
Veteranmatch i Örebro onsdagen den 25 januari 2012 
 
Det var en skara förhoppningsfulla veteraner från PTKS som onsdagen den 25 januari i ett 
antal personbilar begav sig den 20 mil långa vägen till Örebro för att där utkämpa en match 
mot Tennisoldboysklubben Örebro – eller ”TOK” som den kallas i dagligt tal.  
 
Det blev en dag med trevlig samvaro både på och utanför plan.   
 
 
 

 
 

 
Ordföranden Lars Carlqvist hälsar här PTKS 
välkommen till Backahallen … 

 
 
… liksom tävlingsledaren och vice ordförande Lennart Skoglund, som här hälsar 
”Maskoten/Coachen” Sten Jyberg varmt välkommen. Sten är som synes djupt rörd av 
Lennarts vackra hälsningsord medan Lennart Nilsson i bakgrunden redan har börjat förse sig 
av det goda kaffet och skinkmackan som föreningen bjuder på.  
 



 
 
Här har den sociala delen av samvaron redan inletts. TOK:s Stefan Bergqvist till vänster 
berättar för Arne Arvidsson och Ulf Waldén om föreningens välkända gruppspel 
onsdagar/fredagar resp söndagar … 
 
 
… medan Gunnel Wictorin och Elsa Orvedal 
underhåller sig med den alltid glade 
kamraten Kjell Nyström. 

 

 

 
 
Vid ett annat bord laddar Lasse Källving 
(stående) inför sin singelmatch medan vår 
utmärkte lagledare Björn Hjortsberg och 
Jerry Norlin längst bort lägger upp sin taktik 
för sin kommande dubbelmatch. Stefan 
Jacobsson i förgrunden undrar var hans 
partner Arne Arvidsson har tagit vägen. Det 
visar sig senare att alla på detta foto kommer 
att gå segrande ur sina matcher.   



 
Vid samma bord sitter Rune Swahn som 
senare tillsammans med Ulf Waldén också 
kommer att vinna sin match. 
 
Ett vinnarbord! 
 

 

 

 
 
Här har tävlingsledaren Lennart Skoglund 
samlat ihop tre skickliga veteraner från 
Örebro. Från vänster Lennart Andersson, 
Sören Andersson och Egon Fallkvist. Lennart 
och Sören kommer att vinna sina resp 
dubbel- och singelmatcher medan Egon 
kommer att nöja sig med glada tillrop från 
läktaren.    

 
När sista matchen, mixedmatchen, skall spelas står det 5-4 i matcher till TOK. TOK leder 
samtidigt setmatchen med 10-8. I MD-matchen mellan PTKS-spelarna till vänster nedan, 
Kurt Nyström/ Elsa Orvedal och TOK-paret till höger, Maria Ungdal/Björn Jansson, måste 
Kjell/Elsa vinna för att det skall bli oavgjort i matcher och med setsiffrorna 2-0 för att det skall 
bli oavgjort i setmatchen. 
 

 
 
Nu blir det seger med 2-1 i set för stockholmarna efter ett spännande och ovisst 
matchtiebreak. Det betyder oavgjort i antalet matcher men förlust i setmatchen. 



  

 
Tävlingen är slut! Nu kommer den viktigaste delen: Den sociala samvaron vid lunchbordet. 

En underbar skinkstuvning får högsta betyg. Det visar sig att flickan ansvarig för serveringen 
och köket har lagat till den goda maten. 

Stort tack! 
  

 
Lunchen avslutas med utbyte av tacktal mellan de två huvudansvariga för mötet:  

Till vänster Lennart Skoglund och till höger Björn Hjortsberg. 
(”Kampen” om den roligaste och bästa historien blev oavgjord.) 

 



 
 

Som avslutning överlämnar Björn Hjortsberg PTKS standar till TOK-ordföranden Lars 
Carlqvist. 

 
Här en förteckning över spelare och spelresultat: 

 

 
 
Om man räknar antalet vunna matcher blev det oavgjort, 5-5. Räknar man antalet vunna set 
vann ”TOK” med 11-10. PTKS gratulerar värdarna till setsegern.   



 
TOK är varmt välkomna till Stockholm för en revanschmatch den 23 januari 2013. 
 
Vid pennan: Bo Hemborg PTKS 


