
Matchen PTKS - TOK Örebro den 16 januari 2019 
 

Slutrapport  
 
Just idag den 16 januari 2019 när PTKS och TOK Örebro möttes i den årligen 
återkommande matchen om vilket veteranlag som är starkast fick vi uppleva att 
spelet mellan våra politiska partier gick mot sin upplösning. Samtidigt som vi spelade 
våra matcher slutfördes diskussionen mellan partierna: Stefan Löfven blir stats-
minister! Men nu till de verkliga väsentligheterna! 
 

Matchen mellan PTKS – TOK Örebro. 
 
Innan vi kom igång med spelet hade vi tekniska problem vad gäller bilparkering. 
Gatukontoret hade fixat nya mätare som ställde till besvär både för TOK-arna och 
oss själva. 

 
 .  
Men det hela löste sig för TOK-arna genom att tävlingsledaren Björn Hjortsberg såg 
till att våra gäster fick ersättning för sina extra parkeringsutgifter (50 kr). Här har 
bilföraren Conny Gunnarsson fått en 50-lapp med passageraren Caroline Seidel som 
”kontrollant” i bakgrunden.     
  

 



Vi bjöd naturligtvis gästerna på kaffe och smörgås före matcherna. 
 

 
 
Här från vänster Björn Johnson, TOK-ordföranden Lennart Skoglund, Irena 
Mårtensson, Lars Nykvist samt Åke Frenander. (Vad ingen där vet är att alla förutom 
ordföranden kommer att vinna sina matcher!)  
 
En annan TOK-spelare, Roger Furberg, blev uppassad av PTKS-aren Gun Eriksson, 
som på grund av skada tyvärr inte kunde representera hemmalaget idag. Hon hade 
behövts! 
 

 
 



I omklädningsrummet före matcherna var stämningen redan god mellan spelarna. 
Fotot med Curt Ohlson TOK till vänster och Rune Svahn PTKS till höger får 
representera den positiva nivån. 
 

 
 
 
Nu blev det i alla fall matcher på hög veterannivå. Många fina bolldueller fick vi 
uppleva. 

 
Slutresultat: 7 – 3 till TOK 

 

 
 

Bara att acceptera att örebroarna var bättre – den här gången. 



 
********** 

 
Nu några rader om de tio matcherna. Först de fem matcherna kl 10:30: 

 
I DD-matchen på bana 3 visade TOK att de har några väldigt skickliga spelare i form 
av Irina Mårtensson och Carolina Seidel. Våra egna Agneta Lundin och Åsa Elmgren 
till vänster kämpade väl men utan att kunna störa sina skickliga motståndare 
nämnvärt.  
 

 
 

Åsa Elmgren har lämnat följande kommentarer: 
 

”Trots en tung förlust var det en trevlig match med en hel del roliga bollar. 
Tack också till arrangörerna för trivsamma arrangemang runt tävlingarna!” 

Hälsningar Åsa 
 
 
HD1-matchen på bana 4 mellan Göran Wadmark/Kenneth Westin och Roger 
Furberg/Peter Klawatsch till vänster blev mycket jämn. PTKS:arna tog första set, 
förlorade andra set för att i avgörande matchtiebreak förlora matchen med 8-10. Inte 
kul! 
 

  



 
 
  
I HD2-matchen kl 10:30 på bana 5 mötte Ulf Waldén/Kurt Nyström TOK-arna Göran 
Ekholm/Jonas Lann till vänster.  
 

 
 
 
Det blev en bra match med många spännande dueller. Men till åskådarnas förvåning 
gav Ulf och Kurt upp innan matchtiebreaket skulle inledas! Vad var det som hände? 
Svaret får vi här via Kurt Nyströms penna: 
 
Ulf Waldén och undertecknad upplevde en svängig och händelserik match mot 
trevliga och jämngoda motståndare. Matchen inleddes bra för våran del, men I 
slutet av första set träffades tyvärr Ulf av en stenhård smash, som oturligt nog 
träffade hans glasögon, varvid blodvite uppstod vid näsroten.  
 

 
 
Efter omplåstring var Ulf åter redo för spel och vi lyckades sedan ta hem setet 
med 6-3. 



Andra set började lite sämre och vi låg under med ett par game när Ulf i en tuff 
slagväxling lyckades slå in en vinnande boll samtidigt som han föll olyckligt på 
banan. Omtumlad och med smärtor stod han ändå snart på benen igen - men 
beslöt klokt nog att avbryta fortsatt spel. Ett tråkigt slut på en spännande 
match, men det viktigaste är ändå att Ulf snart är på banan igen. 
/Kurt 
 
 
I HD3-matchen på bana 2 möttes PTK-ordföranden Stefan Jacobsson/Hans Rosén 
och nedan till vänster TOK-spelarna Christer Henning/Curt Ohlsson. 
 

 
 
Även denna match blev jämn och spännande ända fram till avgörande 
matchtiebreak. Här vad Stefan anser om matchen: 
 
Vår match upplevde jag som mycket spännande. Första set gick klart till 
Örebro och på samma klara sätt gick andra set till oss. Sen följde ett 
matchtiebreak som lämpligen kan vara föremål för analys i den högre skolan. 
 
Vi ledde med 8-3, de knappade in till ledning för oss med 9-6. Vi servade för 
match och dom returnerade otagbart pga av en nätrullare! Då infann sig 
känslan av att det hade gått troll i det hela med påföljande gummiarmar som till 
slut resulterade i förlust för oss med 11-13. Vi försökte efteråt tänka positivt på 
det hela med att gästerna självklart skall trivas, sen följde trevligt umgänge vid 
lunchen som avslutades med orden "Vi ser fram emot revanschmöte i Örebro". 
Hälsningar från Stefan. 
 
Vi har en storsint ordförande! 



I HD4-matchen på bana 1 mötte Rune Svahn/Arne Arvidsson TOK-spelarna Conny 
Gunnarsson/Sten Pettersson nedan till höger i en likaledes jämn match - men med 
en snyggare utgång för hemmalaget! 
 

 
 

Rune skriver följande: 
Vi hade en jämn och trevlig match där Arnes offensiva nätspel blev en 
vinnande faktor för oss. Hälsningar Rune 
 
Medan Arne anser följande: Trevlig, spännande och hård match för mig och 
Rune mot duktiga TOK-ar. I matchtiebreak ledde vi med 9 - 6, TOK-arna 
hämtade in till 9-9, men så kunde vi efter en fantastisk matchboll vinna med 11 
-9. Hälsningar Arne. 
 
Bra jobbat! 
 
Och nu de fem matcherna kl 12:00. 
 
I MD1-matchen på bana 3 mötte Lena Arbman/Håkan Färm TOK-arna Irina 
Mårtensson/Åke Frenander till höger nedan. 

 

 



 
I MD2-matchen på bana 4 mötte Sif Flory/Arne Rosenlind TOK-arna Caroline 
Seidel/Björn Johnson nedan till höger.  
 

 
 
Det blev en så intensiv och spännande match att man gärna vill höra/läsa vad Sif och 
Arne har för kommentarer. Det är bara att njuta. 
Sif: En sådan fantastisk match. Alla kämpade som tigrar och härligt spännande 
in i det sista.  Långt tiebreak – men så slog Sif matchbollen i nät! 5-6(3-7), 6-1, 
9-11! Nästa gång så tar vi dem!!! 
Arne däremot: Hej! Vi hade god och glad stämning under matchen varför vi var 
alldeles för generösa mot gästerna. Arne.            
 
I HD5-matchen på bana 5 mötte Hans Meijer/Torbjörn Algeroth TOK-arna Lars 
Nykvist/Lars Gustavsson nedan till vänster. 
 

 



Det blev även här en jämn match men med flest fördelar för gästerna. Slutsiffrorna: 
4-6, 6-7! (I protokollet saknas uppgift om tiebreaksiffrorna i andra set. Men det får vi 
väl leva utan. Det viktigaste är att TOK-arna vann!)   
 
I HD6-matchen på bana 2 mötte Marcello Toro/Kjell Nyström TOK-arna Fadil 
Mehmedovic/Olav Nyberg nedan till höger. 
 

 
 

När man ser resultatet 6-0, 6-1 blir man stolt över att vara PTKS-are. Även vi kan 
vara överlägsna i spelet. Men tyvärr inte så ofta.  
 
Vad skriver då Kjell om matchen? Läs här: 
 
Jag och Marcelo hade aldrig spelat tillsammans tidigare. Vi lyckades 
manövrera ut våra motståndare Olav Nyberg och Fadil Mehmedovic. Vid 
ställningen 6-0 5-0 skulle jag serva hem matchen men då förlorade vi gamet 
blankt. Nu gjorde det inte så mycket för vi tog påföljande game och matchen 
slutade 6-0 6-1. Mvh Kjell 
 
Bra kämpat, Marcello och Kjell! Det är väl stor risk att vår lagledare Björn ser till att ni 
får spela ihop när vi möter våra finska vänner på besök hos oss onsdagen den 13 
mars! 
 
I HD7-matchen mötte Kalle Ekfeldt/Bo Hemborg TOK-arna Lars Carlqvist/Lennart 
Skoglund nedan till höger. 
 



 
 
Det blev en match som passade de båda PTKS-arna utmärkt. Här finns Kalles och 
Bosses inlägg om matchen: 
 
Kalle: Bo H och Kalle E spelade en lugn och stilsäker tennis i 11 game (6-1 och 
4-0), då vi lurades att tro att fortsättningen skulle bli lika lätt. Plötsligt kontrade 
våra motståndare med starkt spel till 4-4 och var även nära att ta ledningen i 
andra set. Vi vaknade dock till i tid och kunde slutligen fastställa en 2-0-seger i 
set! 
 
Bosse: När man leder med 6-1, 4-0 dyker den förrädiska tanken upp att det är 
synd om motståndarna, speciellt om det är frågan om motståndarnas 
ordförande. Varför inte ge dem ett game? Även om det bara är en tanke är det 
helt FEL! Nu började plötsligt Lars/Lennart spela bra! De vann fyra raka games. 
De hade tom breakchans till 5-4. Men då skärpte Kalle sig och såg till att vi 
vann vårt servegame till 5-4. Och även det sista gamet till 6-4! SKÖNT!        
 
Matchen mellan PTKS och TOK är slut. TOK har välförtjänt besegrat PTKS! 
 
 

 
 



Nu övergår vi till god lunch och trevlig samvaro. Se nedan! 
 

 
 

  
 
Björn tvingas informera deltagarna om att PTKS har förlorat dagens match mot TOK 
Örebro med 3-7! Han överlämnar till TOK-ordföranden att avsluta dagens möte som i 
sin tur hälsar välkommen till nästa års möte den 20 januari 2020!! 
 



 
 

Vi ses måndagen den 20 januari 2020 i Örebro! 
 

 
  
 

Hälsningar Bo 
 
 
 
 
 
 
 
 


