PTKS på vikingatåg i österled mars 2016
I fjol hade PTKS:s lagledare, Björn Hjortsberg, gjort upp med sin motsvarighet i Helsingfors, B-O
Estlander HVS/Mäntti-Niskat, att föreningarna skulle mötas den 15 mars 2016 i Helsingfors i en
klubbmatch där varje match skulle avgöras i flest vunna games efter en timmes spel.
B-O Estlander har i år hälsat PTKS välkommen på följande intressanta sätt:

Det är alltså frågan om vilken av klubbarna som skall kunna ta ledningen efter tjugo års kamp!
Fyllda av förväntningar gav sig alltså den svenska kontingenten iväg med Viking Lines ”Gabriella”
måndagen den 14 mars kl 16.45 mot Helsingfors.
I nedanstående fotokavalkad kan läsaren följa resans gång och utfallet av vikingatåget.

Redaktören var mån om att komma i tid till
samlingen. Buss 53 såg till att han kom med till
Londonviadukten fvb till Helsingfors.

Här väntar Viking Lines ”Mariella” vid
Stadsgårdskajen.

Välkomna till Viking Line!

Max Roesler har just fått sin biljett av Björn
Hjortsberg under övervakande (?) av Jerry Norlin.
Kurt Nyström till höger har redan fått sin biljett.

Här väntar Rein Tarmet till vänster på sin biljett.
Till höger Max:s profil och i bakgrunden Gunila
Langius och Gun Eriksson.

Här två veteraner på väg att stiga ombord, Kjell Nyström och Christer Öhman.

Smörgåsbordet har många goda sidor. Här njuter
från vänster Stig Lindqvist, Frank Larsson, Jerry
Norlin, Kurt Nyström och Ingrid Franek av såväl
mat och dryck som trevligt sällskap.

Och här njuter från vänster runt bordet Hans
Meyer, Gunila Langius, Rein Tarmet, Irene Billing
samt Leif och Gun Eriksson av Mariellas utmärkta
smörgåsbord.

Och vid det här bordet är stämningen också hög.
Från vänster runt bordet Ronnie Olsson, Kjell
Nyström, Rune Svahn, Christer Öhman och Gun
Alström. Ronnie: ”Vi siktar på vinst i morgon!”

Någon tycker kanske det är onödigt att bli
fotograferade. Men här i alla fall ytterligare några
deltagare. Från vänster närmast kameran Ingvar
Nilsson/Stig Lindqvist, Bo Karlsson, Kerstin
Persson, Max Roesler, Gunnar Pellqvist, Lil-Marit
Anderson, Karl Hobiger och Rolf Alvendal.

Det hör naturligtvis till att lagledare Björn informerar deltagarna om vad som gäller i morgon tisdag vid
ankomsten till Helsingfors. Här tre nöjda deltagare med från vänster Irene Billing och paret Leif och
Gun Eriksson.

Här från vänster Hans Meyer, Gunila Langius,
Rein Tarmet, Irene Billing och Leif Eriksson
(endast bakhuvud).

Och här - på nytt - från vänster Ronnie Olsson,
Kjell Nyström, Christer Eklund (nu närvarande vid
bordet), Rune Svahn, Christer Öhman och Gun
Alström.
Alla ser ut att vara nöjda med mat och dryck utom
Kjell som inte anser sig ha tid att titta upp när
fotografen kommer för att ta ännu ett foto. (Jag
håller med, Kjell! Du är snyggast i profil!).

I vanlig ordning kommer Viking Lines Kalle Anka
och ger Björn en kram - en traditionell kram kan vi
väl kalla den – eftersom Björn får den för tredje
året i rad!

En frågetävling: Vem av de deltagande damerna
har försett sig med en dessert som ser ut som
den till höger? Den som kan gissa rätt får en tub
tennis-bollar som pris. OBS! Damen i fråga får
inte själv gissa!

När alla andra resenärer har lämnat matsalen sitter den svenska kontingenten kvar. Ett bra bevis på
sammanhållning och trevlig samvaro.
Efter måltiden erbjuder Viking Line många trevliga sysselsättningar.

Men redaktören utgår från att ingen av PTKS-arna utnyttjar utbudet. Det gäller att vara alert i morgon
tisdag!
*****
Mycket riktigt! Vid frukosten tisdag morgon kunde man notera att ett antal aktiva/aggressiva PTKS-are
laddade för match.

Från vänster Frank Larsson, Kurt Nyström, Bo
Karlsson, Rolf Alvendal, Hans Meyer, Lil-Marit
Anderson och Kjell Nyström. Och nedan Gun
Eriksson som senare under dagen tillsammans
med Björn Hjortsberg skall försöka besegra sitt
finska motståndarpar.

Från vänster Rune Svahn, Jerry Norlin, Ingvar
Nilsson, Ronnie Olsson, Karl Hobiger samt
Gunnar Pellqvist. Och nedan Max Roesler som
senare under dagen tillsammans med Bo
Hemborg skall försöka besegra sitt finska
motståndarpar.

Spelarna med Björn Hjortsberg i spetsen väntar här på att portarna ska öppnas. Från vänster Hans
Meyer, Rune Svahn, Bo Karlsson, Björn själv samt Kurt och Kjell Nyström. Ett antal ideella bilförare
står beredda att med sina privata fordon transportera de svenska veteranerna till tennishallen.

Här står Mats Reihe och Jussi Neste och väntar
på att få ett antal PTKS-are som passagerare till
tennishallen.

Naturligtvis har Björn Hjortsberg, vår lagledare,
fått plats i ett av fordonen medan Max tvingas
vänta på ledig bilförare. Men snabbt och effektivt
blir de svenske veteranerna transporterade till
hallen. Här de finska förarna:

(Stort tack nu i efterhand för trygga transporter!)

Där väntar – som sig bör – B O Estlander med
några av sina finska lagkamrater. Från vänster
Raimo Lappalainen och Kaj Wuorio.

Inne i hallen väntar den finska klubbens allt-i-allo,
Heli Lindqvist. B-O håller här upp vandringspriset
som vi skall kämpa om idag och som Björn
Hjortsberg PTKS haft nöjet att förvara sedan förra
mötet i Sverige i fjol (dvs. då PTKS vann!).

I första herrsingeln möttes Bosse Karlsson och
Jaakko Wistrand. Bosse spelade bra men Jaakko
spelade bättre. Finsk seger med 7-4.

I andra herrsingeln möttes Markku Jämsä och
Rune Svahn. Rune hade en timme då i stort sett
allt fungerade. Säker svensk vinst med siffrorna
10-2.

I första herrdubbeln möttes Jerry Norlin/Göran
Wadmark och B-O Estlander/Jussi Kottinen. Det
skickliga finska paret tog ledningen med 3-0 och
ledde i slutskedet av matchen med 6-3. Men då
lyckades Jerry/Göran få igång ett vinnande spel
samtidigt som i första hand Jussi bjöd på ett antal
dubbelfel. 6-7 och Göran vid serve. Slutsignalen
ljöd när Göran just skulle serva vid ställningen 4030 till svenskarna! Puh! Så nära en oavgjord
match! Bra kämpat Jerry/Göran. Finsk vinst med
7-6.

Fullt med åskådare på kortsidan. Från vänster Ingvar Nilsson, Rolf Alvendal, en okänd finsk åskådare,

Pentti Seppälä (en aning skymd), Erkki Hannunkari, Timo Louhiluoto, Raimo Lappalainen, Heli
Lindqvist, Ronnie Olsson samt Kurt Nyström. Gunila Langius har valt att heja på Jerry/Göran från
långsidan. En spännande match – även för åskådarna.

I tionde herrdubbeln möttes Gunnar Pellqvist/Rein Tarmet och Simo Jaakkola/Konni Zilliacus. Matchen
var jämn med bra spel från båda håll i tjugo minuter (2-2). Men med några turbollar och skickligt spel
kunde det finska paret dra ifrån till klar seger: 8-2.

Matchen spelades på bana 12 där Ronnie Olsson hade hittat en utmärkt sittplats på läktaren. Men
tyvärr svensk förlust.

I dagens första mixedmatch möttes Irja Rainto/
Timo Louhiluoto och Gun Eriksson/Björn
Hjortsberg. Vår lagledare levde med god hjälp av
Gun upp till sin och lagets målsättning: VINNA!
Seger med minsta marginal men dock seger. 7-6!

I sjunde herrdubbeln möttes Kari Sihvonen/Mika
Purhonen och Karl Hobiger/Christer Eklund.
Karl/Christer kämpade efter bästa förmåga men
det finska paret var alltför starkt. Finsk seger med
8-2. (Kopia till ¾ -delar av fjolårets möte. Endast
en ändring: Mika Purhonen hade ersatt Paavo
Vartiainen.)

.

I femte herrdubbeln möttes Raimo Lappalainen/
Jussi Neste och Ronnie Olsson/Bo Karlsson.
Svenskarna kom inte in i matchen förrän det var
för sent. Finsk seger: 9-4.

I andra herr(!)dubbeln ställde det finska laget upp
med Erkki Hannunkari/Lelle Blomqvist medan
Kjell Nyström/Rune Svan försvarade de svenska
färgerna. Nu blev det inte särskilt bevänt med det
senare. Finsk seger: 10-4! Bara att konstatera:
Lelle äääär bra!

Samtidigt som det spelades svensk-finska matcher på fyra resp fem av hallens banor passade några
medföljande svenska damer på att träna på bana 3 och bana 4. Nedan till vänster Lil-Marit Anderson
och Ingrid Franek. Nedan till höger Leif Eriksson, Hilkka Tulkki, Irene Billing samt Kerstin Persson.

I åttonde herrdubbeln möttes Frank Larsson/Stig
Lindqvist och Mats Reihe/Kaj Blomqvist. Det blev
en match med positiva segerviljor och -känslor
från båda håll. Starkast blev till slut den svenska
segerviljan som gav en skön seger med 7-4! Bra
gjort, Frank/Stig!

I tredje herrdubbeln möttes Taisto Ketterer/Martti
Enäjärvi (saknas på bilden) och Kurt Nyström/
Rolf Alvendal. Martti blev försenad och kom
därför inte med på fotot. Han såg dock till att han
var synlig under matchen som slutade med finsk
seger med 10-7. Bra kämpat ändå, Kurt/Rolf!

I fjärde herrdubbeln ställde finnarna upp med Kaj
Lantz/Tom Crockford medan Hans Meyer/Kjell
Nyström hade äran att representera Sverige.
Även denna match var jämn med bra spel från
båda håll. Kanske fördelen att spela på sin
hemmabana bidrog till den finska segern med
siffrorna 10-5?

I den nionde herrdubbeln möttes Pertti
Lehtonen/Orvo Kattainen och Christer Öman/
Ingvar Nilsson. Stark svensk insats med seger:
7-2!

I den sjätte herrdubbeln möttes Max Roesler/Bo
Hemborg och Kaj Wuorio/Pentti Seppälä. Efter en
tveksam inledning från svensk sida med
underläge 0-2 vände de matchen till svensk
ledning 7-4 när det återstod ca tio minuter.
Kanske blev svenskarna alltför självsäkra och
släppte skärpan i sitt spel. När det var en minut
kvar var ställningen 7-7 efter en stark finsk upphämtning. Bo hade serven och 30-15 när
*slutsignalen ljöd. Lärdom: En match är inte slut
förrän klockan ringer/tiden är ute! Slutresultatet
alltså: 7-7.
Eftersom denna artikels författare/fotograf spelade sin herrdubbel samtidigt som mixeddubbel 2
spelades finns tyvärr ingen annan dokumentation från denna senare match än följande:
Eva Heinänen/Mats Reihe – Gunila Langius/Jerry Norlin 11 – 4.
Av siffrorna får man väl dra slutsatsen att Eva/Mats var en aning bättre än Gunila/Jerry – åtminstone
idag!
SLUTRESULTAT:

Så är då alla matcher slut.
7 finska segrar,
4 svenska segrar
och
1 oavgjord match.
Slutresultat: 19 – 9

Men nu det viktigaste: Samvaro vid lunchbordet!

I de övertäckta skålarna göms en massa godsaker!

Här förser sig Irene Billing och Kerstin Persson till vänster ovan och övriga till höger ovan av den goda
maten och drycken som HVS/Mäntti-Niskat bjuder på.

Till vänster ovan har Ingrid Franek och Gun Alström redan avnjutit mat och dryck medan Göran
Wadmark och en finsk super-senior vid samma bord längre bort är inbegripna i en livfull diskussion om
hur man kan förbättra sin serve(?). De två arrangörerna, Björn Hjortsberg och B-O Estlander, närmast
ovan till höger är nöjda med dagens spel liksom Christer Eklund, Bo Karlsson, Jerry Norlin och Gunnar
Pellqvist. Prisutdelning väntar.

Ovan till vänster har Simo Jaakkola, Eeva Heinänen, Erkki Hannunkari och Konni Zilliacus ännu inte
ätit färdigt. Medan ovan till höger Leif Eriksson, Heli Lindqvist Rein Tarmet verkar i stort sett vara nöjda
med utbudet. Två tomma stolar! (Är det så enkelt som att Gun Eriksson och Gunila Langius håller på
att förse sig med ytterligare mat och dryck?)

Medan Max Roesler och Frank Larsson till vänster
vid bordets kortsida diskuterar om en boll var inne
eller ute njuter Ingvar Nilsson av den goda maten.
Lil-Marit Anderson längst till höger verkar dock
helt nöjd. Men Du, Lil-Marit! Du glömde väl inte att
dricka upp det goda vita vinet?

Kaj Wuorio, Pentti Seppälä, Raimo Lappalainen och Taisto Ketterer närmast ovan samt övriga finska
spelare ovan och nedan njuter här av sina insatser med vinst som resultat.

B-O tackar alla för en fin match och för trevlig samvaro. Han håller upp vandringspriset som de båda
lagen kämpat om i tjugo år. Även Jarkko Nieminens porträtt finns med; denna gång dock i skymundan!

Och så är det då Björns uppgift att officiellt överlämna vandringspriset till segrande klubb, HVS/MänttiNiskat. Han påpekar samtidigt att det saknas plats på priset för notering av den tjugoförsta vinsten!
(Men det kommer B-O att kunna fixa utan problem!)
Björn hälsar slutligen HVS/Mäntti-Niskat varmt välkommen till Stockholm den 15 mars 2017 - med
förhoppningen att PTKS då skall kunna ta revansch och utjämna läget!

Avskedsceremonin är avklarad. B-O och Björn
kopplar av med en kopp kaffe med kaka och lite
”eftersnack”. (Ni kan som vanligt var mycket
nöjda. Allt har fungerat utmärkt!)
B-O: ”VI TRIVS NÄR VI TRÄFFAS!”

Så är det dags att få transport till Viking Line-terminalen för avresa kl 17:30 finsk tid.

Transporten till Viking Line-terminalen har
fungerat bra. Medan solen går ner i väst byter vi
om i våra resp hytter på båten för avslutande
trevlig samvaro ombord.

Här har Björn tagit täten för att vi skall kunna
komma in till våra tre reserverade bord i
Restaurang ”Food Garden”.

Hade vi vunnit hade Viking Line bjudit oss på
några flaskor champagne. Nu får vi nöja oss med
öl och vin på egen bekostnad. Men vi överlever!

.

Den inledningsvis mycket artige hovmästaren
informerar om vad ”Food Garden” har att erbjuda.
Eftersom han har ont om personal och själv
tvingas ställa upp som servitör blir han tyvärr
irriterad över att några gäster inte enligt hans
uppfattning omgående ger klara besked. Men vi
låter honom hållas. (Det viktigaste är att vi får
umgås och ha trevligt under hemresan).

Längst till vänster där Jerry sitter är tre platser reserverade för de tre kamrater som ansåg att vår supé
skulle intas kl 18 svensk tid och inte kl 18 finsk tid. Men Björn löste problemet snabbt genom direktkontakt per telefon till resp hytt. Alla närvarande lyssnar här andaktsfullt på hovmästarens
erbjudanden.

Ritualen ”kräver” att Björn vid den sista
gemensamma måltiden tillsammans framför sitt
varma tack till alla deltagare. Men som vanligt har
vi alla ställt upp på bästa sätt – efter förmåga.
Björns tack är därför välment men samtidigt
också oss välförtjänt beröm. Här utbringar han en
skål till lagets ära!

Några ord om maten. De flesta av oss var kloka
nog att beställa ”Ugnsbakad hälleflundra med
citron-smöremulsion!” Se foto efter några tuggor!
Underbart god mat! Och vinet var perfekt!

Ett välförtjänt tack framfördes till vår ojämförlige
gruppchef Björn Hjortsberg på gruppens och
föreningens vägnar av Rein Tarmet.

Presentens utseende i detalj framgår av fotot till
vänster. TACK, Björn, för att Du finns i vårt gäng!

Natten efter den trevliga supén har varit skön och sömnrik. (Vi tjänade ju som vanligt en timme på
återresan till Sverige).

Och utsikten från hytten gör att man inser vilket välmående land vi bor i.
Nu återstår bara hemresan med buss 53!

Hälsningar
Bo Hemborg

(”före detta champion”!)

