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Det är inne
med vita bollar
N

är man jämför med ishockey, rally och
golf är tennisen skonsam mot den som
inte är så förtjust i mängder av prylar och
utrustning. Det vi behöver för att kunna utöva
vår kära sport är ju inte mycket mer än racket,
bollar och skor. I varumärkenas hysteriska
tidevarv innebär det emellertid att klädmodet
när det gäller höfthanddukar, kjolar och kepsar
formligen exploderat genom åren och framför
allt att de få attiraljer som omger tennisen
förärats de mest fantastiska namn; det kan vara
racketversioner som kallas allt från supernova
braxgalax hammer 7.0 till ultra serve mega
wonder explosion med turbolaserinlägg för
Beckhamskruvar. Egentligen är det väl bara
TV- och dataspelsvärlden som slår racketshopen när det gäller att stapla energirika
ordbakelser. Må kraften vara med dig där ute i
tennisstjärnornas modekrig.
Minns ni när Rossignol, Le Coq Sportif
och Tacchini gällde? Då användes Adidas tre
ränder mest bara som sovjetiska landslagsuniformer och Puma var ett märke som kämpade
kring nedflyttningsstrecket i butikshyllornas
lingonserie. Häromdagen traskade jag runt
på gatorna i shoppingeldoradot London och
tittade in i sportaffärer och eleganta lyxbutiker.
Jag såg då dessa kraftfullt pånyttfödda märken

Christer ”Titte” Carlbäck
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överallt – och i de mest oväntade och spektakulära färgkombinationer. Jag hade här tänkt
avslöja det senaste inom färgvalet på sportskor,
men inser att spektrumet är alltför mångfaldigt.
Ett sulat tips för den som vill vara het är dock
en grillskinnsbrun sko från något av de stora
varumärkena med tilläggsnamnet ”Chile ´62”.
Den var direkt från fabriken utformad som en
väl använd fotbollssko från den gamla goda
tiden!
På den allra mest fashionabla shoppinggatan hajade jag till framför ett smakfullt dekorerat skyltfönster. Det var fyllt av klassiska vita
tenniskläder i form av tenniströjor, V-ringade
kofthistorier och långsmala shorts. Det enda
som avvek var Wimbledonfärgerna, grönt och
marinblått, samt den kreerade grästennismiljön
däromkring. Det som gjorde det hela utsökt
sött var att allt var i miniformat, ty det var en
barnmodeaffär med fokus på berömda märken.
Mest förtjust blev jag över högen med vita
tennisbollar som användes för att skapa rätt
atmosfär. Fast inte heller bollarna var helt skonade från kommersens bildspråk. Jag tog mig
friheten att känna på en boll ur dekorationen;
bakpå satt förstås en diskret blå logotyp för
Ralph Lauren. Det är likväl en glädje att kunna
rapportera att det är rätt med vita bollar igen.
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Ordföranden har ordet
Nu befinner vi oss mitt
i sommaren och det är
full fart på banorna och
i hallen på Rosenholm.
Det blev en skön vår vilket underlättade arbetet
med att ställa utomhusbanorna i ordning. Du
minns kanske april 2006
då snön fortfarande låg
kvar på centercourten.
Utomhusverksamheten är alltid
intensiv under maj-juni då klubben både spelar i de svenska
serierna och har normal verksamhet i tennisskolan. I år har
det dessutom varit fler deltagare
än någonsin på de läger som arrangerats och vi har hittills haft
sagolik tur med vädret. Tennisens
dag, klubb- och distriktstävlingen
av Kalle Anka Cup och inte minst
avslutningen i tennisskolan blev
fina höjdpunkter under försommaren.
I början av juni åkte ett 20-tal
elitjuniorer och föräldrar över till
Polen och vidare till Sopot för ett
fyradagarsläger. P-A Lindeborg
låg bakom planering och sponsring. Lägret blev mycket lyckat
och äntligen har man lyckats
skapa ett fungerande nätverk i Polen för kommande resor. Reportage från resan kan du läsa längre
fram i tidningen.
Detta nummer har, som du
kanske har märkt, en något annorlunda och bättre layout jämfört
med tidigare. Det beror på att
Lotta Ivarsson har tagit på sig
uppgiften att slutredigera Fördel
och göra tidningen klar för tryck.
Lotta är ett erfaret proffs i det
här sammanhanget och gör t.ex.
layouten för tidningen Båtliv. Jag
har svarat för den uppgiften i 14
år (56 nummer) och är mycket
tacksam för att Lotta tar över

stafettpinnen. Klubbens motprestation blir att lära henne tennisens
ABC i sommar.
Det finns fortfarande problem
med utebanornas förmåga att
släppa igenom/släppa ifrån sig
vatten. När detta testades i april
på en bana blev resultatet att
banan fick stängas av för spel
och vältas om innan det gick att
spela igen. Kommunen kommer
därför att genomföra ett särskilt
testprogram under sommaren som
ska leda fram till vilken åtgärd
som behöver vidtas för att få ordning på banorna inför kommande
utomhussäsonger. I värsta fall
måste man kanske hyvla ner banorna 30-40 cm och sedan lägga
nya skikt av stenkross m.m. Om
det inte regnar mer än 10 mm per
dygn håller banorna sig i mycket
fint skick och alla spelare som jag
har träffat nu i sommar har varit
mycket nöjda med kvaliteten.
Dessutom ligger anläggningen på
en härlig plats vilket ger positiva
vibrationer.
Trafiken förbi banor och
klubbhus ger tyvärr negativa
vibrationer. Alltför många struntar
i hastighetsbegränsningen på 30
km/tim och har dessutom blicken
riktad ner mot banorna, vilket
innebär risk för att man inte i tid
hinner upptäcka barn som kommer springande från bollplanket
mot vägen för att ta sig ner till
banorna. Styrelsen har sedan
lång tid tillbaka anmält behov av
hastighetsbegränsande åtgärder,
t.ex. vägbulor, och det så snabbt
som möjligt.
Johan ”Wille” Wilhelmsson gav sig iväg till Paris på en
studieresa för att titta på Franska
Öppna i början av juni. Resan
sponsrades av KTK som ett tack
för det utomordentliga arbete
Wille lagt ner på hemsidan och på
att vara klubbens IT-expert och
syftet var att studera tävlingsspelarnas teknik, få bra praktiska
tips när det gäller arrangemang
och naturligtvis se bra matcher.

Du kan läsa Willes reserapport på
annan plats i tidningen.
Under maj-juli har det varit
mycket arbete med att ställa
klubbhuset i ordning och slutföra
renoveringsarbetet. Hasse Johansson har varit hos oss under
dagarna och gjort massor med
nytta i och runt huset och sedan
har Hasse hjälpt Erland och Richard med att sätta upp ramverket
för den ca 25 m långa altanen och
leda arbetet med att lägga ca 100
kvm yta. Målet var att ha klubbhuset, inkl. altan, klart till den 14
juli och det målet har uppnåtts.
Nu har vi fått ett klubbhus som
ger många möjligheter till att
kunna utveckla den sociala delen
av klubbverksamheten. Det är
bara fantasin som sätter gränser.
Jag vill också betona vikten av
att alla känner ansvar för att hålla
klubbhuset i ordning. Det är upp
till oss själva att göra huset så
trevligt/mysigt som vi vill ha det.
Ingen annan fixar det åt oss. Jag
vill redan här rikta ett stort tack
till Erland, Richard och Hasse för
allt nedlagt arbete.
Våra juniorer fortsätter att
prestera bra resultat på tävlingar
runt om i Sydsverige. Ida Karlsson och Gustav Hansson har
vunnit två turneringar vardera
och flera andra har avancerat
långt. I distriktsfinalen av Kalle
Anka Cup vanns fyra klasser av
KTK-spelare. Wille följer med
Blekingelaget till riksfinalen nere
i Båstad och vi hoppas naturligtvis på bra placeringar och att man
får en rolig vistelse i tennisens
Mecka. Reportage kommer i nästa
Fördel
Det finns fortfarande möjlighet
för många andra medlemmar att
göra ideella insatser för klubben
än de som alltid ställer upp och
som vi måste vara rädda om. Man
kan hjälpa till vid våra tävlingar,
både med att hålla service i cafeteria och shop och i själva tävlingsorganisationen. Jag vill vädja
till dig som har barn i tennissko-

Ordförande Gerts sommarhälsning.

lan och som tycker att klubben
förtjänar en gratis arbetsinsats. Du
är hjärtligt välkommen! Prata med
tränarna eller någon i styrelsen
och anmäl ditt intresse.
Den 7-9 september är det
dags för vänskapsutbyte med
våra kamrater i TC Grün-Weiss
från Berlin. I år sker detta för 40:
e gången och måste naturligtvis
firas. En särskild kommitté under
ledning av Staffan Zimmerman
har planerat aktiviteterna i den aktuella weekenden och det blir nog
en helg som sent ska glömmas.
Jag har underhand informerats
om att det bl.a. blir kräftskiva på
fredagen och särskilt jubileumskalas på Rosenholmskrogen (med
liveband) under lördagskvällen.
Det ryktas också att man ska
försöka få tyskarna att älska den
gråa Blekingekroppkakan. Vi ska
kämpa för att vinna landskampen
i tennis och andra sorters kamper.
Boka in helgen i almanackan!
Den 21-23 september är det sedan semifinal i Davis Cup mellan
Sverige och USA. Matchen spelas
i Göteborg och Uk/Tk tog tidigt
initiativ till att ordna en bussresa
och samordnat biljettköp så att
man skulle kunna sitta tillsammans. 35 personer har bokat in sig
(!!) och det kommer säkert att bli
en upplevelse. Det blir en händelserik septembermånad.
Ha en fortsatt bra sommar!

Gert Friberg

ASFALT & BETONG SYD
VAMBÅSA, 0455 - 447 00
Fördel 2.2007					
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Det var många som ville prova på att spela tennis, i alla åldrar.

Tennisens dag genomförd
Det är en lång tradition i tennisklubben att i slutet av
april arrangera Tennisens dag och samtidigt genomföra klubbtävlingen av Kalle Anka Cup för 11-15
åriga juniorer. Kort tid därefter är det dags att officiellt inviga utebanorna för alla medlemmar med en
”social” dubbeltävling – invigningsdubbeln.

Det såldes racketar, skor och säsongskort på löpande
band. Familjen Strömbladh tillhörde kundkretsen.

Fr v. Bengt Olvedahl, Pontus Hult och P-A Lindeborg.
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samt Invigningsdubbeln
Marknadskommittén, under ledning av Per-Anders Lindeborg,
hade som vanligt ansvaret för
att arrangera tennisens dag. Man
kunde köpa säsongskort, extra billig tennisutrustning och bagbrickor, vilka i sin tur innebär att man
stödjer klubbens ungdomsverksamhet. Vädret var bästa möjliga
så här tidigt på säsongen och försäljningen gick utmärkt. De vana
försäljarna i marknadskommittén
bjöd på sig själva och kunderna
strömmade till. Extrapriserna
lockade. 15 racketar såldes på ett
par timmar och ganska många
säsongskort.
Nyfikna besökare, som inte

tidigare spelat tennis, fick massor
av nyttig information och kunde
ta chansen och provspela mot någon av klubbens duktiga juniorer.
Det fanns också möjlighet att testa
nya, moderna racketar. Besökarna
bjöds på fika och varm korv.
Besökarna på Tennisens dag
kunde se klubbens unga garde
tävla i Kalle Anka Cup, där det
finns tre olika åldersklasser: 11,
13 och 15 år. Klubbtävlingen följs
senare upp med en distriktstävling där de bästa kvalificerar sig
för den svenska riksfinalen som
spelas i Båstad omedelbart efter
Swedish Open i juli.
Den 1 maj arrangeras Invig-

ningsdubbeln varje år, vilket
nästan är att likna vid skådespelet när man på våren släpper ut
kreaturen från ladugårdarna efter
en lång, mörk vinter. Denna dag
spelas officiellt de första bollarna
på utebanornas sköna grus, även
om tennisskolan haft träning flera
dagar innan. Det spritter av glädje
i benen på spelarna.
Tävlingsledaren sätter samman
taktiskt jämna par i syfte är att
så många matcher som möjligt
ska vara spännande och ovissa.
Det spelas både gruppspel och
slutspel. De duktigaste spelarna
är skolade och införstådda med
att spela snälla bollar på de något

sämre spelarna vilket gör att nästan alla matcher blir roliga att titta
på och också roliga att spela.
- Mamma, såg du! Jag vann en
boll som Brodén slog mot mig!”
sa en liten kille med glad röst.
Vilket par som vinner känns
inte som det viktigaste eftersom
vitsen är att ha roligt samtidigt
som man äntligen får premiärspela på gruset. Vinnarna och
finalisterna får naturligtvis lön för
mödan även om prisbordet brukar
vara sparsamt. I år vann Kajsa
Borg/Mats Pettersson finalen mot
Marie Björck/Alexander Rydelius
i en trevlig match.

Gert Friberg
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Championnats Internationaux
de France 2007
I slutet av maj/början av juni spelas de klassiska
Franska Öppna Mästerskapen på Roland Garros i Paris.
Franska Öppna är en av de fyra stora tävlingarna
som går under benämningen Grand Slam och är den
enda som spelas på mitt favoritunderlag: grus.
Själva Roland Garros-området är
väldigt stort och rymmer bland
affärer, matstånd och annat, även
15 mindre tennisbanor (i stil med
vår Centercourt utomhus) och
fem större, varav man till de allra
största behöver speciella biljetter.
Jag tog mig dit i början av
tävlingens två veckor eftersom det
då spelas massor av matcher med
storspelare på även de mindre
banorna (och att Mats Wilander
springer runt mellan alla banor
och gör EuroSport-intervjuer).
Jag passade på att studera lite
olika typer av spelare för att få lite
inspiration och kanske tips och
idéer till våra egna spelare. Jag
kommer därför att redovisa några
av mina observationer.
Topspin

Det var ju ingen överraskning att
användning av topspin skulle vara
vida spritt på en grustävling. Det
som var lite mer överraskande
var dock i den vida grad den
användes. Alla spelare jag tittade
på använde topspin i det uppbyggande spelet med oftast en marginal över nät på ca en halvmeter.
När de byggt upp spelet så bra att
de kunde ta initiativ (skapat sig
ett läge) att gå in i banan för att
trycka till/avgöra, användes även
där topspin, dock något mindre
spin. Ytterst sällan såg jag helt
flacka slag.
Bollkänsla

Självklart har de som tävlar i
Franska Öppna bra bollkänsla.
Jag blev stundom bländad av
deras känsla i räddningar och
framför allt – stoppbollarna. Det
var väldigt hög utdelning att
vinna poängen när man lagt en
stoppboll, inte för att motståndarna var långsamma, utan för
att de hade grymt bra känsla och
verkade lägga stoppbollarna i väl
intränade situationer.
Serve och retur

Spelet är långsammare på grus än
på nästan alla andra underlag, vilket är för mig ett välkänt faktum.
Men jag hade svårt att föreställa

mig att det var särskilt mycket
lättare att returnera servar runt
200 km/h bara för att det var på
grus, men så verkade det vara. De
serveess jag såg var välplacerade
servar, inte de hårdaste. Jag blev
mäkta imponerad av returerna
som jag försökte skärskåda. Det
bittraste var att det såg så lätt
ut. Full fokusering på servaren,
tyngdpunkten något framåt, ett
splitstep precis innan bollträffen
från servaren och sen blixtsnabb
reaktion. Det låter kanske inte
så svårt, men det jag kunde
konstatera var att det kunde bara
se så lätt ut om det var mycket väl
intränat.
Servereturer är något jag
rekommenderar våra juniorer att
träna mer på.
Centrumteorin

Spelarna var självklart väldigt
väl fysiskt tränade, men jag tror
att om man inte är kunnig om
spelet så ser spelarna inte ut att
röra sig så värst mycket på banan.
De springer faktiskt inte alltid in
till mittpunkten av banan efter
sina slag. Istället är det spelförståelse (blick för spelet/komma
rätt till bollen), reaktionsförmåga,
snabba/korta ryck samt centrumteorin som gäller. Centrumteorin
innebär att man placerar sig i
mitten av motståndarens möjliga
vinkel att placera sitt slag, vilket
långt ifrån alltid är vid mitten av
tennisbanan. Jobba till centrum
efter slaget, ett vältajmat splitstep
och sedan fokusera på nästa slag.
Yngre spelare

Jag såg även ”juniorer” som hade
kvalat sig in till huvudtävlingen.
Trots att jag på alla noterade t.ex.
rätt grepp i serve, skruvservar,
backhandvolley med endast en
hand och i vissa fall enhandsbackhand tyckte jag att de tekniskt
sett inte imponerade så mycket.
De största skillnaderna var deras
inställning och matchrutin. Fullt
fokuserade innan, under och efter
matchen. Visst fanns det spelare

						

Jonas Björkman.

Wille utanför Roland Garros.

som blev irriterade och skrek
etc., men när nästa boll skulle
spelas var de fullt fokuserade på
den. Detta är jag övertygad om
att de inte var ”födda med”, utan
definitivt något de tränat upp, dels
genom att spela många matcher
med full koncetration (oavsett
vad som händer/hur det går), dels
genom att utföra sina tennis- och
fysträningar till 100%.
Banskötsel

Plus
Bansopning i varje setbreak.
Skynke vid varje bana (för att
täcka över gruset vid regn).
Linjerna saknade nitar etc. på
ovansidan. Bollkallarna var väldigt disciplinerade.
Minus
Vanliga sopborstar används för
linjesopning, vilket gav sämre
resultat än våra borstar. Näten de
drog banorna med verkade vara
minst 50 år gamla och kunde
trasslade ihop sig.
Höjdpunkten

Efter att Robin Söderling tyvärr
fick bryta sin match pga skada
så kom strax Jonas Björkman
in. Björkman som i år gjorde
sin bästa Franska Öppna-turnering någonsin ställdes mot Peter
Luczak från Australien. Jag tittade
på det inledande setet med kunde
snabbt konstatera att Björkman
skulle få det svårt. Björkmans
serve-volley eller chipretur-volley gick inte riktigt hem på det
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franska gruset. Efter första set
gick jag iväg och kollade på lite
andra matcher.
När jag såg resultattavlan
efter ett tag såg jag att Björkman förlorat även andra set. Jag
försökte heja lite på Thomas
Johansson, såg James Blake
visa prov på oerhörd känsla och
lite annat innan jag åter tog en
titt på resultattavlan och såg att
Björkman ledde stort i tredje set.
Jag rusade tillbaka och bänkade
mig. Björkman hade nu bytt taktik
och visade stort tålamod från bakplan, men så fort en rimlig chans
uppenbarade sig jobbade Jonas
framåt mot nät. Vi var ett ganska
stort gäng svenskar kvar som
tillsammans med Mats Wilander
hejade på allt vad vi kunde med
tillrop, hejaramsor och applåder.
Vid halvtiotiden på kvällen, efter
över 3 timmars spel, stod Björkman som överlycklig segrare. Han
ville inte bli av med oss än utan
stannade kvar och pratade med
oss i publiken en halvtimme till.
Han berättade att det hade varit
jätteroligt att spela med massor av
svenskar på läktaren. Han har inte
gått vidare från första omgången
i Franska Öppna på fem år och
skulle inte gjort det utan vårt stöd
i publiken. En härlig avslutning
på kvällen!
Vem vann då?

Som väl de flesta vet så vanns ju
finalen av gruskungen Rafael Nadal som besegrade Roger Federer.
En match som jag avnjöt framför
TV’n här hemma i Karlskrona tillsammans med några kommande
världsstjärnor i klubben.

Wille
Fördel 2.2007

Hanna och Filippa i Canada
Under drygt tre månader vistades jag, Hanna Karlsson, och Filippa (Fia) Roman i de berömda Rocky
Mountains. Drygt tre timmar norr om Canadas södra
gräns ligger Banff och det var där vi höll hus.
Vi fick snabbt både lägenhet och
jobb så allt var perfekt. Både jag
och Fia älskar att åka skidor och
snowboard. Visst passade det bra
att jobba tre dagar i veckan och
åka skidor i fyra! Vi jobbade på
ett café som hette Second Cup
och där vi stormtrivdes.
Innan vi åkte till Canada hade
vi bara fixat ett så kallat Work and
Holiday Visum som räcker ett år
och sedan skrivit våra CV:n. Som
på ett bananskal hamnade vi i
Banff. Denna håla kommer alltid
ligga oss varmt om hjärtat.

Cirka tjugo minuter från Banff
ligger skidanläggningen Sunshine. Den är en av tre anläggningar
som ligger inom en timmes resa
från byn. Sunshine är ett stort
område med världens snabbaste
gondol och underbar skidåkning.
Säsongen var lång och det gjorde
att vi kunde åka sista åket den
17:e maj. Men då sken solen för
glatta livet och snön smälte framåt
eftermiddagen.
Det har varit en oförglömlig
resa och returbiljetten är redan
bokad!

Fr v. Hanna, Lotta,
Sven, Fia och Ida.

Fia och Hanna
med kompisar.

Hanna Karlsson

NOTISER
Vinst i Åmål och Säffle Damserien utomhus
Jag var uppe i Åmål och
hälsade på min kompis
Jana då jag samtidigt
passade på att spela två
tävlingar.
Första matchen i Åmål mötte jag
en tjej från Vänernborg, Josefine
Larsson, som jag slog med 6-3
3-6 6-4. Vi fick spela inomhus
på grund av det dåliga vädret.
Jag började bra men var ganska
nervös. I andra set slappnade jag
av, tappade koncentrationen och
förlorade med 3-6. I avgörande
set låg jag under med 1-4, men
efter bra spel tog jag hem det med
6-4 till slut.
I finalen mötte jag Malin Collin från Strömstad och där vann
jag med 6-1, 7-6 (7-3). Precis
som i den förra matchen fick vi
spela inomhus. I första set spelade
jag väldigt bra, säkert, men ändå
inte passivt. I det andra blev jag
lite för passiv igen och Malin

fick styra spelet ganska mycket.
Jag lyckades ändå ta hem setet i
tiebreak.
Veckan efter spelade jag en
annan tävling i Säffle och i första
matchen mötte jag Emelie Karlsson från Säffle. Det blev vinst
6-3 6-0. Jag inledde lite nervöst
och var ganska seg i benen efter
tävlingen i Åmål. Men efter några
game kom jag in i grusspelet igen
och spelade väldigt stabilt.
I finalen mötte jag Johanna
Matsfelt från Trollhättan. Inför
matchen vad det en lång väntan
med mycket förseningar. När
matchen äntligen kom igång
började jag lite tveksamt. Jag
var ganska nervös och serven
fungerade inte riktigt bra. Efter
att, trots allt, ha tagit hem första
med 7-5 vågade jag spela ut och
tog det andra med 6-1.
Jag var mycket nöjd med
spelet under veckan och hoppas
på fortsatt bra spel resten av sommaren.

Karlskrona TK’s damlag i div 2 Syd har gått obesegrade genom serien utomhus och kommer därmed
att gå upp i div 1 till nästa år.
I laget har följande spelare deltagit: Charlotte Christiansson, Sandra Olsson och Ida Karlsson. Stort grattis!

MATCHER

Ida Karlsson

Fördel 2.2007					
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Årets läger i Polen

Samtliga tränare och juniorer samlade för ytterligare ett pass.

Tack vare en av klubbens största sponsorer: Stena
Line, kunde KTK’s tävlingjuniorer än en gång åka till
Polen för att slipa grusformen. Årets läger blev det
hittills mest lyckade.
32 förväntansfulla tävlinsjuniorer,
4 föräldrar och 4 ledare åkte till
Sopocki Klub Tenisowy första
helgen i juni. Två övernattningar
på polenfärjan och två hela tennisdagar med en mellanliggande
övernattning på hotell. SKT och
Sopot är för Polen vad Båstad är
för svensk tennis. Man arrangerar
såväl WTA- och ATP-tävlingar
som ITF junior- och veterantävlingar. Man har en stor anläggning
med en centercourt och ytterligare
13 utomhus- samt 7 inomhusbanor. Här manglades våra ungdomar i dagarna två. Totalt med 10

timmars tennis på 9 banor plus
fysträning.
Anläggningen och omgivningen gjorde tydligen att våra ungdomar tände till lite extra. Tränarna
hade satt ihop ett mycket bra
och jobbigt program. Juniorerna
visade en fantastisk kämpavilja
och intensitet på banan, vilket
belönades med goda luncher och
middagar och sköna inomhus- och
utomhusbad.
Lyx-hotell

Vi bodde (också det tack vare Stena Line) på ”lyx-hotellet” Haffner

						

som ligger granne med tennisanläggningen. Här fanns både fin
restaurang och Spaanläggning
med bastu och en 18-meterspool
som snabbt intogs av 40 badsugna
tennisgäster.
Tennisklubben ordnade med
bra lunch båda träningsdagarna
med bl.a. mättande pasta. Denna
gången fungerade det perfekt med
bokningar av banorna (till skillnad från tidigare besök vid Arka
TK i Gdynia). SKT visade också
sitt intresse för fortsatta samarbete
klubbarna emellan.
Allt som allt så fungerade
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resan mycket bra utan nämnvärda
incidenter. Vi kan vara stolta över
våra skötsamma tennisjuniorer
som har fått ytterligare ett kul tennisminne att ta med sig. Förhoppningsvis kan vi ha fortsatt gott
samarbete med Stena Line och
därmed kunna ha nya roliga och
bra läger i Polen.
Hälsningar

P-A

Fördel 2.2007

blev mycket lyckat

Jonas, Morgan, Jens, Ida, Sandra, Tim, Josefine, och Dennis.

Sandra laddar.

Josefine, Isabelle, Rebecka
och Elina.

Skön avkopplning på beachen.
Fördel 2.2007					
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Distriktsfinal Kalle Anka Cup
Distriktstävlingen av Kalle Anka Cup spelades i år på
Rosenholm och KTK tog fyra av sex klassegrar.
I de två äldsta flickklasserna
blev det favoritsegrar genom
Elina Lindeborg, F 15 och Lisa
Strömblad, F 13. Elina mötte
”som vanligt” Veronika Vidarsson, Olofström i finalen och vann
med 6-3, 6-3.
Lisa, som inte var hotad i
någon match, slog i finalen tvillingsyster Anna med 6-1, 6-2.
Anna hade i semifinalen fått hårt
motstånd av Kajsa Borg som pressade Anna till en hård tresetare.
I flickor 11 vann blott 9-åriga
Chelsea Unger. Chelsea är mycket
bollsäker och vann sina matcher
med klara siffror. Chelsea har
utvecklats mycket på sista tiden
och det visar att hennes enorma
träningsflit har lönartsig.
Den äldsta pojkklassen vanns
av Elias Uvgaard från Karlshamn.
I finalen slog han Dennis Merdan,

som hade sina chanser, men fick
inte riktigt till det på de viktiga
bollarna. Den som pressade Elias
mest var annars Axel Thornéus,
som p.g.a. ett fantastiskt mentalt
träningsband har nyvunnet självförtroende.
Pojkar 13 vanns som väntat av
Morgan Johansson. Både Philip
Bergsell och Gustav Hansson
gjorde fina matcher mot Morgan,
men den blivande slutsegraren
spelade lite för tufft för att övriga
deltagare riktigt skulle kunna hota
honom.
Den yngsta pojkklassen vanns
av Alex Hallström, Olofström.
Grattis alla segrare och lycka
till i riksfinalen i Båstad.

Daniel Brodén

Dennis, Simon, Henning och Janice.

Klubbhuset - läget
Altanbyggarna Richard,
Erland, Stefan och
åskådaren Kjell.

Hasse - alltiallo i klubbhuset.

Altandäcket monterat. Räcket återstår.

Nu har arbetet med att modernisera och delvis bygga om klubbhuset pågått i drygt 1½ år. Arbetet
startade med att invändigt riva ett
antal väggar i syfte att åstadkomma en öppen planlösning. Sedan
har arbetet övergått till att måla,
tapetsera, lägga golv, göra i ordning handikapptoalett, koppla in
vatten och installera ett nytt kök.
Klubbhuset har också försetts
med ett inbrottslarm kopplat till
Securitas larmtjänst.
Under maj-juli har arbetet
fokuserats på den gigantiska

altanen. Plintar gjöts fast i marken
redan i höstas och i juni kunde
äntligen det bärande ramverket
sättas upp. Erland Hellholm,
Richard Pettersson och Hasse
Johansson har dragit det tyngsta
lasset men andra medlemmar har
också hjälpt till.
Den ca 25 m långa altanen (ca
100 kvm yta) är på plats! Målet
var att ha klubbhuset, inkl. altan,
i stort sett klart till den 14 juli och
det målet har uppnåtts. I sommar
har vi också ambition att börja
snickra på lämpliga bänkar och
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bord till altanen, dvs. möbler som
inte omedelbart får fötter och
hamnar på annan plats. Detta för
att slippa kedja fast möblerna på
kvällarna.
Nu finns det ett klubbhus till
medlemmarnas förfogande som
ger många möjligheter till att
kunna utveckla den sociala delen
av klubbverksamheten. Det är
bara fantasin som sätter gränser.
Det viktigaste är kanske ändå att
man kan sätta sig ner och i lugn
och ro ta en fika efter matchen,

www.karlskronatk.com

antingen inne i bekväma fåtöljer
eller ute i solen.
Jag vill också betona vikten
av att alla känner ansvar för att
hålla klubbhuset i ordning. Det är
upp till oss själva att göra huset så
trevligt/mysigt som vi vill ha det.
Ingen annan fixar det åt oss.
Jag vill rikta ett mycket stort
tack till Erland, Richard och
Hasse för allt proffsigt arbete.

Gert Friberg
Fördel 2.2007

Avslutning Tennisskolan
I ett fantastiskt högsommarväder hade tennisklubben avslutning i tennisskolan.
Ett hundratal juniorer och föräldrar samlades på Rosenholm för
att umgås och önska varandra en
glad sommar.
Klubbens heltidsanställda
tränare Daniel Brodén, Jonas
Petersson och Johan Wilhelmsson
delade in hjälptränare och spelare
i olika grupper och sedan körde
man ett träningspass där målet
var solklart: spelarna skulle ha
roligt på banan i en timme och det
skulle vara fart och fläkt.
Det fanns möjligheter att prova
ett stort antal nya racketmodeller
under kvällens lopp, bland annat
för att se om Nadals modell möj-

ligen gav mer spinn än Federers.
Tränarna hade också satt upp en
klurig tipspromenad och sist men
inte minst bjöds ungdomarna på
varm korv och saft. Mamma och
pappa bjöds på fika.
Nu tar tennisskolan (och
tränarna) sommarledigt fram till
dess att inomhussäsongen startar
i början av september, men helt
ledigt blir det inte. Många ungdomar kommer att vara med på
olika läger under sommaren och
kommer också att spela ett antal
grustävlingar.

Träning på att sitta still och röra på sig.

Gert Friberg

Daniel instruerar övriga ledare inför avslutningsträningen.
Fördel 2.2007					
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Charlotte trivs med klubbyte
Charlotte känner sig välkommen
i klubben.

Jag började min tennis karriär i Kungälvs TK, en mindre klubb som ligger några mil utanför Göteborg.
Där trivdes jag väldigt bra, jag lärde mig alla grunder
till vad jag kan om tennis i dagens läge.
Men efter några år, när man ville
utvecklas ännu mer, räckte klubben inte riktigt till så det blev
aktuellt med första klubbytet.
Då byte jag till göteborgsklubben Gothia som var större än
Kungälvs TK, men fortfarande
var en relativt liten tennisklubb.
Där hade jag fler att träna och
spela med och kunde få möjlighet till flera tennistimmar. Efter
att jag spelat några år för Gothia
började många byta till större och
mer centrala klubbar så jag hade
nästan inget val, utan att byta för
att kunna fortsätta spela som jag
gjort tidigare.
Denna gången bytte jag till
storklubben GLTK, en av Göteborg och kanske en av Sveriges största tennisklubbar. Sista

klubbytet jag har gjort var ner till
Karlskrona TK, eftersom jag började plugga en civilingenjörslinje
på deras tekniska högskola och
fortfarande ville hålla min tennis
vid liv, blev klubbytet väldigt
naturligt.
När jag började kände jag väldiga många skillnader från GLTK.
Jag hade blivit van vid en stor hall
med massvis av banor som många
gånger kunde kännas ganska tom,
till och med lite ödslig ibland och
där det fanns många klubbmedlemmar som man överhuvudtaget
inte kände. Jag gick alltså från
det till Karlskrona TK, som visserligen har en stor hall, men där
det ofta springer folk i hallen, de
flesta känner varandra och alla
hejar på alla.

Kanske beror det på att jag är
uppväxt i en mindre klubb att jag
trivs så bra som jag gör i Karlskrona, jag tycker man känner en
bättre sammanhållning i mindre
klubbar.
När jag började i Karlskrona
kände jag några få spelare i
klubben. Tränarna hade jag bara
träffat som hastigast när det var

elitseriespel. Men eftersom alla
var trevliga och öppna från början
kände jag mig väldigt välkommen
i klubben.
Eftersom allting var nytt: träningspartners, tränare men även
övningarna och träningsupplägget, blev det faktiskt väldigt roligt
att spela. Här blandas både åldrar
och kön som träningspartners,
vilket jag bara upplever som positivt. Då får man hela tiden träna
på att möta olika sorters motstånd.
Jag trivs väldigt bra med mitt
sista klubbyte och hoppas att jag
kommer vara kvar ett tag här nere
i Blekinge.

				
Charlotte
Christiansson

Morgan vann lätt i Båstad
- Marcus framme i kvartsfinal
Karlskronaspelarna nådde mycket fina framgångar i
Båstad i slutet av juni. Sex av klubbens bästa juniorer
fanns på plats.
Morgan Johansson, 13 år, gick
fram som en ångvält i P14B-klassen, i vilken de ett år för unga
och därför normalt lägre rankade
spelarna deltar. 66 spelare hade
kommit till start i denna klass.
Morgan har ännu inte samlat
så många rankingpoäng i tävlingarna, trots att han har vunnit flera
stycken, och var därför oseedad
och placerad mitt i startältet. På
banan var emellertid Morgan ganska överlägsen sina motståndare
och han förlorade inte ett enda set
i de sex matcher han spelade. I
finalen fullständigt krossade han
Pontus Blohm, Ullevi, med 6-0
6-0.
Morgan har utvecklats snabbt
under det senaste året och kombinerar bra bollkänsla med en

väl utvecklad taktisk blick. Han
spelar med bra topspin på bollen
vilket starkt har reducerat antalet
onödiga missar. Morgan tycker
också om att sticka på nät när det
uppstår lämpliga lägen, något
som många baslinjemotståndare
ogillar.
I P12-klassen hade KTK tre
spelare som klarade sig långt i
turneringen, nämligen Marcus
Månsson (kvartsfinal), Gustav
Hansson (åttondelsfinal) och Philip Bergsell (4:e omgången). Det
var 170 spelare (!!) som ställde
upp i den åldersklassen och det
var glädjande att karlskroniterna
kunde hävda sig så bra.
Marcus Månsson hade inför
kvartsfinalen bara vissa problem i
fjärde omgången där han tvinga-
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Marcus var så här glad när han
vann i SALK.
Morgan sopade banan
med sina motståndare.

des till tre set mot Oscar Forsell,
Båstad-Malen. I de andra fyra
matcherna var Marcus helt överlägsen. Få spelare i 12-årsklassen har det trycket i slagen som
Marcus kan visa upp, inklusive
en serve som sätter motståndaren
under press. Detta är mycket
ovanligt i den unga åldern.
I kvartsfinalen fick Marcus
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möta Jonathan Mridha, SALK,
som också var en av förhandsfavoriterna i klassen eftersom han
både har vunnit JSM och SALK
Open. Marcus gjorde en bra
match men kunde inte hota Jonathan i något av seten. Siffrorna
blev 3-6 2-6 till slut.

Gert Friberg
Fördel 2.2007

Chefstränaren informerar
I skrivande stund har jag precis börjat min semester
och jag mottar med spänning alla sms med rapporter från de spelare som är med i den stora juniortävlingen Båstadtennis. Hittills har Morgan Johansson
vunnit PS 14B, stort grattis, och Marcus Månsson och
Gustav Hansson gått till åttondelsfinal i PS 12. Philip
Bergsell åkte ut i sextondelen, men efter en hårfin
förlust mot en bra spelare.

diplom och det fanns även en
tipsrunda för dem som ville.
Andra kvällen var det extraträning, som ska ses som kompensation för uteblivna träningar,
dvs. de träningar som blivit
inställda (förutom loven, då vi
alltid har uppehåll). Tyvärr kom
det inte så många, men de som
kom kämpade på bra och verkade
ha roligt. Den tredje kvällen var

gredienserna boll-letartävling och
tränaromröstning, där man kunde
rösta på tramsigaste tränare, tröttaste tränare m.m.
Vi har i sommar hela fyra
veckor med intensivträning för
dem som vill. Denna genomförs
vecka 26, 29, 31, 32 och anmälan
går ut en vecka före kursstart. De
som ännu inte är avverkade kan
du fortfarande anmäla dig till.
Skolstart: 1 september

Jag är mycket lättad att vi har
kunnat spela så mycket utomhus
som vi har kunnat göra. Banorna
har klarat av det regn som hittills
har kommit och vi har endast
behövt flytta träningen inomhus
under ett tillfälle i maj. Det är
nyttigt för alla att få spela mycket
på grus. I de flesta länder är tennis
i första hand en utomhussport och
jag tror att det är bra för de svenska juniorerna att spela mycket
utomhus. Där måste man lära sig
att värdera bollen och utveckla ett
bredare spelregister jämfört med
inomhustennis.

Tävlingsungdomarna har varit
på ett mycket lyckat träningsläger
i Sopot, Polen. Mer om detta finns
att läsa på annan plats, men jag
vill ge en eloge till alla ungdomar
som skötte träningen så professionellt och tacka Stena Line
som med sin sponsring gör detta
värdefulla läger möjligt.
Avslutning i Tennisskolan

Vi hade i juni avslutningar för
tennisskolan tre kvällar i rad.
Första kvällen var det avslutning
för alla barnen med anhöriga.
Alla fick träna, äta korv, ta emot
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det vuxenspelarnas tur. Vi körde
träningsmodeller, hade dubbelturnering och avslutade kvällen med
att grilla och ha musiktävling.

Tennisskolan börjar igen den 1
september. Vi kommer att kontakta alla via telefon eller mail ca en
vecka innan start. Vi kommer att
starta några nybörjargrupper. Om
du vill vara med - kontakta oss.
Ni som tidigare varit med, men
inte lämnat in någon anmälan för
höstterminen, var vänliga hör av
er snarast. De som är intresserade
av att träna två gånger i veckan
kan ange det som önskemål.
Jag vill också tipsa alla om
att med jämna mellanrum gå in
på vår hemsida. Där lägger vi
kontinuerligt ut information om
vad som är på gång.
För att anmäla sig till tennisskolan eller sommarkurser kan du
maila till:
daniel@karlskronatk.com
wille@karlskronatk.com

Rosenholmsläger

Under midsommarveckan genomförde vi Rosenholmslägret
med hela 55 deltagare, plus att de
yngre elitungdomarna gästspelade några pass. Vissa pass körde
vi tennis på 13 banor samtidigt.
Mäktigt! Förutom tennis stod
fysträning, bad, brännboll m.m.
på programmet och sista dagen
hade vi givetvis de klassiska in-
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Daniel Brodén
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