Veterantävlingar med den sociala samvaron i högsätet!
Som allom bekant finns det tennistävlingar för veteraner vid sidan om de tävlingar som
anordnas i de nationella tennisförbundens och ITF:s regi. I Svenska Tennisförbundets skrift
med anledning av dess100 års jubileum som kom ut för några år sedan redogjordes för
detta. Där presenterades bl a PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM (PTKS).
Visserligen får man inga rankingpoäng när PTKS anordnar tävlingar men däremot är den
sociala samvaron alltid i högsätet. PTKS har Mälarhöjdens IK:s tennishall som bas för sin
verksamhet.
Redaktören har haft nöjet att måndag - onsdag 20 - 22 september få tillhöra den grupp som
inom PTKS har utsetts representera tennisklubben i dess match mot dess finska
motsvarighet - HVS/Mäntti-Niskat i Helsingfors. Här kommer några foton där just den sociala
delen har fått sin rätta plats.
Valda delar av de inom PTKS särskilt
utsedda veteranerna har samlats i Viking
Lines m/s Mariella för att ladda för
kommande dags match mot de finska
värdarna. Från vänster Hans Rossberg,
Kurt Nyström, Stefan Jacobsson (något
skymd), Ronny Olsson och Arne Arvidsson.

Från vänster Björn Hjortsberg, Lennart Arnell
och Göran Wadmark. Lennart passar på att
tipsa om lämpligt spelupplägg mot de starka
finländarna. Vi förlorade förra gången stort
med de skickliga motståndarna.

Bl a ingår i den taktiska uppläggningen att
se till att smörgåsbordet kommer till sin rätt.
Från vänster Göran Wadmark, Björn Rosén,
Kurt Nyström, Hans Rossberg och Stefan
Jacobsson.

Vid det andra bordet laddar från vänster
Ronny Olsson, Bo Karlsson, lagledaren och
vår allt-i-allo Björn Hjortsberg, Lennart Arnell
(gömd bakom lampskärmen), Dag Johnson
och Arne Arvidsson …

… samtidigt som från vänster Stefan
Jacobsson, Hans Rossberg visar upp sina
glada nunor för fotografen. Kurt Nyström
längst till höger diskuterar viktigare saker
med serveringspersonalen: ”När kan man
räkna med att den inlagda sillen kommer på
bordet?”

Natten är lång. Medan spelarna laddar i sina
sängar för morgondagens matcher passerar
en och annan passagerarfärjor m/s Mariella
på dess väg mot Helsingfors.

De svenska veteranerna har kommit fram till tennishallen. Klockan är 11. Den första
omgången bestående av tre dubblar skall inledas...

… nämligen förstaseedade paren från vänster
Göran Wadmark, Jerry Norlin, Lars Sjöman
och Cay Lantz. Den senare är insatt som
reserv för B-O Estlander, den trevlige och
skicklige tävlingsledaren, som här står i
bakgrunden.

Från vänster andraseedade paren Mats
Reiho, Jakko Wistrand, Bo Karlsson och Bo
Hemborg och slutligen som sista par i …

… första omgången från vänster
tredjeseedade paren Leo Nygren, Eero
Heinänen, Hans Rossberg och Dag Johnson.

Hans Rossberg/Dag Johnson gör snabbt processen kort med sina motståndare och vinner
med 6-2, 6-0 medan Bo Hemborg/Bo Karlsson behöver något längre tid för att vinna sin
match med 6-3, 6-1. ”Sverige” leder med 2-0 och allt ser ljust ut.

Däremot tar matchen mellan de förstaseedade paren längre tid. Jerry/Göran har
visserligen förlorat första set med 6-3 men har
i andra set brutit finländska serven till ledning
med 6-5 (se fotot) och har egen serve för att
ta hem andra set. Här höjer dock finländarna
sitt spel och bryter blankt tillbaka till 6-6.

I tiebreaket har svenskarna setboll vid
ställningen 6-5 men i stridens hetta lyckas
Jerry smasha bollen utanför baslinan.
Göran är dock snabbt framme och tröstar
sin kompis och dubbelpartner. Fin gest,
Göran!

Jerry repar snabbt mod och gör några fina
undanläggningar. Men det finländska paret
lyckas hålla undan…

…och vinna tiebreaket och därmed
matchen med 6-3, 7-6 (8)!

Samtidigt har de femteseedade paren kommit
in på sin bana. Från vänster det samspelta
paret från Rönninge, Stefan Jacobson/Björn
Rosén och de skickliga motståndarna Erkki
Hannunkan/Taisto Ketterer. Svenskarna
kämpar tappert men får ge sig i två raka set
med 4-6, 2-6.
Därmed är ställningen i ”landskampen” 2-2.
Två dubbelmatcher är kvar att spela!

De fjärdeseedade dubbelparen är från
vänster Kurt Nyström/Arne Arvidsson och
Raimo Salmo/Penti Säppelä. Tidigt i
matchen visar finländarna sin skicklighet att
med lobbar få övertaget i spelet och vinner
matchen säkert med 6-2, 6-4.
Nu leder Finland med 3-2 och det krävs
svensk vinst i den sista matchen i två raka
set för att Sverige skall kunna vinna
landskampen.

Der ligger viss symbolik i det faktum att
landskampen skall avgöras med den svenske
lagledaren, Björn Hjortsberg, själv på plan!
Från vänster Pekka Böök/Leo Lindblad och
Lennart Arnell/Björn Hjortsberg. Övriga
svenskar samlas på läktaren för att följa
matchen när ställningen är 6-4, 4-4 till svensk
favör men med Leo Lindblad vid serven.
Påhejade av upphetsade lagkamrater på
läktaren lyckas Lennart/Björn bryta Leos
serve. Efter sidbyte är det så Lennarts tur att
serva och i bästa fall serva hem matchen. På
läktaren vet alla att Sverige i så fall vinner
landskampen. Lyckas finländarna bryta
tillbaka och vinna andra set blir det finsk vinst!

Men Lennart som spelat med viss
tveksamhet tidigare under matchen är nu
som en klippa. Med stöd av Björns tunga
forehand tar det svenska paret ledningen
med 40-0. Viss oro uppstår på läktaren när
finländska paret reducerar till 15-40 men
med en karftfull serve får Lennart/Björn
övertaget i spelet och lyckas slå in
matchbollen. Av fotot framgår att det finns
två svenskar på plan som är mycket nöjda
med utgången!
Sverige har vunnit landskampen!
Men jämnt hade det varit!
Landskampen slutade med 3-3 i matcher, 6-6 i
vunna set och med Sverige som slutsegrare
efter flest antal vunna games med 57- 51!
Lagledaren Björn kunde efter matchen med
viss rörelse tacka sina spelare för att de
samtliga hade bidragit till segern med sina
gamesvinster på olika håll.

Tävlingen avslutades sedvanligt med en
god lunch i matsalen. Till vänster en något
tagen Jerry som inte kunde glömma sin
missade smash för setvinst. Men glöm det
Jerry! Du och Göran såg till att vinna de nio
games som blev avgörande för den
svenska slutsegern.

Måltiden är avslutad och nu återstår för B-O Estlander, den finländske lagledaren till höger,
att överlämna pokalen till segrande laget från PTKS.
Ett utmärkt exempel på den sociala kontakt
som kännetecknar matcherna mellan de två
föreningarna är den gest som framgår av
fotot. B-O Estlander, den finländske
lagledaren får av Björn motta ett för dess
syften användbart paket med ett varmt tack
för all omtanke han visat de svenska
spelarna.

Detta foto får utgöra ett av många bevis på
denna omtanke. Alla svenska spelare har här
fått limousine service från tennishallen till
Viking Lines m/s Mariella.
Tack för den här gången!

Och sist men inte minst: Vi vann! Det skall
firas nu under hemresan!

Det blev inga rankingpoäng! Men kul hade vi!
Bo
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