
Match PTKS – VästeråsTennisveteraner  

onsdagen den 29 november 2017 

 

Onsdagen den 29 november var reserverad för den årligen återkommande matchen mellan de 

två veteranföreningarna i Stockholm och Västerås. Det blev en bussresa till Västerås som 

ingen av deltagarna från PTKS kommer att glömma! 

Redan nu visar jag ett foto från bussresan som ganska väl beskriver den oförglömliga 

händelsen: Vår bussförare blev sjuk under färden vilket medförde att bussen gav sig ut i 

terrängen. Att både föraren och vi resenärer överlevde utan fysiska skador är helt enastående! 

  

Men mer om detta senare i rapporten! 

***** 

Som vanligt inför en resa till Västerås eller Örebro gäller det för PTKS-spelaren att vara morgonpigg! 

 

Och bygga upp fysiken på lämpligt sätt med hjälp av filmjölk samt smörgås med kaviar och rökt 

salami. Kaffet väntar på sin viktiga uppgift: Skall se till att spelaren blir pigg och vaken! 



 

På TV konstaterar man att Nordkorea förbereder sig för kärnvapenkrig mot USA. Och vår egen 

stjärnmålvakt i ishockey, Henrik Lundqvist, har haft en besvärlig kväll!    

  

Fortfarande är det mörkt ute men utomhustemperaturen är behagliga +5 grader C! 

  

Sist men inte minst – kan jag se ut så här? Tveksamt – men godkänt! 

 



På väg mot bussen konstaterar jag att bor längst upp i seniorhuset – bilden till vänster. ”Slutstationen” 

Danvikshem ligger strax inte seniorhuset – bilden till höger. Allt är väl förberett för en fortsatt 

tenniskarriär! 

   

Men som vanligt har man vissa svårigheter att ta sig ner till hållplatsen för buss 402 till Slussen! 

   

Jag är ute i god tid – 6 minuter till nästa buss. Och klockan är sex minuter i åtta! Men det är många 

som ”slåss” för en plats på bussen. Vi brukar dock som regel komma med. Även denna gång!  

   

Jag njuter alltid av att med 402-an i bussfilen passera alla ensamma bilförare som köar i de två filerna 

för bilar. För oss i bussarna är det en restid i minuter medan bilförarna får räkna med en halv- alt hel-

timme i kö! 

 



Framme i Fruängen med tunnelbanan. Sista sträckan kan man ibland få lyxa med att sitta ensam i 

egen vagn. 

 

Inte långt kvar. Bara att passera centrum med uraffären och bankautomaterna till vänster och 

systembolaget till höger – öppnar dock ej förrän kl 10:00!  

 

Igenom den lilla tunneln och över den blöta gångstigen fram till fotbollsplanerna innan vi ser bussen 

väntande på oss och den förväntade trevliga bussresan till Västerås!  

    

 

 

 



Och här väntar vår trevlige bussförare Henrik på oss för att hjälpa oss packa in våra tennisväskor i 

bagageutrymmena innan han sätter sig vid ratten för avfärd. 

 

Väl uppe i bussen klär Gun Eriksson, Karin Romander med ”Ulla” som biträde av deltagarna de SEK 

200 som det kostar att åka med bussen till och från Västerås. Inga problem! 

 

Samtidig håller lagkaptenen Björn Hjortsberg på med att dela ut sitt spelschema till spelarna. Fotona 

nedan visar spelarnas stora intresse att få veta när och med vem de skall spela. 

  

Från vänster Kjell Nyström, Rune Svahn, Björn 

själv och Kurt Nyström.  

Från vänster Lasse Carlsson, K-G Ekfeldt och 

Rolf Häggström. 

Björn avslutar utdelningen av sina papper med att påminna om vår spelstyrka. ”Vi är bäst”! 

  Rune Svahn håller helt med! 



Här kopia av Björns spelschema. 

 

Klockan är 09:02. Vi är på väg. Regn och rusk men en bra buss och en skicklig bussförare ser till att 

allt fungerar väl. Björn längst fram till höger. 



 

***** 

Klockan är 10:40. Det har hänt det som bara inte får hända!  

Bussföraren har svimmat och vi har hamnat långt ut på fältet vid sidan om E18 förbi Enköping. De 

flesta av oss har lämna bussen genom bakre utgången. Kvar i bussen är endast den tidigare 

avsvimmande bussföraren Henrik och Hans Rosén som tar hand om föraren på bästa sätt i avvaktan 

på räddningstjänst och polis som Björn har kontaktat via 112. 

 

Och nu är de flesta av oss ute ur bussen och väntar på en ny buss fvb till Västerås! 



  

Men vilken tur vi har haft! Hade föraren svimmat några sekunder tidigare hade vi kört av vägen strax 

före det extra vägräcket vid underfarten! Det kunde ha blivit ett totalstopp med katastrofala följder för 

passagerarna.  

 

Tur skall man ha! Eller finns det högre makter? 

 

Siste man att lämna olycksbussen är som sig bör lagkaptenen Björn! 



  

Nu väntar vi bara på den extra bussen. Och där kommer den!  

 

 

Bara att embarkera! 

 

  

Björn ger nya besked. Vi är mer än en timme försenade.  



 

Hej då E18 – nu försöker vi bara se framåt!  

(Kolla diket! Bussen var på väg att välta till höger när vi körde ner i diket – men otroligt nog fanns det 

en sten/tuva(motsv) på höger sida av diket som vände bussen rätt!)     

Massmedia har fullt upp! 

  

  

Vägen avstängd till kl 16:00? Nej, det blev snabb ändring till kl 12:00!  



Äntligen… 

 

Och här väntar VTV:s tävlingsledare, Kjell Söder. 

 

Björn beskriver ”levande” vad som hänt med buss och bussförare. 

 



Det blir helt naturligt omkastningar både vad gäller spelare, tider och platser. Men på bana 1 möts 

Staffan/Söderbäck/Curt Ferding VTV och Göran Wadmark/Hans Meijer PTKS. VTV-veteranerna är de 

säkrare spelarna och vinner med 7-4 och får poängen 1-0. På bana 4 möts Christer Adesand/Thor 

Görvad VTV och Nils Nyström/Hans Rosén PTKS (närmast kameran). 

 

 Nils och Hans kämpar väl mot ett övermäktigt motstånd. Resultat: VTV-vinst med 10-3. Poäng 1-0. 

I matchens enda damdubbel blir det PTKS-vinst genom Karin Romander/Ulla Nordström mot Louise 

Lundqvist/Margareta Wallin. En jämn match men seger med siffrorna 4-3. Här före matchen en 

blandad uppställning med från vänster Karin, Margareta, Ulla och Louise. Grattis Karin/Ulla!   

 

 Lagledaren Björn hade valt att ställa upp i den ena av de två mixedmatcherna. För säkerhets skull 

hade han valt att spela med den skickliga Gun Eriksson. De visar under matchen mot VTV:s mixedpar, 

Louise Lundquist/Rutger Södergren ett mycket säkert och kraftfullt spel. Speciellt Gun lyckas vid flera 

tillfällen få in helt avgörande både forehands- och backhandspasseringar som lägger grunden till den 

säkra/överlägsna segern med siffrorna 8-1! Bra insats, Gun/Björn!  



 

Denna mixedmatch avgjordes på bana 5. På bana 6 mötte Lars Telander/Kjell Nyström VTV:s Lasse 

Högberg/Gunnar Stendahl. Lars/Kjell tog ledningen med 6-0 och ansåg väl att matchen var över och 

tillät VTV-spelarna vinna återstående fyra games innan matchen var slut. Lars tar en välbehövlig paus 

medan Kjell - som vanligt – tackar med några vänliga ord till motståndarna. Både Kjell och Lars är 

goda föredömen vad gäller sportlighet på och vid sidan om tennisbanan.    

 

Som vanligt spelades det fyra singelmatcher. Torsten Pettersson VTV mötte Rune Svahn PTKS, 

Staffan Söderbäck VTV mötte Ulf Walldén PTKS, Peter Kirs VTV mötte Lasse Carlsson PTKS och 

Glenn Linder VTV skulle möta Kjell Nyström PTKS. Genom bussolyckan hade det blivit förändringar i 

spelschemat. När det var dags för Kjell att möta Glenn Linder var han fortfarande på banan i dubbel. 

VTV:s och PTKS:s lagledning kom överens om att K-G Ekfeldt skulle ersätta Kjell i singelmatchen. Det 

blev en fascinerande match mellan ”bollväggen” Glenn och ”torpeden” Kalle. Kalle försökte och 

lyckades inledningsvis slå hål på Glenns försvarsspel. Varje game tog dock ca tio minuter. När 

speltiden var i det närmaste slut ledde Glenn med 3-2 och hade egen serve. Tävlingsledaren beslöt att 

det gamet skulle slutspelas innan han blåste i pipan. Kalle hade fyra fördelar till 3 – 3. Men Glenn 

lyckades få tillbaka bollen alla fyra gånger till juice. Glenn hade själv tre fördelsbollar till 4-2. På 



Glenns tredje fördelsboll lyckades han i ett trängt läge få iväg en retur som touchade sidolinjen utom 

räckhåll för Calle. VTV-vinst med 4-2! Osis, Calle! 

 

  

I matchen mellan Torsten Pettersson och Rune Svahn var det klar ledning för Torsten till höger nedan 

redan från början. Även om Rune höjde sitt spel blev det VTV-seger. 5-2. 

    

I singelmatch nr 1 visade Peter Kirs upp ett spel av högsta klass. Lasse Carlsson hade svårt att 

koncentrera sig efter bussolyckan och kunde inte följa med i Peters tempo. Klar VTV-seger. 

 

 



 

 

Några som kunde vara nöjda med sin insats idag var Hans Meijer och Kurt Nyström. Att efter en jobbig 

bussresa gå ut på plan och vinna en 50-minutersmatch med 11-2 är verkligen berömvärt! 

 

Calle Ekfeldt tvingades efter sin singelmatch mot Glenn Linder på nytt ut på tennisbanan i och med att 

han var uppsatt med undertecknad i herrdubbel. Han kämpade liksom jag men båda hade vi svårt att 

få grepp på motståndarnas (Leif Hedblad/Kjell Jansson) spel. Förlust med siffrorna 4-7. 

 

Det par som genom ett oavgjort resultat (6-6) såg till att slutsiffrorna i matchen mellan VTV och PTKS 

skrevs med 0,5 var Agneta Lund/Håkan Färm! 

.  

All heder! 



Det officiella slutresultatet finns här: 

VTV - PTKS 29/11 2017 Spelresultat. 

Antal matcher 15 st (1 DD, 2 MIX, 4 HS och 8 HD) Tävlingsledare Kjell Söder 

(OBS! Det finns vissa fel i denna tabell! De för mig hittills kända är rättade med rött!) 

Tid Bana Match VTV  PTKS Resultat Poäng 

11:00 1 HD 1 Staffan Söderbäck/Curt 

Ferding 

- Göran Wadmark/Berndt 

Casserborg 

7-3 1-0 

11:00 2 HD 6 L-E Ringström/Hans 

Eriksson 

- Rolf Häggström/Hans 

Meijer 

3-4 0-1 

11:00 3 HD 7 Ragnar Sund/Sigfrid 

Merkel 

- Hans Meijer/Kurt Nyström 2-11 0-1 

11:00 4 HD 2 Christer Adesand/Thor 

Gjörvad 

- Nils Nyström/Hans Rosén 10-3 1-0 

11:00 5 DD Louis Lundqvist 

/Margareta Wallin 

- Karin Romander/Ulla 

Nordström 

3-4 0-1 

12:00 1 HS 3 Torsten Pettersson - Rune Svahn 5-2 1-0 

13:00 2 HD 4 Leif Hedblad/Kjell 

Jansson 

- Bo Hemborg/KG Ekfeldt 7-4 1-0 

12:00 3 HD 5 Billy Forsberg/J-O 

Persson 

- Lasse Telander/Kjell 

Nyström (?) 

6-5 1-0 

12:00 4 HS 4 Staffan Söderbäck - Ulf Waldén 12-2 1-0 

12:00 5 MIX 1 Louise 

Lundqvist/Rutger 

Söderström 

- Gun Eriksson/Björn 

Hjortsberg 

1-8 0-1 

12:00 6 HD 3 Lasse Högberg/Gunnar 

Stendahl 

- Lasse Telander/Kjell 

Nyström 

4-6 0-1 

13:00 1 HS 1 Peter Kirs - Lasse Carlsson 6-0 1-0 

13:00 3 HD 8 Kjell Karlsson/John-

Olov Persson 

- Stig Lindqvist/Åke 

Carlsson 

5-6 0-1 

12:00 4 HS 2 Glenn Linder - K-G Ekfeldt 4-2 1-0 

13:00 5 MIX 2 Margareta Wallin/ 

Christer Adesand 

- Agneta Lundin/Håkan 

Färm  

6-6 O,5-0,5 

Nedtecknat av Kjell Söder. Redigerat av Arne 

Gustafsson.                                                                       

Summa: 81-66 8.5 - 6.5 



Så var det dags att ladda för hemresa med den nybeställda bussen. Men innan dess bjöd VTV på 

pyttipanna och dryck i form av vatten och/eller lättöl. Stort tack! Slutligen meddelade VTV:s 

tävlingsledning resultaten från matchen. Det sades att VTV hade vunnit med en poäng. Arne 

Gustavsson som redigerat slutresultaten ovan kan visa att det blev VTV-seger med två poängs 

övervikt. Inget att bråka om. Vi får väl senare se till att det blir rätt spelare på rätt plats och rätt tid i den 

slutliga rapporten! Här i alla fall ett foto från VTV:s slutliga information: 

 

Och här lagkaptenen Björns tack: 

 

Men nu – äntligen – hemresa! 

 

Den nye bussföraren hälsar så gott från chauffören Henrik: ”Han är på bättringsvägen.” Samtidigt får vi 

veta att det är straffbart att INTE använda säkerhetsbältet i bussar. Lagen säger: Sedan 1 januari 

1999(!) måste alla i Sverige som åker buss, och sitter på bältesutrustat säte, använda bältet!  

Oj då! 



Alla sätter vi naturligtvis genast på oss våra säkerhetsbälten! Inte bara för att den nye chauffören 

säger det utan för att vi har haft en fruktansvärd upplevelse med ett otroligt positiv resultat bara några 

timmar tidigare! 

 

Här några som satte på sig säkerhetsbälten: Från vänster Hans Rosén, Rune Svahn, Björn 

Hjortsberg, Åke Carlsson och Ulla Nordström.  

 

  Här ytterligare några ansikten: Åke Carlsson, Ulla Nordström, Karin Romander och närmast kameran 

Ulf Waldén.  



 

Och här bl a Kjell Nyström, Hans Rosén, Björn Hjortsberg, Rune Svahn och Rolf Häggström. 

Det blev faktiskt en relativt skön hemresa trots att det var en ”liten” (29 platser) buss. Med en säker 

förare i nattamörkret! 

 

Och så äntligen framme vid MIK Tennis!!! 

 

Och tillbaka hemma i bostaden exakt 12 timmar efter avfärden!!! 



 

Ja, det blev verkligen en oförglömlig resa! 

/Bo 

PS.  

På sidan 7 finns ett foto som visar att lagledaren Björn sitter långt fram på höger sida i bussen. Jag har 

talat med Björn som säger att han under bussresan före olyckan fick förslaget att sätta sig längst fram 

till höger om bussföraren där reseledarna brukar sitta - med tillgång till bl a högtalare. Som tur var 

valde han att inte följa ”goda råd”. Hade han valt den platsen hade han nu befunnit sig bästa fall på 

sjukhus och i sämsta fall på bårhus! Björns slutsats: Följ inte alltid ”goda råd”! 

DS.  


