Matchen VTV Västerås - PTKS den 4 december 2019
Just idag den 4 december 2019 när VTV och PTKS skulle mötas i den årligen återkommande
matchen fick vi uppleva att spelet mellan vårt lands politiska partier går in i en ny fas. Samtidigt
som vi spelade våra matcher träffades nämligen partiledarna för moderaterna och
sverigedemokraterna för att diskutera vissa angelägna frågor.

Vi får väl se hur resultatet blir på sikt!
Idag kunde man i SvD även läsa att Tove Alexandersson har tilldelats bragdmedaljen. Det hade
varit trevligt om hon hade ägnat sig också åt tennis. Då hade PTKS om några år säkert haft en
skicklig veteran i sitt lag.

Matchen mellan VTV Västerås - PTKS.
Förra gången vi möttes på bortplan var onsdagen den 29 november 2017: Hur det gick den
gången hittar Du här: http://www.ptks.se/klubbmatcher/vas17.pdf Men själva resan innehöll
moment som är oförglömliga. Du hittar min information om detta här:
http://www.ptks.se/klubbmatcher/MatchrappVas17.pdf
Men nu till dagens väsentligheter!
Vår ständige lagledare vad gäller PTKS – tävlingar, Björn Hjortsberg, var först på plats redan
klockan 08:00 för att se till att vår buss med planerad avfärd kl 08:45 skulle vara startklar i tid.
Björn kan vi lita på!

Ganska snart dök även övriga deltagare upp.

.

I kylan väntar här från vänster ordföranden Stefan Jacobsson, Carlos Salas, Bengt Larsson, Gun
Eriksson, Nina Contreras och NN(?) på bussen.
En som dock är i tid på sin cykel i det hala väglaget är Kjell Nyström. Kjell cyklar i alla väder och
har förmågan att ta sig fram utan benbrott – än så länge i alla fall!

Bussen har kommit.

Här Nina Contreras, Gun Eriksson och Christer Eklund.

Här tar bussföraren Håkan hand om Lisbeth Tessmars och ordförande Stefan Jacobsons
tennisbagar alltmedan Bo Karlsson, Rune Svahn och Kjell Nyström väntar på sin tur.
På bussen lämnar lagkaptenen Björn Hjortsberg instruktioner inför dagens matcher, bl a påminner
han om att vi räknar game och inget annat.

Och bussföraren Håkan talar om att det inte blir någon bussresa om vi inte tar på oss våra
säkerhetsbälten!

Vilket vi naturligtvis gör!
Det tar en stund innan vi hittar våra platser. Bl a har Lars Telander problem att hitta rätt plats!
Däremot är både Kurt Nyström, Ulf Waldén och Arne Andersson nöjda med sina resp placeringar.

Lite trångt ut ur stan inledningsvis!

Under resans gång blir vi på plats påminda om vad som hände under den förra resan till Västerås i
november 2017.
Här några rader ur min rapport då:

Men därefter kan vi spelare, förlåt veteraner, koppla av och njuta av en fortsatt behaglig busstur
mot Västerås.

Från vänster Carlos Salvas (”mobilfånge”?) Marcello Toro, Christer Eklund och Christer Öhman,
Berndt Casserborg, lagkaptenen Björn Hjortsberg samt Håkan Färm.

Agneta Lundin, som här synes koncentrera sig inför sin kommande damdubbelmatch tillsammans
med Ulla Nordström.

Och här Stig Lindqvist, som överraskas av att bli fotograferad just när han är inne i internetvärldens problematik. Han får senare chansen att tillsammans med Mårten Mårtensson överraska
sina motståndare på tennisbanan.

Och här Rune Svahn och Kjell Nyström långt fram i bussen som har trevligt tillsammans även om
de inte kommer att spela dubbel tillsammans.

.
Deras resp dubbelpartners, Kurt Nyström och Arne Andersson, har hamnat på platserna närmast
bakom dem.

Arne Andersson, här tillsammans med singelspelaren Ulf Waldén.
Men längst fram på bussens högra sida har Mårten Mårtensson och Hans Rosén haft turen att få
de bästa utsiktplatserna. Mårten ska spela tillsammans med Stig Lindqvist medan Hans Rosén
ska spela tillsammans med Stefan Jacobsson.

Längst fram på andra sidan av bussen sitter Lisbeth Tessmar och Ulla Nordström och diskuterar
tidigare tävlingar tillsammans. Denna gång spelar Lisbeth med Håkan Färm och Ulla spelar
tillsammans med Agneta Lundin. Bakom damerna en glad Stefan och (en begränsad del av) en
likaså glad Bo Karlsson. Och längre bak i gången Gun Eriksson som ”jagar” de veteraner som
ännu inte betalt de 200 kr som resan kostar.

Här kan vi ana vilka funderingar Bengt Larsson och Bo Karlsson har inför sin kommande
dubbelmatch. Ordföranden Stefan Jacobsson är glad över veteranernas ambition att göra bra ifrån
sig.

Men nu är vi framme i Västerås.
VTV bjuder gästerna på kaffe och smörgås före matcherna. Lisbeth Tessmar är särskilt nyfiken på
vad som erbjuds.

VTV:s tävlingsledare Bengt Hedström hälsar Björn Hjortsberg och Stefan Jacobsson varmt
välkomna till Västerås.

Men nu är det dags för matcherna med start kl 11:
På bana 1 möts Staffan Söderbäck/Curt Ferding VTV och Göran Wadmark/Berndt Casserborg.

Resultat: 9 – 2
Göran: Mina enda kommentarer till Berndts och min match är att motståndarna

helt enkelt var bättre än vi var (i alla fall i onsdags). Sedan har ”hemmamiljön”
(hall, bollar, mm) en viss betydelse.
På bana 2 möts Gunnar Stendahl/Glenn Linder VTV och Christer Eklund/Christer Öhman.

Resultat: 8 – 3
Christer E: ”Christer Ö och jag mötte ett par bollsäkra herrar som vi ändå kände

att vi hade en bra chans mot. Efter en jämn inledning blev vi dock
bombarderade med höga lobbar mot baslinjen och gamen rann iväg till en
alldeles för stor förlust. Det är bara att komma igen!"
Goda hälsningar/Christer
På bana 3 möts Ragnar Sundh/Ulf Lilja VTV och Stig Lindqvist/Mårten Mårtensson.

.

Resultat: 5 – 8!!!
Mårten: Hej, Mårten här.

Jag hade ju förmånen att tillsammans med Stig se till att det inte blev totalt
haveri i “matchen” mot Västeråsarna. Åsikter: Det är oerhört roligt och
stimulerande att få vara med på en trevlig utflykt. Bara positivt men.......
Ska man kanske se till att dom som har spelat tillsammans i många år får göra
det när det är “allvar” oxå. Större vinstmöjligheter?
Jag hade inte ens träffat Stig innan vi sågs utanför MIK hallen.
Men som sagt, hela tillställningen mycket, mycket rolig.
Mvh Mårten.
På bana 4 möts Bo-Erling Larsson VTV och Carlos Salas.

Resultat: 9 – 2

På bana 5 möts Birgitta Ringström/Marie Levert VTV och Ulla Nordström/Agneta Lundin.

Ulla servar!

.0 – 3! Inte bra! Men sedan blev det bättre! 9 – 4!

Resultat: 4 – 9!!!
Agneta: Som den ”slow starter” jag är så började matchen inte så bra men tack

och lov så spelade både Ulla och jag upp oss och vann med 9-4. /Agneta
Lundin
Ulla: Mycket trevligt med dessa klubbutbyten. Tack Björn för att du ordnar! Det

behövs en eldsjäl som du för att vi andra ska få vara med på roliga resor och
evenemang!
Vi blev väl mottagna av västeråsarna i deras fina och imponerande anläggning
som under samma tak omfattade sex banor för tennis, tolv (tror jag det var) för
badminton, några för bowling, gym, mm, shop med kunnig personal. I den
trevliga serveringen mottogs vi med kaffe och ost/ skinkmacka. Efter
matcherna fick vi en rejäl lunch med korv stroganoff, ris och sallad och
därefter kaffe med pepparkakor.
Bra jobbat, Västerås!
Jag och min partner Agneta är nöjda med vår match mot två duktiga Västeråsdamer. Först låg vi under med 0-3 i game men vi lyckades kämpa till oss en
seger så att det till slut blev 9-4 till oss.
Med vänlig hälsning
Ulla Nordström
Men nu är det dags för matcherna med start kl 12:
På bana 1 möts Bo Velén VTV och Ulf Waldén (foto nedan).

Resultat: 11 – 0!
Ulf: Hej,

"Min singelmotståndare Bo Velén var egentligen enligt Bo själv Västerås´
singel 1 - spelare. Han visade sig vara 10 år yngre än undertecknad och de tio

åren kändes verkligen.
Han spelade hårt och med mycket välplacerade bollar samt i stort sett utan
misstag. Jag försökte kämpa men insåg att han var alltför bra. (Jag insåg
också att man tränar alldeles för lite singelspel.). Gamekulorna trillade alldeles
för snabbt över på hans sida. Det var kul ändå. Grattis Bo."
På bana 2 möts Bengt Hedström/Kennt Otter VTV och Lars Telander/Marcello Toro.

Resultat: 7 - 2

På bana 3 möts Leif Hedblad/Kjell Jansson VTV och Stefan Jacobsson/Hans Rosén (foton
nedan).

Resultat: 7 – 4

Stefan:
Vår dubbel mot Västerås inleddes på ett tufft sätt, ganska snart låg vi under med 3-0, vi
identifierade sedan några svagheter i deras spel och lyckades vända till 4 - 4, sen infann
sig tydligen någon form av nöjdhet så vi slappnade av lite samtidigt som dom taggade upp
och tog tre raka, sen var det vår tur att tagga upp och ett långt jämt game slutade med att jag
returnerade en hård serve lika hårt tillbaka med en rak boll som Med hjälp av gravitationen
landade på dubbellinjen på motståndarsidan, vi fick då en fördelsboll men då ljöd tyvärr
visselpipan, vi vann i alla fall sista bollen som präglades av en mycket god stämning.
Hälsar Stefan Jacobsson
På bana 4 möts Hedvig Gray/Bo-Erling Larsson VTV och Nina Contreras/Bo Hemborg.

Resultat: 8 - 3
Bo: Så har man råkat ut för samma sak igen. Här laddar man allt man har för att

tillsammans med Nina kunna besegra det duktiga VTV–paret. Men vad
händer? Jo, man får möta ett par där den manliga delen, Bo-Erling Larsson,
har befunnit sig på just bana 4 och tränat singel en timme. Jag kallar det
”träning” för han vann med klara 9 – 2 över vår PTKS:are. När det sedan efter
fem (!) minuters inbollning var dags för Nina och mig att verkligen visa vad vi
kunde i mixed, fortsatte Bo-Erling enkelt sitt högklassiga spel. Bo-Erling hade
valt att i första hand se till att bollarna hamnade på Ninas del av banan. Nina
sprang på allt men det räckte inte för att kunna returnera bollen. Jag försökte
bryta in men när jag någon gång lyckades komma åt bollen blev det en miss i
nät eller ut!

På bana 5 möts Kjell Kristiansson/Kjell Sahlin VTK och Rune Svahn/Kurt Nyström (se foto nedan).

Resultat: 4 – 6!!! Seger för de våra! Härligt!
Kurt: Här kommer några rader från Västeråsmatchen.

Denna gång kom vi väl förberedda och laddade till matchstart mot
Västeråsveteranerna. Jag hade nöjet att ännu en gång få spela tillsammans
med Rune Svahn när vi nu mötte ett trevligt och välspelande dubbelpar, som
vi efter jämna och spännande bolldueller ledde över med 6-4 när pipsignalen
ljöd efter en svettig timme! Vi kunde nu glädjas åt en välkommen seger – mot
en annars för dagen överlägsen värdklubb.
Alltid lika roligt med dessa klubbutbyten oavsett slutresultat, men visst känns
det bättre de gånger PTKS står som slutsegrare i tävlingsprotokollet!
Hälsar
Kurt Nyström
Rune: Kurt har på ett fint och välformulerat sätt redogjort för vår match och
tennisträffen i sin helhet. Jag instämmer till fullo i hans synpunkter.
Rune
Och nu sista passet matcherna med start kl 13:

På bana 1 möts Peter Kirs VTV och Orazio Alescio.

Resultat: 9 – 4
Red: PTKS har genom Orazio fått en spelare av hög klass. Han har dock den

egenheten att han gärna vill vinna alla bollar med en handledsforehand av
största styrka. Men det betyder samtidigt att ca var fjärde boll sitter i väggen
(motsv). Möter han en Peter Kirs som är sjundeseedad i HS65–klassen i
Sverige får han oftast tillbaka bollarna med samma kraft men med större
säkerhet. Det är bara att acceptera att Peter Kirs har en högre spelstyrka.
Bo H.
På bana 2 möts Lasse Högberg/Christer Adesand VTV och Arne Arvidsson/Kjell Nyström.

Resultat: 9 – 6
Kjell: Jag och Arne Arvidsson mötte Lasse Högberg och Christer Adelsand. Det

var en mycket jämn match. Vi följdes åt till 6 lika. Tyvärr tog dom sedan 3 raka
game och vann med 9-6. En trevlig match utan några som helst kontroverser.
Kjell
På bana 3 möts Arne Gustafsson/Jan Pettersson VTV och Bo Karlsson/Bengt Larsson. (Se foto
nedan).

.
Resultat: 6 – 5
Bengt Larsson: Jag tycker hela arrangemanget var jättetrevligt. Jag fick en väldigt

duktig 86-åring till dubbelpartner, Bo Karlsson, han gjorde inte många fel,
däremot jag. Vi förlorade med 5-6 men hade vittring på seger. God mat,
dessutom fick jag tid över att hälsa på min gamla faster. Det uppskattade hon
mycket, hon är nära nittio år. På det hela taget: Kul! Bengt
På bana 4 möts Birgitta Ringström/Curt Ferding VTV och Gun Eriksson/Björn
Hjortsberg.

Resultat: 5 – 4
Gun: Hej!
Vår match var mycket jämn och vi hade trevligt på plan. Vår manlige
motståndare var väldigt snabb och duktig vid nät, vilket vi aldrig riktigt kunde
matcha. Jag ser fram emot revansch nästa gång och hoppas då att jag kan
hitta passerslagen.
Hälsningar Gun
På bana 5 möts Marie Levert/Kjell Kristiansson VTV och Lisbeth Tessmar/Håkan Färm.

Resultat: 8 – 4
Lisbeth: Hej!

Gårdagen var mycket trevlig trots att mitt spel inte var på topp!
Vore kanske bra med lite träning för oss på PTK! Det kan ju bara bli bättre! Jag
sänder mitt varma tack till allas vår Björn som gjorde ett mycket bra jobb med
spelschema och allt annat!! Vänl hälsn Lisbeth Tessmar
PS. Jag följer mer än gärna med på fler klubbmatcher!! 😊 DS.

Slutresultat: 12 – 3
Tävlingsledaren Bengt Hedström går försynt och försiktigt igenom årets slutresultat medan Mårten
bakom hans rygg är på väg att sätta sig tillsammans med sin dubbelpartner Stig Lindqvist. (Ett av
de tre dubbelpar som lyckades vinna sin match!)

Björn Hjortberg framför vårt tack för den av VTV väl arrangerade tävlingen. Han hälsar
motståndarna varmt välkommen till PTKS onsdagen den 2 december nästa år. Kan vi hoppas på
att vi då tar en gruvlig revansch?

Närmast Björn sitter Ulla Nordström och Marcello Toro som väl gärna ser att vårt mottagande i
december 2020 blir minst lika varmt som detta.

VTV kompenserar vårt mindre bra slutresultat med att bjuda på en bra lunch. Vi kan absolut inte
klaga på dess innehåll. Här Ulf Waldén, Stefan Jacobsson och Ulla Nordström.
Jag citerar Ulla: ”En rejäl lunch med korv stroganoff, ris och sallad och därefter kaffe med
pepparkakor!”

Även om lunchen är god visar åtminstone Berndt Casserborg och Hans Rosén ovan till vänster att
de inte har gillat slutresultaten i sina resp matcher. Däremot borde åtminstone Kurt Nyström längst
upp till höger vara nöjd med tillvaron eftersom han och Rune Svahn har vunnit sina matcher!
Kanske man dock kan ana en viss tillfredsställelse i vänster mungipa? Liksom hos Stig Lindqvist
närmast till höger som tillsammans med Mårten M vann sin dubbel komfortabelt.

Här har man åtminstone kommit till det avslutande kaffet och bör därmed vara nöjda med tillvaron.
Från vänster Lars Telander, Carlos Salas, Marcelo Toro och Nina Contreras. Men det skall bli
skönt att åka hem.

Och i bussen hem är Björn mån om att alla skall känna sig nöjda: ”Vi vann ju inte men kämpade
väl!”

Det är en aning besvärlig väderlek men vi rullar på!

Och trafiken ökar ordentligt ju närmare vi kommer Stockholm.

Snart framme vid Mälarhöjden.

***********
Så fick vi ett slutresultat som ingen av oss från PTKS egentligen var nöjda med. Men VTV hade
spelare som just denna onsdag hade lyckats toppa sitt spel. Vi får hänvisa till att spel hemma alltid
ger positivt resultat när spelet är jämnt och ovisst.
Det är bara att komma tillbaka!
Våra matcher borta har alltid den fördelen att vi lär känna varandra bättre. Två veteraner som i hög
grad verkar för denna målsättning är Gun och Björn!

TACK, GUN OCH BJÖRN, FÖR ATT NI FINNS!
****
.
PS. Jag har sedan år 2004 bott i seniorhus vid Danvikshem i Nacka med skön utsikt över inloppen
till Sthlm. Nu har HSB tagit över området och har börjat med en verksamhet som de kallar
”förtätning” av området. För mig innebär det att mitt fridlysta område numera är en
byggarbetsplats.

Jag har visserligen kvar den sköna utsikten men nu i strid med utbyggnad av hus som skall
komplettera vårt boende. Så mitt julfirande kommer att domineras av sprängningar, byggarbeten
och andra trista händelser.

En liten poäng i detta mitt nya boende är att jag fått en kul del i utsikten tack vare en julgran och
en AIK – vimpel – uppsatt av en av jobbarna:

Låt denna bild bli min hälsning till Er alla:

GOD JUL
och
GOTT NYTT ÅR!
/Bo

