PTKS på vikingatåg i österled mars 2012 – del 2!
Natten har varit stärkande med god sömn.
Nu skall vi visa våra finska vänner hur det svenska stålet biter.
I nedanstående fotokavalkad kan läsaren följa andra dagen och utfallet av vikingatåget.

Under nattens överfart till Helsingfors lyser en
vacker fullmåne över fartyget.

Medan morgonsolen får en trött resenär på
gott humör.

Frukosten är serverad.
Hovmästaren – som tog så bra hand om oss i går
kväll – är redan uppe och hälsar oss välkomna till
en nyttig frukost.

Vi har fått besked att lämna båten snarast efter ankomst kl 09.55 för att med våra finska vänners
bilar snabbt kunna ta oss till spelplatsen i Tali tennishall för spel kl 11.

Två av de som skall spela först – Nisse
Nyström och Bo Karlsson – står tillsammans
med lagledaren (vem annars?) längst fram i
kön för avträde – eller kanske det heter
avstigning.

Silja Lines färja har också anlänt Helsingfors
men har sin ankringsplats på andra sidan
vattnet.

Nu är det dags för snabb transport till
tennishallen. Men var är bilarna och var är
förarna?

Det finska veteranförbundets ordförande, Lars
Sjöman, har tagit på sig uppgiften att dela upp
svenskarna i fem fordon.

Väl framme vid Tali Tenniscenter tar den finska
klubbens allt-i-allo, Heli Lindqvist – heter hon väl?
– emot sin gamle vän Bertil Persson. Men även vi
andra får några välkomstord.

Nu skall det bli allvar. Den finske
tävlingsledaren, B-O Estlander, går
tillsammans med vår egen Björn Hjortsberg
igenom laguppställningarna. Några små
förändringar har skett i det preliminära
programmet.

Den finske singeltvåan har inte hört av sig varför
B-O Estlander tvingas sätta in sig själv i
singelmatch 2. Det får den svenske tvåan, Bo
Hemborg, till höger lida för. B-O visar hög kvalitet
i sitt spel.

Och nu några foton med i första hand svenska deltagare.

Från vänster Harriet Lundh, Bertil Persson,
Kerstin Lewerth, Gun Alström, Stig Lindqvist
och Sven Lundh.

.

Här blir Conny Lindqvist varmt omhändertagen
av Irene Billing och Kerstin Persson inför sin
dubbelmatch tillsammans med Ingvar Nilsson.
Men var är Ingvar?

Och här har ”det förlorade paret”, Gertrud och
Viljo Aulio, lyckligen kommit fram till
tennishallen efter sin händelserika resa via
Åbo. Läs mer nedan!

Här är Viljos version av vad som hände den 12 mars 2012
( min ”sekreterare” är i fjällen så jag får försöka åstadkomma något själv)
Det var så att vi satt hemma i lugn och ro, och väntade att de skulle ringa från Haga slott. Som ni
alla vet hade ”Vickan”, jag menar Kronprinsessan, namnsdag den dan, och att bli bjuden på en
kopp kaffe vore inte för mycket begärt. Medan vi väntade på hennes samtal gick tiden.
Plötsligt upptäcker vi att det är hög tid att ge sig iväg till Vikingterminalen. Vi hastar oss iväg och
är där kl 16.30. Vi blir naturligtvis lite förvånade när inga andra i gruppen är där. Vi hittar efter en
stund vakten som har våra biljetter bara för att av honom få veta att båten just har lagt ut! Ingen
chans att borda fartyget!
Det värsta var att vi inte kunde skylla på någon annan än oss själva (det hade varit skönt att skylla
på t.ex. Björn, men det kunde vi ju inte!). Vi som reser till Finland ett par ggr om året borde veta
när båten går. Något har vi dock lärt oss av det här missödet: Det går att ta sig till Finland fast
man har missat Helsingforsbåten kl 16.45. Det går nämligen en båt till Åbo samma kväll kl 20.00
och sen kan man ta bussen från Åbo hamn till Helsingfors dagen därpå.
Vi köper för egna pengar båtbiljetter Sthlm – Åbo liksom bussbiljetter Åbo – Helsingfors. (Onödiga
pengar, men vi får skylla oss själva). Tips: Stig av bussen vid Munknäs strax före Helsingfors, då
är ni bara 2-3 km. från Tali tennishall. Om någon av Er, kära tennisvänner, i framtiden råkar ut för
samma missöde, så har ni nytta av denna information om vårt äventyr.
Vad vi dock verkligen saknade var den trevliga samvaron på båten till Helsingfors, (vi har sett fina
bilder från den kvällen), men vi blev desto bättre mottagna i Helsingfors. Vi har aldrig fått så
mycket frågor och uppmärksamhet/medlidande som när vi träffade er i Tali Tennishall.
På hemvägen kunde vi utnyttja våra ”buffébiljetter” och frukostbiljetten drack vi upp som ” Irish
Coffee. (Den gick ner den med.)
Tennishälsningar Viljo & Gertrud (fortfarande i fjällen)
(Hjärtat slår för tennis, än så länge)

De här fyra damerna har i alla fulla fall fått
chansen att spela tennis. Från vänster Gun
Alström, Harriet Lundh, Gunila Langius och
Kerstin Lewerth.

Björn har föregått med gott exempel när har
tillsammans med Lennart Arnell till vänster
nästan vunnit sin match. Det blev i alla fall en
poäng efter resultatet 5-5, d.v.s. 1-1 i poäng.
Strålande!

Från vänster: Bertil Persson, Sven Lundh,
Lennart Nilsson, Lill-Marit Andersson, Mia
Lindberg och Harriet Lundh.

Beslutsamheten är stor både hos herrarna på läktaren (Bo Karlsson, Ronny Olsson och Ingvar
Nilsson) och hos damerna i damrummet (Ulla Lindblad och Elisabet Bogsten)!

Tävlingen avslutas med en gemensam lunch
nästan i klass med Viking Lines smörgåsbord.
Hur skall vi kunna bjuda igen? Och i så fall var i
MIK – hallen?

Under tiden vi äter börjar det snöa riktigt
ordentligt…..

… men det stör inte tävlingsledaren B-O som här
framför sitt varma tack för att PTKS-arna har
ställt upp på ett så ”generöst” sätt, speciellt vad
gällde poängräkningen.

Det är bara att konstatera att Helsingforsspelarna denna gång har haft turen på sin sida och
samtidigt acceptera att de just denna gång – på sin hemmabana – har spelat en aning bättre än
stockholmarna! Ett särskilt tack till
•
•

dels Dag Johnsson, Lennart Nilsson/Bertil Persson, Rein Tarmet/L-E Eriksson, Karl
Hobiger/Ronny Olsson, Conny Lindqvist/Ingvar Nilsson,
dels Lennart Arnell/Björn Hjortsberg och Ove Nilsson/Stig Lindqvist

som genom sina segrar resp oavgjorda matcher såg till att förlusten begränsades till överkomliga
12 – 18!

!
Björn hade tagit med sig vandringspokalen och kunde nu överlämna den till det segrande finska
laget med vänliga gratulationen. Han utlovade dock gruvlig hämnd som kommer att (i bästa fall)
tas vid nästa möte onsdagen den 13 mars 2013 i MIK-hallen.

Pertti Mannisto heter den finske spelaren till
vänster som hade vänligheten att köra bl a
Lennart Nilsson till höger från Tali Tenniscenter
till Viking Line. Vi fick lära oss många viktiga
detaljer om dagens moderna Finland.

.
Men nu har vi kommit till den viktiga delen som kallas ”social samvaro” under återresan. Även

om förlusterna på tennisbanorna snabbt är glömda så kan det behövas någon form av god mat
och dryck i ”a la carte” - matsalen för att helt förtränga dem. Så här gick det till:

Vid det här bordet har man kommit långt både vad gäller mat och dryck. Från vänster Rein
Tarmet, Margareta Olsson, Bertil Persson, Ove Nilsson, Mia Lindberg, Ulla Wikner, Kerstin
Persson, Sven och Harriet Lundh samt L-E Nilsson. Alla ser ut att vara nöjda med maten men
man kan ana en viss tveksamhet till att bli fotograferade.(Resultatet är dock enligt fotografens
mening strålande: Damerna är skönare än någonsin och herrarna ståtligare än vanligt!)

Här funderar man fortfarande på vad som skall beställas. Till vänster Karl Hobiger, Britt Lindell,
Meith Lindquist och närmast till höger Jerry Norlin (som redan tjuvstartat med en borre, öl och
kaviarstuvning [rysk?]) samt därefter Kurt Nyström, Kerstin Lewerth och Stig Lindqvist.

Vid samma bord - fastän från andra hållet – väntar närmast till vänster Irene Billing, Ingrid Franek
och Stig Lindqvist och närmast till höger Ronny Olsson och Conny Lindqvist på att hovmästaren
skall komma och ta upp beställningarna. Fint skall det vara!

Och ytterligare längre in i matsalen hittar vi resterande delar (i stort sett) av PTKS – resenärerna
med från vänster Lennart Nilsson, Henrik Savelius, Bo Karlsson, Nisse Nyström, Kjell Nyström,
Björn Hjortsberg, Dag Johnsson och Bo Hemborg. Här har man i alla fall bestämt sig för
huset/fartygets goda röda vin.

Men några av gästerna hoppar över matsedeln läckerheter (Chateaubriand med choronsås,
hälleflundra på papaya- och avokadosallad med puypuré, m fl rätter) och bestämmer sig för
fartygets hamburgare!! Och den smakar faktiskt inte alls dumt! Tvärtom väldigt god! Till halva
priset!

*****

Det är morgon onsdagen den 14 mars kl 09.30. Det är dags att säga adjö! Här Dag Johnsson till
vänster som tackar Björn Hjortsberg för en trevlig resa. Båda ser fram mot en ny resa till
Helsingfors om två år.

Vi lämnar Viking Lines färja i strålande solsken och med alla på ett gott humör.

Slutet gott – Allting gott!

