
PTKS - herrlag på vikingatåg i österled – med mindre lyckat resultat! 
 
Natten har varit stärkande med god sömn. 
 
Nu skall vi visa våra finska vänner hur veterandubbel skall spelas.   
 
I nedanstående fotokavalkad kan läsaren följa andra dagen och utfallet av vikingatåget. 
 

Under nattens överfart till Helsingfors 
har vi sällskap med en av Silja Lines 
färjor. 

  

Frukosten är serverad. ”Maskoten” Sten Jyberg 
är positiv inför dagens matcher liksom övriga 
morgonpigga kamrater.  

  



Silja Lines färja har redan ankrat. 

  
Vi har fått besked att lämna båten snarast efter 
ankomst kl 09.55 för att med våra finska vänners 
bilar snabbt kunna ta oss till spelplatsen i Tali 
tennishall för spel kl 11. Göran Wadmark är lojal 
inför uppgiften så vi finner honom bland de första 
i kön för avstigning.  

  

Det finska veteranförbundets ordförande, Lars Sjöman, har tagit på sig uppgiften att dela upp 
svenskarna i fem fordon.      



Stefan Jacobsson och Roland Johannisson 
spelar inte ihop men har hamnat i samma 
fordon. Vi är framme vid Tali Tenniscenter! 

  
Nu skall det bli allvar. Den finske tävlingsledaren, 
B-O Estlander fördelar banor och bollar och 
påminner om spelreglerna alltmedan en av 
svenskarna tar på sig tenniströjan. 

  
I HD 2 skall på bana 5 mötas från vänster 
Raimo Lappalainen/Juhani Kuusi och Björn 
Hjortsberg/Bo Hemborg. 



Alltmedan på bana 6 i HD 1 har mötts från 
vänster Lars Sjöman/B-O Estlander och Jerry 
Norlin/Göran Wadmark.   

  
Och här har vi resultatet efter sex tuffa - i stort 
sett - matcher. Det visar sig att den 
”matförgiftning” som svenskarna hade råkat ut för 
under överfarten har givit ett katastrofalt resultat. 
Trots jämna matcher med t o m setvinst för ett av 
de svenska paren har man inte kunnat stå emot 
det finska motståndet. Det har blivit förlust rätt 
över! 

  
Det är bara att konstatera att det 
vandringspris som tagits fram kommer att 
stanna hos det finska laget. Som tack för sina 
insatser som tävlingsledare och allt-i-allo får 
B-O Estlander en viskyflaska av hög kvalitet – 
åtminstone av högre kvalitet än det svenska 
spelet denna gång.   

  
Tävlingen avslutas med en gemensam lunch 
i form av en mycket god soppa med smör 
och bröd samt kaffe för enbart 5 € per 
person. Överkomligt pris i bedrövelsen.  



Nu åter till färjan – men inte med svansen 
mellan benen. Redan börjar funderingarna gå 
kring hur den gruvliga revanschen skall tas ut.  

  
T o m de sympatiska personerna Sten Jyberg 
och Roland Johannisson börjar le åt de problem 
på tennisbanan som våra finska vänner kommer 
att utsättas för nästa gång. Hämnden blir ljuv! 

 
  

Nu är alla samlade för den avslutande supén. 
Lennart Nilsson och Roland Johannisson 
anslår tonen genom att beställa in ett gott 
chilenskt rödvin. 
 
 
 
 
 
 
 
Supén intas i god stämning. Förlusten är inte 
glömd men revanschen blir något att minnas. 
 
 

  
Här de spelare som med ”Ständige sekreteraren” förlåt Kungliga Akademien, ”ständige 
lagledaren”, Björn Hjortsberg, i spetsen har upplevt några socialt mycket trevliga dygn 
tillsammans.      



  

Lennart N och Rolle Jerry och allas vår Björn. Heter vi ”Björnligan”? 
 

Nils och Stefan Rolf och Lennart A (ej här) 

Göran och Sten Bengt och Ronny 



 
Personen bakom kameran, Bosse, företräds här av en av de många läckerheter som serverades i 
Food Garden.  

 
Vi kunde alla lämna Viking Lines färja onsdagen den 23 september utan problem men ca tjugo 
minuter försenade pga det blåsiga vädret 

Slutet gott – Allting gott! 
 


