PTKS på vikingatåg i österled mars 2012 – del 1
I fjol hade PTKS:s aktive lagledare, Björn Hjortsberg, gjort upp med sin motsvarighet i Helsingfors,B-O
Estlander HVS/Mäntti-Niskat, att föreningarna skulle mötas den 13 mars 2012 i en klubbmatch där
varje match skulle avgöras i bäst av tre set med tredje set som matchtiebreak.
Fyllda av förväntningar gav sig den svenska kontingenten iväg med Viking Lines ”Gabriella”
måndagen den 12 mars kl 16.45 mot Helsingfors.
I nedanstående fotokavalkad kan läsaren följa resans gång och utfallet av vikingatåget.

En av PTKS-arna har fått limousinetransport till
Londonviadukten av k h. Det är viktigt att alla är i
terminalen i god tid före avresan.

Vi talar då om Viking Lines båtar som har
Stadsgårdskajen som angöringsplats.

Välkomna till Viking Line!

Här väntar naturligtvis lagledaren Björn på de
sista (?) spelarna Nisse Nyström och Lennart
Nilsson. Men var är Gertrud och Viljo Aulio?
Björn ringer till Viljos mobil men får inget svar.

Strax intill väntar Bertil och Kerstin Persson samt
Ronny Olsson (sittande) på att Björn skall dela ut
hytt- och matbiljetterna.

Nu är alla – utom Gertrud och Viljo Aulio - med på
båten. Från hytten kan man se konturerna av
Danvikshem i fjärran.

Från hytten har redaktören för Sveriges
Tennisveteraner möjlighet att via sin dator följa
matchen i damsingel i Indian Wells-turneringen
mellan tyskan Angélique Kerber och amerikanska
Christina Mchale. Tyskan vann med 6-3, 3-6, 76(4). Jämn match som gav många tips om
planeringen av morgondagens matcher.

Nu är det dags att ladda inför nästa dags duster
på tennisbanorna. Björn har nöjet att vid sitt bord
få ta hand om från vänster Irene Billing, sig själv,
Kjell Nyström och Gun Alström.

Men smörgåsbordet måste naturligtvis förstärkas
med vätska m/senior. Dag Johnsson (sittande)
och Owe Nilsson (stående) ser till att maten
kompletteras på rätt sätt.

Från vänster Rein Tarmet, Britt Lindell, Stig Lindqvist, Ingvar Nilsson, Kerstin Lewerth och Fred
Blomson.

Och här njuter av alla läckerheter från vänster Jerry Norlin, Mia Lindberg, Ove Nilsson, Elisabet
Bogsten, Lill-Marit Andersson och Kurt Nyström.

Medan Lennart Arnell längst till vänster ägnar sig åt sin köttbit ser övriga – från vänster Bo Karlsson,
Ingrid Franek, Henrik Savelius, samt Conny och Meith Lindquist – till att skåla med och för varandra
och med fotografen.

Här är stämningen hög: Från vänster Karl Hobiger, Gunila Langius, Ronny Olsson, Nisse Nyström,
Lars-Erik Eriksson och Ulla Lindblad.

Inte kan vi väl klaga på stämningen vid detta bord heller? Från vänster Bertil Persson, Dag Johnsson
(som fick sin snaps), Lennart Nilsson, Margareta Olsson, Kerstin Persson och Ulla Wikner.

Medan Björn går runt och skålar med samtliga
bord (sex stycken = sex skålar)…

diskuterar de två ”klubbredaktörerna” Bo och Gun
hur en eventuell rapport från resan skall se ut.

Här är det en kort genomgång av vad som
kommer att gälla för morgondagen: Björn:” Ni
som spelar kl 11 skall vara först vid utgången och
åka med de första bilarna…”
Från vänster lyssnar Lennart Arnell, Henrik
Savelius, Conny Lindquist och Kjell Nyström noga
på vad Björn har att säga. (Irene Billing ser ut
som om hon anser att det finns andra värden i
livet!)

Medan Irene smakar på det goda vita vinet får
Björn den sedvanliga kramen av ordföranden
Gunila Langius för hans hittills utmärkta
förberedelser.

Fortsättning följer…

