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Under vecka 10 hade Tennisskolan temat teori/alternativ träning
för tävlingsjuniorerna.

D

et blev nyttiga teoripass där framförallt
Nadals matcher mot Federer finstuderades. Detta kombinerades med tennisträning
men också med alternativ idrott.
De lite äldre tävlingsjuniorerna fick prova
på Kick n’Box på Kalvhagens Boxcenter. Tobias Lindberg körde ett tufft varierat pass med
spelarna som kämpade väl och såg ut att ha
jättekul.

Elina pucklar på mellan skrattsalvorna.

JOnglering

kansli@karlskronatk.com

Medlemsavgifter 2009

Dennis beredd på en praktsmäll.

350 kr
175 kr
700 kr

De yngre tävlingsjuniorerna provade på jonglering och andra tricks med Pontus Howding,
något som kan vara nyttigt och roligt att göra
när man åker iväg på tävlingar och är sysslolös
mellan matcherna.

Gert Friberg
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Ordföranden har ordet

Hej alla Tennisvänner
Nu stundas premiär av utesäsong... Äntligen! Personligen är höjdpunkten på tennisåret just när jag får dansa på det oranga gruset.

I

år gjordes den sedvanliga vårstädningen av
utebanorna redan sista helgen i mars. Det är
viktigt för oss att få utebanorna klara så tidigt
som möjligt eftersom det ger oss en konkurrensfördel mot andra klubbar. Detta gör att
vi får hit klubbar som vill ha sina utomhusläger hos oss, vilket i sin tur ger ökade intäkter.
Därför ett stort tack till er som ställde upp denna städdag och ett tack till vår personal som tar
vid och fixar till det sista innan vi kan ta på oss
skorna och dansa på gruset.
Fortsatta tennisframgångar

En fin Europeisk turneringsseger av Gustav
Hansson som vann både singel & dubbel i
Danmark – grattis Gustav. Hela fem klasser
vanns av KTK-spelare i Wilson Cup. Morgan
har hunnit fira ytterligare framgångar i EM
lagspel som denna gång spelades i Tjeckien.
Morgan är från 2009 med i det juniorstjärnspäckade Catella Team, bl.a tillsammans med
Davis Cup aktuella Daniel Berta - mycket
spännande! Artiklar om detta och fler tennisresultat finns i detta nummer av Fördel.
Personalförändringar

Rekrytering av ny tränare som ersätter Jonas
”Pettan” Pettersson pågår för fullt. Vi har haft
nationell annonsering och Daniel ser över kandidaterna när denna utgåva av Fördel ligger för
tryck. Under tiden har många av er säkert hunnit bekanta er med Henrik Lindeberg, som är
tillförordnad tränare fram till dess att vi avslutat
rekryteringen.
Som ni förhoppningsvis har läst på vår
hemsida driver KTK sedan årsskiftet Karls-
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krona Racketservice i egen regi. För att hålla
kostnader nere innebär detta också att vi har
sagt upp personal. Irena Andersson och Maria
Berglund har slutat sina anställningar från och
med mars månad.
Årsmöte, Årsfest och Ekonomi

Vid årsmötet avtackade jag två styrelsemedlemmar som valt att inte fortsätta och det är
Marie Björk (infokommitté) och Mats Pettersson (tävlingskommitté). Mats kommer dock att
fortsätta engagera sig i tävlingskommittén som
från 2009 leds av Jonas ”Pettan” Pettersson.
Härligt att se Pettans fortsatta engagemang i
klubben, nu i form av styrelsemedlem. Ny är
också Tobias Lindberg som tar över efter Marie. Välkomna Pettan och Tobias!
Årsfesten slog återigen deltagarrekord –
över 100 medlemmar. Jag är fortsatt lika fascinerad av det engagemang och kulturarv som
KTK har som förening. Det visar sig så tydligt
när så många medlemmar sluter upp och har
roligt på årsfesten – fantastiskt.
När det gäller KTK’s finansiella situation
i rådande konjunkturnedgång har vi ännu inte
sett några tecken på att tennisintresset svalnar,
snarare tvärtom. Det är fantastiskt att se all aktivitet i hallen, tennisskolan (vuxna som barn)
och tävlingar. Däremot märker vi en åtstramning från företag som håller i sponsorpengar.
Ekvationen är fortsatt enkel: vi behöver sälja
mer i både cafeteria och shop samtidigt som
vi fortsatt effektiviserar på kostnadssidan. Styrelsen är övertygad om att Kjell Fridlund och
hans personal i Karlskrona Racketservice kommer fixa detta, mycket tack vare fortsatt bra
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Ordförande Michael Malvebo.

aktiviteter i hallen, tennisskola och tävlingar.
Besök våra utebanor

Avslutningsvis kan jag rekommendera er att
göra ett besök till våra utebanor vid Telenor
Arena Rosenholm. Klubben arrangerar Intersport Cup den 24-26 april och sedan är det invigningsdubbel den 1 maj i vanlig ordning. Gå
gärna in på vår hemsida www.karlskronatk.
com där ni hittar mer info.
Jag önskar er alla en riktigt god start på utesäsongen. Jag ser fram emot att bjuda upp er
till dans på det oranga gruset…

Michael Malvebo
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Farum Tennis Europe

Gustav vann singel och dubbel
i Farum Tennis Europe
Tävlingen spelades i Danmark i klassen för pojkar
högst 14 år och Gustav fick börja med att kvala in till
huvudturneringen.
Kvalresultat: 1:a omgången: Jack
Turley (Storbritannien) - vinst
6-1 6-1. 2:a omgången: Eleftherios Theodorou (Grekland) - vinst
6-0 6-0.
Kvalfinal: James Elliott (Storbritannien) - vinst 6-2 6-1.
till final

Gustav ställdes i huvudturneringen direkt mot tredjeseedade
slovaken Martin Blasko som han
besegrade med 6-4 6-1. I åttondelsfinalen mötte Gustav svensken Daniel Windahl (IS Göta) och
kunde vinna med hela 6-1 6-2.
Gustav vann även kvartsfinalen
mot Sinan Tuna (Turkiet) med
6-2 6-0. I semifinalen besegrade
Gustav förstaseedade Yvo Panak
(Tjeckien) med 6-2 6-3. I finalen
väntade Tomas Charlos (Tyskland).
vann tuneringen

Gustav vann första set i fin stil,
men kom efter med 0-3 i det

andra. Han kämpade och slet och
lyckades få fram ett tiebreak. Här
tog tysken ledningen med 6-3,
men igen kom Gustav tillbaka
och kom kvitterade till 6-6. Tysken vann sedan de två kommande
duellerna och tog hem setet med
7-6. I tredje set kom en helskärpt
Gustav in på banan och gick bestämt fram till 4-0 och senare också 5-2. Tysken som aldrig gav upp
klarade att komma tillbaka till
5-4. Gustav höll huvudet kallt och
servade hem matchen och hela
turneringen.
Dubbelvinnare

En timme senare stod han på banan igen och tillsammans med sin
danske dubbelpartner Benjamin
Hannestad vann han ytterligare
en övertygande seger, nu med 6-2
6-2 mot ett ryskt par.

Eigil Hannestad,
Farums TK

Dennis Årets junior 2008
Dennis Merdan blev vald till Årets junior 2008. Dennis gjorde många fina tävlingsresultat under förra
året, han är otroligt ambitiös och målmedveten, har
alltid ett mycket sportsligt uppträdande och är ett
föredöme också utanför banan. En bättre kamrat än
Dennis finns bara inte.

Dennis Merdan.
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Rosenholmslägrets deltagare 2008.

ROSENHOLMSLÄGRET 2009
FÖR ALLA JUNIORER - FRÅN NYBÖRJARE TILL ELIT
TID: 14 - 18 juni
PLATS: Telenor Arena Karlskrona (Rosenholm)
PRIS: 990:ANMÄLAN: Anmälningsformulär på www.karlskronatk.com,
Klubbens anslagstavla eller E-mail till wille@karlskronatk.com
I PRISET INGÅR:
- 4-5 timmar tennis/dag med erfarna tränare
- Tennisteori
- Kringaktiviteter
- Fysisk träning
- Lunch

- T-shirt
- Ev. Träning med bollmaskin
DAGSPROGRAM: (preliminärt):
9.30 Samling, uppvärmning
10.00 – 12.00 Tennis
12.00 – 14.00 Lunch, kringaktiviteter
14.00 – 16.00 Tennis
16.00 – 17.00 Fys, eftersnack, dusch (ev. bad)
Sista anmälningsdag är måndag 8 juni, men för att träningen ska
vara effektiv så gäller först till kvarn vid stort intresse, så anmäl
dig nu!
Frågor besvaras av Daniel Brodén 0768-867104 och
Wille 0768-867105.

SOMMARKURS 1 och 2
Träning måndag – fredag. Två timmar/dag för barn och ungdom.
1,5 timme/dag för vuxna (kvällstid).
Möjlighet finns att spela vidare på egen hand.

Anmälan: Anmälningsformulär: www.karlskronatk.com,
Telefon: 0455-12802, E-mail: daniel@karlskronatk.com
För vuxna är deltagarantalet begränsat.

Tid: Sommarkurs 1 v. 26 (22 - 26 juni)
Sommarkurs 2 v. 32 (3 – 7 augusti)

Anmälningstiden utgår: 15 juni sommarkurs 1 och 30 juli sommarkurs 2. Träningstiderna för barn görs upp efter anmälningstidernas utgång. Vi ringer runt några dagar innan och meddelar
speltid. För vuxna blir träningen kvällstid. Tider presenteras på
www.karlskronatk.com eller finns att nå på 0455-12802.
Frågor besvaras av Henrik Lindeberg, tel. 0708-159463.

Plats: Telenor Arena Karlskrona (Rosenholm)
Pris: 350:- för juniorer, 400:- för vuxna
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vårskötsel

Stefan Lindeberg, Lennart Borg och Henrik Lindeborg städar undan löv.

Vårskötsel på utebanorna
Den sista lördagen i mars samlades några entusiastiska medlemmar för att under ledning av Christer
Andersson börja iordningsställningen av utebanorna inför sommarhalvårets efterlängtade utomhussäsong.

F

örst plockades stenarna bort
från linjerna och strax därefter drogs en handvält ett antal
gånger över dessa för att pressa
ner linjerna i banorna ordentligt.
Morgan Johansson fick där chans
att bli extra stark i benen. Stefan
Lindeberg hade också i år med sig
en blåsmaskin (omvänd dammsugare) med ordentligt tryck i röret och den användes flitigt för
att blåsa bort löven från banorna.

Dennis Merdan kom att bli som
en virtuos på att hantera den apparaten.
Arbete kräver fika

Medan flertalet krattade och körde bort löv fixade Christer fram
alla gröna bakgrundsskynkena
som sedan metodiskt sattes upp
på kortsidorna. Innan vi hann bli
alltför sultna bjöd Kjell in till fika
i klubbhuset och Richard bar ner

ett helt fat med färdigbredda frallor plus kaffe.
löv och vältare

Efter kaffet koncentrerade vi oss
på att få bort de sista lassen med
löv och att köra bort mossblandat
grus. Efter ca fyra timmars slit i
det behagliga vädret var banorna
färdiga att överlämnas till våra
duktiga maskinvältsförare som nu
får ta över.
Målet är att ha banorna färdiga
allra senast den 20 april för den
24-25 april är det dags för juniortävlingen Intersport Cup.

Gert Friberg
Vårarbetare

Skynkena på
väg upp.

Jonatan Mikael och Morgan
Johansson välter.
Fördel 1.2009					

Sven Karlsson
trampar linjer.

Dennis Merdan i blåstagen.

Mikael och Dennis.

Christer Andersson i tramptagen.

www.karlskronatk.com

Michael och Gert.
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KArlskronavakan wilson cup 2009

KTK vann fem klasser i Kar
- Kristiansson vann damsingel me

Morgan Johansson.

Två vinnare.

Micke Sandström.

Årets stora inomhustävling i tennis samlade 151
startande som totalt spelade nästan 200 matcher i
17 klasser och detta var rekord i tävlingen. Det spelades matcher under 48 timmar i sträck och arrangemanget fungerade utan mankemang.

C

harlotte Kristiansson, KTK,
vann damsingeln genom att
i finalen besegra Liv Pettersson,
Höllviken, med klara 6-1 6-2.
Charlotte följde sedan upp med
att i par med Ida Karlsson också
ta hem damdubbeln. Finalmotståndare var klubbkamraterna
Rebecca Pettersson/Isabelle Sellgren.
Ny segrare i herrsingeln

Mikael Sandström lyckades inte
försvara fjolårsvinsten utan fick

ge sig mot Martin Svahn i herrsingelfinalen, Växjö, med 4-6 2-6.
Detta efter att ha krossat allt motstånd på väg mot finalen och bara
tappat fem game på tre matcher.
Mikael besvärades något av en
ömmande ljumske vilket påverkade förflyttningarna i sidled.
Morgan Johansson KTK, snart 15
år, tog sig till semifinalen i herrsingelklassen och fick där ge sig
mot slutsegraren Svahn med 2-6
4-6. Starkt gjort! Sandström och
Johansson vann sedan herrdubbel-

Henrik, Pettan, Daniel och Mikael.

klassen ”i kavaj” då finalmotståndarna tyvärr lämnade walk over.
Många återbud

Klubbens yngsta tävlingsspelare
ligger mycket bra till spelmässigt
i konkurrensen med andra klubbar. Tyvärr drabbades flera av förkylning och feber och var därför
tvungna att lämna återbud. Detta
gällde bl.a. några av favoriterna
Dennis Merdan, Gustav Hansson,
Chelsea Unger och Philip Bergsell. Den sistnämnde hade avancerat ända till semifinal i P16-klassen när bacillerna slog till.
Unga förmågor

Rebecca, Isabelle, Ida och Charlotte spelade damdubbel.
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Marcus Månsson, KTK, är bara
14 år gammal men lyckades ändå
ta sig till final i 16-årsklassen där
det emellertid blev förlust mot
förstaseedade Simon Dahlgren.
Marcus vann två relativt enkla
matcher i de inledande omgångarna och fick sedan bekänna färg
i semifinalen mot Anton Unger.
www.karlskronatk.com

Där blev det vinst i en hård tresetare med 4-6 6-3 6-1.
De allra yngsta spelarna var
högst 10 år gamla och i den klassen spelades många roliga matcher, både singel och dubbel. Hemmaspelarna Hermon Mikael och
Simon Johansson vann sina klasser i singel och sedan lyckades
Simon i par med Lukas Fredin
också ta sig till final i dubbel i
P12-klassen (!). Dubbelfinalen var
kanske en av de mest spännande
och roligaste under hela turneringen. Alva Loudd gjorde en bra
prestation genom att gå till final
där hon fick ge sig mot Hermon.
Systrarna Nellie och Nanna
Carleke, KTK, tog sig till final i
14- respektive 12-årsklassen där
motståndarna visade sig vara lite
för starka.
mycket Väl arrangerat

Arrangemanget flöt mycket bra.
Tidsschemat flöt superbt och det
var inga större incidenter varken
Fördel 1.2009

lskronavakan Wilson Cup
dan Sandström förlorade i finalen

Frida Ejderstedt,
Växjö, och Nanna
Carleke, KTK (F12).

Nanna Carleke.

på eller utanför banan. De flesta
funktionärerna dök upp som de
skulle. Tack till alla som hjälpte till! Ett särskilt stort tack till
vår heltidsanställda personal - ni
gjorde ett kanonjobb! Kjell Fridlund måste i det sammanhanget
lyftas fram. Han låg på högvarv
hela helgen, från tidiga morgnar
till sena kvällar. En extra eloge till
tävlingskommitténs nye ordförande Jonas ”Pettan” Petersson,
som bara missade några enstaka

Lukas Fredin och
Simon Johansson.

Simon Johansson.

timmar av tävlingen och som på
egen hand tog hand om tävlingsledarskapet stor del av den första
långa natten.
Tävlingen, organisationen, boende, service/cafeteria fick många
lovord från spelare, ledare och
föräldrar från andra klubbar.

Resultat
Följande klassegrar
för KTK:
F 10 - Hermon Mikael
P 10 - Simon Johansson
HD - Morgan Johansson/
Mikael Sandström
DD - Ida Karlsson/
Isabelle Sellgren

Tävlingskommittén

Jonas Petersson, Daniel Brodén,
Johan Wilhelmsson, Mats Pettersson och Henrik Germundahl

Nellie Carleke och Wendela Fridh,
ATL.

Andraplatser:
HS - Mikael Sandström
PS 16 - Marcus Månsson
FS 14 - Nellie Carleke
FS 12 - Nanna Carleke
FS 10 - Alva Loudd
PD 12 - Simon Johansson/
Lukas Fredin

Marcus Månsson.
Christer, Bengt, Helge, Ulf och Ivar.
Fördel 1.2009					
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Årsmöte

2008 var ett bra KTK-år
de att det nu var rekordstort antal
deltagare i Tennisskolan – 340
elever! Tre tränare har varit anställda under 2008 varav Pettan
på halvtid. För 2009 räknar styrelsen med att behöva gå upp till
heltid också på den tränartjänsten.
Finns det fler klubbar i Karlskrona kommun som har tre heltidsanställda tränare? Daniel och Johan
har för övrigt genomgått Svenska
Tennisförbundets Tränarkurs steg
3 och fått mycket beröm under
utbildningen. KTK ligger långt
framme i utvecklingen inom juniortennisen.
Dennis årets junior

Ordförande Malvebo avtackar Pettan som kanslist tillika tränare.

2008 var ytterligare ett tennisår fyllt med fantastiska
framgångar och då mest tack vare klubbens duktiga
juniorer. Förra året fick Morgan Johansson ett genombrott i världsjunioreliten och är numera uttagen
i Team Catella och som är en av Svenska Tennisförbundets framtidssatsningar.

O

rdföranden Michael Malvebo inledde årsmötet med att
sammanfatta verksamheten 2008
och när man läser verksamhetsberättelsen blir man inte annat än
imponerad. Många fina framgångar på tävlingarna, fortsatt mycket
stort intresse för att komma med

i Tennisskolan och en ekonomi i
balans.
- Under 2008 la styrelsen
främst ner stor kraft på ett antal organisatoriska frågor och att
komma överens om ett långsiktigt hyresavtal med arenaledningen. Nästa år ska vi ägna kraften åt
att tennisen och att ytterligare utveckla verksamheten, sa Malvebo
innan han med hes röst lämnade
över ordförandeklubban till P-G
Lindencrona.
David Larsson, kassör i styrelsen, redovisade översiktligt det
ekonomiska resultatet som visade
ett överskott på ca 40 tkr. Det positiva resultatet berodde främst på
full beläggning både i Tennisskolan och på kontraktstiderna. David passade också på att tacka avgående kanslisten, tillika tränaren,
Jonas ”Pettan” Petersson för ett
mycket välskött arbete med den
ekonomiska redovisningen.

Dennis Merdan blev vald till
Årets junior 2008. Dennis gjorde
många fina tävlingsresultat under
förra året, han är otroligt ambitiös och målmedveten, har alltid
ett mycket sportsligt uppträdande
och är ett föredöme också utanför
banan. En bättre kamrat än Dennis finns bara inte.
Fördel och samarbeten

KTK gav ut fyra nya nummer
av Fördel, producerade affischer
och program 2008. Samarbetet
med tidningen Frotté har fortsatt
och där klubbens budskap sprids
till alla hushåll i kommunen elva
gånger om året.
Marknadskommittén redovisade ett sponsorvärde på ca 450
tkr. Medlemsantalet har ökat. Det
kan bli vissa problem att bibehålla
nivån på sponsorintäkterna 2009
på grund av det finansiella läget i
samhället.
Evenemang och kafeterian

Servicekommittén har medverkat
i ett 15-tal evenemang och verk-

Mats Pettersson blev avtackad och
fick blommor av Michael Malvebo.

samheten har fungerat bra. Maria
Strandqvist efterlyser nya ideella krafter till kommittén. Under
2009 ska KTK driva kafeterian i
egen regi vilket blir en utmaning
för klubben.
veteraner och avtackningar

Anläggningskommittén redovisade bl.a. ett antal åtgärder som genomförts på klubbhuset och som
i stort innebär att detta nu är klart
när det gäller förbättringsåtgärder.
Veterankommittén informerade om att det finns ett 40-tal spelare i gruppen som kör två pass i
veckan och som har väldigt trevligt tillsammans. Detta framgick
också av en stor artikel i BLT sent
på året.
Malvebo avtackade avgående
styrelseledamöterna Marie Björck
och Mats Pettersson. Nya ledamöter blev Tobias Lindberg och Jonas Petersson.

Gert Friberg

Tenniskolan rekordstor
Kassören David Larsson.

Ungdomskommittén konstatera-

10						

Michael Malvebo avtackar Marie Björck.
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Årsmötesfesten

Fest med många deltagare
Drygt 100 medlemmar
kom till årsmötesfesten
och det var rekord.

D

et var femte gången KTK arrangerade denna årliga mingel- och generationsfest i arenan
och den blev kanske den hittills
mest lyckade. Servicekommittén hade dukat upp en härlig buffé
som föll alla i smaken. I vanlig
ordning var det stor spridning i
åldrarna. Jag tillhör numera de
äldsta (+55), men jag är inte ensam i det spannet och sedan fanns
det massor ungdomar från 3-4 år
och uppåt. Jätteroligt att klubben
kan samlas till fest över generationsgränserna (om det nu finns
några?) och där man har roligt
tillsammans.

Prisutdelning och höjdpunkt

Efter maten förrättades prisutdelning och då när det gällde
KM, DM och serielag. Flera av
spelarna hade ett antal priser att
hämta. Flest hade Chelsea Unger,
P-A Lindeborg och Morgan Johansson. Pettan, Wille och Daniel
skötte prisutdelningen på ett föredömligt, effektivt sätt.
Kvällens absoluta höjdpunkt och det som alla satt och längtade

efter – blev den årliga tävlingen
”gissa vem jag föreställer” och
där våra eminenta tränare, vilka
också genom åren har visat sig ha
oanade skådespelartalanger, visade upp 20 personligheter på bioduken. Vilken succé! Gästerna var
vid det här laget naturligtvis indelade i lag och gissningarna flög
genom luften. Skratten ekade och
många igenkännande miner visades upp. Som tur är finns de årliga
föreställningarna arkiverade och
kan kanske spelas upp vid lämpligt tillfälle.
Musiktävling

Det blev en kort paus i programmet för att hinna med kaffet och
sedan kom nästa höjdpunkt: musiktävlingen. Tränarna, med Pettan i spetsen, hade också här gjort
ett bra jobb och det serverades en
balanserad mix av gamla och nya
låtar.
När klockan började närma
sig midnatt var återställningen i
full gång och lokalerna grovstädades. Stort tack till alla som på
ett föredömligt sätt hade förberett
arrangemanget och som svarade
för service och trevligheter under
kvällen.

Gert Friberg

Stora som små medlemmar
hade roligt på festen.

Elina och
Veronica.

Cecilia Olsson.

Philip Bergsell.

Chelsea Unger.

Nellie Carleke.

Anke Unger, Marius Unger, Marie Pettersson, Malin Rydell.
Mattias Lundgren.

Simon Johansson.

Kajsa Borg.

Jonathan Mikael.
Pettan, Daniel och Wille
på gott humör.

P-A Lindeborg firar en seger.
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Femårsjubileum: 5th Gentlemen Doubles Woodie Challenge

Deltagarrekord för GDWC
32 glada, vitklädda gubbar med träracket träffades
i samband med julhelgerna för att göra upp om
att bli årets träracketmästare. Paren sätts samman
genom s.k.”taktisk lottning” , d.v.s. tävlingsledningen
försöker att sätta samman så jämna par som möjligt.

I

år var det ovanligt många som
”baissade” sin form inför lottningen. Man preparerade tävlingsledningen med information
om sina ”dåliga knän”, ”svaga
form”, ”sin långa sjukdom”, med
mera, för att bli ihoplottad med
en så bra medspelare som möjligt.
Dessutom visar det sig på många
tidiga morgnar och sena kvällar,
att det finns smygtränande gubbar
med träracketar i hallen.

Maskerad form

Hursomhelst, efter en lång dag

var Daniel Brodén och Leffe
Bergsell i final mot Patrik ”träsläggan, spelar bättre med träracket” Karlsson och Arne ”finaste
tennisväskan” Borg. Arne och
Leffe hade maskerat sin form hela
hösten, men i finalen visade dom
varför man var där tillsammans
med sina rutinerade medspelare.
Daniel och Leffe stod som slutsegrare av jubileumstävlingen.
2:a Patrik och Arne. 3:a Wille och
P-G Lindencrona. P-G som varit slusegrare de senaste två åren
visade att han även kunden spela

P G Lindencrona, Wille, Anders Romas och Martin Åhlenius.
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stor dubbel med Wille, som också
har hittat träracketformen.
O´learys fylldes med fans

Prisutdelningen begav sig, också
traditionsenligt, på O´Learys, där
deltagarna samt medföljande fruar
och övriga ”fans” kunde njuta av
god mat, prisutdelning samt på
bioduken; den klassiska Wimbledonfinalen 1981 mellan Björn
Borg och John McEnroe.
Nio månader kvar

Intresset för tävlingen ökar varje
år. Man pratar träracketar långt
före tävlingen. Även utanför KTK
har man hört talas om vårt ”koncept” och i bl.a. Växjö spelades
en Wood&Steel-tävling i januari.
Fler klubbar har tagit efter. Nu
är det bara nio månader kvar tills
nästa tillfälle. Möjligen kommer
det också att bli någon form av

Arne ”finaste tennisväskan” Borg.

singel-tävling med träracket, så
det är bara att ta fram träracketen
nån gång då och då för att formen
ska sitta i.

P-A Lindeborg

Janne Preutz, David Larsson, Patrik Karlsson och Arne Borg.
www.karlskronatk.com
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team catella

Morgan uttagen i Team Catella
T

eam Catella har från och med
1 januari 2008 gjort justeringar i Team Catella satsningen.
Bakom förändringen ligger en
grundlig behovsanalys av svensk
juniortennis där resultatet återspeglas i form av det nya konceptet. Grundtanken bygger på diagnosen som säger två saker:
Vi behöver förbättra den dagliga träningen på hemmaplan.
Vi måste varva internationellt
spel med mycket matcher på hemmaplan.
Vara väl förberedda tennismässigt, fysiskt och mentalt för att ta
klivet över till senior tennis
Catella utökar nu satsningen och Team Catella kommer att
bestå av två delar under 2008 Team Catella Tennis Academy
(TCAC) och Team Catella ”On
Tour” (TCOT).
Team Catella Tennis Academy

På Team Catella Tennis Academy
kommer SvTF att bedriva en stor
del av sin verksamhet i form förberedelser inför resor med Team
Catella On Tour, samt träningsläger för olika åldersgrupper. Under
andra delen av året är ambitionen
att vi ska ha rena träningsveckor
som inte bara är kopplat till tävlingar. Ambitionen är att Team
Catella Tennis Academy på sikt
ska kunna bli ett nationellt tenniscenter.
Ansvarig Team Catella Academy/Tour: Julius Demburg (SvTF)
Tränarna som kommer att finnas till hands på Catella Tennis
Academy samt vid vissa resor är
Julius Demburg, Thomas Enqvist,
och Magnus Norman. Huvudträ-

nare för Catella
Tour är Lars-Anders Wahlgren där
även något annat
namn kan komma
att dyka upp under
årets gång.

och boende.
Kostnadsfria
resor på Catella
On Tour vid uttagning.
Individuellt
stöd vid behov gällande komplettering för att kunna
genomföra 2009
års tävling/träningsplanering i
samförstånd med
ansvarig för Team
Catella.

Team Catella
”on tour”

TCTA kommer
också att disponera över en minibuss som kommer
att åka runt på i
huvudsak nationella tävlingar. Minibussen och resorna
som fått namnet ”Team Catella
On Tour” (TCOT), kommer under 2009 att göra ca 20 nedslag
på tävlingar runtom i Sverige och
de medlemmar från Team Catella
samt även andra får möjligheten att åka med på dessa tävlingar väljs ut av SvTF. Tanken är att
spela mycket matcher och varva
detta med mycket träning även
under turneringarna.
Team Catella 2009

Patrik Brydolf
Christian Lindell
Daniel Berta
Tobias Blomgren
Nima Madani
Morgan Johansson
Erik Johnsson

Innebörden i Team Catella

Kostnadsfri träning på Team Catella Tennis Academy. Upplägget
består av banor, tränare, bollar,
träningsplanering, specialiststöd
(Fysträning), mentorstöd, lunch
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Uttagning

Uttagning grundas
på SvTF kriterier som ligger till
grund för alla uttagningar gällande landslagsaktivteter.
Spelaruttagning görs av följande grupp Magnus Norman (Catella), Julius Demburg, Mikael
Stripple (SvTF), Thomas Enqvist
(Tränare TCA)
Sker i slutet av varje kalender
år dvs december månad och sedan
fortlöpande under året.
Detta innebär inte att det endast är ovanstående spelare som
är aktuella för Catella Tennis Academy samt Catella on Tour. Är
det så att vi har spelare som under
året visar de kvalitéer som krävs
är de i första hand aktuella för att
bli inbjudna till CTA samt CON
för att sedan förhoppningsvis officiellt vara med i Team Catella
En utvärdering av spelarmaterialet görs varje år men ambitionen är att ha ett långsiktigt tänk
där spelarna har tid och arbetsro
att utvecklas både på och utanför
banan.

www.karlskronatk.com

Nytt samarbete mellan
Catella, IHM och SvTF

När Team Catella tar ett steg ner
i ålder innebär detta att spelarna
ofta får välja mellan skola och
idrott. När vi uppmuntrar dessa
juniorer att satsa helhjärtat på
idrotten innebär det ett stort steg
i livet - nämligen att sluta skolan. Catella har därför initierat
ett samarbete med IHM Business
school som innebär att spelarna, i
de fall de inte lyckas eller vill utbilda sig under tiden i Team Catella, så ställer IHM ett visst antal platser till förfogande till TC
kostnadsfritt.
Team Catella Tennisstiftelse
väljer ut de ungdomar som de bedömer ha de rätta förutsättningarna att klara av utbildningen och
som kan vara goda ambassadörer
för sporten och IHM.
För att en person skall få möjligheten att gå IHM utbildningen
krävs följande:
Personen skall:
Ha de grundläggande akademiska förutsättningarna som
krävs för att genomföra utbildningen på IHM.
På ett professionellt sätt försökt att nå den yppersta eliten i
tennis.
Helst varit rankad bland de 30
bästa i landet i sin åldersklass.
Vara/ ha varit en god kamrat
under sin tid som tennisspelare.
Målet med Catellas gemensamma satsning med SvTF är att
hitta en röd tråd i de satsningar
som görs. Vi vill gemensamt få
fram Sveriges nästa ATP stjärna
och att ta hand om individerna
även efter karriärerna.
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NOTISER
KTk tar över Racketservice

Sommarkurser och läger

Tidigare har ägarskapet av Racketservice, det vill säga cafeterian och
shopen som ligger i anslutning tennis- och badmintonbanorna i Telenor Arena Rosenholm, delats lika mellan badmintonklubben och tennisklubben. Från och med den 1 januari 2009 ägs och drivs verksamheten enbart av Karlskrona Tennisklubb.

Rosenholmslägret (14 - 18 juni) - OBS: Först till kvarn!
Sommarkurs 1 (22 - 26 juni)
Sommarkurs 2 (3 – 7 augusti)
Att delta på sommarkurserna rekommenderas om man vill testa på tennis lite mer intensivt (2h/dag) under en vecka. Sommarkurser finns även
för vuxna.

Nya färger i tennishallen
Karlskrona Tennisklubbs styrelse har sedan hallens tillkomst jobbat
för att bakgrundsskynkena i tennishallen ska bytas och nya färger ska
målas på cementdelen runt banorna (från golvet och uppåt ca 3 meter).
Istället för skynken bakom banorna ska ett bollnät användas. Dessutom vill vi ha en skiljevägg mellan bana 1-5 och ”korridoren” under
läktaren. Detta för att slippa bollsvinn och diverse störningsmoment.
Efter ett antal möten med kommunens representanter, verkar det om
en lösning är nära.
Anläggningskommittén fick under hösten-08 i uppdrag från styrelsen att ta fram ny färg till väggarna i hallen. Andra hallar och tävlingsanläggningar har studerats. Efter att även ha haft hjälp av en före detta
elitspelare, tillika inredningsarkitekt, har vi valt de färger som provats
på Centrecourten under vintern, det vill säga en blåaktig färg som bakgrund, aningen mörkare än färgen i golvets spelyta och en grön/turkosaktig färg på sidoväggarna.
Särskild hänsyn har tagits till att få en bra kontrast och att färgerna
inte ska ”äta” ljus från banorna. Ovanstående färger har en enig styrelse godkänt. Förhoppningsvis får vi klartecken från kommunen om
målning av centrecourten omgående och av övriga hallen senast under
sommaruppehållet.
Ytterligare en sak kan nämnas: Även diskussioner om ommålning
av golvet förs med kommunen. Golvet har ”varit igång” i drygt tre år
nu och med den beläggning som KTK haft, har slitaget blivit påtagligt.
Vi tittar nu även på lämplig färg utanför det blå spelfältet (och en ljusare grön ligger för närvarande bra till).

Karlskronaframgångar
C4 Open har spelats i Kristianstad under ett par helger.
Flera Karlskronaspelare gjorde mycket bra ifrån sig, bland annat:
Simon Johansson, vinst i Pojksingel 10
Marcus Månsson, vinst i Pojksingel 14
Hermon Mikael, final i Flicksingel 10
Elina Lindeborg, final i Flicksingel 18
Philip Bergsell, final i Pojksingel 14

Hallå där…

……Monika Alriksson som
har spelat tennis och varit medlem i Karlskrona tennisklubb
sedan cirka femton år tillbaka.
Hon är född i Prag i Tjeckien och flydde som tioåring

därifrån tillsammans med sina
föräldrar. Via Alvesta hamnade
hon senare i Blekinge, efter att ha
träffat sin blivande man Anders i
Italien. Hon är välkänd i klubben
och har genom åren hjälpt till på
tävlingar, i ungdomskommittén,
och hon har arbetat i styrelsen.
Idag är hon vice ordförande i
Region Syd, och engagerad i valberedningen för Svenska tennisförbundet.
Hur började du?
– Det var när jag skulle försöka
sparra sonen Kim inför tävlingar
som jag anmälde mig till tennisskolan, främst för att kunna hjälpa
honom på ett bättre sätt.
Hur ofta tränar du själv?
– Så mycket det över huvud ta-
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Marcus trea i Malmö
Marcus "Månsa" Månsson spelade Bruguera Tennis Academy Cup 2009 i Fair Play
TK's hall i Malmö.
Marcus inledde mot Sverigefyran bland
95:orna, Tom Hjertonsson (Ullevi TK).
Månsa inledde matchen lite darrigt men
hade sin serve, som fungerade utmärkt
matchen igenom, att falla tillbaka på. Ett
jämnt första set slutade med vinst till Marcus med 7-5. I andra set vågade Marcus
spela ut ordentligt och de darriga slagen i
inledningen av matchen var som bortblåsta.
Matchen slutade 7-5 6-3.
I kvartsfinalen väntade Johannes Lindmark (Fair Play TK). Marcus höll matchen
igenom ett högt tempo med bra tryck från
basplan vilket Lindmark inte kunde hänga med på. Marcus vann matchen med 6-1 6-2. I semifinalen väntade formstarka Erik Ahren Moonga
(KLTK). Det blev lite många servemissar från Marcus i inledningsskedet vilket även påverkade resten av spelet och gav Ahren Moonga lite
enkla poäng. Marcus kämpade dock tappert men fick ge sig med 6-4 6-1.

Knatte Junior Cup 2009
i Linköping
Gustav Hansson spelade i Pojksingel 14 och banade sig relativt enkelt
fram till semifinal genom att besegra Georg Lundkvist (Lidköpings TK)
med 6-2 6-3 samt Erik Ahren Moonga (KLTK) med 6-2 6-1.
I semifinalen väntade andraseedade och duktiga Alexander Regnér
(Smålandsstenars TK). Gustav kunde dock storspela och vinna matchen
med 6-3 6-3. I finalen stod förstaseedade Jonathan Mridha (SALK) för
motståndet vilket för dagen blev lite för svårt för Gustav. Mridha kunde
vinna finalen med 6-4 6-1.
get går! Jag spelar två dagar i
veckan i tennisskolan för vuxna
och så är vi några vänner som har
en dubbelmatch inbokad varje
vecka. Och så deltar jag i den nya
tävlingen ”Stegen” som innebär match en gång i veckan. Jag
rekommenderar verkligen alla
i klubben att vara med där och
spela – det är ett mycket trevligt
upplägg. (Läs mer om ”Stegen”
på www. karlskronatk.com, välj
Stegen/Information).
Hela familjen spelar?
– Ja, vi är ju fem i vår familj. Så
nu när barnen har respektive så
har vi nästan det enda kravet på
dem – att de spelar tennis, skojar
hon. Till exempel samlas familjen
varje julafton i Telenor Arena och
spelar tennis…

www.karlskronatk.com

Vad är bäst med tennis?
– Att det innebär så många
positiva delar. Det är socialt,
samtidigt som det är en utmaning för man hela tiden vill bli
bättre. En fördel är att man kan
spela på alla nivåer, från motion till tävling. Och så är det
så roligt!
Fem snabba till monika:

 Grus 		

 Matta

 Forehand

 Backhand

 Singel

 Dubbel

 Vänster

 Höger

 Nadal		

 Federer
Fördel 1.2009

Chefstränaren informerar
Sitter här dagarna innan påsk, då det bär av till Göteborg och Junior-SM. Det ska bli spännande att se hur
det går för våra duktiga juniorer där.

J

ag tänkte skriva om vad som
hänt de första tre månaderna
under året, samt vad som händer
under resten av våren och försommaren.

Stort intresse

Intresset för tennis är mycket fint
i kommunen och vi har nu runt
350 som tränar i Tennisskolan
och ett femtiotal på kö. Jag kan
lugnt säga att vi ligger över riksgenomsnittet när det gäller antalet
spelare i organiserad träning. Vi
hoppas kunna starta nya grupper
i början av maj. Vi har haft prova
på för skolor på tisdagsförmiddagarna och på sportlovet. Vi har redan hunnit med två omgångar av
Knatteserien, som är en interntävling för de som tränar med mellanboll. Denna serie är tänkt som
ett bra sätt att på ett avdramatiserat sätt börja tävla, samtidigt som
detta bidrar till att barnen utvecklar sig snabbare. Alla som är med
i Tennisskolan och tränar med
mellanboll är välkomna att delta.
För de juniorer som spelar med
mellanboll har vi haft ”Matchlördag”, då de fått chansen att träna
flera matcher.
Flera tävlingsframgångar

För våra duktiga juniorer fortsätter framgångarna. Morgan Johansson var med och spelade
Sverige till Lag-EM slutspel i 16årsklassen och Gustav Hansson
vann Farums Tennis Europé-tävling i både singel och dubbel. Mer
om tävlingsframgångar på annan
plats i tidningen.

Vi har anordnat Tennisledarkurserna 1 och 2 för våra tränare,
så de fått möjlighet att förkovra
sitt ledarskap.
Tävlingar i mängder

På tävlingsfronten har vi avverkat
vår traditionella dygnet runttävling
Karlskronavakan – Wilson Cup,
med närmare 150 deltagare, vilket
är rekord. Trots att flera av våra
duktigaste juniorer tyvärr fick
kasta in handduken pga diverse
sjukdomar, fick vi ett antal klassegrar och andraplatser och jag vill
speciellt nämna Simon Johansson
och Hermon Mikael som vann
de yngsta klasserna. Ett stort tack
till alla, idéella och personal, som
hjälpte till att organisera detta
mycket lyckade evenemang.
Vi har även haft Grand Slam –
pokalen och den första upplagan
någonsin av Blekingemästerskapen, som är en kvalificeringstävling inför regionmästerskapet som
spelas i slutet av året. Karlskronasegrar i alla klasserna.
Närmast på agendan står Intersport Cup som spelas 24-26 april,
förhoppningsvis utomhus.
Sedan har vi första majdubbel,
Kalle Anka Klubbtävling 2 maj,
då det även är tennisens dag, samt
Kalle Anka Distriktstävling 15-17
maj, där vinnaren går till Sverigefinal i Båstad. Sedan har vi förstås
i vanlig ordning årets största tävling Stena Line Karlskrona Open
18-24 juli.
Dags för utomhusspel

Från månadsskiftet april/maj
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kommer stor del av tennisskolans
verksamhet att flytta utomhus.
Detta gör att vissa kan komma att
få ändringar i sina träningstider.
Vissa grupper kommer att fortsätta träna inomhus, primärt minitennis och mellanboll. Vad som gäller för respektive grupp kommer
att meddelas via tränarna, samt
läggas ut på hemsidan.
Tennisskolan håller på till i
början av juni, exakt tid för avslutning meddelas snart via hemsidan och information från tränarna.
Sommarkurser kommer att gå
av stapeln vecka 26 och 32 och
Rosenholmslägret 14-18 juni.

www.karlskronatk.com

Dessa aktiviteter kan varmt rekommenderas.

Frågor, anmälningar till tennisskolan, kurser och tävlingar:
Daniel, daniel@karlskronatk.
com, 0768-867104
Wille, wille@karlskronatk.com,
0768-867105
tennisskolan@karlskronatk.com
www.karlskronatk.com

Daniel Brodén
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ASFALT & BETONG SYD
VAMBÅSA, 0455 - 447 00
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