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Ungefär en gång i månaden spelar veteraner-
na även matcher mot lag från närliggande 
områden.

Veterantennisen har arrangerats i Norrtälje i 
snart 30 år.

Mellan matcherna blev det vila för veteranerna, som bjöd på 
en god stämning i hallen.

Det bjöds på härlig glädje och entusiasm när NT-Sporten besökte veterantennisen.

Ett 20-tal personer höll i gång när NT-Sporten besökte veterantennisen.

Leif Bergström och Björn Hildebrandt är två av personerna 
som brukar delta i veterantennisen.

Härlig glädje när Norrtäljes 
veteraner samlas för spel
NORRTÄLJE  Under mån-
dagar samlas många 70- 
och 80-åringar och spe-
lar veterantennis vid 
Rodengymnasiet. 

NT-Sporten kom på 
 besök vid ett av de till-
fällena och möttes av en 
härlig idrottsglädje och 
gemenskap.
Det bjuds på härlig idrotts-
glädje när vi besöker tennis-
hallen vid Rodengymnasiet. 
Här arrangeras det veteran-
tennis på måndagar och vid 
vårt besök är det runt 20 
personer som är med och 
spelar. 

– Den yngsta som är med 
är runt 70 år gammal och 
den äldsta är 86. Det här har 
blivit ett sätt för oss att um-
gås och samtidigt röra på 
oss. Det är en perfekt kom-
bination, säger Björn Hilde-
brandt, som är en av dem 
som är med och spelar.

– Sen är det viktigt att 
man håller i gång kroppen. 
Det minskar risken för vissa 
sjukdomar. 

Veterantennisen är inget 
nytt fenomen i Norrtälje. 
Den har arrangerats sen 
1995. En av som är med där 
är Leif Bergström. Han be-
rättar att tennisen har varit 

ett sätt att hitta en ny ge-
menskap.

– Jag blev änkeman för 
några år sen. Det var riktigt 
tufft och efter det behövde 
jag hitta något att lägga mer 
tid på. Då blev tennisen min 
räddning, säger Bergström. 

När veteranerna spelar 
tennis vid Rodengymnasiet 
har de ett speciellt koncept. 
Det är för att se till att ingen 
tröttar ut sig för mycket, be-
rättar Hildebrandt.

– Vi spelar dubbel och har 
tillgång till två banor. Därför 
är det åtta som spelar sam-
tidigt, med fyra på varje 
 bana. Sen använder vi oss 

av korta set, där vi spelar 
första laget till fyra game. 
När varje match är klar får 
spelarna som nyss har spe-
lat vila, medan de åtta första 
i kön får lira. Sen rullar det 
på så, säger Hildebrandt.

Veteranerna håller inte 
 bara till vid Rodengymna-
siet. Ungefär en gång i mån-
aden spelar man match mot 
andra lag från närliggande 
områden. 

– Det blir alltid roliga 
matcher och sen umgås alli-
hopa efteråt. Det är något 
man ser fram emot varje 
gång, säger Hildebrandt. 

Nu hoppas både Berg-

ström och Hildebrandt att 
de blir ännu fler på veteran-
tennisen i framtiden.

– Det vore kul om verk-
samheten blev ännu större. 
Det behövs alltid nytt folk 
eftersom vissa faller ifrån 
med tiden, säger Bergström.

– Och du är välkommen i 
framtiden, skojar Hilde-
brandt med NT:s reporter 
(undertecknad är än så 
länge bara 27 år gammal).
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”
Jag blev änkeman 
för några år sen. Det 
var riktigt tufft och 
efter det behövde 
jag hitta något att 
lägga mer tid på. Då 
blev tennisen min 
räddning.
Leif Bergström


