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Ordföranden har ordet

Hej alla Tennisvänner
Det råder tennisfeber i Sverige efter Robin Söderlings och Daniel Bertas
oerhörda framgångar i Paris. Det råder även tennisfeber i Karlskrona.

D

et snackas tennis som aldrig förr efter
Robin Söderlings final i Grand Slam på
det klassiska franska gruset och Daniel Bertas vinst i juniorklassen i Paris. Detta är stort
och mycket, mycket bra för svensk tennis. Det
märks redan ute i lokala föreningar som exempelvis Karlskrona TK i form av ett ännu större
intresse för tennis.

Fortsatta tennisframgångar

Det råder fortsatt tennisfeber i KTK, där framgångarna fortsätter bland såväl unga som äldre. Detta kan ni läsa mer om i denna utgåva av
Fördel. Här är ett axplock jag vill lyfta fram:
Morgan Johanssons dubbla juniorSM-guld
i 16-årsklassen, där Morgan dessutom är ett år
yngre. Fantastisk prestation som firades på
hemmaplan där bl.a. kommunstyrelsens ordförande K-G Svensson och arenachefen Mikael
Fransson uppmärksammade Morgans insats
Gustav Hanssons seger i Tennis Europé
Touren för 14-åringar som fört honom till högsta rankad 14-åring på Touren. Gustav gick
också till final i Båstadtennisen innan midsommar.
Segrar för våra yngsta tävlande i Intersport
Cup: Hermon Mikael (flicksingel 10) och Simon Johansson (pojksingel 10)
P-A Lindeborgs härliga insats i veteran-VM
på Mallorca. Det inspirerar bland annat undertecknad att ge sig ut på veteran-touren.
Nyligen rapportorteras (precis innan tryck)
mycket fina resultat från Båstadtennisens juniortävling (SM-status): tre vinster, två andra
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platser, en semifinal och en åttondelsfinal
Det blir spännande att följa alla våra lokala
talanger samt andra spelare i vår årliga sommartävling, Stena Line Karlskrona Open, 1824 juli.
Klubbverksamheten

På tennisbanorna märks tack och lov ingen finanskris, snarare tvärtom. Vi har rekordstort
intresse i tennisskola, sommarkurser, rosenholmsläger och antal sålda spelkort för utetennisen . Det märks att idrottandet fortsatt är
viktigt för Karlskonas invånare trots finanskris.
Jag vill även passa på att tacka våra sponsorer
som är oss trogna trots tuffa tider; vi är beroende av ert fortsatta stöd.
Till hösten kommer vi ha en ny tränare som
ersätter Jonas ”Pettan” Pettersson. Tyvärr kan
jag ej i skrivande stund avslöja vem det blir eftersom anställningsavtal ej är undertecknat vid
tryck av denna utgåva av Fördel. En närmare
presentation av tränare kommer istället i nästa
nummer.
Tävlingar på gång

Avslutningsvis vill jag välkomna er till våra
utebanor vid Telenor Arena Rosenholm för att
spela denna härliga sport, men också för att
titta på svensk topptennis under Stena Line
Karlskrona Open, 18-24 juli. Gå gärna in på
vår hemsida www.karlskronatk.com där ni hittar mer info.
Ha en fortsatt skön sommar….och glöm ej
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Ordförande Michael Malvebo.

tennisracket, bollar och ett par tennisskor. Det
kommer man långt med

Michael Malvebo
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TennisEns dag

Tennisens dag och Kalle Anka Cup

Vädret var verkligen med oss på Tennisens dag. Våra banor visade upp sig från sina bästa sidor.

Tennisens dag och distriktstävlingen av Kalle Anka
Cup genomfördes under samma helg i slutet av april
i ett underbart försommarväder.

M

arknadskommittén hade dukat upp ett digert sortiment
av racketar, skor och annan läcker
tennisutrustning. Samtidigt sålde
klubben säsongskort för utebanorna till särskilt rabatterat pris.
Klubbhusets fikaavdelning öppnade för året. Det fanns också
möjlighet att sponsra juniorverksamheten genom att köpa årets
väskbricka, vilken i år hade Dennis Merdan på bildsidan. Brickan
kan man för övrigt köpa under
hela året. Typiskt samlarobjekt.

på grus för kvalplats

Klubbens unga garde kämpade om
Blekinges platser till Kalle Anka

tävllingens riksfinal i Båstad på de
alldeles förträffliga grusbanorna
och det var roligt att se spelarna
testa förmågan att glida iväg på
underlaget.
Kvalificerade KTK-are

Slutresultaten av kvalificeringstävlingen av Kalle Anka Cup
blev:
F11 Chelsea Unger, KTK
F15 Lisa Strömblad, KTK
P11 Simon Johansson, KTK
P13 Alex Hallström, Olofström
P15 Morgan Johansson, KTK.

Gert Friberg

Marknadskommittén samlad och borden dukade.
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Båstadtennis

Gustav i tre finaler i Båstad
- singelspel i P14 och P16B samt dubbel i P16
Gustav Hansson är inne i en mycket positiv trend i
sin tennisutveckling och svarade i slutet av juni för
en mycket stark insats genom att ta sig till final i
både P14- och P16B-klassen i Båstads stora juniortävling, vilken kan jämföras med att spela JSM.

G

ustav inledde i P14 med att
i de två första omgångarna
vinna ganska komfortabelt utan
att tappa set. Redan i kvartsfinalen blev det upp till bevis mot
Sverigetvåan Jonathan Mridha,
SALK, och som Gustav förlorade mot i inomhus-SM. Det blev
ett jämnt och spännande första set
som Gustav till slut kunde vinna i
tiebreak. I andra set spelade Gustav ut hela sitt register och nollade
Mridha, alltså 7-6 6-0.
Sverigeettan i klassen – Olle
Thestrup, Växjö – blev Gustavs
nästa motståndare. Gustav inledde
i högt tempo och vann första set
med hela 6-1 efter ett nästan helt
felfritt set. Olle spelade upp sig i
andra började hänga med i Gustavs tuffa spel. Andra set till Olle
med 6-4. I det avgörande setet
kopplade Gustav greppet igen och
spelade som i trance. Seger till
Gustav med 6-1 4-6 6-1 och dags
för final.

För mycket stolpe ut

Finalen spelades mot Elias Ymer,
Skara. En kille som Gustav förlorade mot i JSM-finalen utomhus
förra året i en tuff tresetsmatch
och som är ett år yngre än flertalet
spelare i klassen. Ymer slår inte
lika hårt på bollarna som Gustav, men är duktig på att kontra,
vinkla lurigt och att spela bra på
de viktiga bollarna. Enligt Brodén
som följde matchen från läktaren
kunde vem som helst ha stått som
vinnare. Gustav hade tyvärr lite
”stolpe ut” i flera dueller. Ymer
blev nu slutlig vinnare i klassen
och finalsiffrorna skrevs till 7-6
6-4.
Gustav fick snabbt skaka av
sig finalförlusten och genast kasta
sig in i P16-B. Här presterade han
sex bra matcher med följande resultat:
G-Ozan Cildir, Båstad, 6-0 6-1
G-Christoffer Conneé, Lomma
Bjärred, 6-2 6-1
G-Eric Bonfré, Partille, 6-0
6-3
G-Todd Åkesson, Näsbypark.

6-4 6-1, kvartsfinal
Semifinal: G-Julius Kudinoff,
Hallstahammar, 6-4 6-4.
Final: G-Erik Bengtsson, Båstad Malen, 6-4 6-4
Morgan Johansson, P16A,
huvudklass

Morgan gick in i huvudklassen
och har redan så många poäng att
han blev seedad som tvåa. Som
framgår av JSM-reportage på annan plats vann han både singel
och dubbel i P16-klassen för ett
par månader sedan och spelarna
har numera stor respekt för hans
tenniskonst. Morgan inledde med
att i tre matcher på raken tappa
första set och därefter i stort sätt
krossa motståndarna i andra och
tredje. Motståndarna har helt enkelt känt att de varit tvungna att
skärpa sig mer än vanligt och gå
lite på chans, vilket också lyckades. Morgan har å sin sida inte
varit fullt fokuserad utan haft ytterligare en växel att lägga in.
Starkt att komma tillbaka på det
sätt han gör.
Resultat:
M-Rasmus Gunnarsson, Smålandsstenar 4-6 6-2 6-3
M-Oskar Wikberg, Danderyd
4-6 6-1 6-0
M-Martin Svenning, Fair Play,
3-6 6-1 6-2.

Gustav tar emot ett av sina välförtjänta priser.

Semifinal: M-Stefan Lindmark, KLTK 1-6 3-6.
Linmark fick sedan ge sig i finalen mot förstaseedade Nima
Medani, Upsala, i två tiebreakset.
Dubbelvinst

Parallellt med singelspelet i P16
ställde Gustav och Morgan också
upp i dubbel. De hade inte tänkt
att spela ihop och därför var det
en verklig skräll att paret gick
ända till final i den tuffa konkurrensen trots att både Morgan och
Gustav är 1-2 år yngre än sina
motståndare och det betyder ganska mycket i de åldrarna. Fram
mot finalen vann de tre matcher
utan setförlust och i finalen mötte
de Stefan Lindmark/Denny Stanojevic och vann med 7-5 6-3.

Dennis Merdan, P16B

Dennis Merdan spelade i samma
P16-klass som Gustav och fick redan i den första matchen en tuff
motståndare som framgår av resultaten nedan. Det gick lättare
i den andra omgången och såg
ganska bra ut också i den tredje
omgången när han väl hade bärgat andra set, men tyvärr blev
felprocenten för stor i avgörande set. Dennis är storväxt och har
ett härligt tryck i både serve och
grundslag vilket är svårt för motståndarna att hitta medicin mot.
Dennis svaghet är att ibland värdera bollarna fel och spela en
aning för chansartat i stället för att
ha tålamod och invänta ett bättre
läge.
Resultat:
D-Gustav Delemark, Danderyd, 3-6 7-5 6-2
D-Karl Enander, Saltsjö Duvnäs, 6-3 6-2
D-Julius Kudinoff, Hallstahammar, 2-6 6-4 3-6. Åttondelsfinal
Flera KTK-are i final samtidigt

Dennis ställde upp i dubbel i
P16B tillsammans med Max Nilsson och det blev en lyckad parsammansättning. Dennis/Max
vann hela klassen och klarade fem
matcher utan setförlust.
Brodén rapporterade lyriskt
från läktarplats att det i stort sett
samtidigt pågick två finaler med
tre KTK-spelare och där det blev
två vinster! Otrolig känsla.

Dennis Merdan.

Fördel 2.2009					

www.karlskronatk.com

5

6						

www.karlskronatk.com

Fördel 2.2009

anette´s hälsotanke

Vem är du – vem är jag?
Personligheter
Vad är rätt eller fel?

För det mesta går vi omkring och
tycker att våra egna värderingar
och beslut är de enda rätta. Det
jag tycker och mina åsikter är ju
faktiskt helt solklart de bästa, eller hur?
Från och med nu kommer jag
att radera din illusion och försöka
få dig att förstå att inget är det
”enda rätta”.
Livet är en illusion

Hur du ser på en situation eller
händelse är väldigt personligt. För
dig finns det ofta bara en lösning
och ett synsätt på det som sker. En
annan person tycker helt annorlunda, vilket du anser är befängt
och du kan inte förstå hur denna
person överhuvudtaget kan handla
eller tänka på ett visst sätt.
Det är din tolkning av händelsen
som gör att du värderar den på
ett sätt och tolkningen hos en annan person som ser händelsen på
sitt sätt.
Lika barn leka bäst?

Hur kan vi överhuvudtaget leva/
jobba/leka ihop om alla människor tolkar saker på olika sätt? De
flesta, tack och lov, ger avkall på
sina känslor och värderingar, och
försöker sätta sig in i hur andra
agerar och tänker, för att undvika
konflikter. Det handlar om Personligheter.
Personlighetsmetoden

Det finns många metoder för att
kartlägga sin personlighet.
Metoden jag ska använda mig
av nu beskriver personligheterna i
fyra olika färger: Röd, Blå, Grön
och Gul.
Det är viktigt att förstå att ingen
”färg” är bättre än den andra, och
att de flesta människor har mer än
en ”färg” i sin personlighet.
Röd – Ledaren. Effektiv, tydlig i sin kommunikation och fattar gärna beslut. Strävar alltid mot
målet utan att stanna upp. Trampar ofta andra på tårna, men har
för mycket fokus på det slutgiltliga resultatet för att reflektera över
andra.
Blå – Analytisk, matematisk,
strukturerad. Gillar dataprogram
som visar siffror, tidplaner, analyser, grafer osv. Arbetar ofta i tysthet. Säger inget på mötet

(utom efteråt). Är den som ser till
att tidplanen efterföljs. Ofta perfektionist.
Grön – Lugn, omhändertagande, vill ha ordning och reda.
Allas ”mamma” på arbetsplatsen
som aldrig säger nej. Ser till så
alla mår bra. Jobbar för det mesta
med saker som inte ingår i hennes
arbete eftersom alla förväntar sig
att hon fixar allt. Måste ofta jobba
över för att hinna med sina egentliga arbetsuppgifter.
Gul – Entusiasmerar andra. En
riktig solstråle som sjuder av energi. Pratar gärna och högt. Blir
snabbt uttråkad och kommer då
med nya ideér. Har ofta höga planer, men låter gärna andra genomföra dem. Kan uppfattas som störig av vissa andra på jobbet.
Om ni tittar på jongleringsbollen här bredvid,
ser ni hur färgerna passar in på beskrivningen av
personligheternas färger. Det intressanta är att de färger som är
placerade mitt emot varandra är
sina motsatser även när det gäller
personligheterna. D v s röd motsätter blå och gul motsätter grön.
Vid stressade situationer är det
inte ovanligt att vi övergår till vår
motsatta färg. Var gärna uppmärksam på det om det händer någon i
er närhet.
Din mamma jobbar inte här

Har du någon gång sett skylten
”Din mamma jobbar inte här” i
köket på din arbetsplats?
Detta är ju ett, bekvämt men
ack så dåligt fungerande, sätt att
tala om för alla att de ska ta sitt
ansvar och diska sin egen kopp.
Vem tror du har satt upp skylten?
Det har ju den blå personen
gjort, som hela tiden eftersträvar
ordning och reda.
Vem tror du lämnar sitt odiskade porslin på diskbänken?
Förmodligen ligger den röda
illa till i denna misstanke, som på
intet vis gör det med illvilja, utan
har sina tankar på mycket mer väsentliga saker. Den gula passar
också in här som sprätter runt på
arbetsplatsen och tycker att livet
leker. Varför göra ett sådant väsen
över en odiskad kopp när vi kan
ha så trevligt ihop, resonerar hon.
Vem tror du plockar upp ef-
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ter de andra och sätter igång och
diskar?
Här kommer den gröna och
fixar till, med några välvalda
suckar och pustar. Alltid är det
”jag” som ska diska tänker hon,
men gör det gång på gång utan att
klaga.
Varför är det bra att veta
vem man är?

Varför är det då så viktigt att inse
att vi tillhör olika personligheter?
Svaret på den frågan är helt enkelt
att om du vet vilken personlighetsfärg du tillhör och kan ”räkna
ut” vilken färg en annan person
har, får du större förståelse för
varför du och andra personer agerar så olika på samma situationer
och händelser. Då är det lättare att
komma fram till bra lösningar och
kunna samarbeta på ett bättre sätt.
I jobbet är det lika viktigt som i
andra sammanhang eftersom vi
alla strävar efter en bra och effektiv lösning och ett bra ”klimat” i
gruppen.
Det är inte ovanligt att man vid
anställningsintervjuer analyserar vilka ”färger” personerna som
intervjuas har med bl a olika personlighetstester och frågeformulär. Risken är annars ganska stor
att det anställs samma slags personligheter (om ingen personlighets analys görs), som intervjuaren gillar, d v s sådana som hon
själv. Anledningen till detta kommer snart att förklaras.
Hur ska gruppen sättas
samman?

I ett projekt eller t ex i ett grupparbete i skolan, behövs en kombination av alla ”färgerna” för att
nå ett bra gemensamt mål. Skulle
alla vara ”röda” blir inte mycket
gjort, likadant om alla vore blå
osv.
För att kunna göra sin stämma hörd, eller rättare sagt för att
få med en person med en annan
”färg” än dig själv, gäller det att
”tala” på den andres språk. Det
finns ett ordspråk som säger ”Tala
till bönder på bönders språk”, vilket har större innebörd än man
tror.
Du måste alltså ”prata” på t ex
”blått” språk för att få med dig en
”blå” person på noterna.
Något som är ännu viktigare är
att du uttrycker dig (ordlöst) på
samma sätt som den andre personen för att hon ska förstå vad du
menar. För att lyckas med detta
måste du förstå hur hon före-
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Anette.

drar att kommunicera. Här spelar
kroppsspråket en viktig roll. När
man använder samma kroppsspråk som en annan person registrerar det undermedvetna att ”vi är
likadana”. Det går att lära sig att
”härma” andras kroppsspråk, men
självklart är det viktigt är att göra
det så diskret som möjligt. Om
du lyckas, kommer hon att tycka
mycket bättre om dig, eftersom vi
människor tycker om andra människor som är som vi själva. Vi
vill helst vara med den som har
samma värderingar som vi och
ser på samma sätt på saker som vi
själva gör. Det blir så mycket mer
okomplicerat och bekvämt då. Eller hur?
Tänk i alternativa banor

För att kunna leva, jobba och umgås med andra människor måste
du sätta dig in i hur andra personer tänker. Det är också viktigt att
inte alltid låta andra få rätt, utan
att få även dem att förstå hur man
alternativt kan tänka, t ex som du.
Sålunda gäller det även dig själv,
du måste också kunna förstå hur
andra tänker. Det lyckas inte alltid, men om du kan få en annan
människa, eller dig själv, att se på
situationen från ett annat perspektiv, så att säga från ”ovan”, då är
mycket vunnet och en positiv förändring har startat!
På återseende!

Anette Jinnevall,
Dipl. stress- och
friskvårdsterapeut
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intersport cup 2009

KTK vann fyra klasser a

Hermon Mikael vann F10.

Simon Johansson tog hem vinsten i P10.

Intersport Cup spelades i år redan under den sista
helgen i april och på helt suveräna banor. Den varma
vårsolen hade under en längre tid kraftigt underlättat
arbetet med att få banorna i ordning efter vintern.

T

Philip Bergsell segrade i P14.
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ävlingen är riktad mot de yngre juniorerna och ska ses som
ett sätt att göra en annorlunda,
spännande gruspremiär.
Tävlingen omfattade också i
år fyra flick- och fyra pojkklasser i åldrarna 10-16 år. Flest deltagare fanns i de äldre åldrarna.
I de yngsta klasserna spelades
poolspel för att få många matcher
i benen.

6-1 mot Adam Gustavsson.
I samband med tävlingen passade kommunalrådet K G Svensson och arenachefen Micael Fransson på att gratulera Morgan till
de fina JSM-resultaten och av
ordförande Malvebo fick han fick
motta en gåva i form av en flygtur
med Blekinge flygklubb. Fördel
återkommer vid ett senare tillfälle
med rapport från denna.

Morgan på hemmaplan

Fina insatser av ktk-spelare

KTK lyckades vinna fyra av de
åtta klasserna och särskilt roligt var det att få se den nyblivne dubble JSM-vinnaren Morgan
Johansson visa upp sig på hemmaplan efter ett flitigt tävlande på
olika håll nationellt och internationellt. Morgan hade konserverat
formen från JSM och trivs dessutom normalt bättre på grus. Det
blev enkla vinster i klassen P16
och finalen slutade med hela 6-2
www.karlskronatk.com

I de yngsta klasserna, F10 och
P10, visade två KTK-spelare
fina takter. Hermon Mikael vann
flicksingel och Simon Johansson,
för övrigt lillebror till Morgan,
vann pojksingel. Simon ställde
också upp i P12-klassen där han
kämpade sig fram till final. Här
blev det emellertid förlust mot
den starkare (och äldre) Oliver
Alnehem med 4-6 3-6.
Philip Bergsell, KTK, bese-
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v åtta i Intersport Cup

Morgan Johansson kom hem med
två JSM-guld och storspelade på
sitt favoritunderlag. Morgan vann
relativt enkelt P16-klassen.

grade klubbkamraten Jonathan
Mikael i P14-finalen. Jonathan är
ny i denna åldersklassen och hade
inte mycket att sätta emot Philips
tunga grundslag och serve.
Chelsea Unger, KTK, spelade
sig fram till final i F12-klassen.
Där blev det tyvärr förlust mot
Pernilla Axeheim, Malmö, med
2-6 2-6. Nellie Carleke, KTK, var
också framme i final och då i F14.
I den åldersklassen var dock Klara
Josefsson, Malmö, helt överlägsen och krossade allt motstånd.

Gert Friberg

Jonathan Mikaelkom på en andraplats i P14.
Han€fick se sig besegrad av Philip Bergsell.
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polenläger 2009

Tävlingsjuniorerna har sl

Samtliga Polenlägerdeltagare.

Tack vare KTKs stora sponsor Stena Line kunde
tävlingsjuniorerna än en gång åka till Sopocki Klub
Tenisowy första helgen i juni, för att ytterligare slipa
grusformen.

T

Elina och Rebecca. Tjejskvaller?
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otalt 29 deltagare, inklusive
tränare och föräldrar, startade
liksom i fjol träningslägret på Rosenholms vackra anläggning. Tuff
tennis- och fysträning hela söndagen. Efter en god lunch och sen
fruktstund på eftermiddagen gjorde att alla var redo för polenfärjan
och den goda buffén ombord.

Våra duktiga tränare hade satt
ihop ett mycket bra och jobbigt
program som vanligt. Juniorerna
visade en fantastisk kämpavilja
och intensitet på banor, vilket belönades med god pastalunch och
därefter ytterligare en middag ombord på färjan.

kämparvilja

Allt fungerade mycket bra och
vad vi hört har ungdomarna lovordat Polenlägret.
Förhoppningsvis kan vi ha ett
fortsatt gott samarbete med Stena
Line och därmed kunna ordna
nya roliga och bra läger i Polen.

På måndagsmorgonen tog vi
väntande charterbuss till Sopot
och nio väntande grusbanor. Här
manglades våra ungdomar hela
måndagen totalt med fem timmars
tennis plus fysträning. Vi visste
sedan tidigare år att anläggningen och omgivningen gör att våra
ungdomar tänder till lite extra.
www.karlskronatk.com

Tack till stena line

P-A Lindeborg
Fördel 2.2009

ipat grusformen i Polen

Wille drillar sina adepter.

Lukas tvekar.

Marcus laddar.

Hallå där…

……Cecilia ”Hia” Olsson som
till vardags är idrottslärare på friskolan Svettpärlan. Tennis har
hon spelat i cirka femton år. Tidigare blev det mest fotboll. Hon
har spelat i Rödeby, i Karlskrona
och i Trollhättan – i den senare
klubben på allsvensk nivå! Volleyboll är också en sport som ligger henne varmt om hjärtat.
Idag bor hon tillsammans med
sin familj på Hästö i Karlskrona.
Utöver studieperioden i Trollhättan bodde Hia under två korta
perioder också i Chicago, USA
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och i Peruiga, Italien.
Hur ofta spelar du?
– Jag spelar tennis en till två
gånger i veckan. I det ingår att jag
deltar i klubbtävlingen ”Stegen”.
(Läs mer om ”Stegen” på www.
karlskronatk.com, välj Stegen/Information).
Vad är bäst med tennis?
– När man tar ett ”guld” i tennisskolan! säger hon på studs och
skrattar, men tillägger:
– Att man kan utöva sporten hela

www.karlskronatk.com

livet, tills man blir gammal. Och
så är det socialt förstås!
Fem snabba till Hia:

 Grus 		

 Matta

 Forehand

 Backhand

 Singel

 Dubbel

 Attackspel  Baslinjespel
 Nadal		

 Federer
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jsm 2009

Ordförande Michael Malvebo, Morgan Johansson, Micael Fransson och KG Svensson.

Junior SM inomhus 2009
Junior SM (inomhus) för 12, 14 och 16-åringar spelades som vanligt på GLTKs anläggning i Göteborg.

F

örst in på banan gick Flicksingel 12 där två KTK-spelare
var på plats.
Amanda Porshammar som nyligen börjat tävla lite mer med ett
brinnande intresse kämpade på
väl men förlorade i första matchen mot Annie Delmar (Danderyds TK).
Chelsea Unger gick in i första matchen och spelade bra mot
Fredrika Hörling (Södertälje Pershagen TK) och kunde vinna med
6-0, 6-4. I andra matchen mot
Klara Alenäs (Marks TK) var
motståndet lite för hårt och det
blev förlust. Chelsea spelade också dubbel vilket är jättekul att se
våra unga tjejer göra.

en ställdes Gustav mot Marcus
Månssons baneman Fredrik Eklöf
(Allmänna TK Lund) som behöll
den vinnande taktiken mot Marcus (mycket ”gnet”) vilket dock
Gustav var förberedd på och efter att ha kämpat till sig första set
med 7-6 så var det inget snack om
saken i andra som vanns med 6-0.
tråkigt störningsmoment

I tredje omgången var det välbe-

kante Alexander Avérkiev (Farsta TK) som stod för motståndet.
Avérkiev är en riktig kämpe som
ger järnet på varje boll men han
saknar lite tekniken och styrkan
för att kunna styra en match vilket
Gustav drog nytta av genom att,
efter en lite seg start, få igång fötterna ordentligt och därmed kunna
gå in och trycka ut Avérkiev.
Vid ställningen 6-4, 4-0 fick
tyvärr Avérkievs far spelet på något domslut och blandade sig i.
Domarbekantingen Micke Svensson fick avvisa honom från banas
närhet, vilket inte accepterades
och efter lite rabalder fick tyvärr

Gustav i kvartsfinal

Gustav var således framme i
kvartsfinal där han ställdes mot
Jonathan Mridha (SALK).
Gustav visste nu hur bra han
kunde spela när glöden fanns och
fötterna jobbade exemplariskt,
detta var nämligen något han var
tvungen att plocka fram i denna
matchen. I första set gick detta
exemplariskt och Gustav vann det
med 6-4. Dock orkade inte Gustav
hålla i denna intensiteten matchen
igenom och Mridha vann de följande två seten med 2-6, 2-6.
Flickor 16

Hanna Andersson och Kajsa Borg
ställde upp i Flickdubbel 16 och
kämpade på bra mot ett starkt par.
Det blev dock förlust men tjejerna
gjorde en fin insats både på och
utanför banan där de hejade fram
våra egna spelare och tog även
en och annan titt på andra stiliga
racketvirtuoser.

Pojkar 14

Marcus Månsson inledde singlandet mot Fredrik Eklöf (Allmänna
TK Lund) och kunde inte riktigt
komma upp i sin toppstandard
trots bra inställning och kämpaanda. Det blev förlust med 6-1, 6-3.
Gustav Hansson gick in i första omgången mot Richard Solberg (Näsbyparks TK). När Gustav var på hugget och höll igång
ordentligt var det inga problem att
hålla undan, dock slappnade Gustav av stundtals vilket Solberg direkt tog till vara på. Gustav kunde
dock hålla ifrån och vinna matchen med 6-2, 6-4. I andra omgång-

Avérkiev matchstraff av tävlingsledningen.
Jättetråkigt för Avérkiev som
aldrig klagade nämnvärt på domsluten och inte ville annat än att
spela klart matchen.

Pojkar 16

Morgan uppvaktades med tårta för sina två Sm-guldmedaljer.
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Dennis Merdan kvalade i Pojksingel 16 och inledde heltaggad
mot Alexander Skakavac (Gothia
Tennis) som inte hade mycket
att hämta mot Dennis kraftfulla spel. Matchen vanns med 6-1,
6-1. I andra kvalomgången ställFördel 2.2009

seriespel
des Dennis mot Vincent Eriksson
(SALK). Det blev en stentuff och
jämn duell med endast ett enda
break under hela matchen. Tyvärr
drog Dennis det kortaste strået
och fick ge sig med 5-7, 6-7. Dennis spelade dock vidare i dubbelturneringen och gjorde bra ifrån
och gick till andra omgången.
Dags för morgan

Morgan Johansson trädde bekymmerslöst in i 16 årsklassen ett år
ung. August Zetterberg (Upsala Stud IF) stod för motståndet i
första matchen och efter en lite
darrig inledning kunde Morgan
plocka hem matchen med 7-5,
6-1. Med sin dubbelpartner Filip
Bergevi (Åhus TK) kunde Morgan även vinna första omgången i
dubbel relativt enkelt.
I andra omgångens singelspel stod den välkände ”köttaren”
Magnus Bröms (Mora TK) för
motståndet. Det blev en lite ryckig match men Morgan spelade
bra, speciellt bra tryck i backhanden matchen igenom. I huvudsak
bra servar men stundtals i kombinerades med lite brytningsfel i
h-kontoret (5 dubbelfel i samma
game).Vinst blev det, men Bröms
skulle få lite mer pisk, detta utav
Morgan och Filip i dubbeln senare
på kvällen (självklart kvällens sista insatta match också), vinst med
6-2, 6-3 där.
fortsatt ”köttande”

I tredje omgången skuttade Morgan glatt in mot Anton Waern
(Näsbyparks TK) som var en riktig köttare med fin enhandbackhand och massa spin på forehanden. Morgan kunde dock kötta
tillbaka med bättre tryck, placering och tålamod. Första set blev
jämnt, 7-5, men i andra set la
Morgan in en liten spurt och drog
iväg till 6-2.
Morgan "Bengan" Johansson
(han fick en temporär nackspärr)
och Filip "Öhös" Bergevi gick
sen in mot Göransson och "frillan" Hällestrand, ett samspelt och
bra dubbelpar som dock inte hade
mycket att sätta emot Mogge/Filips tryck och tempo. 6-2, 6-2 slutade matchen och det var egentligen bara i inledningen av andra
set som det var riktigt jämn kamp.
Kvartsfinaldags och Morgan inledde dagen med singel mot Denny Stanojevic (Falkenbergs TK)
och köttade igång med ett break
direkt. Sen var det bara pang på
fram till 6-1, 3-0 då Mogge slappnade av lite på slutet samtidigt
som Denny började chansa lite
och prova att gå på nät mycket etc. Mogge kunde dock knyta
ihop och vinna med 6-2 i andra.
Semifinaldags

I dubbeln (semifinal) var det åter

igen Stanojevic i par med servekanonen Amar Hromic (Ullevi TK) som stod för motståndet.
Samma par som Mogge och norsken Fedor Beav mötte i ETA'n i
december, med andra ord hade vi
rätt bra koll på hur dom spelade. Det blev också mycket riktigt
många baslinje-kött-dueller och
man kan säga att det par som ändå
jobbade fram mest på nät vann
matchen, men det var tight; 6-3,
5-7, 7-5 till Morgan (som nu efter ipren-knaprande och voltarensmörjande inte längre kände av
sin onda nacke) och Bergevi!
Semifinaldags i singelspelet
och det blev Carl-Philip Lindqvist (Falkenbergs TK) som stod
för motståndet. Lindqvist hade tidigare slagit ut toppspelare som
Nima Madani men det verkade
inte Morgan bry sig om nämnvärt.
Stategin var solklar och utfördes
fulländat av Morgan som aldrig
ens var hotad. 6-4, 6-2 slutade
matchen efter otroligt imponerande spel av Morgan.
Dubbla SM guld

Dubbelfinalen spelades strax efteråt och det var ett jämnspelt,
storväxt, välspelande par som stod
för motståndet - Martin Svenning
(Fair Play TK) och Filip Henricsson (Malmö Bellevue TK).
Morgan och Filip kämpade på
bra men tappade trots det första
set med 4-6 vilket ledde till gnäll
och frustration i andra set, men
vinnarskallen kunde till slut titta
fram igen och andra set bärgades med 7-5. Ännu ett kanonjämnt set gick av stapeln och rätt
som det var så hördes glädjevrålet från bana 12 där Morgan och
Filip stod som segrare och hade
fullt upp med att köra sin segergest efter att ha vunnit andra set
med 7-5 och därmed matchen och
SM-titeln!
På söndagen väntade då den
andra finalen för Morgan, nu i
Pojksingel 16. Servekanonen
Amar Hromic (Ullevi TK) stod
för motståndet men hann knappt
slå sin första vinnande serve innan Morgan vunnit första set med
6-1! I andra set spelade Hromic
definitivt upp sig och hade mer tålamod i duellerna samtidigt som
Mogge stundtals hade problem att
slappna av och ha tålamod. Hromic gick fram till 5-4 och 15-40
i Morgans serve. Då var det dock
fokusrekord på vår 15-åring som
drog in två kanonservar och spelade strålande och Hromics setbollar var lika borta som jag ibland är på Stig Palkajs boastar i
squashhallen. Mogge vann gamet,
bröt sedan Hromics serve av bara
farten och kunde sen serva hem
matchen med 6-1, 7-5 och därmed
sitt andra SM-guld!

Vinciguerra, Göransson, Sandström och Merdan.

Herrarna åkte
ur division 1
Utomhusspelet i de svenska serierna är över och för
KTK’s del blev det blandad kompott. Herrlaget stred
tappert i division 1, men åkte tyvärr ut. H45-laget
gick däremot upp i ettan igen.

H

errlaget med Mikael Sandström som ankare, spelade
fem matcher (tre singlar och en
dubbel), vann en, spelade två oavgjorda och förlorade två.
Även om laget förlorade mot
Fair Play med 0-4 var det säkert
en särskild upplevelse att bland
annat att få möta Andreas Vinciguerra på hemmaplan. Han spelade faktiskt bara andrasingel i laget
och fick då äran att möta Dennis
Merdan.
Sex spelare har medverkat i Alaget och det finns goda utsikter
att det ska bli ett fortsatt starkt lag
framöver med tanke på alla unga
talanger.

Wille
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Veteranerna uppåt

Michael Malvebo och Stefan
Bengtsson behövde bara spela två
matcher i H45-serien division 2 för
att säkra seriesegern mot Åhus.
Nästa år blir det åter spel i ettan
för våra duktiga veteraner.
Staffan Zimmerman och Kalevi Conrad utgör stommen i H65laget och i år hamnade man på
fjärde plats i den tuffa div. 1-konkurrensen. Serien vanns av Båstad
Malens lag, med bland annat en
före detta Davis Cup-spelare på
förstasingeln, nämligen Christer
Holm.

Gert Friberg

Glad sommar
önskar Fördel.
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rapport från Amerika

Från Orlando till New York
Den största förändringen är att jag efter nästan sju
år har lämnat Orlando och bosatt mig i Greenwich
som ligger ca 45 min bilväg norr om New York City.

J

ag blev erbjuden ett jobb som
assisterande tennistränare på
Greenwich Country Club (GCC)
i oktober förra året och bestämde mig för att det var dags för lite
förändringar. Jag ansökte om visum, packade in allt jag ägde i bilen och körde de 180 milen upp
till Greenwich i april.
Trots att vädret har varit lite
blött väger fördelarna definitivt
upp nackdelarna. Mitt visum gick
igenom så nu har jag ett heltidsjobb året runt i och med att de har
en temporär “bubbla” över fyra
utebanor under vinterhalvåret.

GCC grundades 1892 och var den
fjärde privata klubben som öppnades i USA och är en av få riktigt
gamla klubbar som bedriver verksamhet i landet.
proffs på galor

Jobbet är väldigt inspirerande
och kul med många arrangemang
utöver det vanliga. I helgen hade
vi t.ex. det största eventet än
så länge - en välgörenhets ProAm (Amatörer betalar for att få
spela dubbel med professionella
spelare) där amatörerna betalade $20,000 för att få spela med

Sophie och Don Johnson.

f.d. världsproffs som Luke och
Murphy Jensen, Jimmy Airas, Johan Kriek, Rick Leach med flera.
Fjorton proffs kom hit och spenderade helgen med oss på klub-

ben. Vi i tennisavdelningen var
inbjudna till festligheterna på
kvällarna med galamiddag och
cocktailparty och det var riktigt
kul och intressant att få träffa
proffs och amatörer på nära håll.
Jag fick chans att spela dubbel med Rick Leach (som vunnit
9 grand slam, spelat och vunnit
Davis Cup för USA och vunnit
minst en titel varje år under 20 år
på touren), intervjua Jensen-bröderna inför TV-kameror och äta
middag med Tommy Lasorda (en
legend inom baseballen i USA
och olympisk guldmedaljör). Något overkligt att tänka tillbaka på
helgen när man stod på banan och
tränade damerna på måndagmorgonen i snålblåsten!

Sophie Alriksson

Mersmak i VM-debuten
vaden ömmade mer och mer. Jag
kände att det blir svårt att fullfölja. Jag hade även 5-4, men kunde
inte knyta ihop setet och fick därefter ”linkande” bryta matchen
(vid 5-6). Illa! Och det kändes för
bra för att ha förlorat den matchen. Hur som helst vann ”min” jänkare även kvartsfinalen.

VM för de ”yngre” veteranerna (35-59 år) gick i år
på Mallorca. Eftersom jag har gått upp blivit yngst i
den gyllene 50-årsklassen bestämde familjen att fira
kombinerad semester och veteran-VM-debut i maj.

I

50-årsklassen var 93 deltagare anmälda. 8 av dom 10 högst
rankade var med.
Lite ”övertränad” åkte jag till
Mallis med en något ömmande
vad, men hade turen att få WO i
första matchen och ställdes mot
en 10:e-seedad Österrikare i andra
omgången.
I den 30-gradiga hettan lyckades jag vinna första set med 7-6
(7-0 i tiebreak) efter 1,5 tim. Vaden ömmade rejält, men efter
behandling av ”medical” kunde
jag fortsätta spela. Vi ledning
med 3-1 i andra fick jag givetvis
krampkänningar och det blev segare och segare. Jag förlorade till
slut andra set med 7-5. Som tur

var är det 10 min paus efter två
set i V-VM. Jag gick och tog en
iskall dusch. Österrikaren log mot
mig före tredje set och berättade
att han egentligen var maratonlöpare och höll på med triatlon!
Tack för den ”inspirationständaren”. Nu gäller det att ”vägra”
förlora. Kramp i ben, mage och
armar i hela tredje set, men jag
lyckades vinna detta med 6-3 efter totalt 3 tim 55 min, vilket är
nytt rekord för mig (som jag aldrig mer vill slå).
Träningsvärk

I tredje rundan mötte jag en portugis, som spelat bra i två matcher.
Han studerade min förra match
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PA tar sats för serve vid veteranVM som gick på Mallorca i maj.

och bestämde sig för att gå på
”knock”, vilket bara är att tacka
för när man har grym träningsvärk och ont i vaden. 6-0 6-1 och
jag var i åttondelen.
Där mötte jag sjundeseedade och numera världsåttan Ross
Persons från USA. Riktigt taggad
fick jag en smakstart och kände
att idag sitter det mesta. Tyvärr
hade vi ett par riktigt tuffa dueller vid 4-2 till mig i första set och

www.karlskronatk.com

Gav mersmak

Resten av veckan fick man studera veterantennis på hög nivå
i de sista omgångarna. Speciellt
35-klassen imponerade. Jag måste medge att denna veckan gett
mig inspiration att träna lite mer
framöver och kanske vara med på
någon ytterligare s.k. ITF-tävling
i sommar (vilket kan ge några ytterligare världsrankingpoäng).
Detta borde även fler av KTK kanonduktiga veteraner göra. Det är
mycket roligt att möta goa gubbar
från omvärlden i veterantennis!

P-A Lindeborg

Fördel 2.2009

chefstränaren informerar

Sommaren har börjat bra
Jag sitter just nu på Laholms mysiga vandrarhem
och reflekterar över vad som hänt den senaste tiden.
Båstadtennis pågår för fullt och jag ser fram emot att
idag titta på Morgan, Gustav och Dennis.

F

örst och främst vill jag gratulera Morgan Johansson som
vann 16-års-SM i Göteborg i både
singel och dubbel trots att han var
ett år yngre än flertalet i klassen.
Fantastiskt starkt gjort! Morgan
har även tagit värdefulla ITF-poäng (internationell 18-årsranking)
i Värnamo och kämpat i herrsingel på sommartouren där han
plockat ett par fina skalper.
Jag vill även nämna Gustav
Hanssons fina insatser på Tennis Europé-touren för 14-åringar.
Gustav har deltagit i tre tävlingar, med vinst i Norge som bästa
insats. Detta är mycket starkt
och han är nu rankad bäst av
alla svenskar på Tennis Europérankingen. Gustav, som mognat
enormt i både inställning och spel,
följde upp detta med att nå sin
första final i Båstad-tennis strax
efter midsommar.

robin bra för svensk tennis

Jag måste också bara nämna de
fantastiska insatserna av Robin Söderling och Daniel Berta i
Franska Mästerskapen. Just när
svensk tennis är som mest nedsnackad, slår de till och det med
råge! Final för Söderling och
vinst i juniorklassen för Berta,
otroligt bra gjort och viktigt för
svensk tennis. Det pratas tennis i
Sverige som det inte gjorts på 20
år och detta får förhoppningsvis
en fin spinoff-effekt - fler junio-

rer kan hänga på mot toppen och
fler kommer att börja spela tennis.
Härliga tider!
Läger och utbyte

Vi har hittills under utomhussäsongen haft klubbutbyten med
Gustavsberg och Ronneby för vissa kategorier spelare. Det har varit
roligt och gett bra matchträning
för våra ungdomar.
Polenlägret anordnades enligt förra årets lyckade budgetupplägg: två dagars hård träning,
varav den första på Rosenholm
och den andra i Sopot, Polen. Jag
kan lova att deltagarna var rejält
trötta när de kom hem. Tack till
Stena Line som med sin värdefulla sponsring möjliggör detta
läger till en rimlig kostnad och
tack P-A, som vanligt en klippa
i Polen.
Vårt andra stora läger, Rosenholmslägret, gick traditionsenligt av stapeln i midsommarveckan. 45 juniorer, ett tiotal tränare
samt Kjell och övrig personal som
skötte maten perfekt, såg till att
det blev ett lyckat och givande
läger.
Jag skulle speciellt vilja tacka
Janne Preutz, som under terminen
hjälpt våra bästa spelare med fysträning och Torsten Hansson, som
hjälpt till med tänkvärda och bra
tips angående den mentala biten.
Att dessa kompetenta specialister
så välvilligt ställt upp och hjälpt
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oss är oerhört värdefullt.
vad är på gång?

På träningsfronten pågår just nu
sommarkurs 1. Sommarkurs 2
går vecka 32 och ni kan fortfarande anmäla er t.o.m. mitten av
vecka 30.
Höstterminens träning startar från 1 september. Har ni inte
anmält er så var vänliga gör det
snarast. Ni som är intresserade
av att träna två timmar i veckan,
ange det i anmälan. Även nya anmälningar är varmt välkomna. Vi
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kommer att höra av oss i slutet av
augusti och meddela träningstider.
Ha en fortsatt skön tennissommar!
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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