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Utgiven av Karlskrona Tennisklubb

Fem JSM-medaljer

Sommaren bjöd på medaljregn över KTK-spelare i JSM. PÅ bilden några av våra duktiga ungdomar med tränare.

Sommaren har bjudit på
ruskväder, men det har inte
hindrat klubbens spelare
från fina framgångar. Kalle
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Anka Cup, KM, och Stena
Line Open är några av de
tävlingar ni kan läsa om i
detta nummer.

www.karlskronatk.com
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Succé för arrangemanget av Stena Line Karlskrona Open och sedan
otroligt fina framgångar i JSM. Som om inte det räckte följde ett härligt
KM med många deltagare och som fin avslutning på utomhussäsongen trevlig samvaro med några av vännerna från TC Grün-Weiss, Berlin.

J

ag måste börja med att gratulera våra duktiga juniorer till de fina framgångarna i JSM
och Kalle Anka Cup och i flera andra relativt
stora tävlingar i sommar. Inte sedan Klara Petersson och Sofia Hallström vann ett stort antal
JSM-medaljer och Claes Lindholm tog hem
SM i dubbel har KTK varit i närheten av de resultat som åstadkommits i sommar.
Det måste ha varit en fröjd att som tränare
i klubben, på JSM, se tre (!) karlskroniter i final i P12-dubbeln i Lomma-Bjärred och svara
på en del nyfikna föräldrars frågor hur det har
kunnat vara möjligt att få fram så många fina
spelare på en gång.
Gustav Hansson kom hem med JSM-silver

i singel (P12) och guld i dubbel tillsammans
med Marcus Månsson. Philip Bergsell vann
silver i P12-dubbeln och hade oturen att möta
vinnaren Elias Ymer redan i tredje omgången
av singelturneringen. Morgan Johansson, 13
år, fick ett wild card i huvudtävlingen i P14klassen efter att ha blivit trea i Kalle Anka Cup
i Båstad och lyckades nå ända fram till semifinal där det blev förlust mot den slutlige vinnaren och Sverigeettan Nima Madani. Sammantaget otroligt fina prestationer och verkligen
roligt att flera spelare är inblandade och kan
sporra varandra i fortsättningen.
Jag har skrivit ett utförligt referat från årets
stora utomhustävling Stena Line Karlskrona
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har ordet
Open på annan plats i Fördel och här vill jag
bara gratulera alla inblandade från tävlings-,
ungdoms- och servicekommittén, våra duktiga tränare/tävlingsledare med Jonas i spetsen
och racketservicepersonalen till ett allt igenom
suveränt arrangemang. Många spelare, ledare och föräldrar har uttryckt beundran för det
sätt på vilket vi genomförande tävlingen trots
eländiga väderförutsättningar. Jag bedömer att
vi kommer att slå nytt deltagarrekord nästa år
– igen!
I sommar har ett litet mirakel inträffat när
det gäller utebanorna. Som ni säkert minns var
styrelsen tidigt i våras mycket orolig för hur
utomhussäsongen skulle komma att gestalta
sig eftersom banorna inte verkade tåla regn i
någon större mängd. Regnskurar på mer än ca
10 mm hade mycket negativ effekt på banorna och det dröjde flera dygn innan de var helt
spelbara igen. Kommunen hade långt framskridna planer på att vidta åtgärder och testa
olika metoder för att förbättra kvaliteten på
banorna. Men helt oförklarligt, efter några av
de värsta regnovädren i juli, verkade vattnet
ha hittat de rätta vägarna i dräneringen och banorna var spelbara betydligt snabbare än vad
vi varit vana vid på Klinteberga. För närvarande ser inte styrelsen anledning till att vidta
några direkta förbättringsåtgärder med anledning av de tidigare problemen, utan har till
arenaledning utryckt starkt önskemål om att i
stället använda de resurserna för att bygga den
efterlängtade väggen inne i hallen, ta bort de
gråa skynkena, måla väggarna m.m. Jag bedömer att det finns stora möjligheter till detta
samtidigt som jag ber medlemmarna i så fall
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ha överseende med att det tidvis kan bli lite
stökigt och bullrigt inne i hallen – för vi vill
väl inte vänta ett helt år till innan förbättringarna vidtas?
Klubbmästerskapet redovisas också utförligt längre fram i Fördel och jag vill bara här
konstatera att vi fått två nya klubbmästare på
dam- och herrsidan: Elina Lindeborg och Michael Malvebo. Grattis! Spel i 20 olika klasser,
inte dåligt. Stort tack till alla funktionärer och
personal som på ett skickligt sätt svarade för
tävlingsledning och service.
Gamla vänner från vår tyska vänklubb TC
Grün-Weiss, Berlin, besökte oss i september och det var samtidigt det 40:de året detta
vänutbyte ägde rum. Därför blev också festligheterna extra trivsamma. För första gången
kunde tyskarna spela på de nya utebanorna,
som fick ett mycket högt betyg, och vi kunde
använda det fina klubbhuset som bas för utbytet. År 2008 blir det i vanlig ordning dags för
besök i Berlin igen.
Samtliga kommittéer i klubben har behov
av fler ideella krafter och jag kommer att fortsätta tjata om detta tills dess att det händer något påtagligt. Klubben ställer upp med de korta
utbildningar och introduktioner som kan tänkas behövas, men flertalet uppgifter är av den
karaktären att man klarar biffen om man har
minsta intresse för sporten eller t.ex. tidigare
stått i en cafeteria, jobbat i köket hemmavid,
etc. Jag har varnat för att nöta för mycket på
de ideella krafter som alltid ställer upp (utan
tjat). Om dessa personer inte orkar dra lasset
längre så är jag rädd för att ett antal arrangemang måste strykas ur programmet. Person-
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Ordförande Gert med solsken
i blick.

ligen tycker jag det är självklart att man som
förälder till barn som flitigt deltar i verksamheten är skyldig att ställa upp för klubben, liksom alla de äldre spelare som på klubbens bekostnad deltar i olika serier året runt. Gör slag
i saken och prata med kanslisten nästa gång du
är i hallen och tala om vad du kan hjälpa till
med. På hemsidan framgår det vilka kommittéer som är verksamma i klubben.
Hösten är full av seriematcher på helgerna och dessutom arrangerar vi Lotto Cup den
19-21 oktober för 10-,12- och 14-åringar. I december blir det sedan traditionell juldubbel.
Vi ses i hallen.

Gert Friberg



Kalle Anka Cup-laget består av fr. v.

Morgan trea i Kalle Anka Cup
- pressade Sverigeettan i semifinalen
2007 års Sverigefinal inleddes som vanligt med samling på det trevliga vandrarhemmet Enehall i Båstad.
De som kvalificerat sig, dvs vunnit Kalle Anka Cup
i Blekinge, var Elias Uvgaard (P15), Elina Lindeborg
(F15), Morgan Johansson (P13), Lisa Strömblad (F13),
Alex Hallström (P11) samt Chelsea Unger (F11).

V

i tog sedan tillfället i akt att
studera lite proffstennis i
form av singel- och dubbelfinalen
i Swedish Open. Den sedvanliga
invigningen av Kalle Anka Cup
direkt efteråt var dock tyvärr en
snabbt avklarad historia, men
Blekingelaget gick som vanligt
först och ståtligast bland de 130
deltagarna.
Tävlingen inleddes dagen efter
och alla deltagare inleder att spela
i Kalle Anka Cup. Om de förlorar
första eller andra matchen får de
spela vidare i Jan Långben Cup.
Elias Uvgaard
(Karlshamns TK)

Elias inledde mot Sebastian Lundin (Medelpad) och kämpade på
bra men hade lite problem att få
ordning på sitt spel. Servarna gick
inte så bra som de gjort tidigare
under sommaren vilket även påverkade Elias övriga spel. Lundin
vann matchen med 6-2 6-2. Elias
spelade dock upp sig i Jan Långben Cup.

Elina Lindeborg

Morgan Johansson
(Karlskrona TK)

En sprudlande spelsugen Morgan
inledde tävlingen mot Anton Johansson (Närke). En match där
Morgan styrde helt och vann med
6-1 6-0. I andra omgången stod 4:
e seedade Robin Hådén (Stockholm) på andra sidan nätet. En
match med många långa baslinjedueller med rejält tryck och längd
från baslinjen. Efter att ha vunnit
första set med 6-4 tyckte jag att
Morgan lät Hådén lite för enkelt
komma in i matchen igen, vilket
Hådén var snabb att utnyttja och
drog längsta strået i slutfasen av
andra set som han vann med 75. Dock kunde Morgan, mycket
starkt, fokusera om till tredje set
och visade ingen pardon utan tog
hem setet och därmed matchen
med 6-4 5-7 6-3.
I kvartsfinalen fick Morgan

Elina Lindeborg
(Karlskrona TK)

Elina mötte Dalarnas representant Malin Lorenzson. Även Elina
hade problem med sina servar vilket ledde till tufft underläge i varje eget servegame. Elina fick dock
inte det övriga spelet att fungera
tillräckligt bra för att kunna pressa
Lorenzson. Elina fick ge sig med
6-3 6-1. Matchen i Jan Långben
Cup gick något bättre, men jag får
konstatera att Elina har mycket
mer att ge när hon kan och vågar.

						

möta August Zetterberg (Uppland), även det en spelare känd
för sitt säkra och relativt tunga
baslinjespel med mycket topspin.
Morgan visade dock här att han
hade ett bredare spel. Med bra
tryck från baslinje, bra vinklar
och väl avvägda attacker med påföljande volleys hade inte Zetterberg en chans utan Morgan vann
matchen med 6-0 6-2.
I semifinalen väntade 1:a
seedade André Göransson (Skåne).
Första gamet tog 15 minuter(!) att
spela, vilket speglade matchbilden på ett bra sätt. Otroligt jämna
dueller där båda spelarna jobbade
mest från bakplan. De pressade
varandra från hörn till hörn, vinklade bra och svarade för otroliga räddningar. En mycket jämn
match där det som skilde var att
Göransson slog fler effektiva
stoppbollar och lobbar. Morgan
fick tyvärr se sig besegrad med
6-3 6-4.
I matchen om tredje pris stod
Alexander Regnér (Småland)
för motståndet. Morgan öppnade
matchen lite avvaktande och fram
till 2-2 i första set såg det jämnt
ut. Sedan la Morgan in nästa växel vilket Regnér inte kunde svara
på. Morgan vann med 6-2 6-1.
Lisa Strömblad
(Karlskrona TK)

Morgan Johansson

www.karlskronatk.com

Lisa mötte Susanne Celik (Närke). Lisa kämpade bra, men hade
också problem med sina servar
Fördel 3.2007

Kalle Anka Cup
2007 i Båstad

Blekingelaget gick först av de 130 deltagarna.

och säkerheten i slagen. På grus
är det viktigt att kunna ha tålamod och bra längd med topspin
i sina slag, något som Celik visade att hon behärskade bättre
än Lisa och också var smart nog
att plocka fram i matchen. Celik
vann matchen med 6-2 6-0. Lisa
spelade vidare i Jan Långben Cup
och kämpade bra i matcherna.
Alex Hallström
(Olofströms TK)

Alex ställdes mot Hallands representant Ludvig Malmgren. Alex
visade prov på bra spelförståelse,
bra tryck i slagen och kämpaanda,
men han spred bollarna lite väl
mycket vilket resulterade i att han
kunde spela in kanonbollar men
även stå för rätt många ”unforced
errors”. Detta noterade Malmgren som vann matchen med 6-3
6-1 genom att i mångt och mycket
spela tillbaka bollen tillräckligt
många gånger.
Alex spelade vidare i Jan
Långben Cup där han gick ändra fram till semifinal genom att
plocka fram sina goda kvaliteter
och reducera de egna misstagen.
Chelsea Unger
(Karlskrona TK)

Chelsea, som är endast 9 år, har
några år kvar till 11-årsklassen.
Hon kvalificerade sig ändå och vi-

sade att hon hade mycket att ge.
En väldigt bra bollsäkerhet kombinerad med säkra servar gjorde
att det blev många långa bra dueller. Chelsea saknar fortfarande
lite rörlighet, teknik samt tryck i
slagen jämfört med de 11-åringar
hon mötte. Mot Arezo Ghanadan
(Östergötland) blev det 6-0 60, men Chelsea kämpade vidare
i Jan Långben Cup och även i
Musse Pigg Cup och gjorde bra
ifrån sig.
Sett & Hört

*Efter en tennismatch kör Chelsea ett pass i hoppborgen. När hon
kommer tillbaka…*
Chelsea> Idag måste jag absolut duscha!
Wille> Vilket var jobbigast
Chelsea…spela match eller hoppa
i hoppborgen?
Chelsea> Hoppa!
*Chelsea stör sig lite på att
Elias inte kammat sig så grundligt
som hon hoppats*
Chelsea> Kammar du ditt hår
egentligen?
Elias> Alltid
Chelsea> Jovisst, det ser man
ju…
Badmästare

Det anordnades bad med discomusik osv. på Malen, dock tyckte
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vi det var lite roligare att köra
lite egna tävlingar. Dels fick man
kvittera ut dagens potter (svordomar) genom att simma längder,
dels hade vi lite andra badtävlingar. Lisa blev slutsegrare efter att i
finalen besegra Morgan med 3-2 i
kullerbyttor under vattnet.
Utmaningen

Är numera en etablerad klassiker. Varje deltagare får skriva en
utmaning på en lapp, sen blandas
alla lappar och alla får dra var
sin utmaning. På andra plats kom
Elias som fick uppdraget att ta de
ölglas som stod kvar på ett bord
bredvid oss och lämna in i köket
och säga ”Jag är inte törstig längre”. Den ohotade vinnaren var
dock Elina som tog plats framför
middagsgästerna på Enehall. Efter en kort introduktion av mig för
att få middagsgästernas uppmärksamhet utförde Elina sedan ”Robotdansen” under publikens hejdlösa jubel.

www.karlskronatk.com

Minigolfen

Alla fick i uppdrag att spela mot
förra årets deltagares resultat,
samt en inbördes match för årets
gäng. Totalt sett vann jag i år
igen, men Morgan delade segern
med mig på 43 slag. Klar segrare i att slå förra årets deltagare
var Alex Hallström som hade 31
slag bättre än förra årets deltagare i P11.
Grästennis

Grästennisen kombinerades med
diverse tävlingar. Kan påpeka att
Morgan var den som utnyttjade
gräset optimalt med flacka, lite
underskruvade slag som bara kasade iväg efter studsen, otroligt
effektivt samt otroligt enerverande för motståndarna (inklusive
mig själv).

Johan ”Wille”
Wilhelmsson

Tränare och ledare



Stena Line Karlskrona Open 2007

KTK-juniorerna imponera
- rekordstort antal deltagare och m
2007 års upplaga av Stena Line Karlskrona Open
blev en succé, trots det erbarmliga vädret. Tävlingen
omfattade 27 klasser, 356 startande och 302 matcher. Spelare, ledare och föräldrar var mycket positiva
till arrangemanget och våra fina anläggningar.

J

Maojoifdovna mpmdvk
mpvmp

Maojoifdovna mpmdvk
mpmmckmv lmvlvmp
Mattias Lundgren
gjorde bra ifårn sig.

uli månad 2007 kommer att
gå till historien som en av de
kallaste och regnigaste på mycket
länge. I juli har det mätts upp
nästan 250 mm regn vilket är nytt
rekord. Tävlingsledningen var
mycket orolig för hur tävlingen
skulle kunna klaras av, främst
med tanke på utebanornas tidigare
rykte att inte tåla särskilt mycket
vatten. Men något mirakel har
tydligen skett för banorna var i
bra till mycket bra skick ganska
snabbt efter regnskurarna/skyfallen och matcher fick i stort
sett bara flyttas inomhus den tid
när regnet de facto öste ner från
himlen.
61 elitspelare, fördelade med
31 damer och 30 herrar, gjorde upp om 10 000 kr i respektive klass. Linda Åqvist, GLTK,
var den högst rankade spelaren
i startfältet med en 22:a plats på
Sverigerankingen. Det stora antalet anmälda spelare innebar att
det också behövde spelas 25 kvalmatcher.
Glest med karlskroniter

Tyvärr var det glest med KTKspelare i elitklasserna i jämförelse med tidigare år. Två herrar och
en dam fanns med, men det blev
förlust redan i den första matchen
för alla tre. Närmast seger var Mikael Sandström som direkt fick
möta den blivande herrsingelvin-

naren Christoffer Persson, Ystad.
Matchen fick spelas inomhus pga.
regn vilket var en klar fördel för
Mikael. I första set slarvade Mikael bort många enkla poäng men
i andra set var det betydligt jämnare. Setet gick till tiebreak där
emellertid Persson var starkast.
Herrsingel elit vanns som sagt
av Christoffer Persson som i finalen besegrade Johan Gunnarsson,
Växjö, med 7-5 6-3. Persson visade sig vara en formidabel grusspelare med snabba fötter och ett
spel som främst byggde på säkerhet och längd. Persson tappade
bara ett set under turneringen.
Förstaseedade Linda Åqvist,
GLTK, var favorit i damsingelklassen och det blev också Linda
som drog det längsta strået i finalen, även om hon inte gick att
känna igen i första set. Josefin
Andersson, Malmö-Bellevue, hette finalmotståndaren och hon vann
enkelt första set med 6-1 innan
Åqvist förstod vart det barkade
hän. Men sedan blev det en enkel
promenadseger för Linda med 61 6-0. Fjolårsfinalisten Karolina
Söör, Örebro, försvann redan i
den andra omgången.
Sammantaget var det jämn och
bra klass på deltagarna i elitklasserna och det bjöds på många fina
matcher. Flera matcher fick spelas
inomhus, men i sommar har deltagarna fått vänja sig vid det al-

Christoffer Persson
segrade i elitklassen.
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Stena Line Karlskrona Open 2007

de i de yngsta klasserna
atcher i en succétävling
ternativet.
Morgan och Gustav
blivande storspelare

Spelare från KTK tog hem vinsten i nio av de 27 klasserna och
särskilt roligt var det att våra unga
talanger verkligen visade framfötterna. Gustav Hansson vann mot
klubbkamraten Philip Bergsell i
finalen av P12-klassen utan att ha
tappat ett enda game. Gustav och
Philip var överlägsna i klassen
och tappade totalt bara sju game
på åtta matcher (!).
Morgan Johansson, 13 år,
vann på ett mycket övertygande
sätt P14-klassen och vann flera
matcher utan att förlora ett enda
game. I finalen blev det rena uppvisningen mot Anton Åkesson,
Ystad, med 6-0 6-2. Morgan har
gått fram med stormsteg under
det senaste halvåret och har också
fått ett starkt självförtroende i takt
med att framgångarna har avlöst
varandra.
Morgan kunde tillsammans
med klubbkamraten Dennis Merdan också ta hem P14-dubbeln.
Vinsten kom efter tre väl genomförda matcher där det tydligt
framkom att paret är samspelt
och där de båda kompletterar varandra på ett bra sätt. Bra serve,
stabila grundslag och returer samt
tydlig vilja och ambition att kunna avgöra duellerna i volley.
Michelle Bergsell, KTK, var
seedad tvåa i FS14 och svarade
för en stark insats genom att avancera till final. Efter två relativt enkla vinster fick Michelle
bekänna färg i semifinalen mot
Sofie Pettersson, Båstad-Malen.
Det blev en jämn och spännande

match i stark mot- och medvind
och som Michelle till slut kunde
vinna med 7-6 6-4. I finalen hette
motståndaren Victoria Pahlett,
Växjö, och hon blev en för svår
nöt att knäcka. Victoria vann enkelt med 6-1 6-0.
I flicksingel-16 fanns inte
mindre än sex karlskronaflickor i startfältet men tyvärr lyckades ingen nå längre än till andra
omgången. Rebecca Pettersson match mot Amanda Ericsson, Växjö, var verkligen spännande och det var starkt gjort av
Rebecca att gå segrande ur den
maratonmatchen: 7-6 4-6 7-5.
Klassvinnare blev Sara Mattsson,
Falkenberg, som besegrade sina
motståndare med ganska överlägsna siffror.

Morgan Johansson
vann P14 klassen
storstilat.

Flera bragdmatcher

Michael Malvebo, kassör i styrelsen, var favorit i Herrsingel B
och visade att seedningen var rätt.
Malvebo vann tre matcher i suverän stil och avslutade med att
besegra klubbkamraten Mattias
Lundgren med 6-2 6-1. I klassen
kan nämnas Tommy Stroks två
bragdmatcher när han besegrade
Patrik Pettersson, Karlshamn, och
Mats Wärnlund, Näsbypark, i två
långa maratonmatcher. Mattias
Lundgrens, KTK, seger mot tredjeseedade Petter Östlund i andra
omgången med 7-5 6-2 är också
värd att nämna.
H-45 klassen samlade i år bara
fem deltagare. P-A Lindeborg var
storfavorit och han kunde också
ganska ohotat vinna klassen. Den
tuffaste matchen hade P-A i semifinalen mot Per Reinholtz där
det var hög klass på bollduellerna
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Michelle Bergsell gick
till final i sin klass.



SLK Open 2007 forts.
mellan två rutinerade tävlingsspelare. P-A vann 6-2 6-4.
Paret Per och Karl Reinholtz,
Växjö, blev vinnare av den prestigefyllda generationsdubbelklassen. Reinholtz vann sina matcher
med klara siffror med undantag av
finalen där det blev tufft i mötet
med paret Fogelberg, Ystad. Efter
var sin setvinst (5-7 6-2) blev det
matchbreak där Per/Karl spelade
bäst och vann med 10-7.
Lukas (Fredin) och Patrik
(Karlsson) gjorde en strong insats
i generationsdubbeln genom att
först besegra paret Peterson, Båstad-Malen, i en lång tresetare för
att sedan 30 min senare ta sig an
paret Fogelberg. Lukas, x år, var
verkligen tapper och stred som en
terrier på banan men det hjälpte
inte mot det jämnstarka paret Fogelberg. Hade det funnits tapperhetspris hade Lukas varit en klar
vinnare.
Peter Adaktusson/Anders Roman vann herrdubbel motion genom att i finalen besegra Niklas
Bremström och Mats Pettersson med 6-4 6-4. I den ”riktiga”
herrdubbeln var Sandström/Maracic tyvärr tvungna att ge upp
finalmatchen i andra set efter det
att Sandström sträckt sig i benet.
Brobeck/Cedervall vann 7-6, ret.
Många unga på gång

Utöver de KTK-spelare som redan nämnts, och där ungdomarna
ingår i klubbens elitsatsning, finns
det många 10-12-åringar som helt
klart har goda förutsättningar att
kunna bli riktigt bra tennisspelare.
Här kan nämnas Simon Johansson, Chelsea Unger, Kajsa Pettersson, Nellie och Nanna Carleke, Hermon och Jonathan Mikael,
Henrik Lindeborg och Henning
Råberg. Spelarna verkar ha roligt

på banan och tycker dessutom att
det är kul att tävla. Här har Brodén, Wilhelmsson och Petersson
gjort ett jättebra jobb i tennisskolan.
Bara en vecka innan tävlingen
började var altanen på klubbhuset färdig och den kom verkligen till användning – trots vädret.
Klubbhuset användes för tävlingsledningen och för servering med
dagens lunch m.m. Den totala
anläggningen med inomhus- och
utomhusbanor, klubbhus, cafeteria, omklädningsrum m.m. är
verkligen suverän och många besökare var mycket imponerade.
Man var också imponerad av den
skicklighet som tävlingen genomfördes på, exempelvis av den extremt fina tidsplaneringen. Det
blev knappast några nämnvärda
förseningar ens när det blev regnavbrott och spelet skulle flyttas
inomhus.
Tusen tack

Stort, stort tack till våra tränare
som både har gjort ett mycket bra
förberedelsearbete innan tävlingen började och som sett till att allt
gått enligt planerna under genomförandet, till Mats Pettersson som
varit huvudansvarig för tävlingen, till Lotta Karlsson och Kjell
Fridlund som har ansvarat för cafeteriaverksamheten, till Christer Andersson som varit allt-iallo, till Mikael Nilsson, Lomma,
som varit ambitiös domare och
matchledare, till alla andra funktionärer, domare och vaktmästare
samt slutligen till Stena Line som
sponsrat med prispengar till de
två elitklasserna.

Gert Friberg

En av tävlingsledarna

Hermon Mikael och Nanna Carleke är bara några av de ungdomar som
ingår i KTK:s elitsatsning.
						

3:e och 5:e plats
för Karlskrona TK
I slutspelet av Catella Junior Masters var de åtta
spelarna som samlat mest poäng i de största juniortävlingarna med. I pojksingel 12 var två Karlskorna
TK-spelare uttagna: Gustav Hansson och Marcus
Månsson.

T

ävlingen spelades i gruppspel
där ettan och tvåan gick vidare till slutspel. Trean och fyran
gick vidare till placeringsmatcher.
Marcus Månsson

Marcus inledde sitt gruppspel mot
Olle Thestrup (Växjö TS) som
var i kanonform. Marcus hade lite
problem med sin förstaserve vilket påverkade hans övriga spel.
Olle vann matchen med 6-1 6-2.
I andra matchen stod SM-vinnaren Elias Ymer (Skara TK) för
motståndet. Marcus fick igång
spelet mycket bättre. Servern var
fortfarande strulig, men Marcus spelade ett varierat spel med många
bra lagda stoppbollar som gav resultat. Ymer var dock den starkaste i slutskedet av seten och kunde
vinna matchen med 7-5, 7-5.
I tredje och sista gruppspelsmatchen mötte Marcus Daniel
Appelgren (KFUM Borås Tennis).
Taktiken var fastspikad, men lite
dålig fokusering och rörlighet ledde till många enkla misstag i första set som Appelgren vann med
6-2. I andra set visade dock Marcus prov på stark vinnarinstikt och
kämpar-anda. Han fortsatte med
den satta taktiken, men var nu betydligt mer taggad och avvägde
lägena bättre. Marcus tog hem andra set med 7-5 och ett ”Matchtiebreak” till 10 poäng skulle avgöra
matchen. Appelgren drog direkt
iväg till en 8-2 ledning men Marcus vägrade att ge upp. Efter strålande spel och 5 egna matchbollar kunde till slut Marcus vinna
matchen med 2-6 7-5 17-15.
I placeringsmatchen ställdes
Marcus mot Alexander Averkiev
(Farsta TK). Äntligen fungerade servarna och Marcus kunde ta hem
matchen med 6-1 6-4 och slutade
därmed på 5:e plats i slutspelet.
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Gustav Hansson

Gustav inledde slutspelet mot
Alexander Regnér (Smålandsstenar TK). Matchen spelades inomhus p.g.a. regn vilket Gustav inte
verkade helt nöjd med. Fotarbetet
och träffarna var inte som de varit under sommaren och de egna
missarna gjorde tyvärr att Regnér
kunde vinna matchen med 6-1 6-2.
I andra gruppspelsmatchen
stod den högst rankade Jonathan
Mridha (SALK) för motståndet.
Efter ett jämnt första set där båda
spelarna gjorde bra ifrån sig, kunde Mridha dra ifrån i slutet och
vinna med 6-3. Dock hade Gustav noterat Mridhas svagheter och
sökte ett spel som utnyttjade detta. Fler och fler stoppbollar från
Gustav visade Mridhas svaghet
i djupledsarbetet. Andra set gick
till tiebreak där Gustav vann. I det
avgörande matchtiebreaket drog
Gustav ifrån, han vann med 10-7
och därmed matchen.
I sista gruppspelsmatchen väntade Alexander Averkiev (Farsta TK). Efter viss träta gällande
tveksamma domslut kunde Gustav samla sig och vinna matchen
med 7-5 6-4.
Gustav var därmed i semifinal och ställdes mot Olle Thestrup
(Växjö TS). En fantastisk match
där båda spelarna fick göra sitt
absolut yttersta matchen igenom.
Bra tryck från bakplan kombinerades med att ta initiativ när lägena uppdagades samt luriga och
väl lagda stoppbollar. Skillnaden
på de båda spelarna var för dagen
en något snabbare Thestrup och
något fler enkla misstag från Gustav. Thestrup vann med 6-3 6-4
och sedan hela tävlingen. Gustav
kom därmed 3:a i detta slutspel.

Johan ”Wille”
Willhelmsson
Fördel 3.2007
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Morgan trea i P14-klassen
Morgan Johansson svarade för en storstilad insats
i JSM för 14-åringar som avgjordes i Norrköping.
Morgan, som är ett år för ung i klassen, fick ett W.C.
till huvudtävlingen, tack vare sina fina resultat under
sommaren.

I

första matchen stod Filip Henricsson från Malmö Bellevue
för motståndet. Detta var en lagom första match för Morgan som
aldrig var hotad och kunde ta en
komfortabel seger med 6-4 6-2.
I den andra omgången blev
det tuffare då tredjeseedade Denny Stanojevic från hemmaklubben Norrköping stod för motståndet. Matchen höll mycket hög
klass och utvecklade sig till en
riktig gastkramning. Efter att ha
vunnit första set 6-4 och förlorat
andra med 2-6 stod spelarna inför ett ovisst avgörande set. Här
började Morgan storstilat och
ryckte snabbt ifrån till 4-0 och
såg ut att gå mot en enkel seger,
men matchen tog en ny vändning
och plötsligt var ställningen 4-4
trots att Morgan haft gamebollar i
samtliga game. Nu stod matchen verkligen och vägde och varje
boll var en kamp på liv och död
och den stora publiken slets mellan hopp och förtvivlan. Morgan
visade i detta läge en otrolig kyla
och lyckades ta de två efterföljande gamen och föll ihop av glädje
när matchbollen var vunnen.
I åttondelsfinalen var det dags
för ytterligare en seedad spelare
att få känna på Morgans storform,
nämligen niondeseedade Fredrik
Öhrn från Bodafors. Morgan var i
underläge i både första- och andra

set men visade igen prov på sin
vinnarskalle och förmåga att spela
som bäst på de viktiga bollarna
och kunde krångla sig ur underlägena och vinna med 7-5 6-4.
Morgan var alltså klar för
kvartsfinal och där väntade Viktor Sylwander från TSK Malmen.
I denna match hamnade han i än
större trångmål, underläge med
4-6 3-4 och varken spelet eller humöret var helt på topp. Då hände
något! Det var plötsligt en helt ny
Morgan på banan och på en halvtimme hade han pulveriserat sin
motståndare och plockat nio raka
game och vänt matchen till seger.
Otroligt starkt gjort!
I semifinalen väntade klassens suverän Nima Madani från
Uppsala Studenterna, som aldrig förlorat mot någon jämnårig
spelare i Sverige. Madani spelar
med en otrolig kraft men blandar
även upp det med bra variation
och känsla. Morgan inledde helt
respektlöst med fantastiska kontringar och bra variation i spelet.
Madani var helt klart störd och
matchen stod länge och vägde,
men till slut tog Madanis rutin
överhand och han kunde vinna
med 6-4 6-2. Morgan visade hur
bra han hängde med i det höga
tempot och var väldigt nära att
kunna knipa första set.
Morgan kan dock se tillbaka

Morgan har gjort en kanonsäsong, här i JSM P14.

till en av sina bästa turneringar
någonsin, där han enbart mötte
spelare med högre ranking. Han
visade också prov på ett stort taktiskt spel och en härlig kämpaanda. Stort grattis!

servar bättre än de flesta 14-åringar och spelar optimistiskt, men
behöver få vinna lite tuffa matcher för att få upp sitt självförtroende så att det i sin tur kan bringa
lite mer flyt i spelet.

Dennis Merdan

Kajsa och Jacob

I klassen pojkar 14 deltog även
Dennis Merdan. Dennis var andraseedad i sin kvalgrupp och
höll sin seedning genom att gå
till kvalfinal. Där gjorde Dennis
en mycket fin match, där han i
en minst sagt högdramatisk uppgörelse åkte på torsk mot Adam
Gustavsson, från den småländska
högborgen Huskvarna Jönköpings
TK. Vi som satt på läktaren svävade mellan fågel och fisk, men
till slut fick Dennis ge sig. Dennis

Även Kajsa Borg och Jacob Jaudikt deltog i Norrköping, men var
som väntat chanslösa eftersom
varken Jacob eller Kajsa har satsat på tennis mer än ett år. Med
sin fina inställning kan de säkerligen få en positiv, rask tennisutveckling.

Jonas Petersson

Ledare, tränare och
kanslist

NOTISER
DM inomhus 2007
DM spelades mellan dagarna 2122/4. Vi är mycket nöjda med tävlingen i helhet trots att det bara
kom in 46 anmälningar totalt och
det blev spel i 10 klasser. Karlskrona dominerade med 40 spelare och dem 6 övriga spelarna
kom då alltså från andra klubbar
i länet. Kanske är det så att DM
ligger lite dumt till årsmässigt så
nära grussäsongen, därav det låga
intresset? Hur som helst dominerade KTK totalt. I varje final var
vår klubb representerade och utav
10 finaler vann vi 8 st. HS vanns

av Mikael Sandström. HD vanns
av Morgan Johansson och Henrik
Lindeborg. PS12 vanns av Gustav
Hansson och PS14 av Morgan Johansson. I PS16 segrade Markus
Johansson och Nellie Carleke stod
som segrare i FS12. FS14 vanns
av Hedvig Roman och slutligen i
FD14 där systrarna Lisa och Anna
Strömblad stod som segrare.
Stort Grattis till alla medaljörerna och bra kämpat alla deltagare!

/ Tävlingskommittén

Mats Pettersson
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Distriktsmästare i PD 16

Axel Thornéus och Marcus Johansson KTK, distriktsmästare.

Helgen16-19 aug -07 spelades
DM i Karlshamn mellan skurarna.
I finalen PD 16 mötte Axel och
Marcus Marcel Kapteljn och Da-
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niel Mattsson från Karlshamns
TK och vann med 6-4 6-4.

Jeanette Thornéus
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Fem KTK-medaljer i JSM
- tre karlskroniter (!) i
dubbelfinalen för pojkar 12 år
Under en vecka hade jag kanonkul nere i Lund/
Bjärred med deltagarna i årets JSM för 12- och 16åringar. Vi inkvarterade oss på ett tåg (!) i Lund där
vi bodde i de inte allt för rymliga hytterna som dock
bjöd på sköna sängar. Höjdpunkten med boendet
var dock pingisbordet som nyttjades, dock i begränsad mån. Värt att notera, innan jag går igenom lite
individuellt för spelarna, var att vi hade tre seedade
spelare i både PS12 och PD12.
Philip Bergsell (PS12/PD12)

Philip inledde tävlingen mot
Adrian Krajcer (Höllvikens TK).
Trots lite strul med serven i slutet av matchen vann Philip enkelt
med 6-0 6-1. I den andra matchen,
mot Svante Bennhage (Vänersborgs TK), var serven fortfarande
osäker. Spelmässigt hade Philip
inga problem att spela ut Bennhage, men det var tufft att hålla
egen serve vilket irriterade Philip och påverkade det övriga spe-

let. Philip kunde dock knyta ihop
säcken och vann matchen med
6-3 6-3. Efter lite intensivträning
av serven var Philip redo för att
ta sig an Joel Garnerov (Örebro
TK) i den 3:e omgången. Servern
satt perfekt och Philip styrde ut
Garnerov utan problem och vann
matchen med 6-0 6-1.
I åttondelsfinalen stod Elias
Ymer (Skara TK) för motståndet.
Philip fortsatte att spela bra och
jobbade mycket med sin förmåga

att med bra topspin och placering
driva runt motståndaren för att
vänta på läge att gå in i banan och
avgöra. Ymer var dock strået vassare då han jobbade hårt i sidled
och hann upp de flesta av Philips
slag och dessutom fick bra längd
tillbaka. Detta stressade Philip
som försökte gå in i banan och
avgöra på bollar där han egentligen inte hade läge. Philip kämpade dock på bra men fick ge sig
med 6-1 6-2.
I dubbeln spelade Philip tillsammans med Ricki Anton (Motala TK). Efter många bra matcher
gick paret ända fram till final där
de dock blev besegrade av Karlskronaparet Gustav Hansson/Marcus Månsson. Stort grattis till SMsilvret!
Henrik Lindeborg (PS12)

Henrik fick i den första matchen
möta Filip Månsson (Höllvikens
TK) som var strået starkare än
Henrik i bollsäkerhet och tryck.
Henrik kämpade på och spelade

bra större delen av matchen och
bekräftade att storspelet han visade upp under Stena Line Karlskrona Open inte var en tillfällighet. Månsson vann matchen med
6-1 6-0.
Marcus Månsson (PS12/PD12)

Marcus var i fin form och spelade,
med skiftande taktik, ut sina motståndare på löpande band fram
mot kvartsfinalen. 6-0 6-0 mot
Tim White (Varbergs TK), 6-0 6-0
mot Viktor Torstensson (LommaBjärreds TK), 6-3 6-2 mot Adam
Schmidt (Lugi TF) och 6-1 6-0
mot Oscar Hovhammar (Växjö
TS). I kvartsfinalen var det karlskronaspelaren Gustav Hansson
som stod för motståndet.
Marcus försökte trycka på i
första set, men detta passade Gustav rätt väl som gillar att använda
motståndarens tryck och kontra
tillbaka med minst lika hårda slag.
I andra set drog Marcus, taktiskt
riktigt, ner tempot och spelade sig
till fler lägen att gå in i banan och
avgöra med sina hårda attackslag.
Andra set gick ända till tiebreak
där Gustav drog längsta strået och
vann matchen med 6-1 7-6.
Tillsammans med Gustav tog
sig Marcus till final i dubbel där
de besegrade Philip Bergsell och
Ricki Anton (Motala TK). Gustav
och Marcus spelade mycket bra
under hela tävlingen och jobbade
konstant med att komma närmare
mot nätet för att täcka upp och
kunna avgöra enkelt. Något som
successivt gick bättre och bättre
och också resulterade i ett SMguld. Stort grattis!
Gustav Hansson (PS12/PD12)

KTK:S tränare, som har gjort ett enastående arbete, fr. v. Daniel, Pettan och Wille
(infälld).
12						
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Även Gustav var i strålande form
och spelade klokt och varierat. I
inledningen av tävlingen avverkade han motståndare på löpande
band: 6-1 6-1 mot Filip Warnestad
(Karlstads TK), 6-2 6-0 mot Joel
Svärdskog (GLTK), 6-1 6-2 mot
Fördel 3.2007
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Tränarna Wille och Daniel med de duktiga spelarna Ricki Anton (Motala TK), Philip Bergsell, Gustav Hansson och Marcus Månsson, de tre sista KTK:are.

Sam Knobe (Fair Play TK), 6-2
6-3 mot Johan Jönhagen (SALK).
I kvartsfinalen mot Marcus Månsson blev det hårdare motstånd
som jag beskrev ovan, men som
sagt seger med 6-1 7-6.
I semifinalen väntade den duktiga Alexander Avérkiev (Farsta TK). Gustav var dock laddad
till max och hade perfekt koll på
vilket spel han skulle använda.
Gustav släppte aldrig in Avérkiev
i matchen utan dominerade helt.
Avérkiev försökte byta taktik otaliga gånger under matchen, men
var gång hade Gustav ett bättre
spel att svara med. Gustav vann
matchen med 6-2 6-0. En otroligt
bra insats.
I finalen väntade då Elias
Ymer (Skara TK). Det blev en
jämn match, men jag tyckte att
Gustav inte riktigt kom upp i
samma ypperliga klass som han
tidigare visat, dels såklart beroende på motståndaren, men kanske också lite nervositet/respekt.
Efter att ha tappat första set med
2-6 kom Gustav igen i andra och
kunde ta hem det med 6-4. I tredje
set kom Gustav lite på efterkälken
igen och Ymer kunde dra ifrån
och vinna matchen med 6-2 4-6 62. En helt klart hedersvärd insats
av Gustav som alltså vann JSM
silver i singel.
Men det var ju inte nog där.
Tillsammans med klubbkompisen
Marcus Månsson tog Gustav också JSM guld i dubbel. Otroligt im-

ponerande insats.Stort grattis!
Isabelle Sellgren (FS16)

Isabelle gjorde en kanonmatch i
Lund där hon mötte Felicia Haugland (Mariestads TK) i den första
kvalmatchen. Isabelle drev motståndaren runt på banan med sina
hårda toppade slag och kunde, vid
läge, gå in och avgöra med oftast
vinklade slag. I en väldigt jämn
match tappade Isabelle första set
men kunde i tiebreak i andra set
lägga in nådastöten och sedan dra
ifrån i tredje. Isabelle vann matchen med 4-6 7-6 6-3.
I Isabelles andra match stod
välkända Amelie Larsson (Ystads
TK) för motståndet. Isabelle fortsatte spela bra men Amelie kunde
utnyttja sin säkerhet något bättre än Isabelle och kunde vinna
matchen med 6-4 6-3.
Märta Adaktusson (FS16)

Märta mötte Tina Hammersland
(Varbergs TK) i den första matchen i kvalet. Det blev en lång och
jämn match där båda spelarna
spelade mycket avvaktande och
något stelt när de avgörande lägena kom. Efter att ha vunnit första set tappade Märta lite fokus
och backade lite i banan och vågade inte längre gå in och avgöra
bollen, vilket hade behövts mot
den bollsäkra Hammersland. Tina
kom tillbaka in i matchen och
kunde också ta över initiativet och
därmed segern med 4-6 6-2 6-1.
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Josefine Johnson (FS16)

Josefine kom direkt jäktandes från
Baltic Sports Camp och hoppade
in mot Hanna Sandén (Allmänna TK Lund) där hon tyvärr låg
steget efter. Sandén hade både
tryck på sina slag och kämpade
in Josefines hårda slag från bakplan. Sandén vann matchen med
6-0 6-1.
Elina Lindeborg (FS16/FD16)

Elina började kvalet med att möta
Frida Kristensson (Malmö Bellevue TK) som hon besegrat bl.a. i
Karlskronavakan i år. Kanske gav
detta Elina lite självförtroende för
efter den något nervösa inledningen av matchen kunde Elina spela
ut sitt säkra baslinjespel och även
gå in och trycka på bollen när läget uppenbarade sig. Elina vann
med 6-3 6-3.
Lite oväntat blev det Lisa Emlund (Farsta TK) som stod för
motståndet i kval-semifinalen.
Något som passade Elina bra.
Med självförtroende och bra tryck
i slagen styrde Elina spelet och
släppte aldrig in Emlund i matchen. Vinsten blev 6-2 6-2. I kvalfinalen stod Gabriella Jarbratt (Tabergsdalens TK) för motståndet.
Ett drömläge för Elina att spela
upp sig jämfört med deras tidigare
möte i Kalmar i år. Elina verkade
något stillastående och försiktig
ut i första set och svarade därmed
för alldeles för många egna misstag. Första set slutade 6-1 till Jar-
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bratt. I andra set var det dock en
helt annan visa. Elina gick ut och
formligen dominerade tillställningen. Jarbratt hängde inte med
utan började stressa och missa
mer och mer. Elina vann andra set
med 6-2. Jag hade gott hopp om
det avgörande tredje setet, men
Elina förlorade ett jämnt första
game och såg sedan ut lite som i
första set igen vilket Jarbratt inte
var sen att utnyttja och tog hem
setet och därmed matchen med 61 2-6 6-1.
Elina spelade dubbel med Veronica Vidarsson (Olofströms TK)
och gick där in i huvudturneringen efter en vinst i kvalet. Motståndet blev tyvärr lite för hårt i
den första matchen i huvudturneringen.
Mycket nöjd
med KTK-spelarna

Efter en lång och ganska stres�sig vecka är jag väldigt nöjd med
våra juniorer. Dels presterade de
bra på banan, men också utanför
banan. Många föräldrar och tränare från andra klubbar berömde
våra spelare för både deras spel
och deras uppförande. Nu ser vi
fram emot att få utvecklas vidare
under höstterminen!

Johan ”Wille”
Wilhelmsson

Tränare och ledare
13

Wille, Pettan och Daniel var alla
med på Tränarsymposiet som i år
arrangerades i Göteborg.

Tränarsymposiet
Det årliga Tränarsymposiet gick i år av stapeln i Göteborg hos Ulf Börjesson på GLTK. Under tre dagar
samlades närmare 200 tränare (rekord) för att lyssna
på föreläsningar och diskutera tennis. KTK ställde i år
upp med full styrka med alla de tre heltidsanställda
tränarna närvarande.

H

uvudtemat på årets symposium var teknik och Svenska
Tennisförbundet lanserade sin nya
satsning ”Teknikpasset”. Detta
är en uppföljning av de tidigare
årens ”Fyspasset” och ”Taktikpasset”. Eftersom vår klubb var bland
de första som anmälde sig fick
vi ”Teknikväskan” till ett värde
av 9000 kr, som helt finansieras
av RF:s ”Idrottslyftet” (tidigare
Handslaget). Väskan innehåller
flera hjälpmedel att ha i träningen,
bl.a. ett avancerat dataprogram för
videoanalys och en hastighetsmätare (bl.a. serve).
Symposiet inleddes med att
STF’s utbildningsansvarige och
tillika assisterande sportchef,
Christer Sjöö, drog igenom programmet för tränarutveckling.
Sverige har bra kvalitet på sina
tennisutbildningar, men inte så
många utbildningstimmar som
flera andra länder. Innehållet i utbildningarna uppdateras och förnyas ständigt och kommer nog att
bli mer omfattande framöver, med
mer nischade utbildningar, exempelvis en kurs som handlar om
minitennis, en som handlar om

ATP/WTA-touren osv.
Teknikpasset

Resten av den första dagen handlade om lansering av Teknikpasset
och föreläsning samt diskussioner kring teknik. De tekniska experterna Ernst Larsson och Henrik Ekersund stod för flertalet av
dessa föreläsningar. Engelsmannen M. Tennant från ITF (Internationella Tennisförbundet) visade
praktiska tips att användas i teknikutveckling i minitennis, midioch maxitennis (mellanbollar).
ITF:s uppfattning är att inte börja
med hårda bollar för tidigt. Det
är nästan omöjligt att lära in en
naturlig och bra teknik för yngre
spelare med hård boll.
På kvällen var det dags för stor
tränarmiddag på Hard Rock Café.
Detta betraktade vi som en av de
absoluta höjdpunkterna på symposiet, eftersom det var tennissnack
långt in på natten. Det är otroligt
intressant och givande att diskutera med tränare från andra klubbar och jämföra metoder, upplägg
m.m. Flera tränare kom fram till
oss och gratulerade till våra fram-

gångar och undrade hur vi egentligen bar oss åt för att få fram så
många duktiga juniorer från en så
här ”liten” stad. Vi berättade lite
om vårt program för spelarutveckling och flera tränare lyssnade
med stort intresse. Bland annat
Svenska Tennisförbundets sportchef Mikael Stripple och Stefan
Svensson gratulerade oss. Även
Stefan Simonsson var på plats.
Många praktiska tips

Den andra dagen började med en
rolig grej: Volkswagen, som tecknat ett sponsoravtal med Tennisförbundet, hade tagit med sig ett
antal splitter nya bilar som vi fick
provköra, vilket vi givetvis passade på att göra.
Resten av dagen ägnades åt
många praktiska föreläsningar på
banan där det visades metoder och
pedagogiska tips, framförallt gällande minitennis och mellanboll.
Dessa bolltyper var det mycket fokus på under symposiet, för
det är i de stadierna man lär in en
stor del av tekniken. Det visades
också en del intressanta hemsidor
för tennistränare med bl.a. mycket
bra material om teknik.
Framåt kvällen visade förbundets utvecklingsansvarige Michael Brobeck upp ”Cardio Tennis”, som är hämtat från USA. Jag
har för mig att vår klubbkompis
Sophie Alriksson berättat att hon
haft hand om detta ”over there”.
Cardio Tennis riktar sig i första
hand till motionärer och man kan
enkelt säga är en blandning mellan ett tennispass och ett friskis-

och-svettis-pass.
Avslutningsvis berättade
”Dobben” Stanojevic från Norrköping om sitt tennisdagis som
fått mycket ris, men också ros, i
media.
Innan det var dags för slafen
dök Klara Petersson och vår göteborska klubbkompis Charlotte
Kristiansson upp och Charlotte visade oss ”Göteborg by night”.
Sista dagen höll T B Elfegoun
med hjälp av Mikael Stripple ett
föredrag om kravprofil och utvecklingstrappa. Det är ett krav
från Olympiska Kommittén att
varje specialförbund plockar fram
detta. Det är ett väldigt djupgående arbete som går till grunden
med vad tennis innebär.
Arbetet fortskrider, men det
verkar väldigt intressant och lärorikt.
Vi jobbar rätt

Sedan var det hemfärd och vi passade på och göra ett stopp i Ullared där Klara för lätta pengar
köpte sig en fin skinnjacka medan
Wille köpte ett nytt tangentbord.
Pettan köpte skivor och Daniel
leksaker.
Ju längre symposiet led, ju
mer fick vi bekräftat att vi jobbar
”rätt” i vår träning och med vårt
upplägg i tennisskolan. På flera
punkter ligger vi dessutom på klar
framkant. Framförallt gäller detta
hur vi jobbar med tävlings- och
elitungdomarna.
I minitennis och breddtennis ligger vi också bra till och här
fick vi en hel del nya idéer. Bland
annat gick det ännu mer upp för
oss att vi i regel börjar med hårda
bollar på tok för tidigt. Att tidigt
börja med hårda bollar är ofta ett
önskemål från barnen och i ännu
högre grad från föräldrarna. Ska
man bli bra är detta helt förkastligt. Anledningen är bl.a. att det
är nästan omöjligt för en åttaåring
att lära sig bra teknik med hårda
bollar och det är även svårt att
kunna spela naturligt och få till
några längre bolldueller. För att
”få igång lite spel” är det nästan
nödvändigt att tränaren matar fina
bollar och hur naturligt är det?

Daniel Brodén
Chefstränare
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Chefstränaren informerar
Idag är det första dagen för träningen och jag blickar
tillbaka på en fantastisk sommar. Flera otroligt fina
framgångar av våra juniorer med ett SM-guld som
grädde på moset.

D

et var Marcus Månsson och
Gustav Hansson som i Lomma Bjärred lyckades med detta
konststycke i klassen pojkdubbel
12. Silvermedalj i samma klass
erövrades av en annan KTK-kämpe, nämligen Philip Bergsell, som
i par med Motalas Rikki Anton
fick sträcka vapen i slutronden.
Även i singel gick det fantastiskt bra, där Gustav kom tvåa.
Gustav gjorde en fin finalmatch
mot Elias Ymer som han tvingade
till tresetare. Bronsmedaljen i pojkar 14, som spelades i Norrköping, erövrades av den ett år för
unge Morgan Johansson. Marcus
Månsson och Philip Bergsell nådde
kvart respektive åttondelsfinaler
i P 12. Mer om JSM och andra
framgångar på annan plats här i
tidningen.
Vi har genomfört tre träningsläger med fin uppslutning: Po-

len-lägret, Rosenholmslägret och
Baltic Sports Camp. Våra sommarkurser har varit välbesökta,
framförallt den första och den sista och här vill jag tacka alla som
hjälpt till som tränare och speciellt
tacka Janne Ogrodowczyk och Ida
Karlsson som har dragit ett jättelass.
Nu börjar höstterminen och vi
tränare ser verkligen fram emot
att dra igång träningen igen. Vi
har under sommarens matchbevakning noterat flera saker att
träna på med våra tävlingsungdomar. Vi ska även försöka optimera
träningen i minitennis och mellanbolls-grupperna.
Vissa i tennisskolan tränar två
timmar i veckan, vilket vi kal�lar för intressegrupp. Är det fler
som är intresserade av detta är ni
välkomna att höra av er till oss.
Vi tar även emot nyanmälningar

till tennisskolan och placerar in
dessa så snart det blir en lämplig
plats ledig.
För att nå oss tränare:
Jonas ”Pettan” Petersson,
tel: 0768-867103,
mail: kansli@karlskronatk.com
Daniel Brodén, tel: 0768-867104,
mail: daniel@karlskronatk.com
Johan “Wille” Wilhelmsson,
tel: 0768-867105,
mail: wille@karlskronatk.com

Daniel Brodén

ASFALT & BETONG SYD
VAMBÅSA, 0455 - 447 00

Fördel 3.2007					

www.karlskronatk.com

15

jifjkgvmmv kj ofk vbko ko kodkpåa

P-A Lindeborg

KLUBBMÄSTERSKAP 2007
Så var det dags för mig att göra debut i Karlskrona
Tennisklubbs eminenta tidning Fördel. Jag tillhör
den rätt stora grupp av människor som är en dålig
förlorare och extremt bra vinnare.

Å

rets klubbmästerskap gick
av stapeln 23-26 augusti och
som vanligt spekulerades det en
hel del om vem som skulle vinna
och förlora i de olika klasserna,
främst bland de vuxna. Den viktigaste och mest prestigefyllda
klassen är nog enligt min mening
herrsingel motion, missförstå mig
rätt. Gissa om jag blev besviken när jag fick WO i min första
match, jag sa till alla att jag fick
WO därför att min motståndare
inte vågade möta mig. (Sanningen

en blånagel, efter cirka fyra timmars spel dagen innan). Som tur
är så är det ju inte vinsten utan
kampen som räknas, eller hur?
Faktum är att det finns en hel
del stora vinnare i vår förening. Vi
har ju alla våra duktiga ungdomar
och utan att nämna några speciella så krävs det ju att vara bäst i
Sverige för att vinna KM i dubbel
pojkar 12, smaka på den. Oavsett vem som vann i resp-ektive
klasser i KM så är jag helt övertygad om att Karlskrona Tennis-

klubb blir en klubb att räkna med
i framtiden, se bara på de stora
ungdomsgrupperna vi har idag.
Dessutom finns det en väl fungerande styrelse och ett gäng suveräna tränare, som jag själv har
äran att få bli tränad av.
Vad hände då på KM? Stämningen var som vanligt på topp
och i sekretariatet fanns ”de gamla vanliga” dvs. några av klubbens trotjänare på plats. Matcher ropades ut i högtalaren och de
deltagare som inte spelade match
hade koll på vädret, bana 4 och 5,
drack kaffe och käkade korv. Det
fanns även de som tittade på tennis. Själv servade jag min dotter
och var som det flesta tennisföräldrar mer spänd och nervös än hon
själv.
Vädret är ju alltid en faktor

när man spelar tennis utomhus.
Vad var det nu Wille sa? Topspin
i motvind och slice i medvind,
hm? Det blåste i alla fall ganska
mycket emellanåt och på söndagen mitt under min match kom
regnet, sällan har jag blivit så blöt
av en regnskur. Nu var det bara
att flytta in, och därmed blev KM
ute, KM inne.
Sammanfattningsvis kan jag
säga K:et i KM borde stå för kul,
för det är kul med KM, man får
inte bara tillfälle att mäta sina tenniskuns-kaper utan man får även
nya vänner och en hel del goda
skratt. Hur gick det då i min final i HS Motion B, jag förlorade
ju givetvis men inte så konstigt
med tanke på vädret, vinden, byte
av bana men framförallt en bättre
motståndare.

Jocke Palez

jifjkgvmmv kj ofk vbko ko kodkpåa

jifjkgvmmv kj ofk vbko ko kodkpåa

Morgan Johansson och Michael
Malvebo.

Elina Lindeborg
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