
Hej PTK – are! 

Det är tidigt onsdag morgon, onsdagen den 14 september 2016.  

Redaktören har haft nöjet att tillsammans med ett antal manliga tennisveteraner 
besöka Helsingfors i en årligen återkommande match mellan PTKS (Pensionärernas 
Tennisklubb Stockholm) och motsvarande klubb i Helsingfors. Dessa matcher har 
nästan fått status som en landskamp mellan Sverige och Finland. Åtminstone känns 
det så när man på Tali Tennis Centers fina tennisbanor tillsammans med en annan 
svensk veteran försöker besegra sina finska motståndare. 

Det brukar vara jämna matcher mellan klubbarna och så var det även i år med 
slutresultat 3 – 3! 

Här några foton med förklarande text.  

 

Redaktören STV på väg till Viking Line för transport till Helsingfors.  
I vanliga fall samlas spelarna i Viking Lines ankomst- och avresehall. Här foto från 

senaste resan. 
 

 



Men denna höst är vädret så sommarlikt så några av deltagarna har valt att samlas 
utomhus.  

 

 

När alla är på plats har lagledaren Björn Hjortsberg ordnat så att laget kan samlas för 
ett första planeringsmöte i en av konferenssalarna på åttonde våningen. 



 

Här ovan några av de av lagledaren Björn Hjortsberg särskilt uttagna spelarna. Från 
vänster Nisse Nyström, Stefan Jacobsson, Bo Carlsson, Kurt Nyström och Jerry 
Norlin. 

 

Och här från vänster Arne Arvidsson, Hans Meijer och Ulf Waldén. Utanför kameran 
men på plats Göran Wadmark, Bo Hemborg och Kjell Nyström. Men ett foto på den 
enväldige ordföranden Björn Hjortsberg måste vara med. 

 

 



Här läggs den taktiska planeringen upp av matchen mot det finska laget. Bl a 
bestäms att Stefan Jacobsson/Kurt Nyström går in på förstadubbeln medan Jerry 
Norlin/Göran Wadmark får spela andradubbeln. (En taktisk planering som gav svensk 
seger i båda dubblarna!)    

 

En av spelarna (ingen nämnd och ingen glömd) fick av lagledaren en sportdryck 
m/veteran som starkt bidrog till att höja hans tennisförmåga dagen efter. Tyvärr inte 

till vinst men till resultat 2-6, 5-7!    

Senare på kvällen blev det svenskt smörgåsbord för att ytterligare ladda spelarna 
inför kampen.  

 



 

 

 

 



Förra gången vi reste till Helsingfors stördes smörgåsbordet på ett trevligt och positivt 
sätt av en lekledare utklädd till nalle. I nallens grepp här lagledaren Björn Hjortsberg 
och Arne Arvidsson. 

 

Med det var den gången! Nu fick vi klara oss utan ”nallen”. Men vi hade det trevligt 
ändå. 

Medan några i gruppen njöt av fartygets utbud av musik och dans ägnade sig 
redaktören åt att ladda för morgondagens match. Här resultatet av hans laddning: 

   Klockan 23:00 

 

 Klockan 02.30 



 Klockan 04:30 

Efter en i huvudsak behaglig resa över Östersjön (se ovan) kan gruppen tisdag 
morgon samlas för Viking Lines frukost av hög kvalitet. Här några som verkar ha 
laddat ordentligt av frukostens utbud. 

 

Ordföranden själv laddar med alla cylindrar för matchen. 



 

Men utan sill och köttbullar! 

   

 

 

Redaktören försöker planera några taktiska förslag i ordförandens huvud men som 
framgår av fotot utan något nämnvärt resultat.  



På vägen ut ser vi att några av veteranerna har försetts med de förnäma 
beskrivningarna ”VIP” och ”Boss”. Det är bara att tacka och ta emot! 

 

 

Transporten från Viking Line till Tali Tennis Center sker med hjälp av några finska 
spelare som agerar ”limousine service”.  

 

 



Här har Kurt Nyström fått tillgång till en Mercedes Benz av senaste modell och med 
en förare med rallymeriter som såg till att bilen kom fram till Tali Tennis Center som 
nr ett! Med i fordonet var även Hans Meijer som visade viss oro när 30-partierna 
passerades i 90 kilometers hastighet!   

   

Vid framkomsten hälsades vi varmt välkomna av den finske lagledaren B-O 
Estlander.  

 

Men vad ser vi? Den lilla skylten överst talar om att vi är Björns ”handplockade”! 



 

Och det är vi ju naturligtvis! 

Men nu är det dags för match! 

 

På förstadubbeln möts Pentti Seppälä/Lasse Sjöman och Kurt Nyström/Stefan 
Jacobsson. Det blir en jämn och tuff match men med en överraskande klar svensk 

seger i raka set. 6-4, 6-4! 

I dubbeln mellan Kari Sihvonen/Paavo Wartiainen och Ulf Waldén/Nisse Nyström 

 



hade svenskarna flera möjligheter till att breaka motståndarna. Men det ville sig inte. 
Det blev en hedrande förlust med 5-7, 5-7.  

Dubbel nummer tre spelades mellan Jakko Wistrand/Kaj Wuori och Jerry 
Norlin/Gösta Wadmark.  

 

Jerry/Göran gav motståndarna ingen chans att sticka upp utan vann säkert med          
2 x 6-3.  

 I den fjärde dubbeln möttes Mika Purhonen/Leo Lindblad och Kjell Nyström/Bo 
Hemborg.  

 

Det finska paret tog en överlägsen ledning med 6-2, 3-0 men svenskarna lyckades 
höja sitt spel i andra set och hade vid ställningen fem lika möjligheter att med egen 
serve ta ledningen med 6-5. Några oturliga bollar i finsk favör gav Mika/Leo möjlighet 
att vid ställningen 6-5 serva hem matchen. Vilket de också gjorde. Men ett jämnt och 
bra spel i andra set fick åskådarna njuta av.   



Den femte och sjätte dubbeln spelades med början kl 12:30.   

Matchen mellan Björn Hjortsberg/Arne Arvidsson och Marti Enäjärvi/Timo Louhiluoti 
(saknas på fotot) blev inte så dramatisk och jämn som många hade förutstått. 
Björn/Arne spelade så säkert och kraftfullt att segersiffrorna blev klara 2 x 6-2.   

  

Matchen mellan Raimo Lappalainen/Jussi Neste och Bo Karlsson/Hans Meijer hade 
sina intressanta sidor. Det finska paret vann de flesta poänggivande bollarna vilket 
gav slutresultatet 6-2, 6-1. Men siffrorna visade inte sanningen. Matchen var jämn. 

 



Därmed var all sex dubblarna avgjorda. Resultatet blev 3 - 3. 
Två segrande lag – inget förlorande lag! 

 

Och nu väntade lunch och segerceremonier! 

 

B-O Estlander hade själv ordnat med lunchen och hälsar här välkommen till bords. 



   

Nisse Nyström kände sig särskilt välkommen och försåg sig med den första portionen 
mat och dryck! I bakgrunden några av de hungriga svenska deltagarna. 

Mat och dryck och trevlig samvaro! 

  



 

 

Men nu är det dags för ceremonier! 



 

Efter några väl valda ord av B-O Estlander …  

 

… delar de två lagledarna på segerpokalen.  



Som tack från svensk sida för B-O Estlanders suveräna värdskap överlämnar Björn 
en kartong med innehåll av för de flesta kännare bekant slag.  

 

Vad få vet är att kartongen innehåller en produkt som Silja Line – förlåt Viking Line – 
gör särskild reklam för. Att den i vanliga fall kostar nära 1 000 kr per styck är det bara 

Björn som känner till.   

Biltransporten till Viking Line gick med stor effektivitet – särskilt ägaren av Mercedes 
Benz-fordonet skötte sig med den äran. 

 

 

Lagledaren Björn hade reserverat konferensrummet på åttonde våningen för 
sammanfattning av matchen. Alla kunde känna heder över sin insats vare sig det 
blev vinst eller förlust. Det viktigaste var att vi alla hade kämpat efter bästa förmåga. 



   

Klocka 18 finsk tid samlades huvuddelen av gruppen (11 av 12 spelare) i Food 
Garden för intag av ”segermeny”. (Vare sig vi har vunnit eller förlorat äter vi en 
segermeny.) 

Att vi saknade en spelare innebar inledningsvis en viss oro i gruppen. Försök till 
kontakt via telefon fungerade inte. Hade han ramlat eller…? Nu visade det sig att 
personen i fråga hade tagit fel på finsk och svensk tid. Skööönt! Kvällen var räddad! 

 

God mat och dryck – ännu en gång! 
Vad kan man mer begära? 

       



 

Nisse Nyström bidrog till den goda stämningen genom en rolig historia som kom att 
uppskattas även vid några nära grannbord.  

Vi hade i hemlighet bestämt att tacka Björn för hans goda insatser som lagledare 
genom att bjuda honom på hans egen supé. När det gick upp för honom ville han ju 
gärna tacka oss. Vilket han gjorde med ett tal och en skål! 

 

Tack Björn för en väl genomförd coaching! Du är bäst… 



… anser redaktören STV.  

Kvällen avslutades med musik och dans – för särskilt kunniga personer. Här ett 
exempel:  

 

Efter en i övrigt lugn natt är det så dags att onsdag morgon lämna ”Mariella” för den 
här gången. Några glada veteraner väntar här på att stiga av båten. 
 

 

Från vänster Nisse Nyström, Kurt Nyström, Bosse Karlsson och Stefan Jacobsson. 
Övriga är väl på väg.  



Hej då, Mariella! 

 

Vi ses i Helsingfors i september 2017! Om inte förr! 

En helt underbar resa med ett septemberväder av högsta klass. Och med återkomst 
till en huvudstad som är en uppskattad turiststad. 

Inte så dumt att bo här! 

  

Redaktören återkommer. 


