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OrdförandenÊ 
harÊordet 

  VTV-bladet nr 22 
     December 2022 

HejÊallaÊtennisvänner!                                       

Covid och pandemin den skapade 
är på väg att klinga av. Trots da-
gens nyhet att smittspridningen 
ökar något igen är inga nya re-
striktioner planerade ännu. Mun-
skydd är inte nödvändigt längre 
och vi känner igen våra bekanta vi 
möter på stan och i affären. Detta 
till stor lättnad för i stort sett alla 
av oss. 

Känner tyvärr inte att någon lätt-
nad gäller mig personligen. Jag 
har drabbats av fånig stress. Barn-
barnen vill hellre ha paket att 
öppna och prassla med papper i 
stället för en slant till sparbössan. 
Nu kan jag inte skylla på pande-
min, ut i affärerna bara. För ana-
log och skeptisk för att handla på 
nätet. Försökte med att det skulle 
vara bökigt att släpa med mig på 
tåget till Åre där julen skall firas. 

VTV-bladet nr 22_december_2022_version 2 
Redigering och layout: Arne Gustafsson. 

Tag med klapparna i bilen till 
Astrids födelsedag så lastar vi in 
dom i vår bil säger äldste sonen 
Johan. Schack, matt. 

Tyvärr har inte klubbutbytet med 
Gävle och Helsingfors blivit av då 
dom inte fått ihop lag av olika or-
saker. TK kommer att försöka få 
till matcherna i vår istället. I sam-
band med matchen mot PTKS 
flaggade dom upp att det varit 
knöligare än vanligt att få ihop sitt 
lag och liksom vi har lite problem 
med tillväxt och rekrytering av 
nya pigga pensionärer. Kul då att 
TK Hobby från Eskilstuna inte 
tycks ha några problem. 

TK kommer i vår försöka att hitta 
vägen till nya medlemmar. Dam-
gruppen har lyckats och hur bar 
dom sig åt? Kom gärna med tips 
och om du känner någon som kan 
vara intresserad, tag henne eller 
honom i hand hela vägen till VTV. 

Svensk tennis mår inte särskilt bra 
nationellt och därför inte internat-
ionellt heller av naturliga skäl. Nu 
är Mikael Ymer 69:a och Elias 
Ymer 129:a på ATP-rankingen. På 
damsidan är Rebecka Peterson 
136:a och M. Björklund 159:a på 
WTA-rankingen. Norge har 
Casper Ruud (visserligen utklas-
sad av Novak Djokovic i ATP-
slutspelet) rankad trea, Danmark 
har sin Holger Rune, en av tenni-
sens nu mest intressanta spelare, 
rankad tolva och Finland har E. 
Ruusuvuori på fyrtioförsta plats. 
På juniorsidan ser det tyvärr inte 
ett dugg bättre ut. Snarare ännu 
värre. Ingen topp 500 på ranking-
en. 

Mycket glädjande är att VTK änt-
ligen lyckats anställa en ny 
chefstränare vid namn Viktor Se-
lander. Hans CV är verkligen im-
ponerande. Bl.a. som tränare i 
våra grannländer och college-
spelare i USA och inte minst som 
norsk mästare. 

Mycket positivt är att vi, VTV, 
mår finfint med god ekonomi in-
för året 2023. Vårt ”nya” MK har 
nu kommit igång riktigt bra me-
dan TK funderar på ett annat for-
mat för Veckoturneringen. Tyvärr 
har den halverats bara på några få 
år. Kom gärna med förslag till 
TK. 

Tänk så mycket ljusare det blivit i 
vårt mörka och dystra november 
och december med lite snö på 
backen. Hoppas innerligt att Kung 
Bore håller lågtrycken på avstånd 
och att vi får en vit jul. 

Önskar er alla en God Jul och ett 
Gott Nytt 2023!                                        

                                           Bo-Erling  

Detta nummer av VTV-bladet skulle 
ha kommit ut i början av december. 
Men då redaktören var fullt upptagen 
med uppbyggnaden av den nya hem-
sidan så fick detta nummer   
anstå till mitten av januari. 
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Nostalgi-rutan 

HansÊStackegård 

Intervju med Hans Stackegård 
2022-11-03. 

Hans är född med en egen tennis-
bana. När han kom till världen 
1932 hade hans föräldrar redan 
byggt hus på Blåsbo och tillsam-
mans med grannar, förutseende 
nog, köpt en ledig tomt och anlagt 
en tennisbana. 

Avsaknad av tenniskompisar 
gjorde att Hans mest ”tittade på” 
när andra spelade. Genom skolå-
ren, som avslutades med stu-
dentexamen på Läroverket (nu-
mera Rudbeckianska), var det att 
springa långdistans eller åka ski-
dor som gällde. 

Men sen, före inryckningen till S1 
resp. I 18, spelar Hans tennis med 
ständige bänkkamraten genom 
realskola och gymnasium - Leif 
Sandahl. Då var Blåsboplanen en 
tillgång. Vänskapen består trots 
mer är 70 år. Under Lumpen och 
KTH-tiden var det mera springa 
5000-meters lopp och terräng än 
tennis som gällde. 

Att Hans fick en grundkondition 
som gäller än idag kan man förstå 
när man hälsar på honom på Bis-
kopsgatan.  

Vi besökte Hans och Birthe som 
bor på tredje våningen utan hiss. 
Fiffigt med två lägenheter, en för 
egen del och en som får dispone-
ras av barn och barnbarn när de är 
på besök. 

1956, direkt efter examen på 
KTH, sökte Hans temporärt uppe-
hållstillstånd i USA för att ut-
veckla transduktorer. Risken för 
en permanent immigrant var att 
direkt bli inkallad till Vietnamkri-
get. 1957 var risken över och in-
nebar fast boende i Milwaukee. 
Samma år också giftermål. 

Efter en tid insjuknade Hans i 
akut reumatisk feber och vårdades 
i flera veckor på sjukhus. Läkaren 
förutspådde ett lugnt leverne utan 
fysisk ansträngning som möjligt 
trots att hjärtat påverkats. 1958 
flyttade man hem till Sverige.  

I Ludvika var Hans del av teamet 
som utvecklade högspänd lik-
strömsöverföring (HVDC). Där 
var det mycket tennis. 

Från och med 1970 bosatt i Väs-
terås med avbrott 1991-1994 för 
Malaysia, Geografiskt mera prak-
tiskt än att pendla 11-timmarsflyg 
för att sälja HVDC.  

Hans har alltid haft ”The Globe” 
som arbetsplats. Alltid mycket 
flyg och sedan 1970 var det regel 
med ungefär 200 flygplatser årlig-
en. 

För att orka med allt resande var 
det viktigt att stärka sin kondition, 
gärna med tennisspel. Scandina-
vian Society i Kuala Lumpur blev 
en andningspaus som erbjöd både 
sammankomster och tennis-
tävlingar. På grund av tropiskt 
klimat fick det alltid ske i gryning 
eller skymning. Långa tider på 
hotell blev träningspass på fina 
tennisbanor som Siam Interconti-
nental i Bangkok och Hilton i 
Jakarta. Bollkallarna var motspe-
lare. 

Som pensionär har Hans haft ett 
stort antal föreningsuppdrag. 
Bland annat ordförande i Pensio-
närsuniversitetet och grundandet 
av Industrihistoriska Föreningen. 
Hans har också bidragit till ASEA 
Präntarnas bok Industriminnen, 
nedtecknade av veteraner. Viktigt 
i alla uppdrag var att hela tiden 
hålla reda på det enskilda. 

Att spela tennis själv är en sak, att 
titta på andra något helt annat. En 
90-års present till Hans var att se 
en riktig tennismatch, för första 
gången från läktaren – Årets 
Stockholm Open. 

Hans egna meriter har hittills re-
sulterat i en medalj från Smögen. 
Numera mycket glad över att få 
spela med barnbarnsbarn, en  
8-årig flicka, till vilken han är  
Ollefar på norsk.  

Vi har också haft nöjet att ha ho-
nom med på hans barndomsbana 
på Blåsbo, där hans snabba fötter 
och dito vänstersvingar gör oss 
fulla av beundran. 

Bra motto enligt Hans: Efter 40 är 
det bra om du springer milen på 
lika många minuter som du är år. 

Birgitta Ringström och Helena Lilja  

Hans Stackegård 



3 

 

Damtennis 

Hallstacupen,Ê nuÊ traditionÊ
förÊdamerna. 

Den 12 augusti var det dags igen. 
Efter förra årets tävling var det 
fler damer som ville vara ned. För 
alla  skulle få spela lika många 
matcher på Lustigkullas trevliga 
banor lyckades Hedvig Knutsson 
göra ett spelschema med en modi-
fierad modell enligt "Americano". 
Sol, värme och vindstilla klarade 
vi bra med  hjälp av vatten, täta 
spelarbyten och lunchpaus. 
Avslutningsmiddag på hotell 
Åsby och som passande tack för 
all möda med spelschemat  vann 
Hedvig turneringen. Också stort 
tack till Hallsta-damerna för deras 
engagemang. 
                          

VTV-damerÊpåÊvårturné. 

Söndagen 29 maj startade  nio 
VTV-damer med bil till Hunnebo-
strand. Där var redan två damer 
på plats i sina fritidshus. Vi blev 
fint inkvarterade hos Kia Zahr , 
Titti Eriksson och i en grannes 
gäststuga. 
 
Genom planering redan på hem-
maplan och en liten penning-
summa per person ordnades mål-
tider hos både Kia och Titti. 
Vi hade tur med vädergudarna och 
även om det var lite blåsigt och 
svalt kunde vi genomföra vårt 
spel på jättefina  tennisbanor.  
Med förstärkning av två damer 
från trakten blev det perfekt dub-
belträning i två dagar och tredje 
dagen en kul tävling modell 
"Americano".  

Utöver spel  blev det promena-
der,  lunchmackor med räkor i 
Smögen samt väl inprickad sopp-
lunch hos Titti  under regnskur. 
En e.m. med bil till ön Ramsvik 
där vi balanserade på  stenhällar 
och i myrmark i ca åtta kilometer. 

Vi hann också med besök på 
Fjällbacka före avslutande mid-
dag på hotell Gästis. 

Mycket nöjda med tennisen och 
värdinnornas gästfrihet startade vi 
hemfärden torsdag f.m. En eloge 
till  chaufförerna Margareta Bu-
rell, Mia Wengelin och Kicki Ny-
lander som körde oss  säkert både 
tur och retur. 

                       Birgitta Ringström  

VTV-damer och Hallsta-damer inför Hallsta-cupen. 

Några av damerna på Blåsbo: Marion, Hedvig, Margareta B. och Mia. 

SommarenÊpåÊBlåsbobanan 
 
Först ett stort tack till alla aktörer 
som fixade banan. Vi har varit 12-
15 damer som har spelat i som-
mar. Varje vecka har vi samlats på 
tisdagar mellan kl.11-13. Som 
alltid har det varit bra spel och 
trevlig samvaro. Vädrets makter 
har från 10 maj till 13 september 
varit perfekt för tennis. 
På återseende nästa sommar ! 
 
                       Birgitta Andersson 
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VTV:sÊmedlemsmöteÊdenÊ
14ÊseptemberÊ2022ÊiÊ
RödaÊRummetÊiÊBel-
levue,Êsammanfattning. 
Utdrag ur vår sekreterare SOL:s 
referat som finns på vår nya hem-
sida www.vtv-vasteras.seÊ>Ê
DETTAÊÄRÊVTVÊ>ÊKolumn 4 > 
Möten. 
 
Bo-Erling Larsson hälsade 31 
medlemmar välkomna och speci-
ellt vår gäst Glenn Andersson. 
 
Glenn föreläste inspirerande om 
den beryktade Sala-ligan:  
”Det var en löst sammansatt 
grupp på fem personer från Sala 
som mellan 1930-1936 genom-
förde flera rån och mord. Totalt 
mördades fem personer. 
 
Glenn avslutade den blodiga be-
rättelsen sålunda: Efter en omfat-
tande utredning avkunnade Sala 
häradsrätt sin dom 1937. Medhjäl-
parna dömdes till livstids straffar-
bete, medan ledaren Sigvard Nils-
son-Thurneman förklarades vara 
mentalsjuk och fullständigt käns-
lolös. Han straffriförklarades och 
flyttades till den fasta paviljongen 
på Säters sjukhus”. 
 
Glenn avtackades med blommor 
och en stor applåd för sitt inspire-
rande föredrag om den hemska 
Salaligan. 
 
TK/Bengt Hedström förrättade 
prisutdelning för vårens seriespel 
och informerade om höstens se-
rier och klubbmatcher. 
Birgitta Andersson och Birgitta 
Ringström förrättade dragning i 
medlemslotteriet. Birgitta A. be-
rättade också om arbetet med att 
boka julbuffé den 16 december. 
Erik Nordesjö informerade om 
bokade biljetter och bussresan till 
Stockholm Open fredagen den 21 
oktober. 
 
Mötet avslutades sedvanligt med 
gott kaffe och dito bröd. 

GlennÊAnderssonÊberättar. 

Birgitta Andersson och Birgitta 
Ringström förrättar dragning i 
medlemslotteriet. 

 

Vår nyaÊ hemsidaÊ harÊ sammaÊ
adressÊsomÊtidigare: 
 

        www.vtv-vasteras.se 
 

Då vårt tidigare webhotell (som vi 
haft sedan jag startade hemsidan 
2011) köptes upp av Västerås-
baserade Loopia fick jag börja 
bygga en ny hemsida med deras 
hemsidesprogram Sitebuilder. Det 
inte gick att kopiera över material 
från den gamla sidan utan jag fick 
börja från början! Det tog förstås 
både tid och energi att lära sig att 
hantera detta nya program. Ett 
antal mail till Supporten krävdes. 
 
Men nu finns i alla fall en del 
material på den nya sidan, och jag 
fyller på allt efterhand. Titta in på 
hemsidan då och då och kolla un-
der rubriken NYHETER för att 
se vad som är nytt.  
 
Då vi inte längre kan skydda 
medlemmarnas uppgifter via ett 
lösenordsskydd (finns inte på vår 
nya hemsidesbyggare) publicerar 
vi därför ett förenklat medlems-
register som endast innehåller 
namn och telefonnummer. Vid 
behov av mer uppgifter, kontakta 
kassören Kjell Karlsson. 
 
Frågor om eller synpunkter på 
sidan mottages gärna! Se mail-
adress i kontaktrutan. 
 
       Arne Gustafsson, hemsidesansvarig 
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Flitiga spelare på Blåsbobanan: Hans Stackegård, Göran Söderholm, Helena Lilja 
och Ulf Lilja.     Ragnar Sund. saknas på bilden eftersom han höll i kameran. 

"Styrelsen har beslutat att avsluta 
medlemskapet hos Arkiv Väst-
manland. Därför har sekreterare 
och kassör hämtat tidigare arki-
verat material såsom årsmötes-
handlingar, styrelseprotokoll 
samt protokoll i samband med 
andra möten av formell karaktär. 
Dessa dokument finns att studera 
i vårt klubbrum i Bellevue under 
en tid framöver. Dokumenten 
sträcker sig från 1999 fram till 
2016."  

VårÊnyaÊhemsida 

JulbuffénÊdenÊ16ÊdecemberÊ2022 

Denna gång lyckades Marknadskommittén boka in oss på den välkända 
Officersmässen ute på Hässlö. Eftermiddagen började dock på sämsta 
tänkbara vis då föregående sällskap bara hunnit till varmrätten när vi 
kom enligt vår bokade tid. Vi blev förvisade till källaren för att vänta 
och inta välkomstglöggen …. Efter lång väntan fick vi inta våra platser. 
Sill och  mycket annat fanns ute på den iskalla verandan, varmrätterna 
inne i stora hallen. Tyvärr var lokalens utrymmen vinklade så alla hörde 
och såg inte alla andra….  

Nåväl, vi lät oss väl smaka. Årets VTV-are skulle presenteras (Bengt 
Hedström), men han kunde inte närvara denna kväll. Vid ankomsten 
hade vi fått en entrélott, och vid dragningen gick första pris, den stora 
fruktkorgen, till Bertil Knutsson. Presentkortet på fem besök på Speed 
& Cryo i Bellevue vanns av Margaretha Sahlin. Vinflaskor vanns av 
Taisto Samuli och Laila Sund. 

Som avslutning sjöng Sif Kallin (nu 98 år ung) traditionsenligt visan 
om Julebocken. Några bilder från julbuffén finns på hemsidan, och fler 
kommer där efter hand….                                              Arne Gustafsson 

 

Ännu en bild från Blåsbo och de 
flitiga damernas spel. 

JubileumslunchenÊ2023 

De medlemmar som fyllde 75 år, 
80, 85 eller 90 under förra året 
bjuds på en lunch på Tranellska 
Gymnasiets fina restaurangskola, 
onsdagenÊ denÊ Ê 22Ê mars.Ê Detta 
finansieras via medlemslotteriet. 

Personlig inbjudan kommer! 



6 

 

ÊRedaktionskommittén 
ÊförÊdettaÊnummer: 
 
 Bo-Erling Larsson 
 Sven-Olof Lindström 
 Bengt Hedström 
 Birgitta Ringström 
 Helena Lilja 
 Birgitta Andersson 
 Wladyslaw Knapik 
 Staffan Söderbäck 
 Arne Gustafsson 
 
 Redaktör och layout: Arne Gustafsson 

VTVÊharÊnuÊ150Êmedlemmar. 

Av dessa är nio  
hedersmedlemmar (+90 år): 
SifÊKallin 
BertÊPalmér 
SvenÊTorstensson 
KalleÊEnglund 
IvarÊRingqvist 
NilsÊAlmgren 
IngemarÊBerg 
GunnarÊHardeborn 
HansÊStackegård 

30ÊavÊmedlemmarnaÊärÊdamer. 

SeriesegrareÊHTÊ-22: 

S1 Morgan Berg 

S2 Jan Pettersson 

S3 Kent Lindqvist 

S4 Ove Öhling 

D1 Tommy Tegelgård 

D2 Bo-Erling Larsson 

D3 Jan-Olof Jakobsson 

DD Hedvig Knutsson 

Mix Meggie Zabkar 

RL Lasse Högberg  

                                      Bengt Hedström 

NågraÊ ordÊ frånÊ TK 
 
Vi har under höstterminen -22  
tyvärr haft en lägre aktivitet än 
”normalt”. 

Veckoturneringen W37 blev in-
ställd på grund av för få anmäl-
ningar.  

Seriespelet genomfördes med fyra 
singelserier, tre dubbelserier, en 
mixserie och en damdubbelserie. 
Damerna hade dessutom en trä-
ningsgrupp. Royal League spela-
des med 18 deltagare. Serieseg-
rare framgår av vidstående tabell.  

Planerade klubbmatcher hemma 
mot Gävle och Helsingfors blev 
inställda då våra motståndare inte 
fick ihop lag. Vi hoppas att vi kan 
återuppta utbytet med både Gävle 
och Helsingfors. 

Som en liten ersättning för de två 
uteblivna klubbmatcherna arran-
gerades 19 oktober en American 
Tournament. 16 spelare deltog 
och vann gjorde Morgan Berg. 

Två klubbmatcher i Bellevue blev 
det dock. Den 23 november mot 
PTK Stockholm (vinst 8 – 2) och 
den 7 december mot TK Hobby 
(vinst 6,6 - 5,5). 

Mot PTK Stockholm spelades 10 
st. 1,5 tim. dubblar (1 dam, 2 mix 
och 7 herr) i bäst av 3 set med ”no 
ad” och tredje set som ett match-
tiebreak (först till 10). Både gäs-
terna och hemmaspelarna gillade 
denna spelform. 

I matchen mot TK Hobby (fyra 
herrsinglar och åtta herrdubblar i 
flest game på 50 min), vände våra 
avslutande dubbelpar Lasse Hög-
berg/Klas Lindström samt Arne 
Gustafsson/Göran Söderholm ett 
inledande underläge till vinst i 
sina matcher och därmed en 
knapp vinst i hela matchen för 
VTV.  

                             Forts i nästa kolumn 

MåndagsdubbelnÊute 
Tre utebanor var reserverade för 
VTV, måndagar 9:00 - 10:30 på 
Bellevue.  

Vi hade spontan samling c:a 8:45 
för uppdelning i lag. När alla var 
överens om indelningen bokade vi 
det antal banor som behövdes och 
betalade inne i receptionen. 

Vi hade ibland mellan 8 till 10 
deltagare, ibland 4 - 5. Vid två 
tillfällen kom det ingen alls, föru-
tom dagens jourhavande arrangör. 

En, ibland två grupper VTV-are 
spelade inomhus regelbundet, 
oberoende av väder.  

Endast en gång blev  utespelet 
inställt p.g.a. regn. 

Bana 4 skulle ha byggts om till en 
hardcourtbana i sommar, men 
därav blev intet. En ny bana, 
nummer 5, också med yta av 
hardcourt, skulle ha påbörjats.  

Vi får se vad som händer nästa 
sommar….. 

                 Arne Gustafsson 

Då Bengt inte kunde närvara på 
Julbuffén fick han ta emot vand-
ringspriset för  ”Årets VTV-are” 
på styrelsemötet den 12/1 istället. 
Förra årets pristagare Helena 
Lilja överlämnade pokalen plus 
en miniatyr.          Foto: Arne G. 
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Kontaktrutan 
 
Styrelsen: 
Ordförande: Bo-Erling Larsson 
076 633 48 17  
bo.erling.larsson1@gmail.com 
 
ViceÊordförande:  Bengt Hedström: 
021 41 26 37, 070 315 48 94  
hedstrom.bengt@gmail.com 
 
Sekreterare: Sven-Olof Lindström 
021 272 53,  070 532 16 43 
sol.lindstrom@gmail.com 
 
Kassör:  Kjell Karlsson 
070 811 17 36  
kjellgerhard.kk@gmail.com 
 
Ledamot:  Birgitta Andersson  
070 699 72 79  
birgittaprivate@hotmail.com 
 
Suppleant: Birgitta Ringström 
021 30 99 99, 070 217 34 33 
 
Suppleant: Wladislaw Knapik 
076 883 86 08  
 
Suppleant: Helena Lilja 
070 778 29 13  
 
Suppleant:ÊStaffan Söderbäck 
070 532 57 60  
 
Adjungerad,Êwebmaster 
Arne Gustafsson 
073 200 67 08 
arne.m.gustafsson@hotmail.com 
 
Tävlingskommittén,ÊTK: 
Bengt Hedström (sammankallande) 
Se styrelsen. 
 
 

Jan-Erik Elvén   
070 644 42 84  
 
Staffan Söderbäck 
Se styrelsen.  
 
Kjell Kristiansson 
021-30 15 20,  073 380 52 52  
 
Hedvig Knutsson 
073 642 70 33  
 
 
Marknadskommittén: 
Birgitta Ringström (sammankallande) 
(se styrelsen). 

Erik Nordesjö  073 933 97 07  

Birgitta Andersson (se styrelsen). 

Arne Gustafsson (se styrelsen). 

 
 

Handla i shopen och i  
kafeterian i Bellevue! 

SomÊ medlemÊ iÊ VTVÊ harÊ duÊ 10%Ê påÊ alla 
varorÊ iÊ shopen,Ê ävenÊ omsträngningÊ avÊ dinÊ
racket.Ê Y erligareÊ raba Ê påÊ standardsena! 
 
SomÊMedlemÊiÊVTKÊharÊdu,ÊviaÊmedlemskor-
tet,ÊÊ20Ê%,ÊsåvälÊiÊshopenÊsomÊiÊkafeterian. 

Seriespelet Våren -23 
StartarÊW4 

SeÊPreliminäraÊprogrammetÊsidanÊ8. 
 

Träningsspel W3 
StartÊmåndagenÊdenÊ16Êjanuari. 
SeÊpreliminäraÊprogrammet. 

Årsmöte  
OnsdagenÊdenÊ15ÊmarsÊkl.Ê14:00 

RödaÊrummet,ÊBellevue. 
Informa oner,Êföredrag,Ê 

prisutdelningarÊförÊhöstensÊspel,Ê 
dragningÊiÊmedlemslo eriet,Êfika! 

ÅretsÊVTV-are 
”Årets VTV:are” får en inteckning i 
den vandringspokal som överlämna-
des av styrelsen för Bellevue till 
VTV vid 10-års-jubiléet 1999. 
En pokal som skall vandra år efter 
år…..  Vederbörande får dessutom en 
miniatyrpokal att ställa hemma. 

ÅretsÊVTV:areÊdeÊsenasteÊåren: 

2017 Sven-OlofÊLindström 
2018 CurtÊFerding 
2019 Bo-ErlingÊLarsson 
2020 KjellÊKarlsson 
2021ÊÊÊÊHelenaÊLilja 

2022 BengtÊHedström 

 

Jubilarer 
 

januariÊ-ÊjuniÊÊ2023 

12/1 RolfÊEriksson  85Êår 
21/1 ArneÊMagnusson 85 
27/3 MorganÊBerg   75 
29/3 MeggieÊZabkar  75 
21/4 RosannaÊSemeraro 75 
28/4 TorstenÊNordberg 80 
21/5 StaffanÊSöderbäck 75 
24/5 BirgittaÊRingström 85 
26/5 BertÊPalmér  ÊÊ 95Ê 
11/6 HåkanÊHammarqvist 80 
25/6 MattÊMatele   85 
 
 
 

 

 

 

 

Juryns motivering: 

En person som 
- är en sann problemlösare, låg-
mäld men som vet vad han vill 
- är målinriktad, idérik och an-
svarstagande 
- varit verksam i styrelsen många 
år både som revisor, TK-ansvarig 
och numera som vice ordförande 
- organiserar och ansvarar för seri-
espel och veckoturneringar inom 
klubben 
- planerar och arrangerar utbyten 
med andra klubbar 
- är en administratör och organisa-
tör, vars kompetens sträcker sig 
över många områden 

Bengt Hedström 
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