PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök
i Västerås onsdagen den 27 november 2013
Det är bara att konstatera. Inget händer inom veteranidrotten i tennis utan idealister.
Hade dessa personer inte funnits hade t ex jag inte haft möjlighet att få uppleva en
dag av så mycket glädje, kamratskap och trevlig samvaro som jag har gjort idag.
Officiellt var det frågan om en tävling i tennis mellan medlemmar i Pensionärernas
Tennisklubb i Stockholm (PTKS) och Västerås Tennisveteraner (VTV).
För den som inte känner till dessa klubbar hänvisar jag till deras hemsidor:
PTKS

http://www.ptks.se

VTV

http://www.vtv-vasteras.se/startsida.asp

Jag nämnde tidigare ordet idealister! De två personer som i första hand gjorde det
möjligt för mig och för övriga deltagare att uppleva ”glädje, kamratskap och trevlig
samvaro” var följande ”arrangörer”.

Till vänster ovan Kjell Söder VTV och till höger Björn Hjortsberg PTKS
Men för att börja från början. Onsdagen den 27 november kl 0830 samlades ett av
Björn Hjortsberg särskilt utsett antal medlemmar i PTKS för att med inhyrd buss bege
sig till Västerås. Björn hälsade alla varmt välkomna ombord med förhoppning om att
vi skulle få en bra dag (Och det skulle vi få!)
Det blev några sekunders fördröjning vid starten eftersom vi redan vid utfarten från
MIK – området fick trängas med en lastbil med utrustning till det bygge som har
pågått i mer än tre år och som nu förhoppningsvis är inne på sista varvet!

I bussen kunde vi koppla av med glada historier och trevlig samvaro.

Under resan till Västerås slog bildligt talat Lena Arbman och Björn Hjortsberg sina
huvuden ihop.

Jag undrade varför men kunde sedan konstatera att de laddade för den mixedmatch
de senare skulle spela tillsammans i!

Under resan gick Björn omkring i bussen och lyfte med glada tillrop humöret hos
sådana personer som ännu inte hade vaknat. En som hade vaknat men glömt att
betala deltagaravgiften sökte kontakt med Björn för att göra sig oskyldig. Björn
gladde honom men även oss övriga att PTKS bidrog till reskostnaderna med 1 500
kr. Tack PTKS!

Väl framme gällde det att snabbt bege sig in i hallen för god fika med välsmakande
macka och omklädnad till match.

VTV:s Kjell Söder hälsade välkommen samtidigt som han informerade om
tävlingsbestämmelserna.
På bana 1 (centercourten) ställde fyra förväntansfulla dubbelspelare upp.

Från vänster Ferding/Söderbeck VTV och Karlsson/Nyström PTKS
Matcherna spelade på fem banor under tre tävlingspass. PTKS-arna ovan valde
liksom de flesta övriga under första spelpasset att vara artiga mot värdfolket dvs. låta
dem vinna. Under det andra men främst det tredje passet upphörde gästerna från
Stockholm att vara artiga med resultat att det slutade lyckligt för deras del.

Några PTKS – are som också var artiga var förstasingeln Källving till höger på
vänstra fotot och Romander/Rossberg till höger på högra fotot. Lasse Källving ledde
med 4-0 och 5-2 men lät motståndaren och värden Håkan Hammargren längst till
vänster ta sig upp till 5 lika och t o m vinna nästa game till seger just när arrangörens
pipa ljöd som tecken på att matchen var slut. Lasse Källving tog senare gruvlig
revansch på sig själv när han spelade drömtennis och vann i herrdubbel tillsammans
med Jerry Norlin. Även PTKS – arna Romander/ Rossberg fick ge sig mot det duktiga
paret Eriksson/Ringström till vänster på högra fotot.
Men det skulle som sagt gå bättre.

På vänstra fotot står uppställda Kristiansson/Forsberg VTP och Olsson/Tellander
PTKS. Nu var klockan 12 och ingen pardon skulle ges. PTKS-arna vann också klart.
På högra fotot står uppställda endast Arbman PTKS och Ferding VTV. Vadan detta?
Jo, deras resp partners Hjortberg och Wallin hade inte tid att ställa upp för
fotografering! Nu var klockan 13 vilket betydde ytterligare skärpning från PTKS sida.
Dessutom hade ju Lena och Björn använt halva restiden för taktisk planering. Så de
lyckades vinna även om det blev en knapp seger.

Alla matcher är avslutade och nu kan vi alla övergå till det viktigaste av allt - nämligen
samvaro under trevliga förhållanden.

Några får inte plats i matsalen men sitter lika gärna ute i promenaden till banorna.
Man kan ana sig till att ryggen tillhör Hasse Rossberg och att övriga vid bordet heter
Jerry Norlin och Rolf Jansson.
Sammankomsten avslutas på sedvanligt trevliga sätt.

Tävlingsledaren Kjell Söder tackar för besöket och erinrar om att år 2014 - när VTV
fyller 25 år - klubben kommer att anordna ett särskilt jubileum. Han tvingas avsluta
sitt tal med att konstatera att ”08-orna” lyckats vinna med 8-7 men lovar att det skall
bli andra bullar från VTV:s sida när de nästa år hälsar på PTKS den 26 november.

PTKS:s allt-i-allo, Björn Hjortsberg, har en enkel uppgift. Han tackar för den goda
maten och drycken men särskilt för den trivselnivå VTV hade bjudit på. Slutord:
Varmt välkomna år 2014!

Nedan den preliminära resultatlista som redaktören kom över (Den formella
resultatlistan kommer senare):

Av den kan man konstatera att Bosse Karlsson som under 13-matchen låg under
med 5 -3 efter ca en halv timme mot sin motståndare Arne Gustafsson lyckades
vända till seger med 8-5 tack vare en obändig vilja att inte ge sig. Den matchen
avgjorde slutställningen. Men alla skall hedras för sina insatser. Genomgående
visade PTKS-arna god kämpanda.
Hemresan kunde ske med alla vid gott humör.

Lena Arbman och Björn Hjortsberg
kunde inte låta bli att njuta av sitt
tidigare spel. Jag förstår dem! De
spelade bra – särskilt Lena!

Vår perfekte bussförare fick också några
vackra ord av Björn när resan var slut.

Men innan dess kunde vi njuta av en skön kvällssol på väg hem.

En skön avslutning! Tack Björn för en mycket trevlig resa!

Bo

