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Ordföranden  
har ordet 

  VTV-bladet nr 21 

     Juni 2022 

Hej alla tennisvänner! 

”Ur led är tiden” skrev Shakespe-
are för runt 450 år sedan. Rump-
nissarna i Ronja Rövardotter upp-
repade ”Varför är det på detta vi-
set” i filmatiseringen av Astrid 
Lindgrens bok. 

Det jag i första hand tänker på är 
naturligtvis Putins krig i Ukraina 
och i andra hand Covid-19 och 
pandemin som nu tack och lov 
tycks ha planat ut, till och med på 
väg att avta.  

Efter en seg vinter övergår nu vå-
ren till försommar. Blommor, träd 
och buskar är i full blom. Humlor, 
bin som surrar och nya fjärils-

sorter ser jag på mina promenader 
runt Malmaberg och Haga. Låt 
oss nu hoppas att Kung Bore hål-
ler sig i skinnet så att vi får ett bra 
frukt- och bärår. Inga frostnätter 
tack!                                                                                                                         
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Tack vare ett riktigt bra och tål-
modigt jobb av TK har vårt serie-
spel glädjande nog kunnat genom-
föras som planerat trots pandemin 
och med i stort sett lika många 
deltagare som ett vanligt år. En 
hel del matcher sköts upp p.g.a. 
Covid och skador men serierna i 
stort sett blev klara i tid. Vårens 
enda klubbutbyte hade vi med TK 
Hobby och matcherna mot Gävle 
och TOK Örebro hoppas vi kunna 
få till i höst i stället. Mer om hös-
tens planering hittar ni på annan 
plats i bladet.  

Utomhusbanorna på Bellevue 
blev klara för spel och träning 
andra veckan i maj. Måndagdub-
beln är igång med Drop-in från 
8.45. Tre banor är bokade mellan 
9-10.30. Våra tjejer spelar i första 
hand tisdagar på Blåsbobanan. 
Men några dyker även upp på 
Måndagsdubbeln. Själv gör jag så 
gott jag kan, stå-tennisen är nu 
småspring-tennis då mitt 
artrosknä blivit bättre tack vare 
daglig träning. Idag var vi några 
spelare i VTK:s H75-lag iväg till 
Upsala för spel i Svenska Tennis-
serien. Vi är runt femton från 
VTV som spelar veterantennis i 
olika serier för VTK.  

Årets Vårutflykt gick till Fröså-
kers brygga med program som 
visning av vikingabyn och 
skeppsmuseet, lunch samt kaffe 
och glass. Själv åkte jag iväg till 
Bohus-Malmön där jag är uppväxt 
och fick min första kyss i fotbol-
lens klubbrum då vi lekte Sanning 
eller Konsekvens. På öns tennis-
bana provade jag tennis för första 
gången och på den vägen är det. 
Oberoende av väder och vind 

skulle första doppet tas under 
Kristi Himmelsfärd. Då jag nu 
åker ner med min badtokiga  mel-
lansyster lär jag inte komma un-
dan utan det blir bara gilla läget 
att hoppa i det förmodade iskalla 
vattnet. 

Noterbart från årsmötet är att fyra 
nya hedersmedlemmar utsågs och 
att Kjell Karlsson återkommer 
som kassör. Välkommen tillbaka! 
En av våra revisorer, Bo Velén, 
kommenterade att vi har en god 
och stabil ekonomi trots ett för 
året negativt resultat á SEK 
11.728. Årets gäst var Camilla 
Älvegran från Svenska Kraftnät 
som höll ett mycket uppskattat 
och intressant föredrag. 

Snart är det dags att se framåt 
höstterminen och i första hand till 
seriespelet och någon form av 
”Uppstartstävling”. Tyvärr svårt 
att få till en bra gammal hederlig 
Veckoturnering på grund av få 
anmälningar de senaste åren. TK 
klurar och funderar och låt oss 
hoppas att dom hittar något nytt 
och kul. Har ni någon bra idé, 
dela med er till TK. Klubbutbyten 
som vanligt planeras och i höst 
blir det hemmamatch mot HVS 
Helsingfors. Spelas i Tyresö som 
vanligt. Hur det blir med teater-
resa eller annan kulturaktivitet är i 
skrivande stund oklart. MK fun-
derar och kommer med förslag. 
Tipsa gärna MK. 

Nu ser vi fram emot en skön som-
mar med tennis, golf och härliga 
bad. 

Glad sommar! 

                                      Bo-Erling  
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Nostalgi-rutan 

En old�mer bland puckar 

och bollar 

 En underbar vårdag i maj besökte 
vi Curt Ferding och hustrun Anita 
i deras trivsamma hem på Flora-

gatan. 

Vem kunde tro att en liten försko-
lekille i Oxelösund som vinglade 
fram på så kallade halvrör skulle 
bli en framgångsrik ishockey-

spelare. 
Från åren i Oxelösund har Curt 
två minnen. Det ena roligt, det 
andra tråkigt. Det tråkiga är när 
Curt i julklapp fått skridskor 
(halvrör), som fästes med band till 
pjäxor. Att som femåring tvingas 
att lära sig att åka skridskor var 
inte lätt. Många fall, många tårar 
och blåmärken. 

Det positiva minnet är när Curt 
varje vecka (?) skulle gå ner till 
fiskehamnen och köpa ett kilo 
strömming. Redan efter några 
veckor blev Curt kompis med en 
av fiskarna, så oftast kom han 
hem med såväl fisk som de 
pengar som han haft med sig. Gi-
vetvis blev mamma glad.   

När Curt var sju år flyttade famil-
jen till Nyköping. Redan i 10-

årsåldern började Curt idrotta, vil-
ket tog alltmer tid. På somrarna 
var det fotboll och på vintrarna 
ishockey. Han hade då fått 
”riktiga” skridskor. Som junior 
började framgångarna i Nykö-
pings AIK med flera vinster i ju-
niormästerskap (DM Söderman-
land). 
En av Curts bästa kompisar var 
Jan Carlzon, senare VD för SAS 
och författare till boken ”Riv Py-
ramiderna”. Redan då var Jan 
mycket ekonomisk och tjänade en 
slant på att skriva idrottsreferat i 
den lokala tidningen. Underlag till 
många artiklar fick Jan av Curt 
som informerade om matchresul-
tat, målgörare med mera.   

Redan som 16-åring gjorde Curt 
debut i NAIKs seniorlag i ishock-
ey. Men efter realexamen på 
Nyköpings läroverk ansökte Curt 
till tre olika Tekniska Läroverk. 
Valde av en slump Västerås? Eller 
var det för att göra det möjligt att 
spela ishockey i VIK? 

I augusti 1957 flyttade Curt in hos 
en polisfamilj. Hyrde ett rum via 
en annons och ett telefonsamtal.  
När Curt anlände med tåg till Väs-
terås var familjen bortrest, men 
nyckeln till huset låg i brevlådan. 
Sådant förtroende hade man för 
varandra på den tiden. 
Under de två första åren fortsatte 
Curt att spela ishockey och fotboll 
i NAIK. Med hjälp av 
”privatchaufför” pendlade Curt ca 
1000 mil under ett år. 

Sommaren 1959 skrev Curt på för 
VIK och det gick bra redan första 
året. Totalt blev det sju säsonger i 
VIK. I såväl ishockey som fotboll 
har Curt alltid varit försvarare. 
Hans styrka har varit förmågan att 
läsa spelet och i ishockey använda 
sin ”långa klubba”. Trots sjystare 
spel än idag men med sämre ut-
rustning lever Curt med ett par 
jacketkronor samt med en sned 
näsa. 
 

I början av 60-talet kom VIK två 
gånger trea i SM-slutspelet, inte 

minst tack vare värvningen av  
Lill-Lulle Johansson från Djurgår-
den. Många gånger mötte VIK 
och Curt storheter som Sven 
Tumba, Lasse Björn och Rolle 
Stoltz. Curts ishockeykarriär slu-
tade med fem roliga säsonger i 
Surahammar, där han blev lagkap-
ten och ”lärde” lovande tonåringar 
spela ishockey. Två säsonger var 
Surahammar i högsta serien. Det 
blev ishockeyns storhetstid i Sura-
hammar. 
 

Vid sidan av ishockey och skola 
hann Curt också med att skaffa sig 
en flickvän. Första mötet med 
Anita var på bussen som gick från 
Skiljeboplatsen ner till centrum. 
Curt hade några gånger sett en 
ung, vacker flicka stiga på bussen 
och åka till skolan. En gång pas-
sade Curt på att erbjuda henne sin 
sittplats, medan han själv stod och 
höll sig i en stolpe. Enligt Anita 
var bussen halvtom och Curt hade 
inte alls behövt resa sig! Mötet 
resulterade i att Curt nästa gång de 
sågs på bussen bjöd  in Anita till 
en fest (skutt) på Teknis. Curt som 
var kassör lovade Anita gratis en-
tré (2 kr). Kvällen slutade med en 
lång promenad hem till Östra 
Malmaberg.  

1958 sökte Anita till seminariet i 
Kristianstad. Under två år utbil-
dade hon sig där till småskollä-
rare. Kontakten hölls uppe via 
brev varje vecka. Anita skrev 
långa intressanta brev medan mina 
mest innehöll idrott. 

 1960 tog Curt sin ingenjörsexa-
men och Anita sin lärarexamen 
(exakt samma dag). 

Efter 15 månaders militärtjänst i 
Enköping började Curt på ASEA. 
Samtidigt förlovade de sig och på 
nyåret 1962 stod bröllopet. Man 
flyttade in i en lägenhet, men efter 
ett par år flyttade man till ett ked-
jehus samt 1977 byggde de en 
villa på Skälby. 1964 föddes so-
nen Niclas och 1968 föddes dot-
tern Kajsa. Känslan för boll har 

Stig Pennemo välkomnar Curt till VIK. 
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Damtennis 

Kort rapport från damerna 17/5 

VTV:s damgrupp fortsätter att 
utvecklas och försöker att utmana. 

Nytt för i år är att på tisdagar har 
vi haft två grupper som spelar se-
riespel inomhus i Bellevue. Åtta 
respektive sex damer deltog i 
detta damdubbelspel. Flera damer 
har uttryckt sin belåtenhet med 
detta och tycker det är roligt med 
lite utmaning.  

På måndagar och torsdagar har vi 
som tidigare haft både singel- och 
dubbelspel.  

Dessutom har en efterlängtad 
mixgrupp startat i seriespelet med 
sex deltagare. 

Utesäsongen på Blåsbobanan har 
precis kommit igång. Där spelar 
man efter ett schema uppgjort av 
Hedvig Gray. 

Säsongen avslutas med en tennis-

resa till Hunnebostrand. Cia Zaar 
och Titti Eriksson arrangerar och i 
dagsläget är 12 damer inbokade.  

I augusti planeras en fortsättning 
på Hallsta cup. 

 

       Hedvig Gray, Birgitta Ringström,  
       Birgitta Andersson och Helena Lilja. 

gått i arv till barn och barnbarn. 
Både Niclas och Kajsa var duk-
tiga i tennis. Niclas båda döttrar 
har som juniorer haft stora fram-
gångar med vinst i såväl SM som 
i den årliga ”Kalle Anka” turne-
ringen. Kajsas son Casper, som 
idag är 25 år har sex SM-guld 
med sitt IBF Falun i innebandy. I 
december 2021 blev han dessu-
tom världsmästare i Helsingfors. 
I januari 2022 firade Curt och 
Anita 60-årig bröllopsdag. 

Curt blev ASEA/ABB trogen och 
under sina 42 år hade han elva 
olika befattningar med höjdpunk-
ten att under två år arbeta på ett 
mindre ABB-bolag i USA. Före-
taget låg ca 1 timma från New 
York och arbetet innebar många 
spännande resor såväl inom som 
utanför USA. Från början arbe-
tade Curt med utvecklingsarbete 
följt av konstruktionsarbete men 
längsta tiden (från 1972) har Curt 
arbetat med försäljning i olika 
former. Vid sidan av arbetet har 
Curt under några år tränat VIKs 
juniorlag i ishockey och tillsam-
mans med Curt Lundmark star-
tade han VIK Oldtimers, en före-
ning för ishockeyspelare som ef-
ter sin karriär vill fortsätta träffa 
kompisar och leka med klubba 
och puck. 

Efter ishockeyn testade Curt på 
tennis främst med utomhusspel på 
Fridnäs. Från 1975 hade han även 
ett abonnemang på Bellevue in-
omhusbanor. 2003 gick Curt i 
pension och blev medlem i VTV, 
där har han ett oslagbart (?) re-
kord i dubbel klass 1 med 23 
vunna terminer. 

Sedan 1966 har familjen Ferding 
sommarhus i Båstad, där Curt trä-
nat tennis och spelat i turneringar 
bl.a. Skummeslövspelen. Några år 
spelade han i ett av VTKs vete-
ranlag med bästa resultat trea i 
SM. Sedan mitten av 80-talet spe-
lar Curt golf med varierande 
framgång. Men i mitten av 90-

talet var Curt nere på singelhandi-

cap (9,3). Var länge medlem i 
Ängsö GK, men är numera med-
lem i Laholm GK. 

Vid sidan av all idrott är Curt 
även ”diplomerad” blodgivare, 
vilket innebär att man har gett 
blod under minst 50 år. Totalt har 
Curt givit blod ca 160 gånger och 
därmed hjälpt till att rädda många 
liv. 
Som pensionärer har Curt och 
Anita ideellt arbetat för Brottsof-
ferjouren som Vittnesstödjare på 
Västmanlands Tingsrätt. Under ca 
10 år tjänstgjorde de en halvdag i 
veckan med att informera vittnen 
och drabbade personer så kallade 
målsägare. Lärorikt och intressant 
efter 42 år inom industrin. 

2018 utsågs Curt till Årets VTV-

are med motiveringen: 
 - Är en person som är  sympatisk 
och slitsam, inte bara i tennis utan 
också på den hårda och kalla 
ytan.  
 - en person som under många år 
reviderat klubbens ekonomi på 
bästa sätt.  
 - en person som under många år 
idrottat på en hög nivå. 
 -en person som vunnit flest vins-
ter i VTV:s dubbelserier. 

 

Trots åldern försöker han fortfa-
rande spela i VTV:s dubbelserie.  

Birgitta Ringström+Birgitta Andersson. 

Curt med VTV-priser. 

Flitiga spelare på Blåsbo. 



4 

 

VTV:s årsmöte den 29 
mars 2022 i Röda rum-
met i Bellevue, samman-
fattning. 

Ett ordinarie årsmöte genomför-
des den 29 mars med 22 närva-
rande medlemmar. Mötet öppna-
des av ordförande Bo-Erling Lars-
son som hälsade alla välkomna.  

Bo-Erling började med att hålla 
en tyst minut för Ulla Norén och 
Göran Gustafsson som gått bort 
under 2021.  

Billy Forsberg valdes som mö-
tesordförande och S-O Lindström 
som sekreterare.  

Följande personer valdes till sty-
relse och kommittéer: 

Bo-Erling Larsson    Ordförande 
på ett år (omval) 

Sven-Olof Lindström  Ordinarie 
styrelseledamot på två år (omval) 

Kjell Karlsson      Ordinarie 
styrelseledamot på två år (nyval) 

Bitgitta Ringström   Styrelse-

suppleant för ett år (omval)  

Helena Lilja    Styrelsesuppleant 
för ett år (omval)  

Wladyslaw Knapik       Styrelse-

suppleant för ett år (omval)  

Staffan Söderbäck       Styrelse-

suppleant för ett år (omval)  

Bo Velén  Revisor för ett år 
(omval) 

Hans Cederqvist   Revisor för 
ett år (omval) 

Kjell Kristiansson  Valbered-
ning för ett år (omval och sam-
mankallande) 

Mia Wengelin   Valberedning 
för ett år (omval) 

Folke Lindqvist  Valberedning 
för ett år (omval) 

Bengt Hedström   Tävlings-
kommittén för ett år (omval och 
sammankallande) 

Staffan Söderbäck   Tävlings-
kommittén för ett år (omval) 

Jan-Erik Elvén Tävlings-

kommittén för ett år (omval) 

Kjell Kristiansson  Tävlings-
kommittén för ett år (omval) 

Hedvig Gray        Tävlings-
kommittén för ett år (nyval) 

Birgitta Ringström    Marknads-
kommittén för ett år (omval och 
sammankallande)  

Arne Gustafsson    Marknads-
kommittén för ett år (omval)  

Erik Nordesjö         Marknads-

kommittén för ett år (omval)  

Birgitta Andesson  Marknads-
kommittén för ett år (nyval)  

 

Bengt Hedström och Birgitta An-
dersson har ett år kvar som ordi-
narie styrelsemedlemmar. 

Styrelsens verksamhetsberättelse, 
som finns på hemsidan, godkän-
des utan frågor. 

Bo Velén kommenterade att före-
ningen har en god och stabil eko-
nomi även om det ekonomiska 
resultatet för  2021 är negativt  
(-11.728 kronor). 

Revisorerna tillstyrkte och årsmö-
tet beviljade styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för det gångna  
räkenskapsåret.  

Medlemsavgiften för 2023 kom-
mer fortsatt att vara 200 kr. 

Den kommitté som har att utse 
”Årets VTV-are 2022” består av 
Helena Lilja, Kjell Karlsson och 
Bo-Erling Larsson. Helena Lilja 
utsågs att vara sammankallande. 

 

Årsmötet beslutade att utse föl-
jande hedersmedlemmar (90 år 
fyllda): 

- Nils Almgren 

- Ingemar Berg 

- Gunnar Hardeborn 

- Hans Stackegård. 

Avtackning av Jan Pettersson 

Jan Pettersson var inte närvarande 
vid årsmötet. Bo-Erling lämnade 
över en blombukett, avsedd för 
Janne, till John-Olof Persson som 
lovade att se till att den kommer 
till Janne, som ett tack för hans 
fina jobb inom styrelsen. 

På hemsidan finns hela Årsmötes-
protokollet 

Konstituerande styrelsemöte 

Vid det konstituerande styrelse-
mötet valdes: 

Vice ordförande Bengt Hedström 

Kassör  Kjell Karlsson 

Sekreterare Sven-Olof Lindström 

Web master Arne Gustafsson och 
adjungerad till styrelsen 

Informationsmöte I direkt anslut-
ning till årsmötet var det ett in-
formationsmöte och dragning på 
jubileumslotteriet.  

Gäst var Camila Älvegran från 
Svenska kraftnät.  

Dragningen i medlemslotteriet 
gav följande vinnare: 

500 kronor 
Stig Andreasson 

Curt Ferding. 

200 kronor 
Per Eriksson 

Margareta Burell 
Carl-Olov Ericsson,  
Bo Johansson  
Arne Gustafsson. 

Referatet från föredraget fick  
tyvärr inte plats. Se hemsidan 

www.vtv-vasteras.se  >  DETTA 
ÄR VTV > Möten 
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Har du ny e-postadress? 

Har du bytt e-postadress så sänd uppgift 
om din nya adress till kassören  
Kjell Karlsson (se hans e-postadress i  
Kontaktrutan!). 

Detta nummer av VTV-bladet  
innehåller åtta sidor! 

Erik Nordesjö, medlem i 
MK, Marknads-komm. 

Född och uppvuxen i Kramfors,. 
Studenten i Eksjö. Civilingenjör 
via Chalmers i Göteborg. 

Därefter sysslat med kärnkraft 
väsentligen hela mitt yrkesliv. 
Mestadels jobbat med exportaffä-
rer, vilket medfört ett otal utlands-
resor under årens lopp. 

Under stora delar av 80- talet ut-
lands-stationerad med min familj: 
Två år vardera i Mexico City, To-
kyo respektive Pittsburgh. Nu-
mera jobbande som konsult några 
timmar i veckan för kärnkraft-
verket i Forsmark. 

Änkling sedan länge, därefter 
några olika relationer. Jag har två 
döttrar och en son och för närva-
rande sex barnbarn. 

Jag bor i hus i Västerås samt har 
ett hus i Spanien. Tillbringar där-
för ett antal veckor i Spanien höst 
och vår, plus normalt stora delar 
av sommaren. 

Spelar tennis både i Västerås och i 
Spanien. Tennisen borde vara en-
bart en trevlig motion, men i mitt 
fall medför det även frustration. 
Något omoget blir jag för arg på 
mig själv när det blir fel, vilket 
inträffar ack för ofta. 

Är Leksandssupporter (dvs hock-
eylaget), vilket också ofta kan 
medföra en hel del frustration.  

Vårutflykten till  
Frösåkers Brygga och 

Skeppsmuseum 

Tisdagen den 24 maj ordnade Bir-
gittorna årets vårutflykt. 18 delta-
gare samlades vid Frösåkers 
brygga kl. 12. Därefter vandrade 
vi upp till det magnifika vikinga-
huset. Värden John-Erik Kockum 
hälsade oss välkomna och berät-
tade om huset. Sedan intog vi en 
matig lunchmacka. Efter detta 

Måndagsdubbeln ute 

Tre utebanor (1:an, 2:an och 3:an) 
är reserverade för VTV, måndagar 
9:00 - 10:30 på Bellevue.  

Spontan samling c:a 8:45 för upp-
delning i lag. Därefter bokas och 
betalas i receptionen! 

Bana 4 byggs just nu om till en 
hardcourtbana, och bana 5 till-
kommer senare (också hardcourt). 

Ytterligare info finns på hemsidan  
www.vtv-vasteras.se 

             Arne G. 

vandrade vi ner en annan väg mot 
samlingsplatsen igen, under led-
ning av John-Erik. Han berättade 
under färden om alla husen, det 
påbörjade spa-bygget, köksträd-
gården med örter och olika träd 
och mycket annat. 

Väl nere berättade han om alla 
gamla skepp och båtar och det 
krävande underhållsarbetet varje 
år. Höjdpunkten blev sedan ett 
besök på den gamla koggen ”Rote 
Teufel”. 

Sedan fick kaffe och hemgjord 
glass i det vackra vädret avsluta 
den lyckade utflykten. 

Jubileumslunchen  

22 jubilarer (som fyllde 75, 80, 85 eller 90 under 2021) bjöds den 23 
mars på en utmärkt tre-rätters lunch på Tranellska Gymnasiets restau-
rangskola. Alla inbjudna kunde tyvärr inte komma. Men de närvarande 
var mycket nöjda med arrangemanget.                                                                               

  De närvarande fr,v.: Seth Erlandsson,  Gunnar Stendahl,  Margareta Wallin, 
  Lars-Erik Högberg, Siv Södergren, Jan Rudberg, Bengt-Olof Moberg (kunde inte    
  komma förra året), Bo Lindman, Stig Andreasson, Kjell Sahlin, John-Olof Persson, 
  Bo Ek.       
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VTV har nu 147 medlemmar varav 
nio hedersmedlemmar: 
 

Sif Kallin, Bert Palmér,  
Sven Torstensson, Kalle Englund, 
Ivar Ringqvist, Nils Almgren,  
Ingemar Berg, Gunnar Harde-
born, Hans Stackegård. 

slag närmast flaggan på nionde 
hålet. Folkes boll stannade 7,28 m 
från hål. 

Bengt Hedström tackade Kjell för 
en fint genomförd tävling och till-
lade att han gärna får chansen att 
arrangera nästa års tävling. För 
denna ligger kanske Fullerö GK 
bra till för att stå som värd? 

Trevlig sommar önskar  

Sol Lindström 

Sekreterare i VTV 

VTV-Mästerskapet i golf  
Årets golfmästerskap, som spela-
des på Tortuna GK den 31 maj, 
var det nionde i ordningen. Kjell 
Söder påpekade att det var den 
första tävlingen som spelades på 
annan bana än Skerike GK eller 
Västerås GK och att vi alla spe-
lade från röd tee. Vi var 23 spelare 
som kom till start, 
antalet kunde varit 
betydligt högre om 
inte tävlingen kolli-
derat med damgrup-
pens tennisresa till 
Hunnebostrand.  

Första start var kl. 
11.00 med lätt regn. 
Vädergudarna var 
med oss och det 
blev ytterst lite regn 
under dagen och ett 
bra golfväder för oss 
alla.  

Dagens vinnare blev 
Staffan Söderbäck 
som gick runt på 69 nettoslag 
(slaggolf). Staffan berättade att 
han fick en kalasstart med birdie 
på första hålet och lyckades även 
med ytterligare en birdie på hål 
elva. Han kunde inte minnas att 
han gått en runda där alla utslag 
med drivern hade varit klockrena.  

Pokalen med namnen på vinnarna 
är helt fylld, varför pokalens fot 
kommer att förlängas så att pla-
ketten med Staffans och framtida 
vinnares namn kommer att få 
plats. 

Curt Ferding kom på andra plats 
med 72 nettoslag och tredje plats 
gick till Lars Rydman med 75 net-
toslag. På plats 4, 5 och 6 hade 
samtliga 78 nettoslag, övriga spe-
lares resultat varierade från 79 
upp till 99 nettoslag. 

Kjell Söder hade som vanligt fått 
ihop ett fint prisbord med vinster 
från Bellevue, Tortuna GK och 
sponsring från VTV så att vi alla 
fick ett pris. 

Folke Lindkvist fick pris för ut-

En nöjd Staffan Söderbäck med  
segerbucklan.  Arrangören Kjell Söder 
hade raggat ihop ett imponerande pris-
bord. 

Foto:  Sven-Olof Lindström, SOL. 

D1:Tommy Tegelgård  
D2: Kjell Kristiansson  
D3: Bengt-Göran Stål 
D4: Kent Lundqvist  
DD1: Meggie Zabkar 
DD2: Mia Wengelin 

Mix: Glenn Linder 
 

Som framgår av listan vann 
Tommy Tegelgård både S2 och 
D1 samt vår nya medlem och 
”debutant” Kent Lundqvist S5 
och D4. Glenn Linder vann Mix 
med Hedvig Gray på andra plats. 
 

Intresset för Veckoturneringen 
Vecka 3 var tyvärr inte lika stort. 
Endast 18 spelare ställe upp vilket 
räckte till att tre lag med tre dub-
belpar. Nytt för i år var att ett av 
dubbelparen var ett mixpar. Vann 
gjorde Lag B med 

 Meggie Zabkar+Lasse Högberg, 
Jozef Stern+Bosse Palo,  
Arne Gustafsson+Bertil Knutsson. 
 

Det blev bara en klubbmatch då 
TOK Örebro beslutat att tillsvi-
dare ställa in sina matcher och vår 
hemmamatch mot Gävle TK flyt-
tats till i höst. Vi vann bortamat-
chen i Eskilstuna mot TK Hobby 
med 8-4. I vanlig ordning var det 
trevlig stämning, och den avslu-
tande lunchen hade Hobby ”lyxat” 
till  hos Golfklubbens restaurang i 
nya klubbhuset. 
 

På årsmötet fick TK en ny leda-
mot i Hedvig Gray. Vi gubbar i 
TK hälsar Hedvig hjärtlig väl-
kommen och hoppas att TK också 
skall kunna bidra till utvecklingen 
av damtennisen inom VTV. 

      TK/Bengt 

Några ord från TK 

 

Vi har haft ett glädjande stort del-
tagande i vårens seriespel. Fem 
singelgrupper med 34 deltagare, 
fyra dubbelgrupper med 44 delta-
gare, två damdubbelgrupper med 
14 deltagare och en mixdubbel-
grupp med åtta deltagare. Dessu-
tom har vi 17 gentlemän i Royal 
League. Här finns lista över serie-
segrarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1: Bernt Myrberg  
S2: Tommy Tegelgård  
S3: Bo-Erling Larsson  
S4: Lars Lindqvist  
S5: Kent Lundqvist 
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Kontaktrutan 

 

Styrelsen: 
Ordförande: Bo-Erling Larsson 

0766-33 48 17  
bo.erling.larsson1@gmail.com 

 

Vice ordförande:  Bengt Hedström: 
41 26 37, 0703-15 48 94  
hedstrom.bengt@gmail.com 

 

Sekreterare: Sven-Olof Lindström 

272 53,  0705-32 16 43 
sol.lindstrom@gmail.com 

 

Kassör:  Kjell Karlsson 

0708-11 17 36  
kjellgerhard.kk@gmail.com 

 

Ledamot:  Birgitta Andersson  
0706-99 72 79  
birgittaprivate@hotmail.com 

 

Suppleant: Birgitta Ringström 

30 99 99, 0702-17 34 33 

 

Suppleant: Wladislaw Knapik 

0768-83 86 08  
 

Suppleant: Helena Lilja 

0707-78 29 13  
 

Suppleant: Staffan Söderbäck 

0705-32 57 60  
 

Adjungerad, webmaster 

Arne Gustafsson 

0732-00 67 08 

arne.m.gustafsson@hotmail.com 

 

Tävlingskommittén, TK: 
Bengt Hedström (sammankallande) 
Se styrelseledamöter. 
 

 

Jan-Erik Elvén   
070-6444284  
 

Staffan Söderbäck 

0705-32 57 60  
 

Kjell Kristiansson 

021-30 15 20,  0733-80 52 52  
 

Hedvig Gray 

0736-42 70 33  
 

 

Marknadskommittén: 
Birgitta Ringström (sammankallande) 
(se styrelsen). 

Erik Nordesjö  0739-33 97 07  

Birgitta Andersson (se styrelsen). 

Arne Gustafsson (se adjungerad). 

 

 

Handla i shopen och i  
kafeterian i Bellevue! 

Som medlem i VTV har du 10% på alla 

varor i shopen, även omsträngning av din 

racket. Y"erligare raba" på standardsena! 

 

Som Medlem i VTK har du, via medlemskor-

tet,  20 %, såväl i shopen som i kafeterian. 

Seriespelet Hösten -22 
Startar W38  

Se vidare i Prel. Programmet på sid. 8 

 

Veckoturnering W37  
Start måndagen den  12 sept. 

Se preliminära programmet på sid. 8 

Medlemsmöte  
Onsdagen den 14 september kl. 14:00 

Röda rummet, Bellevue 

Informa�oner, dragning nr 2 i  

medlemslo"eriet, fika m.m. 

Årets VTV-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. 

Årets VTV:are de tre senaste åren: 
 

2019 Bo-Erling Larsson 

2020 Kjell Karlsson 

2021    Helena Lilja 

- Är positiv, viljestark och hjälpsam 

- Arbetat som förtroendevald inom VTV 
de senaste sju åren 

- Byggt upp och synliggjort damsektion-
en inom föreningen 

Inspirerar och utvecklar damtennisen 
inom föreningen och verkar så att alla 
syns och trivs 

- Planerar verksamheten och ansvarar för 
medial och digital information 

- Utvecklat samarbete och utbyte med annan 
tennisförening och dess damsektion 

 Redaktionskommittén: 
 Bo-Erling Larsson 

 Sven-Olof Lindström 

 Bengt Hedström 

 Birgitta Ringström 

 Helena Lilja 

 Birgitta Andersson 

 Wladyslaw Knapik 

 Erik Nordesjö 

 Staffan Söderbäck 

 Arne Gustafsson 

 

 Redaktör och layout: Arne Gustafsson 

 

Jubilarer 

 

juni - dec. 2022, 

 

4/6  Christer Adesand  75 år 

14/6  Kirsti Högberg   75 

22/6 Wladislaw Knapik  75 

2/7   Bo Johansson   85  

16/9 Kurt Axelsson   80 

11/10 Gunnar Lundquist 85 

4/11 Staffan Kjerrström 80 

5/11  Hans-Erik Johansson 75 

10/11  Christina Zaar   75 

10/11 Tommy Persson  75 

30/11 Helena Lilja   75 

2/12 Göran Söderholm  80 

21/12 Gustav Nordenstam 75 

22/12 Thor Gjörvad   75 

Julbuffé 
fredagen den 16 december 
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