
PTKS - herrlag på vikingatåg i österled – med mindre lyckat resultat! 
 
I våras hade PTKS:s aktive lagledare, Björn Hjortsberg, gjort upp med sin motsvarighet i Helsingfors, 
B-O Estlander HVS/Mäntti-Niskat, att båda föreningarnas ”bästa” herrar skulle mötas i en 
klubb(tränings)match som skulle spelas i vanlig tävlingsform: bäst i tre set samt tiebreak vid 
ställningen 6 lika i alla set.  
 
Fyllda av förväntningar gav sig den svenska kontingenten, tolv spelare samt maskoten/ coachen Sten 
Jyberg, Iväg med Viking Line måndagen den 21 september kl 16.45 mot Helsingfors.   
 
I nedanstående fotokavalkad kan läsaren följa resans gång och utfallet av vikingatåget. 
 

 

En av spelarna är på väg med buss 
53 mot Londonviadukten för 
embarkering av Viking Lines färja 
”Mariella”. 

  
Färjan har lämna kajen programenligt kl 1645. Genom 
kajutfönstret ser man Tivoli m fl kulturplatser.   

  



 

Prins Eugens vackra villa på Djurgården 
kräver resenärens uppmärksamhet. 

  
I lagledarens svit nr 5500 samlas alla spelare för 
uppläggning av speltaktik och intagande av styrkande 
drycker inför kommande dags matcher. Sviten visar sig 
dock vare en vanlig hytt för två personer så det blir 
ståplats för några.   

  

 
  



 

Men nu är det tid för buffén. Två bord med 
havsutsikt och hög standard på rätter och 
dryck bidrar till den goda stämningen. 

  
Lagledaren Björn höjer stämning och kampvilja med 
några väl valda stridsskildringar från Narva och Viborgs 
fästning.   

  

 

Det skålar vi för. Seger i morgon är det enda 
som räknas. 



 
  

 
  

 

Jerry har kommit på hur dubbeln skall spelas 
för att det skall bli vinst. Alla lyssnar med 
beundran på honom. Var får han allt ifrån? 

  



Måltiden är slut. 
 
I Fun Club, däck 7, har Mariellas ”Program Hostess”. 
Annika Roos, haft vänligheten komma för att informera 
gruppen om kvällens program. Ronny Olsson lyssnar 
med spänning på de olika alternativ som erbjuds medan 
Jerry Norlin ser ut som om han redan har bestämt sig:  

• Pub-happening! 

• Ella singers in concert! 

• Grand Opening Party! 

• Vår trubadur underhåller! 

• Club Karaoke! 

• Och mycket annat!  

  
Vad deltagarna sedan väljer är höljt i dunkel 

 
Fortsättning följer… 


