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Morgan och Gustav
hyllade efter segrar

PA spelar internationell tennis

Johan Wilhelmsson, Michael Malvebo, Gustav Hansson, Morgan Johansson, 
Daniel Brodén och Jonas Petersson. Ordföranden poängterade tränarnas 
insatser och betydelse för killarnas framgångar.
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Nybliven 50-åring satsar 
på internationell tennis
P-A Lindeborg har under året varit mycket aktiv i internationella sam-
manhang. Han har bl.a. deltagit i veteran-VM, vunnit en turnering i 
Polen och är i skrivande stund nere i Nice och spelar en ny turnering. 

Berätta om mats och steFan
Jag (22 år) tränade med Mats Wilan-
der (17) och Janne G (19) i Olof-
ström under sommaren 1981 och 
upplevde att det var helt jämnt mel-
lan oss tre. När jag flyttade till Växjö 
-82 spelades Växjömästerskapen in-
omhus i januari. Jag spelade bra och 
gick till final. Där jag skulle möta 
Mats i toppform, som just vunnit 
Orange Bowl. Glad i hågen och med gott själv-
förtroende bjöd jag in mina nya ”kursare” till 
finalen. Jag vann första gamet och trodde att 
min form skulle räcka denna dag. Tyvärr gav 
Mats mig inte fler game. 6-1 6-0 och god natt! 
Mats gick till semi i Roms ATP lite senare och 
vann ju sensationellt Franska Öppna i Paris i 
maj. Då började man ju förstå vad som hade 
hänt tre och en halv månad tidigare.

Samtidigt som Mats spelade Franska Öpp-
na gick Strandbjörksspelen i Växjö. VTS Åke 
Magnusson frågade om jag ville spela dubbel 
med en yngling på gång, nämligen Stefan Ed-
berg (16). Jag visste att Stefan var mycket bra 
eftersom han förnedrade mig ett halvår tidigare 
i ”FÖR-kvalet” till kvaltävlingen till Stock-
holm Open 1981. 7-5, 6-3. Pisk av en 15-åring 
var inte det roligaste man varit med om som 
22-åring. Stefan och jag lyckades vinna dub-
belklassen ackompanjerade av Mats Strandbergs 
sköna tenniskommentarer från Franska Öppna.

hur många titlar har du vunnit?
2 st VSM i singel ( ett i 40-års och ett i 45-års-
klassen), 1 st VSM i mixed, 1 st JSM i dubbel, 
2 st lag-SM i KTKs 35-lag, 1 st Nordiskt lag-
mästerskap i 45-årsklassen (med Ronny Båth-
man och Göran Sund).

Dessutom var jag och Per Reinholz reserver 
när ”världens bästa klubblag” (Mats, Calle och 
Janne) vann lag-SM, men det räknas inte.

veteran-touren
 I Polen går det varje år en ITF-veterantävling, 
där jag spelade i 50-årsklassen i somras.

Jag var i kanonform och slog Polens högst 
rankade 55-åring och ytterligare några spela-
re innan jag vann en tuff tresetssemifinal mot 
Frank Lapré från Holland (f.n. 17e-rankad i 
världen och bäste Holländare). I finalen slog 
jag den högst rankade polacken, Jan Papirez 
(f.n. 27:a på ITF). Jag fick efter VM och denna 

tävling hyfsat med ITF-poäng och är 
på nr 43, vilket givetvis sporrar till 
fler tävlingar framöver.

Final i utomhus-sm i Båstad
Min sommarkanonform höll i sig 
även i VSM och jag vann fyra bra 
matcher före finalen. Där mötte jag 
en gamma baneman, Mats Ljungman 
som jag mött på CC i Båstad i Kalle 

Anka-kvartsfinal 1973. Han är Sveriges veter-
ansvar på Michael Chang och jag visste att jag 
måste trycka på, men inte missa. Jag spelade 
sommarens absolut bästa tennis, kände att jag 
hade totalgrepp och ledde med 5-3 i första set 
när jag sprang ”som en vante” längs baslinjen 
i motvind. Tyvärr pajade ljumsken och det var 
omöjligt att fortsätta. Otur, nu när spelet satt.

ktk-ordFörande som motständare? 
Efter förlusten i Stena Line lyckades jag vin-
na över Malvebo i DM, som äntligen visade 
sig mänsklig på banan. Vi har nu 2-2 i officiell 
matchstatistik. Nästa match mot ordföranden 
blir otroligt viktig.

Jag har ju lite jobbigt mot de spelskickliga 
KTK-ordförandena. Jag förlorade den mycket 
viktiga Millenium-matchen mot Gert F i Öst-
ersjöhallen, då vi bokade tre timmar den 30 de-
cember 1999. Då skulle vi avgöra vem som var 
1000-talets bäste spelare av oss. Vi bröt 7-seta-
ren pga att tiden gick ut, men Gert ledde klart.

mål med tennisen de närmaste åren?
Jag ska försöka spela några ITF-tävlingar. Ett 
VSM-tecken i 50-klassen skulle inte vara så 
dumt. Jag tänker även peppa andra KTK-vete-
raner till att tävla mer, eftersom jag vet att deras 
spelstandard är tillräckligt hög för att kunna gå 
långt både i VSM och i internationella tävlingar.

något annat kul/intressant?
Just nu är det mycket ”skön” stämning i KTK. 
Det går bra för våra juniorer, och våra fantas-
tiskt goa tränare ger verkligen allt, men det är 
minst lika roligt att se alla vuxengrupper som 
är i gång i hallen. Den glädjen som motionä-
rerna uppvisar kan endast mäta sig med den 
spelglädjen som jag och ”gubbarna” som trä-
nar på torsdagskvällarna känner. HÄRLIGT!

Gert Friberg
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ordFöranden har ordet

Michael Malvebo

Ordförande Michael Malvebo gratulerar Gustav och Morgan.

Nu gasar vi
Det har säkert inte undgått någon att vi i sommar 
fått två nya SM-tecken genom Morgan Johansson 
och Gustav Hansson.  De är därmed rankade nr 1 och 
nr 2 i Sverige i sina respektive åldersgrupper. Vi har 
också anställt en ny tränare samt håller just nu på att 
rekrytera en klubbchef. 

Sedan slutet av augusti har 
ni sett ett nytt ansikte på 
tränarsidan. Det är Fredrik 

”Fidde” Bengtsson som börja-
de sin anställning hos oss under 
augusti. Fidde är en mycket väl-
meriterad tränare som ni kan läsa 
mer om i detta nummer av Fördel.  
KTK fortsätter därmed satsning-
en på att utvecklas som klubb där 
Fidde kommer att komplettera 
Wille och Daniel på ett mycket 
bra sätt. Välkommen Fidde!

Ytterligare satsningar vi gör 
för att utveckla klubbverksamhe-
ten är rekrytering av en klubb-
chef. Vi har annonserat i lokaltid-
ning, på vår egen hemsida samt på 
Region Syds och Tennisförbun-
dets hemsidor där ni kan läsa mer 
om vad vi förväntar oss av denna 
klubbchef. Jag är säker på att 
klubbchefen finns bland er läsare.  
Vi söker en eldsjäl så gå gärna in 
på www.karlskronatk.com och läs 
mer om vad vi söker för profil.

Nu när innesäsongen dragit 
igång så passa på att boka spel på 
centercourt där ni kommer att se 
nya varmare färger på väggarna. 
Detta höjer både spelupplevelsen 
och trivselfaktorn och är ett för-
sta steg att fräscha upp hallen. Vi 
har börjat med centercourt för att 
testa de färger vi valt innan vi går 
vidare med resterande banor. Vi är 

mycket nöjda med resultatet och 
planen är nu att måla resterande 
banor. Nu återstår bara att lösa fi-
nansiering där vi har en bra pågå-
ende dialog med kommunen.

  
Fler juniorer På väg mot 
stora titlar
Förutom Morgan och Gustavs 
SM-tecken som ni kan läsa mer 
om i detta nummer, så vill jag lyf-
ta fram fler av våra hårt satsande 
juniorer. Här är ett axplock från 
sommarens spel:

• Hermon Mikael (10 år): vinst 
Stena Line Open och Kolleviks-
spelen.
• TinTin Ågren (10 år): vinst 
Vetlanda, semifinal Kalmar, semi-
final 12-årsklass Vetlanda.
• Simon Quist (10 år): semifinal 
Stena Line Open.
• Simon Johansson (10 år): 
vunnit sex av åtta spelade tävling-
ar, några t.o.m. i 12-årsklassen.
• Chelsea Unger (11 år): final 
Stena Line Open.
• Marcus Månsson (14 år): 
vinst Kalmar, semifinal Procivi-
tas, kvartsfinal Höllviken, åtton-
delsfinal Falkenberg.
• Philip Bergsell (14 år): vinst 
Stena Line Open.
• Dennis Merdan (16 år): vinst 
Båstadtennisens dubbelklass 16B, 

kvalade in i SM, final Stena Li-
nes18-årsklass, semifinal i dubbel 
i Bosnien.

dags För inomhusträning
Vidare har vi hela 385 tennisspe-
lande juniorer och vuxna i tennis-
skolan, en ökning med 30st från 
förra terminen. Så tennisfeber rå-
der fortfarande!

Återigen vill jag välkomna er 
till vår fina inomhusanläggning 
vid Telenor Arena Rosenholm för 
att spela denna härliga sport, men 
också för att titta på svensk juni-
ortennis under Pirers Pokal, 2–4 
oktober samt Lotto Cup, 16–18 
oktober. Gå gärna in på vår hem-

sida www.karlskronatk.com där 
ni hittar mer information.  

Jag avslutar min sida i detta 
nummer av Fördel med ett citat 
från vår chefstränare Daniel: ”Jag 
tycker det är roligt med alla posi-
tiva ord om klubben man hör när 
man är iväg i tenniskretsar, inte 
minst gällande Morgan och Gus-
tavs bravader, men även när det 
gäller klubbens verksamhet och 
filosofi i övrigt. Jag tror vi är kän-
da som en bra klubb som ständigt 
strävar efter att utvecklas."

Ha en skön höst med mycket 
tennis. 
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kalle anka cuP

Morgan Johansson vann i Kalle A nka Cup
– Första herrjunioren i KTK att vinna en si ngelklass

Även i år var jag med som ledare för Blekingelaget 
när Sverigefinalen av Kalle Anka Cup 2009 avgjordes 
i Båstad. I år var det vissa förändringar eftersom vi nu 
inte bara representerade vårt landskap utan också 
Svensk Tennis Syd. 

En av förändringarna inne-
bar att vi åkte ner tidigare 
för ett par träningspass till-

sammans med de andra landska-
pens spelare, vilket var mycket 
uppskattat. Dessutom bodde vi 
tillsammans med de andra Syd-

spelarna på Drivan.
I år hade Blekinge bara 5 av 

6 möjliga representanter med sig 
eftersom det inte fanns någon del-
tagare i Flicksingel 13. De som 
dock kvalificerade sig var: P11 
– Simon Johansson, P13 – Alex 
Hallström, P15 – Morgan Johans-
son, F11 – Chelsea Unger och 
F15 – Lisa Strömblad.

Alla spelare är Karlskronaspe-
lare utom Alex Hallström som re-
presenterade Olofströms TK.

Efter de inledande dagar-
nas träning invigdes tävlingen av 
Kalle Anka-dagen med lek och 
små-tävlingar samt med den sed-
vanliga inmarschen som återigen 
gick på bana 1 på Stadion. Chris-
ter ”Chrille” Sjöö höll ett bejublat 
tal och bjöd på ett flertal festliga 
intervjuer. 

Flicksingel 11
Chelsea ställdes mot Stockholms 
Sandra Örtevall och gjorde en av 
sina bästa matcher någonsin. Ty-
värr räckte det inte mot duktiga 
Örtevall som kunde vinna match-

en med 6-1, 6-1.
Chelsea visade dock framföt-

terna ordentligt i tröstturneringen 
Jan Långben Cup där hon tog sig 
till final.

Flicksingel 15
Lisa Strömblad ställdes mot Med-
elpads Victoria Svensson. Spe-
larna har mötts tidigare och hade 
ganska god koll på vad som kräv-
des för vinst – hålla nere på anta-
let enkla misstag. Det blev en väl-
digt jämn match där så gott som 
alla game gick till 40-40 innan 
avgörande. Det slutade tyvärr för 
Lisas del med förlust med 2-6, 
6-3, 6-1.

Pojksingel 11
Simon Johansson ställdes i för-
sta matchen mot Filip Engström 
från Gotland. Efter en lite avvak-
tande start drog Simon iväg och 
tog hem första set med hela 6-1. I 
inledningen av andra set passade 
Simon på att träna lite enhands-
backand, serve-volley, med mera, 
vilket gjorde kampen lite mer 
jämn, dock kunde Simon knyta 
ihop säcken och vinna andra set 
med 7-5 och därmed matchen.

I andra matchen, som var 
kvartsfinal, stod Mikael Ymer, 
Västergötland för motståndet. 
Ymer som på förhand kändes som 
en ytterst tuff uppgift visade sig 
mycket riktigt vara så. Simon, 
som nyss lärt sig vad ”Eye of the 
Tiger” innebär, visade dock fan-
tastisk kämpaglöd och kämpade 
hela matchen igenom vilket lö-
nade sig i form av många 40-40-
lägen och även 2 game i andra set. 
Ymer vann dock med 6-0, 6-2.

Pojksingel 13
Alex Hallström hittade inte riktigt 
tidigare storform och fick ge sig 
i inledningsmatchen mot Kevin 
Falcon, Göteborg.

Pojksingel 15
Morgan Johansson inledde täv-
lingen med att ta sig an Värm-
lands Andrée Stevenson. Morgan 
visade full fokus och spelade sig 
relativt enkelt fram till en seger 
med 6-1, 6-0.

I sin kvartsfinal ställdes Mor-
gan mot Stockholms Robin Hå-
den. Morgan inledde matchen bra 
och kom snabbt till en 5-1 led-
ning och matchen kändes i tryggt 
förvar från läktarplats. Dessvär-
re verkade Morgan också tycka 

det och drog ner på tempot vilket 
Håden direkt utnyttjade och käm-
pade sig tillbaka in i matchen. En 
lite ställd Morgan behövde några 
game på sig för att jobba sig till-
baka in i matchen och vid ställ-
ningen 5-5 i första set så kom 
äntligen nästa växel i och Morgan 
kunde dra ifrån och vinna 8 raka 
game och därmed matchen med 
7-5, 6-0.

Morgan mötte i sin semifinal 
Göteborgs representant William 
Baan. Morgan hade åter igen pro-
blem att hitta bra fokus och fick 
kämpa stenhårt för att hänga med 
i matchen. Baan spelade dock 
mycket bra och med marginaler-
na på sin sida tog han hem första 
set med 6-4. I andra set kämpade 
Morgan vidare utan att egentli-
gen komma upp i något storspel 
men kunde ändå vinna med 6-1. I 
tredje och avgörande set tappade 
Morgan direkt till 1-4, men åter 
igen fick kämparinställningen – 
inte slagen – göra grovjobbet och 
Morgan vände åter igen och vann 
setet och därmed matchen med 
4-6, 6-1, 6-4.

I finalen väntade Svensk Ten-
nis Syd-kollegan Erik Johnsson 
(Skåne). Denna match var den 
mest fokuserade match jag någon-
sin sett Morgan spela. Det fanns 
inte en tendens till att svikta i in-
ställningen och uppträdandet som 
visade alla, inklusive motstånda-
ren, vem som ägde matchen.

Erik inledde med att dundra in 
bra servar i första gamet som han 
också vann. Efter det var det Mor-
gan för hela slanten. 12 raka game 
och en fullständig pulverisering 
av Erik blev uppföljningen. Där-
med kunde Morgan, efter många 
års bra spelande i Kalle Anka 
Cup, äntligen skriva in sig som 
segrare i historieböckerna till-
sammans med spelare som Björn 
Borg, Mats Wilander och Stefan 
Edberg.

laganda
Trots den nya grupperingen med 
Svensk Tennis Syd så vidhöll vi i 
Blekingelaget på vissa traditioner.

Bland annat avverkades den 
traditionella minigolfen på Ma-
len. Dock får jag tyvärr erkänna 
att den tradition som bröts var att 
jag inte längre vann utan Morgan 
tog hem även denna tävling ge-
nom att besegra mig med ett (!) 
slag. Grästennisen gjorde vi allt 
för att pussla ihop och lyckades 

Morgan Johansson är KTK:s första spelare att vinna en singeltitel.

Chelsea tog sig till final i JLC.
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Morgan Johansson vann i Kalle A nka Cup
– Första herrjunioren i KTK att vinna en si ngelklass

även med det. De otroligt fina ba-
norna ute hos bonden på Planta-
hagen nyttjades med stor iver och 
spelglädje.

Även den klassiska leken 
”Uppdraget” utfördes vid ett par 
tillfällen. Denna lek går ut på att 
alla deltagare skriver ner ett upp-
drag som ska genomföras. Sedan 
”lottas” uppdragen ut och då är 
det inget att be för. Bland favo-
riterna i år hör Simons uppdrag 
att gå runt till minst fem personer 
och försöka sälja en träningsove-
rall, Morgans uppdrag att fråga 
STS’s ledare Chrille om tips på 
vad han kunde göra åt sin för-
stoppning och Lisas uppdrag som 
innebar att hon på ett smidigt sätt 
fixade fram namn och mobil-
nummer till en snygg kille. Mitt 
egna uppdrag innebar att jag fick 
stå på läktaren och högt ”sjunga” 
ett antal välkända barnvisor.

Wille

……Marie Pettersson från väst-
kusten som, träffade Hasse från 
Karlskrona och efter några ge-
mensamma år i Göteborg och ut-
omlands, så småningom flyttade 
till Blekinge. Till vardags studerar 
hon till speciallärare i matte på 
universitetet i Växjö, och arbe-
tar samtidigt som mattelärare på 
Wämöskolan. Och så bakar hon 
fantastiska tårtor. Medlem i Karls-
krona tennisklubb är hon sedan 
fyra år tillbaka.
 
Hur började du?
– Jag anmälde mig till en som-
markurs eftersom många av mina 
vänner spelar tennis. Det var så 

Hallå där… roligt att jag fortsatte i tennissko-
lan för vuxna, och där har jag va-
rit med sedan november år 2005. 

Har du idrottat tidigare
– Jag har spelat volleyboll i väl-
digt många år. Bland annat blev 
det sju säsonger i elitserien för 
KFUM Göteborg. Volleybollen 
har lagt en bra grund för mig i 
tennisen, framförallt i serven men 
även i nätspelet.

Hur ofta spelar du?
– Jag spelar regelbundet en kväll 
i veckan. Därutöver kan det bli en 
och annan dubbel- eller en mini-
turnering med vännerna.

Spelar hela familjen?
– Ja, nu i höst började också 
våra barn, Tilda och Felix, i 
tennisskolan. De tycker att det 
är jätteroligt!

Fem snaBBa till marie:
 

 Grus   Matta 

 Forehand  Backhand

 Singel   Dubbel

 Vänster  Höger

 Nadal  Federer

 

 







Fidde har känsla för både boll och ord
Karlskrona tennisklubb är glada över att ha fått yt-
terligare en välmeriterad tränare i föreningen. Han 
heter Fredrik Bengtsson och har varit verksam i flera 
klubbar och har under flera år varit engagerad som 
ledare i Svenska Tennisförbundet.

Fredrik ”Fidde” Bengtsson är 
uppvuxen i Smålandsstenar 
utanför Gislaved med mam-

ma, pappa och en lillebror. Med 
en pappa som är idrottsintresserad 
och en bror som fastnade för vol-
leyboll, så föll valet på tennis för 
Fredriks del.

– Jag har spelat tennis sen jag 
var nio år, och då på högre junior-
nivå fram tills jag var cirka fem-
ton år, berättar Fredrik. 

Tennisklubben i Smålandsste-
nar är en liten klubb och Fredrik 
blev tidigt engagerad som tränare 
samtidigt som han själv spelade, 
och det var då han upptäckte att 
det var hans grej att vara ledare. 
Och så blev det. I närmare fem-
ton år har nu Fredrik arbetat hel-
tid som tränare, och han innehar 
TK4-utbildningen.

Första året arbetade han i Små-
landsstenar, åren 1995-1999 ar-
betade han för tennisklubben i 
Mölndal. Under de följande sju 
åren var han sedan tillbaka i hem-
maklubben, och det är under den 
här tiden som han anser att han 
har sina viktiga meriter. 

– Det är verkligen en fin upp-
levelse att få vara med om att få 
fram fem juniorer som represen-
terar Sverige i juniorlandslags-
sammanhang, i synnerhet från en 
verksamhet på ett mindre ort, sä-
ger han. 

Fredrik har också ett flerårigt 
engagemang som ledare i Svenska 
Tennisförbundet för juniorlands-
laget, det vill säga för spelare i ål-
dern 12—16 år.

– Det var under perioden 
2004—2006 som jag var aktiv 

där. Det resulterade i många resor 
och läger. 

Närmast har han varit anställd 
vid Göteborgs Lawns tennisklubb 
där han har verkat de senaste tre 
åren. 

– Jag trivdes bra till en början 
men hittade inte riktigt rätt under 
ny ledning under det sista kon-
traktsåret så därför sökte jag nya 
utmaningar.

Fredrik bor fortfarande kvar i 
Göteborg tillsammans med sam-
bon Erika, som också arbetar som 
tennistränare. I arbetsveckorna 
bor Fredrik på Sleep Inn Bed & 
Breakfast som ligger precis intill 
Telenor Arena Karlskrona.

Så du pendlar?
– Jag jobbar 75 procent, så det 
är faktiskt helt okej att tågpendla 
och att lägga lite restid. Vi jobbar 
ju kvällar båda två och hinner inte 
ses så mycket på vardagarna i alla 
fall. Det här känns bra.

Hur är du som tränare?
– Framförallt engagerad och nyfi-
ken. Därutöver anser jag mig vara 
tålmodig kring en beprövad meto-
dik. Sen har erfarenheten lärt mig 
att vara rak och ärlig. Det innebär 
att jag ger ”cred” om någon gör 
något riktigt bra eller verkligen 
försöker, likaväl som jag kan säga 
att det inte är tillräckligt om spe-
laren inte är koncentrerad på upp-
giften eller slappar på banan.

Vad tycker du om att göra på 
fritiden?
– Överhuvudtaget tycker jag att 
idrott i alla former är kul. Och jag 
tycker om att fiska, alltså amatör-
fiska, både i sjöar och i hav. Det 
är avkopplande.

Vad är ditt första intryck?
– Jag känner mig välkommen och 
jag har bra medarbetare. Jag har 
inte varit i Karlskrona tidigare så 
jag känner inte staden, men den 
verkar vara lagom stor och här är 
en fin natur.

Kan du beskriva  KTK med tre 
fraser?
– Trivsel, fin anläggning, bra ju-
niorer.

Varmt välkommen Fidde, sä-
ger vi i Karlskrona tennisklubb.

FAKTA OM FREDRIK BENGTSSON
Ålder: 36 år.
Familj: Sambon Erika.
Bor: Vid Redbergsplatsen i Göteborg 
och på Sleep Inn i Karlskrona…
Äter: Gärna husmanskost… och en 
kebabtallrik ibland.
Ser på TV: All sport – utom motorsport.
Musik: U2 är en av favoriterna.
Racket: Tecnifibre (belgiskt).
Favoritslag: Forehand.
Håller på: IFK Göteborg i fotboll.
Oanad talang: Fredrik har toppat 800 
fipsar på fötterna med en tennisboll!
Det visste du inte: Fredrik är en ”grym” 
sloganskrivare. Han har bland annat 
vunnit resor till fotbolls-VM 1994 i USA 
och sommar-OS i Aten 2004 för sina 
välformulerade slagord!

Fredrik ”Fidde” Bengtsson.

Simon Johansson kämpade bra.

Katarina Ketzénius

ny tränare
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vänutByte

Det 42:a klubbutbytet mycket lyckat
- 22 vänner från TC Grün-Weiss i ett sommarfagert Karlskrona
Karlskrona bjöd på ett helt fantastiskt högsommar-
väder när medlemmar i KTK träffade gamla och nya 
vänner för från Berlinklubben för 42:a året på raken  
i helgen den 3-5 juli. För övrigt under samma tid 
som Morgan vann 15-årsklassen i Kalle Anka, P-A 50-
klassen på veterantouren i Polen och Federer tog sin 
15:e grandslamtitel.

De tyska gästerna kom 
denna gång redan på tors-
dagskvällen och togs emot 

av privata värdar samt hotellre-
ceptioner för att sedan äta en bit 
och komma ner i varv efter den 
långa resan. En handfull av tys-
karna kom med motorcykel via 
färjan mellan Trelleborg-Sassnitz. 
Övriga kom med bil. Fredagen in-
leddes med spontanmatcher ute på 
Rosenholm i en nästan trettiogra-
dig värme och utan ett moln på 
himlen. Det blev många matcher 
under dagens lopp och många li-
ter vatten gick det åt. Framåt sena 
eftermiddagen började åskmol-
nen torna upp sig och när grillarna 

tändes började det faktiskt regna 
så smått, vilket det inte hade gjort 
på flera veckor. Men det hindrade 
inte grillaftonsarrangemanget. Vi 
tvingades emellertid att flytta bor-
den från balkongen – via klubb-
huset – och ut igen på grund av 
regnet. Denna gång till sydsidan. 
Men när det väl hade slutat regna 
blev det en underbar kväll.

gamla veteraner
Maria Strandqvist och Café Ut-
kiken levererade jättegod pota-
tissallad och grönsallad. Fest-
kommittén hade inhandlat olika 
typer av grillkorv och åtta kilo 
marinerad fläskfilé. Det blev en 

verkligt smakfull anrättning och 
nästan all mat försvann på jäm-
förelsevis mycket kort tid. De ca 
40 deltagarna på grillkvällen var 
verkligen hungriga. Sedan njöt 
sällskapet av den ljumma som-
marvärmen på kvällen medan 
solen sakta sjönk på himlen. Det 
minglades, skålades och träna-
des på ”social kompetens” på hög 
nivå och svenska-engelska-tyska 
blandades friskt. 

Särskilt roligt var det att några 
av de riktigt gamla veteranerna 
från vänutbytena på 1900-talet var 
på plats, nämligen Bosse ”Stippe” 
Bergman och Arne ”Tinto” Jonas-
son. Det blev många roliga min-
nen som berättades vid bordet där 
dessa, plus Tomas Hallström, och 
bl.a. Dieter Gröger, Peter Rond-
holz, Jochen Baae och Jürgen 
Heinrich satt. Troligen minst 150 
utbyten tillsammans!

högklassisg lunchBuFFé
Efter en mycket god natts sömn 
träffades gästerna och några av de 
svenska värdarna vid gästhamnen 
på lördagsmorgonen för att där 

starta en bussrundtur i Karlskro-
na centrum och inom marinbasen. 
Gunnie Andréasson, tysktalande 
äldre dam från turistbyrån med 
många, många gjorda rundturer 
på nacken, var skicklig och blev 
mycket uppskattad som guide. 
Det blev många ”wunderbar”/ 
”wunderschön”/”unglaublich” i 
bussen innan turen var avslutad. 
Mest intresse tilldrog sig nog den 
gamla bebyggelsen på Björkhol-
men, repslagarbanan och så Karls-
kronas fantastiska miljö i största 
allmänhet (Berlinarna kommer 
från en stad på 4 miljoner).

Sällskapet drog vidare till Café 
Utkiken där klubben bjöd på en 
lunchbuffé av högsta möjliga 
klass. Och detta samtidigt som 
man kunde njuta av en helt un-
derbar utsikt under klarblå him-
mel i nästan 30 graders värme. 
Det fanns nog både en och annan 
av gästerna som funderade på om 
inte detta var så nära himmelri-
ket man kunde komma. Finns det 
sommarstugor att köpa? Natürlich

Tennis, shopping och havsbad 
på programmet innan kvällens 



Fördel 3.2009     www.kar l sk ronatk . com  7

Det 42:a klubbutbytet mycket lyckat
- 22 vänner från TC Grün-Weiss i ett sommarfagert Karlskrona

stora sommarfest skulle börja. 
Vissa bilder talar för sig själv. För 
övrigt roligt att Dieter kunde vara 
med i dubbeln trots ett ömman-
de knä. 

Blöt sommarFest
Under den sena eftermiddagen 
började åskmolnen torna upp sig 
och det dröjde inte länge förrän 
regnet började ösa ner. Valet att 
behålla dukningen inomhus in i 
det längsta visade sig vara helt 
rätt. På några timmar kom det sä-
kert upp mot 25 mm regn och de 
sist anlända festdeltagarna bok-
stavligen spurtade in i klubbhuset. 

Regnet upphörde sedan helt och 
klimatet blev ljumt och fuktigt.

Café Utkiken levererade en 
helt suverän buffé till kvällens 
middag, denna gång ”kryddad” 
med sill och lax. Klubben bjöd 
på välkomstsekt med jordgubbe 
och nästan 50 personer skålade 
in kvällen. Undertecknad hälsade 
välkommen och därefter över-
lämnade Stefan Lang och Dar-
lene Lehman, ordförande och vice 
ordförande i G-W, ett antal sköna 
filtar i present som t.ex. kan an-
vändas av frusna domare på ut-
omhustävlingarna. Stefan talade 
om den långa traditionen mellan 

klubbarna och avsåg att på hem-
mafronten arbeta för att också få 
in de yngre generationerna i ut-
bytena - inte bara juniorer i unga 
åldrar utan också damer och her-
rar 30-50 år. Generationen över 
50 är för närvarande väl tillgodo-
sedd.

snaPsvisor och uPPvaktning
Vi sjöng unisont några typiska 
svenska snapsvisor och tyskarna 
hängde föredömligt med. Sällska-
pet passade också på att uppvakta 

Dieter, som på söndagen skulle 
fylla 70 år, med ”Ja må han leva” 
och leverop, vilket blev mycket 
uppskattat och känslosamt. Sedan 
steg samtalsvolymen i takt med 
att ösregnet utanför tilltog i styr-
ka. Under kvällens lopp visades 
storbilder på tidigare utbyten och 
ligaspel i Tyskland. Några gitarr-
spelande herrar stormade in i hu-
set efter att middagen var avslu-
tad och sedan sjöngs det Beatles, 
Creedence med mera, en ganska 
lång stund innan ansträngningen 
blev för stor (det var då minst 30 
grader varmt inomhus). Jochen 
visade sig vara en suverän Beatle-
stolkare och gitarrist. 

Det blev en mycket trevlig 
kväll med många möjligheter att 
prata om allt mellan himmel och 
jord på både tyska och svenska. 
Strax efter midnatt öppnade vår 
herre kranarna igen och ösreg-
net startade på nytt, men alla kom 
hem i ordnad form och utan att bli 
genomblöta.

Berlin nästa
Söndagen var resdag och flertalet 
av gästerna lämnade ganska tidigt 
på morgonen för att hinna med 
färjan vid lunchtid. Några stan-
nade över dagen för att prova på 
golfbanan på Almö. Åter spökade 
vädret och precis när vi skulle slå 
ut på första tee började det full-
komligt ösa ner. Några av oss (to-
talt ca 15 personer) hann att spela 
ett hål innan vi blev tvungna att 
avbryta. Sedan väntade vi på att 
regnet skulle avta och efter unge-
fär en timme verkade det som om 
det skulle ljusna. Men ack vad vi 
bedrog oss. Först efter cirka tre 
timmars kämpande i regnet stäng-
des kranarna och solen bröt fram. 

En härlig och händelserik helg, 
verkligen! Om du är intresserad 
av att få vara med på de här ut-
bytena och upplevelserna – bland 
annat på olika utflykter i Berlin 
med omnejd – ska du med jämna 
mellanrum kolla informationen 
(och almanackan) på klubbens 
hemsida. Information om nästa 
års resa till Berlin kommer troli-
gen att läggas in inom de närmas-
te månaderna. Så tveka inte!

Gert Friberg 

På Café Utkiken bjöds det på 
lunchbuffé av högklass. Solen 
sken från en klarblå himmel, 
vilket gjorde att utsikten kom 
till sin rätt.

Bok från 75-årsjubileumet väckte 
gamla minnen.

Det blir många kära återseenden 
vid de årliga klubbutbytena.

Fr.v. Staffan, Andreas, Jochen och Mats.
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stena line karlskrona oPen 2009

Åtta klassvinster i SLKO
- men Sandström försvann med ösregnet
I årets elitklass i Stena Line Karlskrona Open för-
svann Micke Sandström tyvärr redan i andra om-
gången. Det blev förlust i en tresetare med 1-6 6-2 
6-3 mot Tim von Oelreich.

Sandström öppnade starkt 
och krossade sin motstån-
dare i första set och bröt se-

dan Tims serve direkt i öppning-
en av det andra, men sedan kom 
ösregnet. När spelet åter kunde 
sättas igång var det Oelreich som 
bestämde takten och Sandström 
fick ge sig i de återstående seten.  
Oelrieich förlorade sedan semifi-
nalen mot Thams, KLTK. Vinnare 
i klassen blev Jonathan Grezcula, 
Falkenberg.

dennis Föll i Finalen
Damsingel elit vanns av Valeria 
Osadchenko, GLTK, som bese-
grade Karolina Söör, Tabergsda-
len, i en tre timmars match. Efter 
ett jämnt och spännande första 
set, där det blev förlust i tiebreak 
för Göteborgsdamen, var Valeria 
den starkare och säkrare spelaren. 
I denna klass fanns ingen KTK-
dam kvalificerad för huvudklas-
sen.

Dennis Merdan, KTK, spelade 
sig fram till final i PS 18 efter två 
bra matcher på vägen fram. I fina-

len mötte han Simon Andersson, 
Ystad. En kille som spelat KTK’s 
sommartävling i många år och 
alltid tagit sig långt fram i turne-
ringen. Denna gång var Simon 
den smartare på banan och Dennis 
fick ge sig med 3-6 3-6.

Fler ktk-Framgångar
Chelsea Unger, KTK, var också 
framme i final. Här handlade det 
om FS 12. Chelsea mötte Frida 
Ejderstedt, Växjö TS, som visade 
sig vara för svår – denna gången. 
Frida vann med 6-2 6-1.

Philip Bergsell, KTK, mötte 
Camill Kowalczhyk, Kristianstads 
TK, i P14-finalen och det var ing-
et snack om saken. Philip spelade 
suveränt och Camill var inte i när-
heten av att kunna hota Philip i 
duellerna. Det blev en förkrossan-
de seger med hela 6-0 6-0.

Hermon Mikael, KTK, blev 
också klassvinnare på juniorsi-
dan. Hon vann poolspelet bland 
flickor högst 10 år gamla. Tvåa i 
klassen blev klubbkamraten Alva 
Loudd. Simon Johansson, en an-

resultat:
DS Valeria Osadschenko, GLTK – Karolina Söör, Tabergsdalens TK 6-7 6-3 6-1
HS Jonathan Grezcula, Falkenbergs TK – Alexander Thams, KLTK 7-6 6-1
(T von Oelreich, KLTK – Mikael Sandström, KTK 1-6 6-2 6-3 (2:a omgången)
DD Elit Kristiansson/Olsson, GLTK – Lindblom/Eliasson, GLTK 6-1 6-2
HD Elit Ljungdahl/Nilsson Spårvägens TK – Johansson/Rivera, Lidköping 
4-6 6-2 1-0 (10-7)
FS 10 Hermon Mikael, KTK 1:a (poolspel), Alva Loudd, KTK 2:a
FS 12 Frida Ejderstedt, Växjö TS – Chelsea Unger, KTK 6-2 6-1
FS 14 Elin Petersson, Ystads TK – Evelina Hennigor, Ystad 5-7 7-5 6-1
FS 16 Andrea Montero, Westervik – Miranda Nilhag, GLTK 6-1 6-4
FS 18 Josephine Haraldsson, MBTK – Julia Ripa, SALK 7-5 6-4
FD 14 C Haraldsson/E Hennigor, Ystads TK – I Sundås/A Linderoth 6-2 6-1
FD 16 A Nilhag/M Nilhag, GLTK - C Haraldsson/E Hennigor, Ystads TK 7-6 6-4
PS 10 Simon Johansson, KTK – Pasha Geiwald, Shanghai TF, 7-6 6-4 
PS 12 Dennis Mendel, Växjö TS – Viktor Ljungdahl, Spårvägens TK 6-3 5-7 6-2
PS 14 Philip Bergsell, KTK – Camill Kowalczhyk, Kristianstads TK 6-0 6-0
PS 16 Adam Gustavsson, HJTK – Max Nilsson, Åhus TK 6-2 6-1
PS18 Simon Andersson, Ystads TK – Dennis Merdan, KTK 6-3 6-3
PD 12 Simon Johansson/Lukas Fredin, KTK – S Qvist/T Ågren 6-3 6-0
PD 16 A Gustavsson/A Erickson – A Åkesson/A Andersson w.o.
HS 45 Michael Malvebo, KTK – Stefan Bengtsson, KTK 6-2 3-6 6-2
DS B Amanda Strid – Victoria Vidarsson, KTK 6-1 6-4
DS Motion Anke Unger, KTK – Monika Alriksson, KTK 2-6 6-3 7-5
GD Reinholtz, Växjö TS – Geiwald, Shanghai TF 6-3 6-2
HD Motion P Adaktusson/K Larsson, KTK – F Swahn/K Swahn 6-2 7-5
HS B Simon Andersson, Ystad – Adam Gustavsson,     4-6 6-1 6-3
HS Motion Ola Carleke, KTK – Andreas Carlberg, KTK 6-2 6-3

nan av KTK’s duktiga 10-åring-
ar, gick hela vägen på pojksidan. 
Först vann han sin pool och sedan 
besegrade han Pasha Geiwald, 
Shanghai TF, med 7-6 6-4 i slut-
spelsfinalen.

Finalresultaten i sin helhet 
framgår av nedanstående lista.

Gert Friberg

Chelsea Unger gick till final.

Hermon Mikael vann sin klass.

Framgångsrike Simon Johansson vann sin klass.
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jsm 2009

KTK-duon som ger  eko i tennissverige
- tre JSM-guld… och ett silver

Morgan Johansson försva-
rade sitt JSM-guld från 
inomhussäsongen när 

han återigen och fortfarande ett 
år kort stod som svensk mästare i 
Pojkar 16. Klubbkompisen Gus-
tav Hansson följde sedan upp på 
ett mycket inspirerande sätt och 
tog sitt första individuella JSM-
guld, detta i pojksingel 14. Därut-
över tog Morgan även guld i Pd16 
tillsammans med finalopponenten 

Årets Junior-SM utomhus var förlagt till Båstad där 
12- respektive 16-årsklasserna spelades samt Skum-
meslöv som stod värd för 14- respektive 18-åringar-
na. KTK som hade med 11 deltagare gjorde fantas-
tiska resultat som givit stort eko i tennissverige. 

i singel, Stefan Lindmark KLTK 
och Gustav silver i Pd14 tillsam-
mans med Växjö Ts Olle Thestrup 
som Gustav för övrigt betvingade 
i singelsemifinalen. 

åter På tronen
I singelspelet inledde Morgan 
som var andraseedad med två 
klara segrar i raka set innan det 
i åttondelsfinal krävdes skiljeset 
emot Robert Lindgren Gefle Tk. 

Kvarts- och semifinalen vanns på 
nytt i raka set över i tur och ord-
ning Amar Hromic Ullevi Tk och 
Denny Stanojevic Falkenbergs Tk 
innan det i finalen blev en myck-
et svängig och spännande match 
emot Stefan Lindmark KLTK. 
Morgan vann första set med sta-
bila 6-3 och hade även break 
vid ställningen 2-0 i andra innan 
Lindmark spelade upp sig och tog 
över det så kallade ”momentum” 
vilket genererade setförlust med 
2-6 för Morgan. I skiljeset stod 
det till en början och vägde innan 
Lindmark gick fram till 5-3 led-
ning och egen serve. 

Morgan, som hela tiden fort-
satt att jobba på, bröt tillbaka ge-
nom framförallt tuffa returer för 
att sedan kvittera i egen serve. 
Fortsatt bra returgame och lite 

”darr” av Lindmark gav 6-5 led-
ning och chans att serva hem 
matchen. Och som han tog den! 
Ett bestämt servegame av Morgan 
hemförde dennes tredje indivi-
duella JSM-guld och tillika årets 
andra singelguld!

insPirerad kluBBkamrat
Gustav Hansson svarade upp i 
Pojkar 14 och stod för en mycket 
imponerande segerrad. En inspi-
rerad Gustav som länge visat stor 
potential genomförde detta JSM 
med stort fokus och målmedve-
tenhet. Han inledde med tre klara 
segrar i raka set. Än mer impo-
nerade Gustav fortsättningsvis 
där han i kvartsfinalen mot Os-
car Forsell BMTS vann med hela 
6-1, 6-0. I semifinalen väntade 
dubbelpartnern och tillika sveri-

KG Svensson, Gustav Hansson, Morgan Johansson och Michael Fransson vid uppvaktningen av de båda vinnarna.
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geettan Olle Thestrup Växjö Ts. 
En beslutsam och koncentrerad 
Gustav med variation och tyngd 
i spelet neutraliserade ut Thest-
rup via överlägsna 6-1, 6-1. För-
staseedade Elias Ymer Skara Tk 
väntade Gustav i finalen och återi-
gen visade KTK-aren hög klass. 
Efter ett jämnt första set där Gus-
tav vid ställningen 5-5 visade stor 
beslutsamhet och höjde nivån på 
ett flertal poäng defilerade han i 
andra set mot sitt första individu-
ella JSM-tecken via segersiffrorna 
7-5, 6-2.

Marcus Månsson också han i 
Pojkar 14, inledde med klar seger 
över Casper Cosmo SALK via 
siffrorna 6-1, 6-1. Därefter blev 
det, trots en lovande inledning 
med bra egna servegames, förlust 
till kvartseedade Daniel Windahl 
IS Göta med 2-6, 1-6. Jonathan 
Mikael i samma klass vann första 
kvalmatchen i raka set innan det 
blev förlust i andra omgången. I 
Pojkar 16 kvalade Dennis Mer-
dan med framgång. Efter tre seg-
rar i sin kvalgrupp där kvalfinalen 
vanns över Philip Lundberg Piteå 
Tk med 6-1, 6-2. I huvudtävling-
en blev det dock respass direkt 
till seedade Filip Bergevi Åhus 
Tk som besegrade Dennis med 
6-2, 6-1. 

Hanna Andersson i Flickor 16 

förlorade i kvalets första omgång.

lovande deBut av yngre gardet
I 12-års klasserna representera-
des KTK av en handfull debute-
rande spelare som i ett fall var ett 
år kort och i fyra fall två år korta i 
respektive klass. Simon Qvist, Fa-
bian Howding och Lukas Fredin 
fick alla ge sig i första omgång-
en. I Lukas fall lite snöpligt trots 
matchboll i andra set men med en 
mycket viktig lärdom i form av 
att det är svårt när man ”deppar 
ner” sig. Hermon Mikael segrade 
i första omgången via två gånger 
6-2 innan det tog stopp i andra 
omgången emot seedade Siri Vic-
torsson Trollbäckens Tk. Simon 
Johansson tog sig, trots två år till-
godo i klassen till tredje omgång-
en där det blev förlust med 2-6, 
1-6 till Kasper Pärlklo Gustavs-
bergs Tk. Dessförinnan hade Si-
mon vunnit de två inledande om-
gångarna utan setförlust.

duBBelFramgångar
I pojkdubbel 16 blev det på nytt 
JSM-guld för Morgan i par med 
Stefan Lindmark. Duon var för-
staseedad och segrade utan set-
förlust. Efter tre inledande segrar 
vanns semifinalen emot Uppsa-
la-duon Ekblom/Zetterberg med 
6-3, 6-4. Finalsegern skrevs till 

6-3, 6-2 mot Milenkovic/Wik-
berg. I Pojkdubbel 14 blev det 
JSM-silver för Gustav Hansson i 
par med Thestrup Växjö Ts. Tre 
segrar i raka set noterades inled-
ningsvis, dock efter mindre inspi-
rerande insats från de båda. Även 
semifinalen emot Regnér/Appel-
gren inleddes lite trevande innan 
segersiffrorna kunde skrivas till 
1-6, 6-1, 7-5. I en jämn final fick 
de se besegrade då Ymer i par 
med Windahl fick revansch för fi-
nalförlusten i singel och bärgade 
guldet via 6-4, 3-6, 7-5. Marcus 
Månsson i par med Serdar Bo-
jadieva Lidköping var även de 
seedade i klassen och höll den-
samma genom två inlednings-
segrar. I åttondelsfinalen mot 
SALK-duon Mridha/Jönhagen 
kom de till korta. Trots stark upp-
hämtning och vinst av det andra 
setet grusades förhoppningarna 
i skiljesetet och förlusten var ett 
faktum via 6-4, 4-6, 6-3. Jonathan 
Mikael med partner förlorade till 
Månsson/Bojadieva i första om-
gången. Simon Johansson/Lukas 
Fredin förlorade första omgången. 
De båda kämpade dock hårt och 
lyckades efter en heroisk upp-
hämtning ta matchen till skiljeset 
vilket förlorades blankt.

Fidde Bengtsson

Karlskrona 
Tennisklubb 

söker en

Klubbchef

För mer information: 
www.karlskronatk.com

Hanna Andersson. Dennis Merdan. Lukas Fredin.
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ladies challenge cuP 2009

I KTK finns det ett flertal damer som spelar tennis 
för att det är skönt, roligt och oerhört berikande för 
både kropp och själ. Några har spelat i decennier 
medan andra endast i några månader. Oavsett hur 
länge, handlar det hela om att det är ett trevligt sätt 
att umgås på.

Vi spelar i våra grupper 
och det är sällan vi utma-
nar någon annan förutom 

dem vi känner, trots att det finns 
en mängd spelsugna damer i vår 
närhet.

De senaste åren har vi damer 
funderat på om även vi ska skapa 
lite framtidshistoria inom klub-
ben, och varför inte?

Kan herrarna spela sin trärack-
et turnering borde väl vi damer 
också kunna ha en motsvarande 
form av tävling. Sagt och gjort. I 
mitten av augusti gick tävlingen 
Ladies Challenge 2009 av stapeln. 

deBut För tävlingen
Hela 15 damer var anmälda till 
årets begivenhet, vilket inte alls 
är illa eftersom det är första gång-
en vi genomför tävlingen. Det är 
meningen att alla ska kunna vara 
med i Ladies Challenge, därför 
spelas den som en dubbel. Alla 
deltagarna lottas samman och hål-
ler ihop under hela tävlingen.

Efter en kort presentation av 
tävlingsreglerna och av deltagarna 
drog spelet igång. Inom bara någ-
ra minuter var det full aktivitet på 
samtliga banor på nedre området. 

Det är mycket roligare att 
spela dubbel än 
singel. Man kän-
ner sig inte lika 
utlämnad då, 
säger en av del-
tagarna och går 
vidare till nästa 
match.

Damerna startar tradition

sPel Både ute och inne
Sammanlagt spelades det 42 
matcher under sex intensiva tim-
mar, med en kort paus för gemen-
sam lunch. Vädret bjöd på allt 
från stekande het och bländande 
sol till hällregn. Som väl var var 
vi väl förberedda och efter ihål-
lande duggregn och väderanvis-
ningar från www.yr.no beslöt vi 
att bryta utomhusspelen och flytta 
in i hallen. Det är inte var tävling 
som erbjuder spel på två typer av 
underlag! Toppen, tyckte vi alla 
och spelade vidare. Kampen om 
de åtråvärda priserna var hård 
men slutligen gick det att kora 
våra pristagare.

Vinnare: Lotta Holmgren och 

Helen Hansson  
Andra plats: Anette Hansson och 
Jeanette Thorneus  
Tredje plats: Malin Rasmusson 
och Katarina Adaktusson

En härlig dag i glada vänners 
lag – vad mer kan man begära?

träna För tradition
Så, du som inte hann komma med 
i år. Du har självklart chansen att 
vara med 2010. Börja träna, för 
nästa år kör vi en ny dubbel på 
KTK.

En gång är ingen gång, två 
gånger är… Ja, då börjar vi skriva 
historia 

Catharina Bergsell

Katarina Adaktusson och Malin 
Rasmusson taktiksnackar före en 
av matcherna.

Samling inför spelen vid Ladies 
Challenge år 2009.

Cecilia "Hia" Olsson och Anne Hjortsberg var ett av dubbelparen.

Karin Persson 
och Agneta 
Ringsby Kuleno-
vic fokuserar på 
spelet.
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BlekingemästerskaPen

Vidarsson och Lindeborg 
blev Blekingemästare 
I ett strålande solsken 
bjöd Karlskrona Ten-
nisklubb in till Bleking-
emästerskap utomhus. 
Intresset var störst i de 
yngre pojkklasserna. Det 
blev många spännande 
matcher och en hel del 
fin tennis också på flick-
sidan och bland de äldre 
spelarna.

Titeln i herrsingel gick till 
P-A. Lindeborg som vi-
sade sig vara i mycket bra 

form efter succéerna i nationella 
och internationella stortävlingar 
tidigare i år. Finalmotståndaren 
Mikael Malvebo blev aldrig något 
hot. Det blev en ren utklassnings-
seger i finalen med 6-1 6-0.

största klassen
Pojkarna i 10- och 12-årsklas-
sen, tävlingens största klasser, var 
mest entusiastiska och bjöd på 
några spännande tresetare. Båda 
klasserna dominerades av Simon 
Johansson och Simon Quist, vilka 
också möttes i de båda finaler-
na. Simon lyckades vinna båda 
matcherna och tog dessutom hem 
dubbeltiteln i PS 12-klassen i par 
med Lukas Fredin. 

Segern i PS 14-klassen gick 
som väntat till Marcus Månsson 
som visade spel på mycket hög 
nivå mot likaså storspelande Phi-
lip Bergsell. PS 16 vanns av Da-
niel Ericksson i en jämn match 
mot Jacob Jaudikt. 

damklasserna
Segern i damsingel och i FS 18-
klassen tog Veronika Vidarsson 
i en kämpamatch mot Christina 
Sjöström och senare mot Hanna 
Andersson. I den yngsta flickklas-
sen vann favoriten Hermon Mi-
kael, men hon fick slita rejält mot 
Alva Loudd som tog ett set. 

Chelsea Unger tog hem mäs-
tartitlarna i både FS 12 och i FS 
14. Hon släppte bara fyra game på 
totalt tre matcher. 

Största överraskningen bland 
flickorna blev Ida Sundås. Hon 
pressade Chelsea i FS 14 till tufft 

spel med många långa bollduel-
ler, men slutligen var det Chelsea 
som vann de avgörande bollarna. 
Ida deltog också i FS 16 där hon 
slog ut Lisa Strömblad och tog sig 
till final mot Hanna Andersson. 
En match som vände flera gånger, 
men till slut utnyttjade Hanna sin 
större rution och vann genom ett 
taktiskt genomtänkt spel med 7-5 
7-5. Hanna vann dessutom dubbel 
i FD16-klassen tillsammans med 
Anna Strömblad mot Ida Sundås 
och Alicia Linderoth.

Åskådarna njöt av det härliga 
soliga vädret och när det inte spe-
lades match roade sig de yngre 
spelarna med att leka på mini- 
tennisbanan.

Anke Unger

Ida Sundås och 
Chelsea UNger 
kämpade mot var-
andra i FS 14. Det 
blev Chelsea som 
tog hem segern.

Veronika Vidar-
sson vann dam-

singeln  och FS 18.

Simon Quist och Simon Johansson dominerade i de största klasserna.

Marcus Månsson och Philip Bergsell har gjort bra ifrån sig hela sommaren.
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wimBledon

Besök i Wimbledon
Jag och min tennisträningspartner sen 1988 och 
mycket goda vän, Niklas ”Lale” Chronvall, har sedan 
ett par år tillbaka haft en tävling som går ut på att 
först ha besökt samtliga Grand Slam-tävlingar i tennis. 

Då jag klippte Wimbledon 
redan 1995 och för ett par 
år sedan besökte Roland 

Garros i Paris kände jag att jag 
var på god väg att ta hem vinsten, 
tills jag fick reda på att Lale in-
ledde med att klippa Australian 
Open. Nåväl, denna sommar be-
stämde vi oss för att tillsammans 
ta en sväng till Wimbledon och 
som alltid börjar det med att jaga 
biljetter. 

Det är ganska krångligt att 
själv ordna biljetter till dessa ar-
rangemang. Jag valde denna gång 
att prova mig fram via Svenska 
Tennisförbundet. När jag kom 
fram till Lena Dahlkild Berggren 
så var mitt sökande över. Lena 
gjorde ett toppenjobb och ord-
nade fram kanonbiljetter åt mig 
och Lale.

Steg två var att planera upp 
själva vistelsen. Vi bestämde oss 
för att ta ”fruarna” med oss och 
lämna dem i London så att de 
fick shoppa av sig, samtidigt som 
vi gick på tennisen. Det kanske 
de uppskattar, tänkte vi, samti-
digt som det ju alltid är trevligt 
med sällskap av vackra damer på 
kvällskvisten. Vi klämde även in 
en dags ”vara social/utforska Lon-
dons sevärdheter”. Jag har tidiga-
re bott i London ett år och kunde 
ganska effektivt raska runt oss på 
16 trevliga sevärdheter på en dag.

åter till tennisen!
Vi bestämde oss för att vara där 
under första tävlingsveckan av 
två. Detta för att många ”stor-
spelare” då också spelar på de 
mindre banorna som man inte be-
höver köpa en dyr extra entrébil-
jett för att komma in på (Center-
Court, Court 1 och Court 2). Dock 
ville vi ”säkra” lite genom att ta 
en platsbiljett på Court 2. Områ-
desbiljett inklusive platsbiljett på 
Court 2, ger man 450-700 kronor 
för, lite beroende på vilken dag 
det gäller och vad kurserna står i. 
Wimbledon har dock en tradition 
som de vägrar ta bort och som är 
lite trevlig. De håller nämligen 
ganska många biljetter varje dag 
för folk som är på plats och köar. 
Att köa till Wimbledon, vilket jag 
gjorde vid mitt första besök, är en 
speciell upplevelse som är väldigt 
rolig, dock kan det vara så att själ-
va köandet tar flera timmar (jag 
stod 5 timmar i kö då).

Själva Wimbledonområdet är 
fantastiskt fint med en väldigt an-
rik miljö. Bäst beskriver man det 
kanske med ordet ”mysigt”. När 
man väl är inne på området så är 
det bara att knalla runt mellan ba-
norna och ta sig en plats och sätta 
sig och njuta. Ibland får man köa 
lite för att kunna komma fram och 
se något men det brukar det vara 
värt. De har även en gigantisk 

storbild där de sänder matcher-
na från CenterCourten. Detta be-
traktas av tusentals entusiastiska 
åskådare från gräskullen framför 
samtidigt som jordgubbar, glass 
och i vissa fall champagne (öl går 
också bra enligt egen erfarenhet) 
förtärs.

I Wimbledon spelar de på gräs, 
vilket oerhört få tävlingar erbju-
der numera. Gräset är svårt och 
dyrt att hålla i bra skick men det 
ger en väldigt speciell atmosfär. 
Vi var ju där under första veckan 
och då var gräset ”orört” och väl-
digt fint. Under tävlingens gång 
slits det mer och mer, vilket är 
förklaringen till varför det ser 
brunt och jordigt ut i slutet av täv-
lingen (vilket det är).

imPonerande returtagning
Under våra dagar i Wimbledon 
såg vi ett flertal storspelare som 
Gonzales, Del Potro, Ferrero, Ber-
dych, Wawrinka, Youzhny, San-
toro, med flera. Bland det jag blev 
mest imponerad av var Wawrin-
kas enhandsbackhand och serve-
returerna hos många spelare. På 
gräset studsar bollen iväg väldigt 
snabbt och ibland ojämnt och det 
var imponerande att se hur snabbt 
returnerarna reagerade.

Det var också kul att titta på 
träningsbanorna som finns på om-
rådet. Där tränar storspelarna om 
vart annat och kör i många fall 
samma övningar som vi kör i Ten-
nisskolan och framför allt flera 
fysövningar som vi själva kör på 
tisdagsfysen och har i våra fys-
program (!).

Wille Wilhelmsson

Karlskrona 
Tennisklubb 

söker en

Klubbchef

För mer information: 
www.karlskronatk.com
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Information om Tennisskolan 
wimBledon cheFstränaren inFormerar

Höstterminen har precis börjat och vi har placerat in 
närmare 400 små och stora spelare i vår tennisskola, 
vilket är rekordmånga. Jag tänkte i detta nummer 
informera lite om de olika kurserna vi har och skriva 
lite om vad som är på gång under terminen för res-
pektive kategori.

minitennis
För de som är 4-8 år. Vi använ-
der oss av en mjukare boll av 
skumgummi, samt olika hjälp-
medel, exempelvis ballonger, au-
tografbollar, teknikpinnar mm. 
Inriktningen här är huvudsakli-
gen koordination och bollkäns-
la på ett lekfullt sätt, samt enkel 
slagteknik. Grundprincipen är att 
ju yngre barnen är desto mer lek. 
Antalet i gruppen är max 6 st per 
tränare och planhalva.

Aktiviteter under terminen: 
Lördag 19 december kommer vi 
att ha en lekfull tävling för alla 
minitennis-elever som vill. Mer 
information om detta kommer se-
nare via hemsidan och anslags-
tavlan.

mellanBoll
För åldrarna 7-10 år. Vi använder 
normalt en boll som är 50% lång-
sammare än en vanlig boll. För de 
som hunnit lite längre använder 
vi även en boll som är 25% lång-
sammare än normalbollen. Koor-
dination, bollkänsla, slagteknik, 
bollsäkerhet, placering och rörel-
seteknik är viktiga ingredienser 
i träningen. Antalet i gruppen är 
max 9 st per hel bana och max 6 
per tränare.

Aktiviteter under terminen: 
Lördag 14 november kommer täv-
lingen ”IF SO TOUR” att anord-
nas på Rosenholm. Den 7 novem-
ber kommer en liknande tävling 
att anordnas i Växjö. 

Vi kommer också att anordna 
”Knatteserien” vid två tillfällen, 

24 oktober och 19 december.
Mer information om tävling-

arna via hemsidan och anslags-
tavlan.

vanlig tennis
För ca 9 år och uppåt. Vi använ-
der huvudsakligen vanlig boll, 
men för nybörjare och de yngre 
kan vi använda oss av en boll som 
är 25% långsammare än normal-
bollen. 

I kategorin ”vanlig tennis” 
finns både nybörjargrupper och 
fortsättningsgrupper.

I nybörjargrupperna lär vi ten-
nis från grunden, inklusive regel-
kunskap. I fortsättningsgrupperna 
anpassas träningen mycket efter 
gruppens ambition och färdighet.

Antalet i gruppen är max 6 st 
per bana eller max 8 st på två ba-
nor (med en tränare).

Aktiviteter under terminen: 
Extas-lördagar, innebärande 
matchträning under sociala for-
mer. Håll koll på hemsidan och 
anslagstavlan, där står det när det 
blir av. Tennisskoletävling lördag 
19 december.

vuxentennis
Vi har både nybörjarkurser och 
fortsättningskurser för vuxna.

Nybörjarkurserna består av 
max 6 st spelare per bana och trä-
nare. Här lär vi oss tennis från 
grunden, inklusive regelkunskap.

Fortsättningskurserna tränar 
ofta i block, dvs. större grupper 
som använder flera banor. Maxan-
talet per bana är 4 st och maxan-

talet per tränare är 8 st. Här kör 
vi mycket spelövningar, ofta med 
poäng, samt matchspel. 

Aktiviteter under terminen: 
Juldubbel 18 december, motions-
dubbel och motions-KM, håll ut-
kik på anslagstavla och hemsidan, 
information anslås.

utökad träning – 
intressegruPP
För de som vill träna två timmar 
i veckan kan man anmäla sitt in-
tresse till oss. Finns det plats i yt-
terligare någon lämplig grupp, så 
får man träna två timmar i veckan. 
Enda kriteriet för att bli uttagen 
till detta är att man visar intresse 
och engagemang på träningarna.

tävlingsgruPPerna a och B
För de som vill satsa på tävlings-

tennis finns möjlighet att bli utta-
gen till dessa grupper. TG A tränar 
fyra timmar i veckan plus fysträ-
ning och TG B tränar tre timmar 
plus fys. Det ingår en del förmå-
ner, men också krav för de som 
blir uttagna, bla aktivt tävlande 
och träning på egen hand. Mer om 
detta står på vår hemsida. 

tävlingsgruPPerna a och B 
Framtid
En satsning på intresserade och 
talangfulla killar och tjejer mellan 
9-12 år. Upplägg och kriterier lik-
nar det för TG A och TG B, men 
är mer anpassat till de yngre. Ut-
tagning sker av tränarna.

elitgruPP
För elitsatsande ungdomar, som 
tillhör Sverige-eliten i sina ålders-
klasser. Upplägget är individan-
passat med mycket tennis och fys, 
både på egen hand och under trä-
nares ledning.

För aktiviteter för Elit o täv-
lingsgrupperna hänvisas till vår 
hemsida eller anslagstavlan.

Hör gärna av er om ni har frå-
gor angående aktiviteter eller annat

Daniel Brodén

För anmälan till tennis-
skolan eller övriga Frå-
gor, kontakta tränarna: 

Daniel Brodén
daniel@karlskronatk.com
0768-86 71 04

Johan “Wille” Wilhelmsson
wille@karlskronatk.com
0768-86 71 05

Fredrik “Fidde” Bengtsson
0705-49 28 62

www.karlskronatk.com

Daniel välkomnar alla in till en 
härlig hösttermin.
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