
Matchen PTKS – Mänti Niskat Helsingfors den 13 mars 2019 
 

(Slutrapport) 
 
Så är då den årligen återkommande - som vanligt mycket trevliga och kamratliga – 
”landskampen” mellan Mänti Niskat och PTKS genomförd. I år blev den faktiskt än 
mer spännande. Men låt mig ta det hela i turordning.  
 
Tidigt landskampsdagens morgon, onsdagen den 13 mars, kunde vi svenskar glädja 
oss över en svensk seger i VM i skidskytte dagen innan. 
 

 
 
Tyvärr kunde vi inte hitta någon finsk motsvarighet. 
 
Våra finska vänner skulle som vanligt anlända med Viking Line kl 09:45 onsdag 
morgon. Vädret var dock så dåligt att man inte ens kunde ana sig till var fartyget 
befann sig i inloppet till hamnen. 
 

 



Vi hade som vanligt ordnat en mottagningskommitté med fordon för snabb transport 
till Fruängen och Mälarhöjdens IK:s tennislokaler. 
 

 
 

Från vänster Kurt Nyström, Agneta Lundin, Hans Rosén, Karl Hobiger, Stefan 
Jacobsson, Arne Arvidsson och Göran Wadmark. Även jag (bakom kameran), hade 
en bil för transport av spelare. 
 

 
 

Vid fartyget hälsas våra finska vänner symboliskt varmt välkomna genom ett hjärtligt 
handslag mellan vår ordförande Stefan Jacobsson och den finske gruppledaren B-O 
Estlander.  



Vid ankomsten till tennishallen tar vår tävlingsledare Björn Hjortberg emot den finska 
kontingenten med B-O i spetsen. I bakgrunden en PTKS-spelare på väg in för att klä 
om för sin match. 
 

 
 

Vinstläget: Efter tjugo års kamp leder Mänti Niskat med 12 - 11! Femton matcher 
skall nu spelas på fem banor med inbollning 5 minuter och med matchtid 50 minuter.  
 
Första timmen med början kl 11:00 spelas följande matcher: 
 
På bana 1 möter Ove Nilsson/Ronny Gustafsson det finska paret Leo 
Lindblad/Hannu Ervamaa. 

 

 
 

Eftersom fotograferingen skall ske inom de få minuter som finns för inbollning och 
Leo Lindblad ännu inte är på plats blir det ett foto utan Leo (nedan). 
.  

 



 
Resultat: 2-6, 2-1. Poäng 1-3. Synpunkter: (Ronny) ” En av de två vi mötte servade 
så hårt att vi hade svårt att returnera. Andra set ledde vi med 2-1 o 40/30 där de fick 
en nätrullare in på vår sida. Sedan var matchen slut! Lite otur för oss! Annars vinst 
med 3-1.”  
(Ove): ”Vi hade en trevlig match men vi hade otur med sista bollen som var en 
nätrullare när vi ledde med 40-30. Den gjorde att vi inte vann andra set med 3-1. Det 
blev bara 2-1. Så vi tappade 2 matchpoäng på den nätrullaren.”  
 
På bana 2 möter Christer Öman/Hans Meijer det finska paret Pentti Seppälä/Mats 
Reihe. 

 

 
 
Resultat: 6-2, 3-2. Poäng 3-1. Synpunkter (Christer Öman): ”Efter inbollningen var jag 
övertygad om det skulle bli en helt jämn match. Efter en fokuserad inledning från vår 
sida skapade vi en ledning som vi kunde behålla efter hand som spelet jämnades ut. 
Vi lyckade därför vinna med 6-2, 3-2 där det inte saknades möjligheter till en större 
ledning även i det andra setet.” Hälsningar Christer. 
 
På bana 3 möter Katrin Eidefeldt/Gunell Klofsten det finska paret Eeva Heinänen/ 
Malla Ståhle. 

 
 



Resultat: 2-6, 1-2. Poäng 1-3. Synpunkter (Katrin): ”Siffrorna talar sitt tydliga språk! 
Finsk SISU och bollsäkra tjejer rår man inte på så lätt! Men vi lovade dom revansch 
nästa år!”   
 
På bana 4 möter Arne Rosenlind/Arne Arvidsson det finska paret B-O Estlander/Kaj 
Lantz. 
 

 
 

Resultat: 6-2, 3-2. Poäng 3-1. Synpunkter (Arne Arvidsson): ”Vi hade lite taktiska 
funderingar som vi genomförde vilket visade sig fungera:  

 Lägga det mesta av spelet på Kaj.  

 Slå lite lösare på B-O och serva på hans backhand.  
Felprocenten ökade när han satsade mer. ”A:na” hade kul.” 
 
Tillägg Arne A: ” Jag och Arne R. kände oss som underdogs då vi gick ut på banan 
eftersom Finlands starkaste spelare fanns på andra sidan nätet. Efter att ha förlorat 
första gemet kom vi dock igång. Påhejade av en stor åskådarskara kunde vi ta hem 
första setet och ledde 3-2 då visslan gick. B-O Estlander saknade sin ordinarie 
medspelare och vi vann efter stabilt dubbelspel!” 
 

På bana 5 möter Bo Hemborg/Carl-Axel Forsén det finska paret Kari Sihvonen/Paavo 
Vartianen.  
 
 
 



 
 

Resultat: 1-6, 2-1. Poäng 1-3. Synpunkter: (Carl-Axel Forsén): ”Alltid trevligt med 
Sverige - Finland. Jag och Bosse H tyckte vi spelade bra de första gamen men 
upplevde vi hade lite stolpe ut här o där och plötsligt låg vi under med 0-4. Sedan 
kämpade vi på men motståndarna var för bra och vann rättvist. Det jobbiga var det 
långsamma tempot mellan bollarna, det är man inte van vid.” 
 
Poäng första timmen: 9 - 11.  
 
Andra timmen med början kl 12:00 spelas följande matcher: 
 
På bana 1 möter Nina Toro Conteras/Kurt Nyström det finska paret Ulla Päiviö/Pentti 
Seppälä. 
 

 
 

Resultat: 4-6, 2-6. Poäng 0-4. Synpunkter (Nina): " För mig var det mycket trevligt att 
ha varit med för andra gången. Resultatet blev inte lika bra men som det olympiska 
mottot säger: Det är inte viktigaste att vinna utan att delta! Tack för matchen, Kurt!”  
 



Synpunkter (Kurt): Finns att läsa längre ner i denna rapport! 
 
På bana 2 möter Bosse Karlsson/Karl Hobiger det finska paret Kari Sihvonen/Paavo 
Vartiainen. 

 
 

Resultat: 6-2, 2-1. Poäng 3-1. Synpunkter: (Karl Hobiger): ”Vi spelade bra, men inte 
tillräckligt bra för en 4-poängare!” Karl Hobiger. 
 
På bana 3 möter Agneta Lundin/Ulla Nordström det finska paret Tuula Urmas/Raija 
Laukkonen. 
 

 
 

Resultat: 3-6,0-2. Poäng 0-4. Synpunkter: (Agneta Lundin): ”Mötte två duktiga finskor 
så jag lyckades inte komma upp i min bästa standard tyvärr. Är lite besviken på mig 
själv.” Mvh Agneta Lundin.  
(Ulla Nordström): ”Tycker det var jättekul att spela mot våra finska vänner. Vi 
kämpade allt vi kunde. Jag tror vi ville för mycket. Vi spände oss och kom därför inte 
upp till vår normala nivå. Grattis Finland! Bästa hälsningar!” Ulla Nordström. 



 
 
På bana 4 möter Stefan Jacobsson/Hans Rosén det finska paret Kaj Lantz/Markku 
Laine. 
 

 
 

Resultat: 5-6,0-0. Poäng 1-3. Synpunkter (Stefan Jacobsson): Hans Roséns och min 
match mot det trevliga finska paret var otroligt jämn och böljade fram och tillbaka och 
slutade som sig bör med ett tiebreak som drog iväg ända till tvåsiffriga tal. Ibland 
hade vi matchboll, ibland hade dom, jämnare kan det inte bli men efter par hårda 
mycket utvinklade bollar på backhandsidan kunde de finska gästerna avgöra till sin 
fördel. 
 
På bana 5 möter Gun Eriksson/Håkan Färm det finska paret Eeva Heinänen/Timo 
Louhiluoto. 

 

 
 

Resultat: 6-3,3-4. Poäng 3-1. Synpunkter (Gun Eriksson/Håkan Färm): ”Vi spelade 
en trevlig mixmatch. Kom igång bra, hade bra tryck på våra bollar och lyckades vinna 
första set med 6-3 efter vad vi själva tyckte bra spel. I inledningen på andra set blev 
vi passiva och lite fega. Våra motståndare blev därmed bättre och tog några 



snabba game innan vi samlade ihop oss igen och lyckades nästan gå ikapp. Men 3-4 
till finnarna i andra set känns rättvist.”  
 
Poäng andra timmen: 7 – 13. Totalt efter två timmar: 16 – 24! Inte bra!   
 
Tredje timmen med början kl 13:00 spelas följande matcher: 
 
På bana 1 möter Lasse Telander/Christer Eklund det finska paret Kalle-Pecka 
Sävelkoski/Mika Purhonen. 

 
 

 
Resultat: 6-0,3-2. Poäng 3-1. Synpunkter (Christer Eklund): ”Det var verkligen roligt 
att få spela tillsammans med Lars Telander, som ju har så mycket tennis i sig! Jag 
hade väntat mig en tuff match, för våra motståndare såg spänstiga och starka ut, 
men vi vann förvånansvärt enkelt med stabilt spel, men också med en del bjudningar 
från våra finska vänner som slog hårt men ibland alltför långt.”  
 
På bana 2 möter Göran Wadmark/Rune Svahn det finska paret Jaakko Wistrand/ 
Mats Reihe. Göran anser sig inte ha tid för fotografering utan väljer att enskilt försöka 
förbättra sin serve.  

    



 

Vilket ger bra resultat! Se nedan!    
 
Resultat: 6-2, 1-0. Poäng 3-1. Synpunkter (Rune Svahn): ”Vi mötte ett par med en 
hårdslående (bra serve) och en bollsäker spelare. Inledningsvis var det tyvärr från 
båda lagen mer unforced errors än vinnarslag. Men Görans serve och stabila 
baslinjespel med hård slicad backhand, avgjorde matchen till vår fördel.” 
 
På bana 3 möter Stig Lindqvist/Stefan Elm det finska paret Simo Jaakkola/Leo 
Lindblad. 
 

 
 

Resultat:4- 6, 2-1. Poäng 1-3. Synpunkter (Stefan Elm): ”Hårda bandage i dagens 
match. Vi tappade första set efter att ha varit i ledning. Jag kan inte skylla på gipset 
utan mer på ”dåliga tävlingsnerver”. Hälsningar Stefan Elm 
 

På bana 4 möter Ulf Waldén/Torbjörn Algeroth det finska paret Taisto Kettrer/Kaj 
Wuorio. 
 

 



Resultat:6-3,5-3. Poäng 4-0. Synpunkter (Ulf Waldén): ”Torbjörn Algeroth och jag fick 
möta ett "lurigt" finskt par. Trots att Torbjörn och jag spelat tillsammans bara några 
gånger tidigare kompletterade vi varandra bra. Vi fick hela tiden en kaskad av 
skruvade bollar som vi mestadels lyckades bemöta med lyckade returer. Till slut stod 
vi som segrare med 6-3,5-3 och blev därigenom det enda dubbelparet som gick hem 
med hela 4 poäng till PTKS!”  
 
På bana 5 möter Marcelo Toro/Kjell Nyström det finska paret Timo Louhiluoto/Raimo 
Lappalainen. 
 

 
 
Resultat:6-2,3-3. Poäng 3-1. Synpunkter (Marcelo Toro): ”Jag var en smula spänd till 
matchen och vi startade lite trögt med 0-2, men tack vare Kjelles erfarenhet och 
skicklighet kunde vi upphöja oss till vinst under första set. Sedan var det ett jämnt 
andra set med bra spel från Timos och Raimos sida. Kiitos, kiitos!!!” 
 

Poäng tredje timmen: 14 – 6. BRA! 

 
Poäng totalt: 30 - 30.  

 

Oavgjort!  
 

Skönt! 
 

Mötet avslutas som vanligt med en sedvanlig trevlig bankett under allmän nordisk 
förbrödring och försystring.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Banketten har i första hand fixats av vår medlem, Irene Billing. Tack, Irene!  
 

 
 

Här informerar Björn alla om dagens slutresultat: OAVGJORT! 30 – 30!  
 

 
 

Alla blir lika nöjda av hans positiva besked! 
 

  



 
Det betyder att B-O får ta med sig statyetten tillbaka till Helsingfors! 

 

  
 

B-O hälsar avslutningsvis PTKS varmt välkomna till Helsingfors  
 

tisdagen den 10 mars 2020! 
 

 
 

Två föreningar som trivs ihop! 
 

Samtliga låter sig nu väl smaka av den goda maten och drycken! 
 

 



 
 

Från vänster Raimo Lappalainen, Leo Lindblad och Mika Purhonen. 
 

 
 

Från vänster Paavo Vartiainen, Kari Sihvonen, Jaakko Wistrand och Malla Ståhle. 
 

Här tre veteraner som inte får plats i samlingssalen. Men det går bra ändå.  
 

 
 

Från vänster Nina Toro Conteras, Marcelo Toro och Arne Rosenlind. 



Nu är det dags för avsked. Vid Londonviadukten väntar Viking Lines ”Mariella”. 
 

  
 

Som sig bör kontrollerar vår ordförande, Stefan Jacobsson, att våra gäster kommer 
fram till fartyget på ett bra sätt. Här tillsammans med Mika Purhonen. 

 

  
 

 
 

Trevlig hemresa! Vi ses nästa år! 
 

 



Och därmed var min slutrapport klar! 
 

Men dagen efter – torsdagen den 14 mars – får jag följande hälsning:  
 

Synpunkter: (Kurt Nyström): ”I väntan på slutrapport ser jag att resultatet (0-4) från 
Ninas och min mixeddubbel inte stämmer. Vi förlorade första set med 4-6, medan 
andra set slutade 2-2. Poängen blev då 1-3 i stället för 0-4. Slutresultatet blir ju i så 
fall hemmavinst med 31-29!” 
 
Det var bara att överlämna ärendet till Björn och B-O för beslut! 
 
Här är kopia av B-O:s e-mail: 
 
Grattis; ni vann med 31 - 29. En mixtmatch fick korrigerat resultat. Våra Ulla Päiviö och Pentti Seppälä 
vann med 6-4, 2-2 (inte 6-2 som står på schemat). Björn ringde angående detta. Bra att det blir ett rätt 
slutresultat! Nu står vinsterna 12 - 12. 
Vi hörs B-O 
 

 
Så slutresultatet blev: 31 – 29! 

Och vinstläget historiskt sett är: 12 – 12! 
 

Vi hörs! 
/Bo 


