan 
tryckning. 
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NU HAR VI SVARET! 

 
Det låter bra, men hur lyder frågan? Jo: ger 
fler kockar en bättre soppa? 

TV4 tycker 
uppenbarligen inte det. I programmet 
”Sveriges Mästerkock” låter man varje vecka 
en expertjury rösta ut en av deltagarna. Det 
sker bland annat med hjälp av ett stresstest. 
 
Nu gäller det emellertid inte matlagning utan 
tennis. Närmare bestämt vilket är det 
optimala antalet lagledare som krävs för att 
vinna matcherna på de äldre veteranernas 
Upplandstour?  
Det strävsamma paret Anglered/Lieberg 
avgick ju som lagledare efter vårsäsongen 
2010. Säsongen hade ju resultatmässigt varit 
en stor besvikelse och de bägge Larsarna 
tyckte att det var dags för nya förmågor att ta 
över. 
 
Vi hade dock aldrig trott, att det skulle 
behövas åtta personer för att ersätta oss. Det 
lät för bra för att vara sant och det var det inte 
heller. Anledningen till det stora antalet 
ersättare var helt enkelt ett totalt nytänkande! 
Ett lagledarpar är ansvarigt för laguttagningen 
mot endast ett motståndarlag. Eftersom det 
ingår sammanlagt fem lag på Touren behövs 
det således 4x2 =8 ansvariga lagledare. Idén är 
lånad från Norrtälje TK som började tillämpa 
den 2009. Det finns ju flera fördelar med 
separata lagledare för varje motståndarklubb. 
Arbetsbördan och engagemanget fördelas ju 
på flera personer, viljan att pröva nya dubbel‐

kombinationer blir större och på sikt lär man 
sig svagheter och styrkor hos "sitt" 
motståndarlag. 
 
Nackdelen är förstås att inget lagledarpar får 
den totala överblicken. Genom ett tätt 
informationsutbyte mellan paren kan dock 
den nackdelen reduceras. Nåväl hur smakar 
nu soppan efter en vår‐och en höstsäsong på 
Upplandstouren? Höstsäsongen gick inget 
vidare. Vi lyckades med viss möda undvika 
jumboplatsen för 2010 och slutade alltså på 
fjärde plats. Vårsäsongen 2011 började 
däremot strålande genom en bortaseger med 
7‐1 mot ”giganterna” (forna?) St Wäsby. Den 
följdes av två förargliga förluster hemma mot 
Sigtuna och Åkersberga. Siffrorna blev 3‐5 i 
bägge klubbmatcherna.  

 
John‐Eric Dahl och Anders Lager var som vanligt på 
plats för att stötta laget! 
 

Avslutningen av vårsäsongen 2011 skedde 
borta mot Norrtälje alldeles i börja av april. 
För NPTK:s del är det viktigt att ingen 
klubbmatch läggs senare än 15 april, eftersom 
en del av våra spelare då börjar ägna sig åt 
”vårbruket”. Jag vill här inte närmare gå in på 
vad detta består av. Det blev naturligtvis som 
vanligt en seg och spännande historia. 
Vi fick en kanonstart (ursäkta golfuttrycket) 
genom att vi vann både HD2 och HD6. Det 
”nygamla” paret Olovsson/Löfmark vann i raka 
set, men för Anglered/Koch (märkligt 
sammanträffande att vi har en som heter Koch 
i laget) gick det trögt i första set som 
förlorades med 4‐6. Efter en knapp seger med 
7‐5 i andra set vann man sedan 
supertiebreaket med klara 10‐3. 
Framgångarna fortsatte genom att vi vann 
både damdubbeln och HD4 med 2‐0. I 
damdubbeln spelade både Birgitta Anglered 



och Gun Isaksson en utmärkt tennis. Man 
täckte upp bra för varandra och Birgitta 
avgjorde ett flertal bollar vid nät! HD4 sköttes 
med den äran av det nykomponerade laget 
Falkenberg/Lieberg. Fyra noll till oss och det 
artade sig till en utklassningsseger, men 
Norrtälje hade inte givit upp. Plötsligt vann 
Norrtälje både HD1 och HD3 och hade ett 
övertag i både i mixed‐dubbeln och HD5. Ett 
oavgjort resultat 4‐4 hotade och det hade vi ju 
inte tänkt oss efter vår strålande start 
 
Men kan man tänka sig, än är undrens tid inte 
förbi. Kjell Thor och Jan Swartling vände sin 
match och vann med 10‐7 i supertiebreak. 
Därmed var segern klar. Frågan var bara om 
det skulle bli 3‐5 eller 2‐6? Vårt mixedpar 
förlorade och därmed blev slutresultatet 3‐5. 

 
Så här roligt tyckte Jan Swartling att det var att ikläda 
sig rollen som matchhjälte! 
 

Nu till svaret på ursprungsfrågan. Jag tycker 
att det är bättre med endast ett lagledarpar 
som ansvarar för alla klubbmatcher, men det 
är nog svårt att få något par att ta på sig den 
rollen. Vi får heller inte glömma att med så 
många ”kockar” inblandade finns det ju goda 

möjligheter att både   salta 
och peppra "soppan" så att den blir svår att 
svälja för våra motståndare. 
 

Lars Anglered, fd lagledare 

 
 
 
 

STÄDDAG PÅ NÄSAÄNG 
 

Städdagen var i vanlig ordning fantastiskt 
välbesökt. Vår unge fotograf Jann Malone 
gick runt med kameran. 

 
 Saari Zander krattade med glatt humör!

   
Eddie och Jann Malone bland alla löven.

Inte riktigt spelklart…

Det bjöds bland annat på korv med bröd genom Lotta 
Wollmans försorg. Några komponerade på egen hand… 
Banan med bröd? Något för Kristers Café? 

 
 
 
 



RESULTAT UNDER VÅRTERMINEN 
Vårterminen har varit en enda lång 
framgångsvåg för Jesper Åkerlund!! Den 
började med en finalplats i SALK OPEN där 
endast dansken Benjamin Hannestad blev för 
svår. Därefter vann Jesper ” Nike Junior tour‐
tävlingen ” i Linköping och veckan efter  
”Stockholm junior‐tour ”‐tävlingen MIK OPEN! 
Sedan väntade lag‐EM kval i Karlskrona där 
Jesper vann fyra av fem matcher. Efter detta 
väntade en fyra veckor lång turné med fyra 
stycken internationella juniortävlingar på 
schemat. Två gick i Sverige och två i Finland. 
Jesper har visat uppe en häpnadsväckande 
jämnhet och har i singel nått en final och tre 
semifinaler. I dubbel har han en vinst och en 
finalplats!!!  
 

Christoffer Solberg har tävlat flitigt på ITF‐
touren både i Sverige och utomlands och 
ligger i skrivande stund ca 400 på 
juniorvärldsrankingen. Då ska man komma 
ihåg att Christoffer är ett år ung. Christoffer 
tog också en fin skalp när han besegrade Fred 
Simonsson i Svenska juniorcupen. Fred är en 
av tre landslagsuttagna spelare i Christoffers 
åldersklass. 
 

Anton Waern segrade i MIK Opens 18‐årsklass 
genom finalvinst mot Marcus Schultz. 
 

Elsa Melander har äntligen hållit sig frisk en 
inomhussäsong och ser bara starkare och 
starkare ut. Elsa har besegrat rutinerade äldre 
tjejer som Olivia Boija och Michelle Garpenlöv 
samt jämnåriga Filippa Ericsson, av många 
ansedd som Stockholmsetta. Vänta bara tills vi 
kommer ut på grus, där är Elsa ännu

 starkare! 
 

Richard Solberg Har tyvärr haft en väldigt 
skadefylld inomhussäsong men gjorde 
tävlingscomeback i Järfälla Open där han gick 
till final i 18‐årsklassen (Richard är 15år). 
Det finns mycket kapacitet i Richard. 
 

Enni Zander har verkligen gått från klarhet till 
klarhet och gör starka insatser i varenda 

tävling hon ställer upp i. Semifinalplatsen i 
MIK Open där hon besegrade både Linnea 
Malmqvist och ett år äldre Valentina Badri 
inger respekt! 

 
Olivia Larsson är en annan som flyttar fram sina 
positioner succesivt. Finalist i EIF Open efter stabilt 
spel. När Olivia växer i sitt stora spel anar vi stor 
utveckling. 

 
Victoria Turina gick till final i både Enskede och Järfälla. 
Starkt jobbat! Månne är det Victorias koncentrerade 
blick som tagit henne till finalerna? 
 

Isabella Karo är väldigt långt kommen för sin 
ålder ( fyller 11 i år ). Kvartsfinalist i SALK 
OPEN ( 12‐årsklass ). Vann hemmatävlingen 
NPTK Junior Open F.11 och var finalist i F.12. 
Finalist i F.12 i Enebybergs tävling också. 
 

Joel Åkerlund, Jonatan Lagergren och Gorgi 
Attling har börjat året på bästa sätt! Gorgi och 
Joel nådde 1/8‐delsfinal i SALK OPEN och 
Jonatan nådde till kvartsfinal. Joel var 
dessutom finalist i dubbel! Därefter har 
killarna fortsatt att ta framskjutna placeringar 
i nästan alla turneringar dom har ställt upp i. 
Killarna har också blivit uttagna i Stockholms 
Tennisförbunds nysatsning Team Stockholm. 
 
Som vanligt finns det ännu fler som skulle vara 
värda ett omnämnande men platsen räcker 
helt enkelt inte till! /Stefan  



Vill du också testa hamburgerkedjan som har Sveriges 
mest nöjda kunder? Här kommer ett par rabattkuponger. 
Välkommen och smaklig måltid!

Välkommen till 
Max i Arninge.
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Arninge – Arninge Centrum – med Drive-In! Arninge – Arninge Centrum – med Drive-In!Gäller t o m 2011-07-31. Gäller t o m 2011-07-31.

Originalmål
Ta med kupongen till Max i Arninge 
så får du 10 kr rabatt på ett Originalmål 
(ord. 63 kr). Kan ej kombineras med andra 
erbjudanden. Välkommen!

10 kr25 kr

Supreme 25 kr 
Ta med kupongen till Max i Arninge 
så får du köpa en Supremeburgare för 
endast 25 kr (ord 46 kr). Kan ej kombineras 
med andra erbjudanden. Välkommen!

rabatt





HJÄLP OSS RUSTA UPP NÄSAÄNG! 
 

Tennisanläggningen vid Näsa Äng i Näsby 
Park är välkänd i tennis‐ Sverige. 
‐ Sveriges vackraste, säger Tenny Svensson, 
svensk Davis Cup spelare på 1970‐talet och 
fortfarande aktiv, när vi satt och pratade en 
ganska stor grupp under veteran‐SM . 
 

På Näsa Äng föddes NPTK 1946, Näsby Park 
Tennis Klubb med klubbsymbol och Täby's 
kors i det rektangulära klubbmärket. Ett nytt 
brohuvud för tennisen! Och mycket 
välkommet.  
Utvecklingen tog fart och har så gjort sedan 
dess. "Aktiv fritid" med verksamhet för unga 
och gamla, män och kvinnor. För tennis är en 
både jämlik och åldersöverskridande 
sport. Generationer av barn och ungdomar 
har lärt sig spela tennis på Näsa Äng.  
 

Näsa Äng läggs ned men återuppstår 
Men det höll på att ta ett tvärt stopp 2008. 
Täby Kommun beslöt att bebygga 
anläggningen med en stor skola, ingen av de 
fyra grusbanorna skulle sparas. En massiv 
opionionsbildning med två fronter, 
tennisklubben respektive boende i Näsby 
Park, från var sitt håll, lyckades med det 
omöjliga. Kommunen rev upp beslutet. 
Kommunstyrelsen ordförande Leif Gripestam 
(m) skall ha all heder av att princip och 
prestige lades åt sidan. Moderaterna hade till 
2010 egen majoritet i både fullmäktige och 
kommunstyrelse. Folkets röst fick gehör. 
Realpolitik kanske det kallas. 
 

En stor byggarbetsplats med lera, 
grävmaskiner, lastbilstrafik, borrningsarbeten, 
buller och kranar. Så kunde det idag ha sett ut. 
I stället har vi en intakt tennisanläggning på 
väg upp ur vinterdvalan, som ser ljuset 
återvända och åter får uppleva fågelkvitter i 
träd och buskar i likhet med alla flanörer som 
strömmar till i takt med att snön smälter 
undan i parken.  
Nytt avtal 
Nptk skall vara stolta över det nya avtalet som 
är långt. Det tog tid att förhandla fram även 
sedan tennisanläggningen räddats från 
grävskoporna. Men på pappret har klubben 
aldrig haft ett bättre avtal för Näsa Äng än det 

nu framförhandlade. Uppgörelsen med 
kommunen ställer dock också krav på Nptk. 
Upprustning och renovering är nyckelorden. 
Det är en stor uppgift efter många år av 
bristande underhåll, investeringar och 
slitage. Marginalerna i klubbens ekonomi är 
små. Därför krävs insatser från privatpersoner 
och företag, gåvor av tid, pengar och eller 
material. Egna medel gäller, "extern 
finansiering". 
 

Renoveringsarbetena inleddes sommaren 
2010. Ny läktare vid bana 2, centercourten. 
Teknisk besiktning av klubbhus. Renovering av 
omklädningsrummen i klubbstugans källare. 
Renovering av kök och rum i klubbstugan. Ny 
asfaltbeläggning vid bollplanket. Slyrensning. 
Trädfällning och trädvård utförd av 
kommunen (parkmark, privatpersoner får icke 
såga). Städning/rensning av slänterna längs 
med den å som rinner i anläggningens kant 
ned mot Stora Värtan. 
 

Sommaren 2011 
Renoverings och upprustningsaktiviteter som 
skall utföras våren/försommaren 2011 är 
följande: 

 Målning klubbstuga, förråd och 
bollplank (bedömd utgift 12.000 kr)  

 Grusa parkering och gång samt 
inramning (15.000 kr med hjälp från 
JR‐Förvaltning)  

 Nät och domarstolar (10.000 kr)  
 Bänkar banorna från IKEA (3.000 kr) 

I pipe‐line finns ett sponsortennis‐ 
arrangemang i augusti med en advokatbyrå 
som kan ge c:a 25.000 kr 
   
Hjälp behövs 
Klubben har öppnat ett bankkonto BG nr ‐621‐
1726 vars medel till 100 % skall gå till 
renoveringsarbeten på Näsa Äng. I dagsläget 
finns 80‐85. 000 kr. Ett nytt stängsel runt bana 
1 och 2 kostar 120. 000 kr enl. offert från 
Gunnebo. Nuvarande stängsel sönderrostat 
och lever på övertid men arbetet får anstå tills 
erforderliga pengar "tiggts" ihop. Hjälp oss 
renovera Sveriges vackraste tennisanläggning. 
 

Välkomna till Näsa Äng säsongen 2011.    
 

                       Torbjörn Jakobson 



Riflex AB
HUVUDKONTOR

Vallbyvägen 20, 762 51 RIMBO
Tel. 0175-23 900, Fax. 0175-23 999
riflex@riflex.se, www.riflex.se

Riflex Vårdfastigheter AB
Vallbyvägen 20, 762 51 RIMBO
Tel. 0175-23 900, Fax. 0175-23 999
riflex@riflex.se, www.riflex.se

Skedviken AB
Rånäs Slott, 762 96 RÅNÄS
Tel. 0175-747 00, Fax. 0175-614 10
info@ranasslott.se, www.ranasslott.se

Roslagslack AB
Gösvägen 28, 761 41 NORRTÄLJE
Tel. 0176-773 70, Fax. 0176-191 10
www.roslagslack.se

Svea Miljö & Hygien AB
Gustafslund, 192 77 SOLLENTUNA
Tel. 020-47 45 00, Fax. 08-626 56 30
www.sveamiljo.se

Riflex Bostäder AB
Vallbyvägen 20, 762 51 RIMBO
Tel. 0175-23 900, Fax. 0175-23 999
riflex@riflex.se, www.riflex.se

Riflex Fastighetsförvaltning AB
Vallbyvägen 20, 762 51 RIMBO
Tel. 0175-23 900, Fax. 0175-23 999
riflex@riflex.se, www.riflex.se

Riflex Industrifastigheter AB
Vallbyvägen 20, 762 51 RIMBO
Tel. 0175-23 900, Fax. 0175-23 999
riflex@riflex.se, www.riflex.se

Moderbolag

Uthyrning av skolor, 
psykiatriboende och 
äldreboende

Hyreslägenheter i 
Roslagen

Uthyrning av kontor, 
verkstäder, lager och 
industrilokaler

Inre och yttre  
fastighetsskötsel

Äger och förvaltar 
Rånäs Slott

Hygiensäkringar,  
skadedjurskontroller 
och brandskydd

Lackerar alla bilar.
Försäkringsgodkänd.



MIN MÅNAD SOM VIKARIE FÖR 
BJÖRN! 

Eric Cederwall in action! 
 

Under tiden som Björn var pappaledig en  
månad i Miami fick jag förtroendet att hoppa 
in och vikariera. Oerhört hedrad antog jag 
utmaningen och det är jag nu i efterhand 
väldigt glad för att jag gjorde. 
 

Under min tid som vikarie har jag gått som 
högerhand åt Elisabeth, Stefan och Kenneth 
men även haft egna mycket 
trevliga vuxenkursgrupper samt agerat 
organisatör, för torsdagstennisen. Under 
Stefan, Elisabeths och Kenneths handledning 
har jag på ett djupare plan förstått hur mycket 
de kan om tennis och insett min egen 
okunskap i jämförelse. Det är intressant att jag 
som spelat tennis i över tretton år stundtals 
kan känna att jag inte förstår ett smack om 
tennis i deras sällskap. 
 

Det har blivit många roliga timmar på banan 
där jag varit tränare åt såväl mindre barn i 
tennisskolan, tävlingsjuniorer i 
tävlingsgruppen som vuxna i vuxenkursen och 
torsdagstennisen. Det är definitivt full fart i 
alla delar av verksamheten kan jag intyga.  En 
slutsats som går att dra är att alla, oavsett 
ålder, är lika ivriga att lära sig bli bättre på 
tennis.   
 

En av många roliga aktiviteter under min tid 
som vikarie var när vi tränare under tre veckor 
genomförde en tävling för den yngre 
tävlingsgruppen som döptes till  
”Det är coolt att vara seriös”. Tävlingen gick i 
korta drag ut på att premiera god inställning 
till träning både på och utanför 
tennisbanan.Tävlingen bestod av tre moment: 
uppvärmning, tennisträning samt en 

fysuppgift efter tennisträningen. Som 
deltagare gällde det att uppfylla vissa 
bestämda kriterier och samla poäng som vi 
tränare noggrant delade ut, enbart beroende 
av den enskildes inställning. Poängen som 
varje deltagare samlat på sig räknades sedan 
efter tre veckor om till ett genomsnittsvärde 
med hjälp av en väl genomtänkt formel. Det 
som är mest glädjande är att alla verkade 
sporras av en tävling mot sig själv och 
förbättrade sig inom ett eller flera områden, 
superkul! Alla som deltog i tävlingen är i mina 
ögon vinnare, eftersom alla förbättrade sig! 
Måndag den 7/3 hölls sedan prisutdelning där 
de tre som visat genomgående bäst inställning 
belönades.       

 
Tre välförtjänta pristagare: 2:a Bella, 1:a Enni, 3:a 
Melker! 
 

Att vara tennistränare i Näsbypark är inte bara 
inte fest, utan också en dans på rosor.  
Men, stundvis kan det vara riktigt jobbigt och 
jag beundrar samtliga på kontoret att de orkar 
hålla sådan kvalité och energi vecka ut och 
vecka in, i det närmaste outtröttliga. Vilken 
bragd. Av just denna anledning är det lätt hänt 
att dem tas för givet, att man omedvetet 
glömmer av att stanna upp och visa 
uppskattning för att dem faktiskt alltid bryr sig 
och vill allas bästa. Tränarna i Näsbypark ser 
inte enbart till din tennisutveckling utan är 
även i hög grad delaktiga i din personliga 
utveckling.  
 

Slutligen vill jag särskilt tacka Kenneth som 
beviljade mitt vikariat och Björn som erbjöd 
mig det, men självklart också Birgitta, Krister, 
Eddie, Stefan och Elisabeth som tagit så väl 
hand om mig i en månads tid. 
 

Erik Cederwall

   



TRÄNARTIPSET 
 

 
 
Som ni säkert har noterat är det alltid lättare 
att spela tillbaks en boll i samma riktning som 
den kommer ifrån ( att möta en cross med en 
cross t.ex ) och betydligt svårare att byta 
riktning på bollbanan. 
Nu ska ni få ett konkret exempel på hur ni kan 
använda det till er fördel i matchsituation. 
 
Ett slag som är användbart på alla nivåer är 
stoppbollen. Om vi tänker oss att vi slår en 
stoppboll cross och får motståndaren att jaga 
framåt så kommer det generellt sett vara 
svårare för motståndaren att med precision 
och säkerhet spela den bollen rakt än att spela 
den cross. 
Det kan du utnyttja genom att täcka crossen 
lite extra, det vill säga att du placerar dig lite 
till vänster om mittmärket ( om du är 
högerhänt och har slagit stoppbollen med 
backhand ).  Självklart så kommer din 
motståndare lyckas få till en rak och djup boll 
någon gång då och då. Men i längden kommer 
du stå väldigt bra och i god tid för att passera 
eller lobba på nästa slag. 
 
Lycka till! 
 

Stefan  

ROOKIESLUTSPELET 
 
För andra året i rad har vi gått vidare till 
rookieslutspel. Alltså, vi är grymma! Det var 
också andra året i rad vi blev lottade mot de 
slutliga vinnarna (SALK). Fredag kväll, semi 
mot SALK, där de var stora favoriter. Men vi 
hade en liten chans om tjejerna kunde göra 
något alldeles extra.  
 
För våra killar var det snabbt överstökat. Det 
som är positivt är att de får vara med nästa år 
också. Tjejerna började kanon med att Enni 
tog första set mot ärkerivalen Mirjam. Men 
två timmar senare var det Mirjam som kvittra 
likväl. Enni gjorde en kanonmatch. 
 
Nu började det lukta torsk. Olivia visade stort 
spel, har en härlig träff på bollen. Måste bli 
bättre på att respektera linjerna. Killdubbeln 
gick undan ‐ åt fel håll. Tjejdubbeln var hård 
och jämn, men slutade med förlust i tiebreak 
(typiskt). Förhoppningsvis går vi hela vägen 
nästa år. 
De tappra rookiesarna var: Jonathan 
Lagergren, Joel Åkerlund, Gorgi Attling, August 
Månsson, Jakob Söderblom, Enni Zander, 
Olivia Larsson och Isabella Karo. 
 
Ett stort tack också till våra skarpögda domare 
Millis Heimklo, Anton Waern, Todd Åkesson 
och Johanna Olsson! 

Kram Björnen 
 

Anton Waern och Johanna Olsson är just nu 
tillsammans i Kroatien! 
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KROATIEN 2011 
KLUBBRESA 23‐30 APRIL 
 

 
 
Hösten 2010 arrangerade vi vår första 
tennisresa till Kroatien. Det visade sig att det 
fanns ett stort intresse bland 
klubbmedlemmarna! Mixen av mycket 
tennisspel och glatt socialt umgänge gjorde att 
alla trivdes. Flera av deltagarna sa direkt att de 
ville åka igen. Därför ordnar vi en ny 
tennisresa våren 2011 till samma plats. 
Makarska ligger ca 80 kilometer söder om Split 
dit vi når med direktflyg från Arlanda. Både 
hotel och tennisanlägningen ligger vid vattnet 
och allt i byn finns på gångavstånd. 
 

Denna gång blir det en hel vecka som sträcker 
sig från Påskafton till Valborg! Fyrtio 
förväntansfulla resenärer i alla åldrar 
förbereder sig redan för resan! Detta 
medan det fortfarande snöar, när den här 
artikeln skrivs. Det som väntar är mycket 
tennis, god mat, trevlig sällskap och 
förhoppningsviss mycket vårsol. Dessutom får 
dem tappra testa havstemperaturen i slutet av 
april.  

 

Många av resenärerna är redan bekanta med 
Makarska så det blir inte svårt att hitta rätt 
redan från dag ett. T ex restaurang Jez med 
mycket god mat och hemmagjorda desserter 
och en duktig men fullbokad massör på 
hotellet. 
 

Tre mycket meriterade tränare följer med: 
Björn Sahlin, Fredrik Rogersten och Patrik 
Evers. Det är en garanti för att både vuxna och 
juniorer blir väl omhändertagna på och 
utanför banan och att vi allihopa blir ännu 
duktigare tennisspelare innan vi återvänder. 
Ett specialpris utlovas till den som lyckas lära 
reseledaren att serva… 
 

Tennisanläggningen ligger i nära anslutning till 
både strand och hotel. Det tar ca 10 minuter 
att sakta promenera från hotellet längs 
stranden till tennisanläggningen.  
Anläggningen har åtta utomhusbanor och två 
täckta grusbanor ifall det regnar. Krister har 
förstås en ”mobil verkstad/shop” med sig och 
det finns möjlighet att stränga om racketar på 
plats.  Det finns också en tennisbar för att 
släcka den värsta törsten efter passet.  
 

 
 
Så nu ser vi fram emot en ny spännande och 
rolig resa med NPTKs klubbmedlemmar! Och 
sist men inte minst, minst 2 födelsedagar 
kommer att firas på plats! 
 

Er reseledare, Dalibor 
 
Det är inte bara tränarna som tar väl hand om 
resenärerna! Stort tack Dalibor! Reds. Anm. 
 
 
 
 



 
Medlemstidning utgiven av NPTK, Näsbyparks 
Tennisklubb i Täby. 
 
Ansvarig utgivare: Kenneth Bergbom 
Idé och redigering: Kenneth Bergbom 
Design framsida Tromben: Arne Olovsson 
 
Tromben utkommer med tre nr per år och 
Distribueras, gratis till alla medlemmar. 
 
Tromben har fått sitt namn efter ett otagbart 
tennisslag. Det är en mycket bakåtskruvad 
stoppboll som slår ned på mottagarsidan men 
far tillbaka som en bumerang. 
 
Medlemsavgift vuxen: 500 kr. Medlemsavgift 
barn: 300 kr.  Familj: 950 kr. 
 
Adress till klubben: 
Näsbyparks Tennisklubb 
Bergtorpsvägen 41, 183 64 Täby. 
Tel: 08‐756 22 02, fax: 08‐756 41 10. 
Utomhusbanorna: 08‐756 22 01 
 
E‐mail: info@nptk.se 
  
Hemsida: www.nptk.se 
 

Adressändring: 
Kom ihåg att meddela kansliet så fort som 
du flyttar, får nytt telefonnummer,adress 
eller en ny mailadress! Din mailadress är 
lika viktig som din postadress om du vill få 
information från klubben! 
08‐756 22 02 alt. info@nptk.se 
 

Näsbyparks Tennisklubb 
önskar alla sina medlemmar 
och samarbetspartners en  
trevlig sommar! 

 

NÄSAÄNG SOMMAREN 2011 
1 maj öppnar Näsa Äng och vi sätter igång i högsta 
tempo. Årets första klubbturnering Davids Cup har sina 
finaler den dagen samtidigt som det spelas Damtennis 
och det pågår vuxenträningar för fullt. Även om det ser 
tufft ut efter den bistra vintern i skrivande stund 
hoppas jag att det går spela och boka på banorna minst 
en vecka före Näsaäng öppnas. 

 
Det härliga och viktiga med tennisen är att vi har 
aktiviteter både på och utanför våra banor. 
Här nedan följer både nyheter och kvar från förra årets 
program som säsongen har att erbjuda. Läs mer i 
broschyren. 
 
Dubbelutmaningarna 
För att premiera dubbelspel  anordnas  i år ett organiserat 
utmaningsspel som ska pågå under hela utesäsongen. 
Damdubbelpar, herrdubbelpar och mixeddubbelpar är alla 
välkomna att anmäla sig.  
 
Möjligheter att förkovra sig 
Här får ni möjlighet att anmäla er till organiserad träning 
med olika slagövningar och spelmoment. Även rena 
teknikpass kommer att erbjudas. Tider för detta kommer 
att anslås på klubbhuset. 
 
Drop-in tennis 
Aktiviteter där det inte behövs någon föranmälan. Det 
kan tillkomma någon aktivitet. Jag har alltid mera på 
gång ;-) 
 
Lördagstennis: Fyra timmar dubbel för herrar och 
damer. 
Damtennis:. Fyra timmar dubbel för damer.  
Torsdagstennis: En timme lunchtennis för damer och 
herrar 
Frukosttennis: Tennis och frukost för damer och herrar. 
Seniorveterantennis. Måndagar och torsdagar. Dubbel 
för veteraner. Här krävs dock föranmälan några dagar i 
förväg.  
 
Sommarläger 
 
Juniorläger anordnas flera veckor i sommar. Tre i juni , 
ett i juli och tre i augusti. Varje läger håller på en vecka 
och omfattar tre timmar per dag.  
Senior intensivläger spelas under fyra junikvällar, där du 
kan anmäla dig till en eller flera av dagarna. 
 
Klubbtävlingar  
Davids Cup: Lagturnering med både singel och dubbel 
Klubbmästerskap: Sommarens stora tennisfest i augusti 
med klasser för alla nivåer 
Näsaängsdubbeln: Jämna par lottas ihop 
Näsaängssingelhandicap: Här kan alla slå alla genom 
utjämnande handikapp  
 
Sommarkort 
Som medlem kan du även i år införskaffa sommarkort. 
Du kan välja mellan Spelkort och Guldkort.  
Spelkort: Bokning av 1 tim/dag 
Guldkort: Spelkort, drop-in tennis och klubbturneringar 
 
Välkommen ner och njut av utelivet, Eddie 




