
Klubbmatch HVS Mänti-Niskat mot PTKS, Stockholm 
Det är tidigt onsdag morgon, onsdagen den 6 september 2017.  

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. 

De sex dubbelmatcherna brukar vara jämna och spännande. Så var det även i år 
men slutresultatet blev förkrossande 6 – 0 till våra finska vänner. Men vi inom PTKS 
ger inte upp. I nästa års match kommer det att vara vi som får nätrullarna att hamna 
på rätt sida av nätet och våra servar att fungera bättre.   

Här några foton med förklarande text.  

Som vanligt samlas spelarna i Viking Lines ankomst- och avresehall.  
 

 
 

Från vänster Hans Meijer, Kjell Nyström, Arne Arvidsson, vår Gruppenführer Björn 
Hjortsberg, Nils Nyström, Kalle Ekfelt, ordföranden PTKS Stefan Jacobsson och Kurt 
Nyström. Bakom kameran Bo Hemborg och redan i sina hyttplatser på M/S Gabriella 
Göran Wadmark och Rune Swahn. Görans ordinarie dubbelpartner Jerry Norlin har 
fått yrselproblem de senaste timmarna före avresan och av sin läkare avråtts spela. 
Björn Hjortsberg har lyckats finna en ersättare av klass, Bo Karlsson, som just nu - 
när detta foto tas – är på väg till hamnen och M/S Gabriella.    

 



Björn har som vanligt reserverat ett konferensrum på åttonde däck för att fysiskt och 
psykiskt ladda upp spelarna inför matchen i Tali Tennis Center. 

 

 

De fysiska resurserna består av en flaska sportdryck m/veteran. 

 

De mentala resurserna består av kraftfulla påpekanden om den svenska kapaciteten 
på tennisbanan.   



 

Både Kalle Ekfelt och Nisse Nyström blir inspirerade av Björns utspel. 

 

Liksom Hans Meijer, Kurt Nyström, Rune Swan, Göran Wadmark, Arne Arvidsson 
och Kjell Nyström. Bosse Karlsson har just kommit ombord och är ännu inte ”på 
bettet” som vår lagkapten önskar. Men det blir han senare!   



 

Här läggs den taktiska planeringen upp av matchen mot det finska laget. Men man 
missar den sköna utsikten mot vår vackra skärgård i bakgrunden. Naturen får dock 
ursäkta – nu gäller det att ladda för en bra tennisinsats.    

 

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 dock 

inte till vinst men till en bra insats.    

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



 

Vid det här bordet är man försiktig med starksprit. Man nöjer sig med öl och vin.  

 

Vid det här bordet är uppfattningen att ett svenskt smörgåsbord kräver en snaps. Det 
blir också resultatet. 



  

Nisse Nyström är en stjärna i snapsvisor. Här får han öl/vin-bordet att delta i en av 
hans mustiga snapsvisor! Kalle har redan deltagit i sjungandet och är fri att diskutera 

livets problem med grannen Arne mittemot. 

Förrförra 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 njuter av fartygets utbud av musik och dans ägnar sig 
redaktören åt att ladda för morgondagens match. Här resultatet av hans laddning: 



   Klockan 23:43 -23:45 

 

Passage Mariehamn! 

 

 

M/S Rosella! 

Klockan 02.30   



 

 

Nu är jag på väg att få tillgång till Wi-Fi! 

I avvaktan på Internet lyssnar jag på ett bandat radioprogram av Anders Eldeman  

 

som heter Da Capo, ett program gjort för veteraner med storhetstid 1950/1960-talet. 



 

Vem minns inte Cacka Israelsson 

 

Och hans ”Gamle Svarten”! 

  

Klockan 04:30 

Efter en något regnig och blåsig resa över Östersjön (se ovan) kan gruppen tisdag 
morgon samlas för Viking Lines frukost av hög kvalitet. Här några som verkar ladda 
ordentligt av frukostens utbud. 



 

Här försöker man lösa de just nu aktuella världsproblemen. Skall det bli världskrig? 

 

Då gäller det att ladda med sill och köttbullar! 



   

På vägen ut ser vi att några av veteranerna har försetts med beskrivningarna 
”Agenter” och ”Champion”. Det är bara att tacka och ta emot! 

 

 



Ett foto av vår lagledare finns även på plats. Björn för tjugo år sedan?: 

 

Det dåliga vädret har försenat vår ankomst med ca tjugo minuter. 

 

Matcherna skulle ha inletts kl 11:00. Nu kommer de att börja en halv timme senare.  

Transporten från Viking Line till Tali Tennis Center sker med hjälp av några trevliga 
och skickliga finländska veteraner som agerar ”limousine service”. Här har Nisse 

Nyström fått en bra driver. 



  

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

 



 

Men nu är det dags för match! 

 

På bana 14 möts Lasse Sjöman/Jaakko Wistrand och Stefan Jacobsson/ Hans 
Meijer. Det blir ett jämn och tufft första set match som vinns av de finländska 
spelarna. De vinner setet och kan sedan spela ut i andra setet samtidigt som 

Stefan/Hasse tappar sitt spel. 7-5, 6-0! 

 



Dubbeln mellan Kari Sihvonen/Hannu Erwamaa och Nisse och Kjell Nyström börjar 
först och slutar sist! En tre timmars lång match på hög nivå slutar med finländsk 
seger med 4-6, 6-3, 7-4 (Tiebreak). 

 

Dubbeln nummer tre spelas mellan Bo Karlsson/Göran Wadmark och Taisto 
Ketterer/Mats Reihe. Bo och Göran är inte lika samspelta som Göran och Jerry. Det 
blir klar finländsk seger med 6-2, 6-2.   

 

I dubbel nr fyra möter Björn Hjortsberg/Arne Arvidsson det finländska paret Martti 
Enejärvi/Mika Purhonen. Matchen går så fort att fotografen inte hinner ta ett foto 
förrän matchen är slut. 6-1, 6-2!  



 

Svenskarna ytterst på fotot och finländarna i mitten. 

Arne: Mycket duktiga finnar skåpade ut oss med 6-1, 6-2. Minnesvärt var ändå 
en otrolig "tromb-boll" från våra motståndare i ett avgörande läge. Under-
tecknad som inte var insatt i regelverket stod bara som förstenad och tittade 
på, hade jag bara petat till bollen hade poängen varit vår. Hälsn Arne. 

I den femte dubbeln möter svenskarna Kurt Nyström/Rune Swan det finländska paret 
Kaj Lantz/Markku Laine. 

 

Det blir ett antal bra bolldueller men i de flesta fallen är Kaj/Markku de starkare 
spelarna. Finländs vinst: 6-4, 6-2. 



I den sjätte och sista dubbeln möter Bo Hemborg/Kalle Ekfelt de bollsäkra 
finländarna Paavo Vartiainen/Timo Louhiluoto. Svenskarna spelar bra i första set 
som de vinner med 7-5. I andra set och i det avgörande matchtiebreaket blir de dock 
trötta och kan inte stå emot motståndarnas vinnande spel. 5-7, 6-2, 10-3 till det 
finländska laget. 

 

SLUTRESULTAT: 6-0!!! 

(Det är bara att förtränga och komma tillbaka!) 

Och nu väntar lunch och segerceremonier! 

 



B-O Estlander har en beundransvärd förmåga att trösta de svenska motståndarna 
när det blir en förlust på dagens nivå. Han framhåller med rätta kamratskapen som 

den viktigaste faktorn i vår samvaro.  

 

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

 

Biltransporten till Viking Line går med stor effektivitet. (Komna så långt som till 
Svenska Teatern avviker redaktören till svensk/finskt kusinmöte.) 



***** 
Nisse Nyström har varit vänlig nog att avsluta denna rapport genom att i det följande 
leverera ett antal foton och text med rubriken:  

”Hemfärd med svansen mellan benen!” 

Men det menar han naturligtvis inte på allvar. Humöret är som alltid på topp! 
Lagledaren Björn hade reserverat konferensrummet på åttonde däck 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. 

 

Nisse: De s.k. bröderna Nyström (Kurt, Nils och Kjell) skiner som solar när vår 
hövding Björn kommer in med tröstmedicin! 

Klocka 18 finsk tid samlas 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.) 



 

Nisse: Middag i glada vänners lag! Våran Björn blir bjuden i vanlig ordning. 
Kurt håller tal! NN genar med historien om komplimanger. Allt urartar normalt! 

Dagen därpå njuter några av veteranerna av den sköna solen och den friska vinden. 

 



***** 

HÄRLIGT SLUT, Tack, Nisse! 

Vi ses i Helsingfors i september 2018! Om inte förr! 

/Bo 
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