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Många segrare 
i höstens stora 
tävlingsutbud

Fr. v. Chelsea Unger, Hermon Mikael och Philip Bergsell.

Morgan Edbergsstipendiat igen

Pirres Pokal, Lotto Cup, Halloween Cup, Investor Cup,  Sparbanken Open, 
Handelsbanken Cup bara för att nämna några av alla tävlingar som våra 
duktiga tävlingsjuniorer har deltagit i. Med mycket gott resultat.

Gustav Hansson.

Morgan Johansson.
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Richard Petersson, Tommy Gustavsson,
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Senior Ännu ej beslutade
Junior Ännu ej beslutade
Familj Ännu ej beslutade

Fysträning

Annan verksamhet 
i hallen i form av 
fysträning.

Simon, Jonathan 
och Lukas är några 
av alla juniorer i täv-
lingsgruppen som 
tränar hela kroppen 
på fysträningen en 
gång i veckan. 
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ordFöranden har ordet

Michael Malvebo

Tack alla för ett fint 2009
När jag nu i slutet av november skriver i detta jul-
nummer och inser att det är årets sista nummer så 
tänker jag tillbaka på året som snart gått…och det 
är många fina minnen.  I årets tre tidigare nummer 
av Fördel har jag lyft fram många fina tävlingspresta-
tioner, rekrytering av tränare och pågående rekryte-
ring av klubbchef och en fantastisk årsfest 2009 med 
nytt deltagarrekord.  I detta sista nummer för året vill 
jag hylla vår fantastiska personal, både avlönad och 
ideell.

alla ni som ställer uPP ideellt 
Visste ni att vi har ett proffs som 
hjälper våra juniorer med fys-
träning…helt ideellt! En mycket 
viktig del av tennisträning är just 
fysträningen, inte bara för att bli 
starkare utan kanske främst för att 
förebygga skador. Här har klub-
ben förmånen att få hjälp av Jan 
Preutz som till vardags driver en 
naprapatpraktik. Jan lägger delar 
av sin fritid på att ta ansvar för 
klubbens fysträning. Stort tack till 
dig Jan.

Vidare har tränare och elitju-
niorer förmånen att få ta del av 
Torsten Hanssons mentala coach-
ning. Torsten är en mycket välme-
riterad mental coach som har flera 
kända landslagsprofiler i sitt stall. 
Den mentala styrkan och förmå-
gan att fokusera är oftast avgö-
rande i jämna tennismatcher. Vi 

är mycket tacksamma för ditt stöd 
Torsten.

Calle Hageskog (bl.a. f.d. Da-
vis Cup kapten) har många gånger 
ställt upp för KTK. Nu senast har 
han vid två tillfällen under no-
vember träffat oss för att coacha 
styrelsen, tränare, elitjuniorer och 
dess föräldrar i alternativa vägar/
strategier för att tennisspelare ska 
nå den absoluta toppen, och detta 
gör han helt ideellt. Här har vi 
egentligen fått ett kvitto på att trä-
narnas upplägg och strategi är helt 
rätt. Stort tack Calle för din tid.

Denna helg spelade mina barn 
tennisskoletävling tillsammans 
med 20 andra barn. Ett under-
bart upplägg med tiebreakmat-
cher där alla barn dessutom ska 
ha med sig minst en förälder. Här 
är det 100 % uppslutning från er 
föräldrar vars uppgift är att hjälpa 

till på alla banor med att döma 
matcher. Alla verkar ha roligt och 
alla barn går hem lyckliga med ett 
pris runt halsen. Hjärtligt tack till 
våra ideellt ansvariga tävlingsle-
dare Annette Hansson och Hasse 
Johansson som gör denna åter-
kommande tävlings-
form till en succé.

Sist, men inte 
minst, vill jag 
ge en stor 
eloge för 
all den tid 
som Gert 
Friberg 
och Lotta 
Ivarsson 
lägger ned 
på denna 
tidning 
Fördel. Utan 
er ideella in-
sats hade vi 
inte haft glädjen 
att läsa dessa fyra 
nummer om året. Stort 
tack för Er insats.

Personal 
Under november och december 
intervjuar vi slutkandidater till 
tjänsten som klubbchef och jag 
räknar med att under januari med-
dela vem vår klubbchef blir.

Tack till personal i kafeteria, 
reception och shop (Kjell, Ric-
hard, Theo, Tommy, Pernilla & 
Erland) som servar våra medlem-
mar med allt från goda frallor & 
kaffe till nysträngade racketar och 
nystädade lokaler och Christer 
som för en liten peng ställer upp 
och sköter ekonomi och bokfö-
ring.  

Jag vill speciellt lyfta Kjell 
Fridlunds insatser under 2009.  
Kjell ansvarar för personalen och 
driften av Karlskrona Racketser-
vice (shop, kafeteria & reception).  
Ni ser honom i regel under dag-
tid, men de senaste månaderna har 
han själv ryckt in vid sjukskriv-
ningar och tävlingar då det krävs 
extra kraft. Många helger har han 
jobbat från tidig morgon till sen 
kväll. Han gör det för att han äls-
kar att vara bland er medlemmar 
och serva er. Vad vore KTK utan 
sådana eldsjälar… Stort tack till 
dig Kjell.

Varje framgång som våra ju-
niorer har på och utanför tennis-
banorna (och det har varit många i 
år) ligger det mycket engagemang 
och kloka tankar bakom från våra 
tränare Daniel, Wille och Fidde, 
tillsammans med alla hjälptränare.  

Härligt jobbat och tack till Er alla.   

tennisFramgångar
Som vanligt har vi många ten-
nisframgångar som ni kan läsa 
mer om i detta nummer. Speciellt 

grattis till stora framgångar 
i tävlingar denna pe-

riod: Morgan Jo-
hansson i Asien 

och fantastiska 
Edbergsti-
pendium för 
andra året 
i rad, Her-
mon Mi-
kael (Hal-
loween 
Cup), 
Chel-

sea Unger 
(Kristian-

stad o In-
vestor Cup), 

Dennis Merdan 
(Värnamo), Philip 

Bergsell (Kristianstad), 
Simon Johansson (Lotto Cup och 
Kristianstad), Simon Quist (Kris-
tianstad) och Gustav Hansson 
(Pirres Pokal).

Glöm inte läsa den fina arti-
keln om Morgan & Gustav i se-
naste numret av Svenska Ten-
nismagasinet. För er som inte 
prenumererar på tidningen så 
finns den att läsa även i tennishal-
len. Gå in på vår hemsida www.
karlskronatk.com om ni vill veta 
mer om hur ni kan prenumerera. 
Gå gärna regelbundet in på vår 
hemsida där ni hittar mycket in-
formation om aktuella händelser 
i klubben.  

Vår ekonomi för 2009 ser ut 
att klara sig enligt budget. Mer 
om detta på Årsmötet den 13 fe-
bruari.

Jag önskar er alla en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt År och 
jag hoppas få se många, många av 
er på Årsfesten som går av stapeln 
13 februari.

Kjell Fridlund, en av KTK:s alla eldsjälar.
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Pirres Pokal 2009

Tävlingen är en regionlags-
turnering för pojkar 14 år 

där varje lagmatch består av fyra 
singlar och två dubblar, varav de 
två gruppvinnande regionlagen 
slutligen får göra upp om Pir-

res Pokal under finalhelgen av If 
Stockholm Open.

marcus och gustav
De 7 regionerna i Sverige kom till 
Karlskrona med 6 spelare vardera 

i lagen. Eftersom Karlskrona TK, 
som tillhör Region Syd, arrang-
erade tävlingen fick Region Syd 
ha ett extra lag med. Således var 
8 lag och runt 50 av landets bästa 
14-åringar på plats i hallen.

Region Syd vann Pirres Pokal
Gustav Hansson (i vit skjorta) fanns med i det vinnande laget och spelade andrasingel och dubbel.

BLEKINGE LÄNS TIDNING

Helgen den 2–4 oktober, 
spelades tuneringen 
Pirres Pokal på Telenor 
Arena Karlskrona. 
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Pirres Pokal

Tränarsymposiet 2009
Årets tränarsymposium 
huserade i Kungliga  
Tennishallen i Stock-
holm samtidigt som 
ATP-tävlingen If Stock-
holm Open drog igång. 

Jag och Daniel drog iväg på 
morgonkvisten (04.00) med 

Patrik ”Mr Karlshamn” Petters-
son, muntert pratandes tennisvete-
raner, i baksätet. I Stockholm slöt 
Fredrik Bengtsson upp. 

tre dagars symPosium
Symposiet pågick under tre in-
tensiva dagar och årets program 
bestod av en blandning av förelä-
sare, både från tennisen och andra 
verksamhetsområden. Den nya 
programpunkten ”Titta på tennis i 
världsklass” som började sen ef-
termiddag om dagarna var extra 
uppskattad.

På måndagen pratade Johan 
Plate en hel del om idrottspsyko-
logi i allmänhet men också ten-
nisspecifik idrottspsykologi vilket 
var mycket intressant. 

Vi fick även med oss en bok av 
bland annat Plate med tips på me-

toder för mental träning.

mental rådgivning
Tisdagen inleddes av Virpi Plates 
intressanta presentation om men-
tal rådgivning, hur viktig kommu-
nikationen är och hur den kan ut-
föras. Symposiets höjdpunkt kom 
dock efter lunch då Carl-Axel 
Hageskog fick många att tänka till 
lite extra om vad ett framgångs-

Karlskronas Gustav Hans-
son var med i Syd 1 och Marcus 
Månsson i Syd 2. Båda gjorde 
fina insatser för sina lag; Gustav 
vann alla matcher han deltog i och 
Marcus gjorde likaså förutom en 

dubbel där han mötte just Gustav.
När tävlingen var avslutad och 

72 matcher var spelade stod Syd 1 
(med Gustav i laget) som segrare 
i Pool A och vinnare av Pool B 
blev Väst. Alla matchresultat finns 

att läsa på vår hemsida. 
I finalen i Stockholm medver-

kade Gustav stort till finalsegern 
över Väst genom seger i både 
singeln (Daniel Appelgren 6-1, 
6-1) och dubbeln.

Slutresultatet skrevs dock till 
3-3 i matcher och avgjordes via 
setkvot där Syd 1 drog det längsta 
strået.

Wille

Region Syds lag 2 med Marcus Månsson i laget längst till höger.

rikt ledarskap egentligen är.
Under onsdagen fick vi bl.a. 

lite utvärderingar från de Base 
Camp som Svenska Tennisför-
bundet anordnat och som några 
av våra spelare (Morgan, Gustav, 
Marcus) deltagit i.

Framtida Besök?
Henrik Ekersund på Svenska Ten-
nisförbundet höll i symposiet och 

Daniel och Wille med sina adepter.

summerade ihop det hela på ett 
bra sätt innan det var dags för 
hemfärd. Extra trevligt var det att 
höra Ekersund tala gott om Karls-
krona Tennisklubbs verksamhet 
och hans hopp om att kunna kom-
ma ner och hälsa på oss, något vi 
verkligen ser fram emot.

Wille
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investor cuP 209

Chelsea tog andrapriset 
med Investor Cup laget 
Tennis Syd i Stockholm

Efter en långhelg full med tennis i Söderhamn stod det klart att laget Tennis 
Syd, flickor 12, i Investor Cup slog ut Tennis Norr, Tennis Väst och Tennis Mitt 
med övertygande siffror och kvalificerade sig därmed till final i Stockholm. 

Lagets sex spelare hade ett tufft 
program med väckning kl. 

5.30, uppvärmning kl. 6.00 och 
matcher dagen igenom. För Chel-
sea Unger, Karlskrona TK, var 
det första gången hon blev utta-

Lilla sportspegeln var på plats och 
filmade under finalen i Stockholm. 
Sedan fick tjejerna intervjua sig 
själva. På bilden: Emma (med 
mikrofon), Chelsea och Kajsa i 
Kungliga Tennishallen.

gen som representant för region 
Syd tillsammans med Sverigeet-
tan Kajsa Rinaldo Persson (Växjö 
TS), Sverigetvåan Emma Milice-
vic (Tabergsdalens TK) samt Ida 
Jarlskog (ATL), Fredrika Regnér 

(Smålandsstenars TK) och Josep-
hine ”Jossan” Strandfors (Kungs-
backa TK). Det spelades fyra 
singlar och två dubblar mot varje 
lag. Eftersom Chelsea var lägst 
rankad bland kompisarna skulle 

hon spela i andradubbeln.

coachen nöjd
Slutresultatet blev 6-0 mot Norr, 
5-1 mot Väst och 5-1 mot Mitt. 
Chelsea förlorade en dubbel men 
lyckades vinna sina två andra 
dubblar i par med ”Jossan”, va-
rav den sista, mot tävlingens svå-
raste motståndare, Tennis Mitt, 
blev riktigt tuff och slutade med 
siffrorna 4-6, 6-4, 10-8. Coachen 
Christer Sjöö var i alla fall nöjd 
med tjejernas insats och bedömde 
att de i många fall presterade på 
sin maximala förmåga. 

Finalhelg
Under If Stockholm Opens final-
helg åkte laget till Stockholm för 
att spela slutspel mot finalmot-
ståndaren region Stockholm i 
Kungliga Tennishallen. Nerverna 
sattes verkligen på spänn. Dubb-
larna skulle bli helt avgörande 
då det efter singlarna stod 2-2. 
Chelsea, som visade bra inställ-
ning under inbollningen, skulle 
spela förstadubbeln denna gången 
tillsammans med Kajsa Rinaldo-
Persson mot Stockholms Isabelle 
Entenza och Tanja Björklund. De 
kämpade mycket bra ihop och 
lyckades vinna med 6-4, 6-4. Dä-
remot förlorade Syds andradub-
bel. Det blev alltså tre lika, men 
tyvärr med ett sets underläge för 
region Syd. 

Lilla Sportspegeln filmade och 
intervjuade under de avslutande 
dubblarna och så gick det även att 
se några av Chelseas attackslag 
vid nätet på TV.

Anke Unger

Lag tennis syd med Chelsea Unger, Emma Milicevic, Kajsa Rinaldo-Persson (övre rad), Fredrika Regnér, Ida Jarl-
skog och Josefine Strandfors. Bilden togs under gruppspelet i Söderhamn.



Fördel 4.2009     www.kar l sk ronatk . com  7

KTK:s sverigeetta Morgan 
Johansson har på nytt utsetts till 
Stefan Edberg-stipendiat, denna 
gång i 16-års klassen. Stipendiet 
är indelat i två delar där Morgan 

Morgan Edbergstipendiat igen 

tävlingsnotiser

svenska tennisserierna inomhus 2009-10
Seniordamerna spelar i div 2 och 
herrarna i div 3, Syd. Båda lagen 
har haft problem med att få 
ihop fullt lag till alla matcherna 
vilket medfört vissa enkla match-
förluster. Damerna har hittills 
spelat tre seriematcher och har 
tyvärr åkt på 0-4 förluster i alla 
tre. Elina Lindeborg, Rebecka 
Petersson, Veronica Vidarsson 
och Hanna Andersson har varit 
med i laget.

Herrarna ligger i delad serie-

Fotograf: Bildbyrån

får 20 000 kr till sin fortsatta 
tennissatsning och KTK erhåller 
10 000 kr till sin ungdomssats-
ning. Årets övriga stipendiater är 
Ellen Allgurin Värnamo Tk (F16) 

samt 14-års duon Elias Ymer, 
Skara TK, och Caroline Kållberg, 
Södertälje-Pershagens TK. 
Stipendieutdelningen ägde rum 
under Stockholm Open. Morgan 

var vid detta tillfälle i Malaysia 
och spelade ITF-tävling så lille-
bror Simon fick hoppa in och ta 
emot checken. Vilken upplevelse 
det var för honom!

ledning efter hittills spelade tre 
matcher. Bland annat besegrade 
man Växjö med hela 4-0. I laget 
har följande spelare medver-
kat: Micke Sandström, Morgan 
Johansson, Gustav Hansson, Renato 
Maracic och Marcus Månsson.

H35-laget har bara spelat en 
match vid Fördels presslägg-
ning och fick där storstryk mot 
Lomma-Bjärred med 0-4. Mattias 
Lundgren är ankare i laget. H45-
laget har spelat två matcher och 

har inkasserat två klara vinster 
med 4-0. KTK har ett mycket 
starkt lag i denna veteranse-
rien och kommer säkert att 
kunna slåss om SM-medaljerna 
vad det lider. I laget spelar P-A 
Lindeborg, Michael Malvebo och 
Stefan Bengtsson.

H65-laget med Staffan 
Zimmerman och Kalevi Conrad 
ligger i serietopp efter två vin-
ster och har stor chans att ligga 
kvar i täten när seriespelet avslu-

tas nästa år. Först seger mot ATL 
och därefter seger mot LUGI, 
båda lagen är från Lund. I båda 
matcherna vann Kalevi och 
Staffan singlarna, men förlorade 
båda dubblarna, dvs. seger med 
2-1 i båda matcherna. Speciellt 
segern mot LUGI var oväntad. 
Staffan vann över Cay Sollin, 
som är rankad åtta i Sverige i 
H65, och Kalevi vann över Lars 
Borgqvist som är betydligt högre 
rankad än Kalevi.
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lotto cuP 2009

Tävlingen Lotto Cup 2009 spelade på Telenor Arena 
Karlskrona 16-18 oktober. Deltagarrekordet slogs 
igen och i år var det nära 100 spelare som gjorde 
upp i 8 klasser.

Flicksingel 10
Hermon Mikael spelade i Pool 1 
och med mycket säkert baslinje-
spel kunde hon vinna sin pool. 
Hermon tappade endast ett game 
under poolspelet, mycket impo-
nerande.

Alva Loudd inledde med en fin 
vinst i Pool 2 men efter en sväng-
ig och välspelad match i poolfina-
len mot Nadine Lindén Malm-
berg, Påvelund, fick hon tyvärr ge 
sig med 7-5, 7-5.

Tilda Loudd spelade i Pool 
3 och inledde också med en fin 
vinst. I poolfinalen blev det dock 
lite väl svårt mot Astrid Brodén, 
Växjö TS som hade bra tryck och 
längd på grundslagen.

I slutspelet tog sig Hermon vi-

dare till final där just Astrid Bro-
dén stod för motståndet.

Hermon inledde bra och vå-
gade trycka till bollen. Detta i 
kombination med ett bra fotar-
bete och således få missar gjorde 
att hon vann första set med 6-3. 
I andra set drog Hermon ner på 
tempot något vilket passade den 
säkra Astrid väl. Det blev många 
långa gastkramande dueller som 
Astrid vann flest av och kunde 
vinna andra set med 6-4. I avgö-
rande matchtiebreak var det jämnt 
fram till mitten då nerverna inte 
bara syntes på plan utan även på 
vissa håll på läktaren. Astrid var 
dock den kallaste av de två på ba-
nan och kunde dra iväg och vinna 
matchen med 10-6.

Pojksingel 10
I Pool 1 spelade Karlskronas Tin-
tin Ågren och Viktor Andersson. 
Båda presterade bra men det var 
Tintin som efter bl.a. en gastkra-
mande 3-setare mot William Ro-
sengren, Växjö TS, tog sig vidare 
till slutspel.

I Pool 3 hade Simon Johansson 
inga större problem att avancera 
till slutspel efter att ha spelat bra 
kombinerat med lite väl lugnt.

I Pool 4 var det en impone-
rande Simon Quist som tog sig 
vidare. Simon, som flera andra av 
våra spelare, spelade väldigt bra 
i början av sin match men när det 
börjar dra ihop sig så drog han 
ner på tempot och mer eller min-
dre släppte in motståndaren mer 
i matchen. Att våga driva vidare 
och ligga på är något vi ska träna 
vidare på!

I Pool 5 stred Lukas Fredin 
tappert och spelade mycket bra 
och offensivt spel. Dock fick Lu-
kas ge sig i poolfinalen mot Alex 
Helmersson, Växjö TS, med 

skrämmande jämna 7-6, 7-6.
I slutspelet vann Simon Quist 

över Tintin Ågren i en jämn 
match med 4-6, 6-2, 10-2.

Simon Johansson spelade sta-
bilt och verkade äntligen riktigt 
koncentrerad på banan när han 
vann sin semifinal över Alex Hel-
mersson, Växjö TS med 6-3, 6-4.

Simon Quist fick ge sig i sin 
semifinal mot Hugo Regnér, dock 
inte utan att ha kämpat på riktigt 
bra, speciellt i andra set. Matchen 
slutade 6-2, 7-6 till Regnér.

I finalen spelade Simon Jo-
hansson riktigt bra med bra längd 
och tryck på grundslagen. Foku-
seringen var äntligen föredömlig 
och fotarbetet bra. Detta lönade 
sig så pass att Simon kunde bese-
gra Regnér med 6-4, 6-2 och såle-
des vinna hela klassen!

Flicksingel 12
Amanda Porshammar fick tyvärr 
ge sig i första matchen mot Julia 
Vessby, Westerviks TK, efter lite 
avvaktande spel av Amanda som 

Lotto Cup 2009 avgjord
Lyckliga pristagare i Lotto Cup 2009. Fr. v. Hermon Mikael och Simon Johansson.
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Lotto Cup 2009 • Morgan på resa

annars gillar att trycka till bol-
len. Fotarbetet är nyckeln till att 
kunna göra detta och det fick inte 
Amanda igång.

Chelsea Unger tog sig enkelt 
vidare till kvartsfinal där Emma 
Andersson, Växjö TS blev för 
svår. Chelsea kom inte riktigt upp 
i normal form men det var inte 
heller lätt mot en bra spelande 
Andersson som kunde vinna med 
6-1, 6-1.

Pojksingel 12
Fabian Howding inledde klassen 
med en riktig kämpainsats mot Jo-
han Alsteryd, Westerviks TK, som 
han besegrade med 6-0, 5-7, 6-1. 
Fabian sätter bra fart på bollen 
och försöker flitigt gå fram i ba-
nan vid lägen för att avgöra. Detta 
är svårt men Fabian blir bättre och 
bättre på det.

Alexander Westerberg fick ty-
värr ge sig mot Kalmar TK’s Lu-
cas Hellberg. Alexander kämpar 
på bra från bakplan och har fina 
säkra slag, tyvärr saknas lite tryck 
i slagen.

Daniel Eriksson fick ge sig 
mot David Lindahl, Växjö TS och 
Noah Kulenovic blev besegrad av 
segraren i klassen Johan Finnhult, 
Växjö TS.

10 års-killarna Simon Quist 
och Simon Johansson avancerade 
så långt att de fick möta varandra 
i kvartsfinalen där Simon Johans-
son efter stabilt spel kunde vinna 
med 6-1, 6-1. Simon Johansson 
fick sen ge sig i semifinalen mot 
Lukas Lindén-Malmberg, Påve-
lund, efter en gastkramande match 
som slutade 6-1, 1-6, 6-4.

Flicksingel 14
Nellie Carleke och Alicia Linde-
roth ställdes i sina första match-
er mot slutsegrarinnan Fredrika 
Regnér, Smålandsstenars TK. 
Nellie var den som ändå lyckades 
hota Fredrika något men fick ge 
sig med 6-1, 6-4. På undre halvan 
dundrade Chelsea Unger fram 
som en ångvält. Med mycket re-
vanschsug från F12-klassen inled-
de hon med att slå ut andraseed-
ade Stephanie D’Cruz med 6-4, 
6-4 varav Ida Sundås, Ronneby 
TK, var näst på tur. Ida kämpade 
dock på tappert med lugnt och sä-
kert baslinjespel. Chelsea vann till 
slut med 7-6, 6-4. Mot Fredrika 
Regnér i finalen hade Chelsea inte 
mycket krafter kvar och kanske 
lite väl stor respekt för motstån-
daren, men kämpade på bra ändå. 
Fredrika vann dock med 6-2, 6-1.

Pojksingel 14
Axel Karlsson, Daniel Eriksson 
och Jonathan Mikael fick tyvärr 
ge sig i sina inledande matcher 
men kämpade på bra. Det krävs 
dock lite mer ”go” och fart i föt-
terna för att hänga med i den här 
åldersklassen. En som verkli-

gen hade fart på fötterna var Phi-
lip Bergsell som inledde med att 
”nolla” (6-0, 6-0) Gustav Lind-
vall, Westerviks TK, och av bara 
farten även Johan Finnhult, Växjö 
TS. I semifinalen mötte Philip ru-
tinerade och förstaseedade Alex-
ander Regnér, Smålandsstenars 
TK, och inledde även här starkt 
och vann första set. Regnér öka-
de dock tempot en aning i andra 
set samtidigt som Philip succes-
sivt tappade farten i sitt fotar-
bete vilket ledde till att Regnér 
kunde vända och vinna med 4-6, 
6-0, 6-2. Med lite mer matchvana 
och fys, som vi vet Philip satsar 
hårt på nu, är vi övertygade om 
att Philip definitivt har mycket att 
uträtta på den här nivån! Regnér 
vann sen klassen.

Flicksingel 16
Av våra fyra tjejer som deltog 
i F16 (Anna Strömblad, Lisa 
Strömblad, Hanna Andersson och 
Alicia Linderoth) var det endast 
Lisa som tog sig vidare till semi-
final genom att besegra Hanna 
Andersson i en tuff tresetare som 
slutade 4-6, 6-3, 6-2. Mot Sandra 
Thour, Växjö TS, höll dock inte 
Lisas säkra spel utan hon föll med 
6-1, 6-0.

Pojksingel 16
Marcus Månsson och Gustav 
Hansson deltog i denna klass. 
Gustav fick tyvärr lämna W.O. 
efter första matchen på grund av 
skada. Marcus inledde med att 
spela ut Marcus Theander, Växjö 
TS, med hela 6-1, 6-1 och ställ-
des sen mot kämpen och första-
seedade Rasmus Gunnarsson, 
Smålandsstenars TK. Efter en bra 
inledning med ett ”breake” till 
Marcus så gick luften ur lite när 
Gunnarsson kämpade in de mest 
otroliga bollar. En något stres-
sad Marcus började missa lite lä-
gen samtidigt som Gunnarsson 
knöt ihop påsen och ökade tem-
pot i matchen. Gunnarsson vann 
matchen med 6-2, 6-2 och sen 
också hela klassen.

summerat
Vi tränare tycker att många av 
våra spelare har gått framåt, spe-
ciellt med attityden på banan och 
det ytterst viktiga fotarbetet. Man 
kan nästan se på resultaten hur 
bra fotarbetet har varit. Det äldre 
tjejgänget spelar ofta bra mot var-
andra, men när det kommer in 
spelare utifrån ser det ut lite som 
de tappar självförtroendet istäl-
let för att bli extra taggade att visa 
vad de kan. Vi har ett bra gäng i 
10 och 12 års-klasserna som bör-
jar bli rutinerade i tävlingssam-
manhang vilket märks tydligt på 
banan.

Wille

Bästa resan 
i mitt liv

Resan tog sammanlagt 18 tim-
mar så man var ganska seg i 

benen under de första träningspas-
sen. Vi tränade ungefär 3-4 dagar 
innan tävlingen började. Jag för-
lorade andra omgången mot Her-
nus Peters från Sydafrika. Honom 
hade jag på träningen under den 
tredje dagen slagit med 7-5. Jag 
kände ändå att jag klarade värmen 
ganska bra den första veckan.

Bra med skugga
Vecka två var vi också i Malaysia 
fast på annan ort. Jag gjorde en 
av mina bästa turneringar någon-
sin och gick till final i en grade 
3-turnering. Jag förlorade ännu en 
gång mot Hernus Peters, som var 
förstaseedad. Under turneringen 
var vi för det mesta tvungna att 
hålla oss i skuggan för att spara 
alla krafter till matcherna, men 
sedan när vi hade åkt ut så låg vi 
och pressade en hel del vid poolen 
på hotellet. 

Under vecka tre var vi i Bang-
kok. Den tredje tävlingen var en 
grade 2 som jag hade lite för låg 
ranking för att ens komma in i 
kvalet, så för mig blev det ingen 
tävling där. Men det gjorde inget 

eftersom min final i Malaysia spe-
lades samtidigt som kvalet avgjor-
des i Bangkok.  

lyxhotell
Vecka fyra i Bangkok. Nima Ma-
dani, coachen Johan Kareld och 
jag bestämde att vi skulle byta 
hotell till ett som låg lite mera 
centralt. Shang ri la hotel, som 
är Thailands näst finaste hotell, 
låg precis vid floden som rinner 
genom staden. Vi hade tennisba-
nor vid hotellet och kunde träna 
där innan turneringen i ungefär 
fyra dagar. Vi passade också på 
att kolla in stan lite grann och vi 
var bland annat på MBK som är 
Bangkoks största köpcentrum. 

Fokus På Framtiden
Den här månaden i Asien har varit 
det bästa i mitt liv och jag kom-
mer aldrig att glömma denna resa! 
Nu är det skönt att vara hemma 
ett tag och träna på hemmaplan, 
sedan ska jag träna på Catella 
akademin och vid nyår så ska jag 
spela SALK-open och SALK- 
ITF. 

Morgan

Under vecka ett skulle vi till Malaysia. Vi flög Stock-
holm-Amsterdam och sedan Amsterdam- Kuala 
Lumpur i 12 timmar. Slutligen buss till Ipoh där 
tävlingen gick.

Morgan Johansson.



ASFALT & BETONG SYD
VAMBÅSA, 0455 - 447 00
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halloween cuP 2009

Årets upplaga av dygnet runt-tävlingen Halloween 
Cup spelades på GLTK i Göteborg mellan den 30 
oktober till 1 november.

Hermon vann i Göteborg

I år åkte jag upp med Ante och 
12 spelare. På plats mötte Fred-

rik Bengtsson upp oss.

PoolsPel ger många matcher
Tävlingen är upplagd så att ett 
poolspel gör klart vilka som tar 
sig vidare till slutspel, detta är 
bra för våra spelare då de får flera 
matcher oavsett hur det går samt 
för oss tränare som kan titta på 
matcherna och prata lite med våra 
spelare vad de gjorde bra och vad 
de kan förbättra till nästa match. 
Totalt spelade våra spelare 50 
matcher (vi vann 28 av dom) så vi 
tränare har gott om anteckningar 
för att fortsätta lägga upp en bra 
träning här hemma i Karlskrona.

Jag tycker samtliga av våra 
spelare skötta sig både på och ut-
anför banan. De flesta fick också 
vinna en eller ett par matcher. De 
som gick vidare till slutspel från 
sina pooler var Simon Quist, Si-
mon Johansson och Hermon Mi-
kael.

simon gånger två
Simon Quist inledde Pojksing-
el 10-slutspelet mot Jonas 
Haddad (Ullevi TK). En svår-
väckt (matchen började 07.00 
på söndagsmorgonen) Simon 
kunde inte riktigt komma 
upp i helvaken form men 
kämpade tappert på. Had-
dad vann dock matchen med 
6-4, 6-4.

Simon Johansson blev 
framflyttad i slutspelet och 
ställdes även han mot Jonas 
Haddad (Ullevi TK) i sin för-
sta match. En svängig match 
där Simon visade tecken på bra 
koncentration i början och slutet 
ledde till en vinst med 7-5, 6-3. 
I semifinalen ställdes Simon mot 
Philip Sandh (Vetlanda TK), en 
bra spelare som hade hårda men 
stabila grundslag men också bra 
volley. Simon kämpade på bra 
och inledningsvis var det mycket 
jämnt både i spelet och i resulta-
tet. Tyvärr rann siffrorna iväg lite 

och Simon fick se sig besegrad, 
trots bra kämpatag, med 6-4, 6-3.

säkert grundsPel gav vinst
Hermon Mikael imponerade täv-
lingen igenom. Trots en väldigt 
avslappnad attityd på banan vi-
sade hon fint kämpaglöd och 
moget spel i bollduellerna. Hon 
använde också friskt sitt nya va-
pen – stoppbollar – med oftast 
lysande resultat. I kvartsfina-
len ställdes Hermon mot Sofija 
Rajkovic (Gothia Tennis) som 
inte hade något som hotade 
Hermons kanonspel. 6-2, 6-2 
slutade matchen och samma 
siffror vann även Hermon se-
mifinalen med mot Katarina 
Sasaroga (Ullevi TK). I finalen 
väntade Alexandra Jonasson 
(Gothia Tennis). Jonasson var 
en hårtslående tjej som tog i så 
hon nästan sprack. Detta hade 
Hermon stundtals problem med 

men kunde gång på gång utnyttja 
sitt säkra grundspel kombinerat 
med finurliga stoppbollar som fick 
Jonasson att tappa rytmen. Efter 
en välspelad och relativt jämn fi-
nal kunde Hermon slutliga ta hem 
segern med 6-4, 6-4 och lyfta se-
gerbucklan!

Wille

……Birgitta Larsson som spe-
lar tennis i KTK sedan cirka 
fem år tillbaka. Till vardags job-
bar Birgitta med fakturering och 
bokföring på företaget Creab i 
Karlskrona. Hon bor på Verkö till-
sammans med sin familj, man och 
två barn. Sedan något år tillbaka 
har Birgitta och hennes man ett 
annorlunda och spännande pro-
jekt på gång. De har byggt två nya 
hus i Thailand på ön Koh Samui. 
Husen, som har fyra lägenheter 
vardera, ligger i bergen på norra 
delen, med endast tio minuters 
bilresa till Chaweng beach. Fast-
igheterna blir i dagarna helt fär-
digställda och i skrivande stund 

Hallå Där… finns två treor fortfarande lediga 
– och både att köpa eller att hyra 
kan diskuteras.

 
Hur började du?
– Det var sonen Tim som bör-
jade spela och tävla. Jag tyckte 
att det såg så roligt ut så jag an-
mälde mig själv till tennisskolan 
för vuxna. Sonen har numera slu-
tat att spela, men jag kommer att 
fortsätta!  

Hur ofta spelar du?
– Jag spelar eller tränar ungefär 
tre gånger i veckan.

Vad är bäst med tennis?
– Man blir så glad av att träffa 
kompisar! Och så får man bra 
motion också.

Fem snaBBa till Birgitta:
 

 Grus   Matta 

 Forehand  Backhand

 Singel   Dubbel

 Attackspel  Basspel

 Nadal  Federer



 







kom och titta På:

6th gentlemen douBles woodie challenge
telenor arena karlskrona, måndagen den 28/12. 
start kl 11.30, Final ca 1800.
endast träracketar tillåtna. 
vit klädsel, inkl. tennisskjorta med krage.

Hermon Mikael stoltserar med 
sin välförtjänta pokal.
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Välkommen till årsmötet 2010 
med efterföljande årsfest
Boka in den 13 februari 2009 kl 12 i tennishallens cafeteria!

Du kallas härmed till årsmö-
tet och du som är medlem får 

avge förslag att behandlas av sty-
relsen. Förslag från medlem ska 
vara styrelsen tillhanda senast fem 
veckor före årsmötet, vilket inne-
bär den 9 januari 2010. 

Medlem som har betalat med-
lemsavgifter och under årsmötet 
fyller lägst 12 år samt hedersmed-
lem har rösträtt på möte. Rösträt-
ten är personlig och får inte utö-
vas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt 
har yttrande- och förslagsrätt på 
mötet.

På kvällen är det dags för den 
traditionella årsmötesfesten som 
startar kl 18:00. Vi håller till i ten-
nishallens cafeteria, Arena Rosen-
holm. Anmäl dig på anslagstavlan 
eller via webben!

Välkomna
Styrelsen Kom till mötet och festen, så här trevligt var det förra året.

notiser

16-årige Dennis Merdan vann i 
oktober pojksingel 17 i Handels-
banken Cup, Värnamo, efter 
stundtals strålande spel. I semi-
final och final besegrades i 
tur och ordning Carl Strand, 
Tabergsdalens TK, med 6-2 6-3 
samt Max Nilsson, Växjö TS, 7-5 6-4.

Karlskrona Tennisklubbs 15-årige 
sverigeetta Morgan Johansson, 
som under året inlett sin sats-
ning på juniorernas världsom-
fattande ITF-tour, har efter den 
fyra veckor långa Asienturnén 
avancerat rejält på rankingen. 
Från och med vecka 46 rankas 
nu Morgan som nr. 433 i världen 
bland juniorer födda 1991 eller 
senare. Sett till denna senaste 
ITF-rankingen är för 
övrigt Morgan ran-
kad som nr. 25 i värl-
den bland juniorer 
födda 1994 eller sena-
re, vilket innebär ett 
bra slagläge för junior-
grandslamspel under 
2011. ITF-rankingen 
toppas för övrigt av 
den svenske Team 
Catella-kollegan 
Daniel Berta, född 
-92, som tidigare 
i år hemförde 
segern i Franska 
öppna mästerska-
pens juniorklass.

I Sparbanken Open i Kristianstad 
blev det tre klassvinster för KTK. 
I pojksingel 14 segrade andra-

seedade Philip Bergsell 
efter fyra vinstmatcher 
och där han vann fina-
len med 7-6 i skiljeset. 

Likaledes vann Chelsea 
Unger i flicksingel 12 där 
hon vann tre matcher i 
raka set och tappade totalt 

bara sex game i turnering-
en. I pojksingel 10 blev 
det en ren KTK-final 
mellan Simon Johansson 
och Simon Qvist och 

där Johansson kunde 
vinna med 6-1 6-4. 

handelsBankens cuP

sParBanken oPen

morgan avancerar

Fr. v. Chelsea Unger, 
Hermon Mikael och 
Philip Bergsell samt 
Simon Johansson på 
bilden längst ner, del-
tog alla i Sparbanken 
Open och lyckades 
mycket bra.
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raPPort Från amerika

Sophie äntligen besökt “The Open”
Efter sju svettiga år I Florida så njuter jag just nu av 
härliga höstvindar och löv i alla möjliga färger. Det 
har varit skönt med lite omväxling I klimatet, men 
det är svårt att förstå hur vit jag är i grunden. Jag 
måste erkänna att jag saknar min bonna-bränna 
som jag haft en “love/hate” relation med sedan jag 
lämnade Sverige.  

Förutom den borttappade sol-
brännan är det inte mycket att 

klaga på här i Greenwich. Jobbet 
går riktigt bra och är himla roligt. 
Den största nyheten jag har att 
förmedla är att jag äntligen, efter 
sju år i landet, lyckades ta mig till 
US Open! Eftersom jag väntat så 
länge tog jag verkligen tillfället i 
akt och använde mig av alla kon-
takter jag skaffat mig under åren. 
Jag lyckades besöka “The Open” 
inte mindre än sex gånger under 
de två tävlingsveckorna och utan 
att köpa biljett en enda gång. Här 
märkte jag verkligen hur liten ten-
nisvärlden är och hur hårt jobb för 
stunden kan betala sig i år framö-
ver. 

Den häftigaste upplevelsen 
var när jag blev inbjuden av Rick 
Leach (flerfaldig Grand Slam vin-
nare i dubbel och tränare till Le-
ander Paes) och fick sitta med på 
träning och matcher med Leander 
och Lucas. Jag fick se dem slå ut 
Bob och Mike Bryan i semifina-
len, men missade tyvärr finalen 
pga jobbet. Jag hade också nöjet 
att träffa och heja på Sofia Arvids-
son i kvalet och att se nattmat-
chen mellan Nadal och Gonzales. 
En av de bästa tennisupplevelser-
na jag har haft, men tyvärr blev 

matchen avbruten pga regn. Efter 
två veckor av jobb, nattmatcher 
och körande mellan Queens och 
Greenwich kändes det skönt när 
tävlingen äntligen var över.  
Med viss eftertan-
ke kunde jag stolt 
konstatera att jag 
gjort ett värdigt 
första besök 
på den enda 
Grand Slam 
turneringen 
som varken 
Wille eller 
Lale ännu har 
besökt. Kanske 
jag skulle kunna 
få äran att visa runt 
dem - och Daniel - på 
nästa års turnering?

Annat roligt som har hänt är 
att jag lyckades pricka in en snabb 
visit i Los Angeles där jag mötte 
upp mamma under en helg. Trots 
den korta tiden fick vi många ro-
liga och intressanta minnen. Det 
starkaste minnet var när jag häm-
tade ut hyrbilen ur parkeringsga-
raget efter den första natten på 
hotellet och fick en nota på 52 
dollar. Efter det vägrade jag par-
kera bilen igen och mamma fick 
nöja sig med att uppleva Holly-

wood, Beverly Hills, Santa Mo-
nica, Melrose Avenue och down-
town LA genom vindrutan. Det 
var typiskt att vi senare hittade 
gratis parkering på Rhodeo Drive 
– den lyxigaste shoppinggatan av 
alla. Fast där krävs det betydligt 
mer än 52 dollar på sparkontot för 
att kunna shoppa loss!

Sist men inte minst blev jag in-
bjuden att ta del av en pro-am på 
en klubb i grannstaden där Mats 
Wilander, John McEnroe och Will 
Ferrell spelade en uppvisnings-
match. Arrangörerna var två vän-
ner till mig och de lyckades ordna 

att jag fick spela några ga-
mes mot Mats och 

fick en pratstund 
efteråt. Riktigt 

kul. 
Det borde 

väl tilläggas 
att även om 
det definitvt 
ar många ro-
liga fördelar 

med jobbet, 
som ni har läst 

om, så ligger 
det mycket jobb 

bakom allt. Innan min 
helg med mamma i LA så 

gick jag fyra veckor utan en enda 
ledig dag och sen blir det nu fem 
veckor i sträck innan Tacksägel-
sedagen om en och en halv vecka. 
Dagarna börjar mellan åtta och 
nio på morgnarna och slutar nå-
gon gång mellan sex och tio på 
kvällarna. Som tur är så är jobbet 
fortfarande relativt nytt och spän-
nande och hur lustigt det än låter 
känns det knappast som ett jobb. 
Förhoppningsvis håller den käns-
lan i sig ett tag framöver, annars 

blir det tufft.
Gert brukar be mig om en li-

ten rapport vad gäller presiden-
ten och ekonomin. Lite kort kan 
jag bara säga att det är mycket 
hån mot Obama just nu, i alla fall 
i den här delen av landet. Folket i 
Greenwich gillar inte alls idén på 
att införa ett socialt, svenskt häl-
sosystem och de mer eller mindre 
skrattar åt hans stimulansplaner 
för ekonomin. Arbetslösheten sti-
ger mer och mer i landet och det 
blev många höjda ögonbryn och 
missnöjda mumlanden när Oba-
ma fick Nobels fredspris utan att 
egentligen ha gjort någonting för 
att förtjäna det. Jag fick snabbt 
lära mig att avfärda den svens-
ka inblandningen genom att peka 
finger åt våra norska grannar för 
det beslutet. 

Ett e-mail som sprider sig just 
nu är en bild på en vinkande pre-
sident Bush som säger “Saknar ni 
mig ännu?” Personligen gillar jag 
fortfarande Obama och hoppas att 
han kan vara början på en vanli-
gare och mer ödmjuk värld. Så jag 
håller tummarna riktigt hårt för att 
han ska få ordning på saker och 
ting innan det är dags för omval, 
om inte så kommer han vara ute 
ur Vita huset fortare än kvickt!

Det var allt för den här gång-
en. Förhoppningsvis ses vi i ja-
nuari när jag kommer hem för en 
snabbvisit då min lillasyster ska 
gifta sig. 

Varma kramar och 
hälsningar från 
Sophie
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cheFstränaren inFormerar

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
fredrik.bengtsson73@live.se
0705-49 28 62

knatteserie
Vi har haft tävlingar för maxiboll 
och mellanboll som varit mycket 
uppskattade. 

Dessa tävlingar är mycket bra 
för att komma igång med sitt täv-
lande. Målen är, som deltagarna 
själva uttrycker det, att lära sig 
spela match, få bra träning, ha 
kul och kämpa väl. De tävlingar 
vi haft i dessa kategorier är dels 
IF SO Tour, som görs regionalt i 
Tennis syds regi, dels vår interna 
”Knatteserien”. I IF SO Tour-täv-
lingen får alla deltagare T-shirt, 
medalj och fika. Även i Knatte-
serien är det medalj till alla del-
tagare. Knatteserien sköts med 
hjälp av föräldrar till spelarna, där 
jag vill framföra tack till Anette 
Hansson och Hasse Johansson 
som varit tävlingsledare. De åld-
rar vi riktat oss till här är i första 
hand de som är födda 98-02 (IF 
SO Tour 00-01). Kul också är att 
vi haft sex spelare som varit med i 
Växjös IF SO-tävlingar.

extas-lördag
För de som hunnit lite längre i 
sin tennisutveckling har vi haft 
Extas-lördag, innebärande match-
träning flera timmar i sträck. De 

som kommer delas upp i matcher 
mot lämpligt motstånd och se-
dan är det bara att köra så det ry-
ker. Mycket utvecklande att träna 
matcher mot olika spelare! Här 
tackar vi Per Quist som sköter 
detta på ett fint sätt. Vi kommer 
att avrunda terminen med en av-
slutningstävling för alla juniorer i 
Tennisskolan.

lotto cuP
För tävlingsjuniorerna har vi an-
ordnat den nationella tävlingen 
Lotto Cup, med deltagare från 
flera av regionerna i tennissveri-
ge. Här fick vi se flera Karlskro-
naspelare svara för fina kämpa-
insatser. Vidare har vi varit iväg 
på Halloween Cup i Göteborg, ett 
lyckat evenemang för de som var 
med. Vi hade gärna sett lite fler av 
våra tävlingsungdomar passa på 
att ta chansen och hänga på när vi 
ordnar sådana här aktiviteter för 
deras skull.

motions-km
För motionärer har vi haft Mo-
tions-KM, med Stefan Lindeberg 
och Niklas Bremström bossande 
i arrangörsstaben. Strax innan jul 
kommer vi att spela den klassiska 

Juldubbeln, öppen för alla klubb-
medlemmar som behärskar spel 
med hård boll. 

För tränarna har vi haft fort-
bildning, tennisspel med avslutan-
de middag på O’Learys. Vi strä-
var efter att kontinuerligt fortbilda 
alla tränarna inom klubben och 
jag vill framföra ett jättetack till 
alla er tränare som ställer upp på 
ett föredömligt sätt.

Framgångar och Framtid
Flera av våra ungdomar har haft 
stora framgångar under hösten. Vi 
tränare skulle vilja uppmana alla 
att skicka ett mail till oss när ni har 
varit iväg på tävling, dels så vi kan 
ge er feedback efter matcherna och 
dels för att ni kan bli omnämnda 
på hemsidan och i denna tidning.  

Grattis alla ni som vunnit täv-
lingar, vunnit matcher eller bara 
kämpat väl och gjort ert bästa!

Vi kommer under vårsäsongen 
att fortsätta att ordna många olika 
aktiviteter, där vi har som mål att 
det ska finnas evenemang som 
passar alla. Håll kontinuerlig koll 
på hemsidan och anslagstavlan, 
samt se till att de informations-
blad du får ibland på träningarna 
inte blir kvar i väskan, utan att 
föräldrar får se dem.

våren i sikte
Sista träningsdatum för Tennis-
skolans hösttermin är söndag 20 
december. Vårterminen startar 
från och med 11 januari. Om nå-
gon inte vill vara med till våren 

vill vi att ni meddelar det till oss 
tränare senast 20 december. I de 
flesta fall gäller samma tränings-
tider till våren. Hör ni inget från 
oss är det alltså bara att dyka 
upp på samma träningstid från 
11 januari. I enstaka fall, tex vid 
många avhopp eller alltför ojämn 
spelstandard i någon grupp, kan 
det bli aktuellt med annan tid. I så 
fall hör vi av oss innan det startar. 

Har du inte tidigare varit med i 
Tennisskolan eller vill göra come-
back, se kontaktuppgifter nedan.

GOD JUL
Daniel Brodén

P.S. Passa på att spela tennis 
under jullovet, juniorer spelar ju 
gratis på lediga banor, samt bokar 
för halv avgift.

Bra tävlingsår mot sitt slut
Terminen är snart slut och förutom den ordinarie 
träningen är flera aktiviteter genomförda och yt-
terligare några återstår innan tomten kommer på 
besök.

Next generation läger i Karlskrona med många glada och duktiga 10- och 11åriga tjejer från regionen Sverige syd. Från Karlskrona TK var det Hermon 
Mikael, Alva Loudd, Nanna Carleke och Chelsea Unger som var med. Chefstränaren Daniel Brodén undervisade i taktiskt spel och ledde matchträningen. 
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Exposeprint
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Bergåsa Ljud & Ljus

Lindebergs Fastigheter
Advokatfirman Björn Lindmar
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Body Shop

Atea

SEB
1852

Succé
Diplom-Is
Z-bageriet
GSL / Lotto

Affärsverken
Sigma Kudos

Computer Aided
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Folkuniversitetet
Mats Svenssons Bil
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Ryggkliniken Jan Preutz

Ica Supermarket Cityhallen
Audio Video
L-K Chark

Tarkett

Om vi medlemmar gynnar våra sponsorer, kommer dessa även i fortsättningen med stor glädje satsa på KTK.
Gör därför i första hand Dina inköp hos våra sponsorer, uppmana Dina anhöriga och vänner att göra likaså. Tala gärna om för sponsorn
att Du tillhör KTK och att Du har uppmärksammat att de stödjer klubben. Detta kommer garanterat att ge ett mervärde för alla parter.

Gynna KTKs sponsorer

Övriga:

Karlskrona Tennisklubb vill tacka alla våra
sponsorer för ett gott samarbete 2009.

God Jul och ett lika bra 2010 önskar vi er!

Huvud-
sponsorer:

BLT.se
Skanska

Swedbank
Intersport

Amer Sport / Wilson
Printfabriken
Stena Line

Roxtec


