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Morgan vann Kungens Kanna             
                                   och tog brons             
                                i Junior-SM

Chelsea Unger (infälld) är i bra form och har vunnit bland annat Vakan och Blekingemästerskapen.

I detta nummer presenterar vi KTK:s nya klubbchef, 
vårrustningsarbetet på utebanorna, Morgan har fått 
veteranernas nyinstiftade ungdomsstipendium och 
många fina tävlingsresultat och medaljer.

Morgan Johansson vann Kungens Kanna och har tagit JSM-brons.

 Simon Johansson och Lukas Fredin har stått för fina insatser i flera täv-
lingar. Simon blev dessutom utsedd till Årets junior.
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veteranernas ungdomsstiPendium

Ambitionen och glöden har de ge-
mensamt. När det gäller ålder och 
kunnande skiljer det en del. 

Morgan blev veteranernas 
förste ungdomsstipendiat

Arne Niklasson, ordförande i veterankommit-
tén,  överlämnar stipendiet till Morgan.

En kall vinterdag under sportlovsveckan i 
februari möttes de –  veteranerna i Karls-

krona TK och klubbens svenske juniormästare 
Morgan Johansson, då Morgan fick ta emot be-
löningen som veteranernas förste ungdomssti-
pendiat.

Unga talanger som blommar ut ger helt na-
turligt glans i en förening. Många är stolta och 
fulla av beundran. Då ska man visa uppskatt-
ning. Karlskrona TK:s veterangrupp fattade be-
slut om att inrätta ett nytt ungdomsstipendium.

Vid en ceremoni i samband med veteraner-
nas traditionella måndagsspel i Telenor Arena 
delades det första stipendiet ut av veterankom-
mitténs ordförande Arne Niklasson med bi-
stånd av Bengt Olvedahl inför en stor skara ten-
nisveteraner. Stipendiesumman som samlats in 
bland veteranspelarna låg på 5 500 kronor.

”Till Sverigeettan Morgan Johansson som ett 
litet stöd till en fortsatt utveckling av en lovande 
tenniskarriär” löd motiveringen.

– När du spelar Davis Cup kan vi ju skryta 
med att vi känner dig och har sponsrat dig, kon-
staterade Arne Niklasson.

– Mycket roligt och oerhört välkommet, sa 
Morgan Johansson.

Under Ivar Carlekes ledning framfördes 
sången ”Ja må han spela”. Sedan fick veteraner-
na se Morgan Johansson visa sin slagrepertoar i 
några game mot veteranfantomen Sture Lind-
bom. Det gav inspiration för spelet som följde. 

Veteranerna kommer att följa Morgan Jo-
hanssons utveckling med stort intresse.

Morgan – född 1994 – har siktet högt ställt.
– Målet är Top 100 på ATP. Det kanske tar 

4-5 år, säger han, fullt införstådd med att det 
inte, som på Björn Borgs tid, går att nå världs-
toppen i tonåren i den tuffa konkurrensen. Fö-
rebild för den vänsterhänte KTK-aren är Roger 
Federer.

Morgan Johansson går just nu sista terminen 
i 9:an på friskolan Galären. Trots att han stän-
digt måste begära sig ledig för tävlingar och trä-
ningsläger så har skolgången gått bra.

Efter vårterminens slut så blir det heltids-
satsning på tennis. Fortsatta studier får vänta.

Hans tennisspel kostar mycket. Det blir 
många och långa resor under ett år.

– På min nivå får det mesta betalas med egna 
pengar eller sponsorer.

Därför är alla tillskott mycket välkomna.
Vintern har inneburit deltagande i flera täv-

lingar och läger och mycket mer väntar. Det 
betyder många timmars spel. När Morgan be-
finner sig på hemmaplan så handlar det om un-
gefär 15 timmars träning i veckan.

– Fördelat på 60 procent tennis och 40 pro-
cent fysträning, säger klubbens huvudträna-
re Daniel Brodén. Daniel, Johan Wilhelmsson 
eller Fredrik Bengtsson finns med på ungefär 
två tredjedelar av tennispassen. Fystränaren 
Jan Preutz har koll på att den fysiska träningen 
sköts tillfredsställande.

När det gäller tävlingar så finns en del intres-
sant att se fram emot. Fansen i Blekinge får ock-
så chansen att se honom.

– Det ska bli roligt att spela SM på hemmap-
lan, konstaterar Morgan.

Mellan 7 och 15 augusti arrangerar Karls-
krona TK SM på Rosenholm.

Roland Andersson 
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ordFöranden har ordet

Frågor och förväntningar

Peter Adaktusson tar över ordförandeklubban från Michael Malvebo.

Solen torkar upp Rosenholm, utebanorna ligger läck-
ra mellan vitsippor och ekar. Förväntningarna stiger. 
Jag menar först och främst på mitt eget spel… Och 
frågor jag ställer mig är; kommer jag att orka köra at-
tackspel på gruset, fungerar serven ute, lobbarna och 
stoppbollarna? Stora frågor, förstås!

En av de häftiga ingredienser-
na med tennis är just växling-

en mellan ute- och innespel. Ny 
säsong – nya möjligheter. Ny ut-
veckling!

Vår klubb befinner sig också i 
en tid av skifte och förändring. Det 
är spännande, jag menar – vi har 
ett fantastiskt år bakom oss och 
vi har väldigt många utmaningar 
framför oss.

Fem strategiska FrÅgor
Jag ser fem strategiska frågor och 
utmaningar som vi tillsammans 
ska axla under 2010:

• Vi ska i augusti genomföra det 
bästa JSM som landet skådat.

• Vi ska under sommaren in-
troducera en ny klubbchef – So-
phie Alriksson kommer hem från 
Amerika och tar operativt ansvar 
för verksamheten.

• Vi ska stötta våra fantastiska 
elitspelare på deras fortsatta resa 
mot toppen.

• Vi ska utveckla och vårda in-
tresset från våra ca 340 spelare i 
tennisskolan.

• Vi ska göra tennisanläggning-
en på Telenor Arena Karlskrona 
till en ännu bättre mötesplats för 
människor som vill umgås, motio-
nera och utvecklas.

stöd och engagemang
Det här kräver mycket arbete och 
engagemang, såväl från våra an-

ställda medarbetare som från alla 
ideellt arbetande medlemmar. Vi 
har bästa möjliga förutsättningar, 
i kraft av en fantastisk anläggning, 
gott samarbete med kommun och 
övriga klubbar på arenan, god eko-
nomi och bred kompetens bland 
tränare, medarbetare och i sty-
relse. Givetvis är stödet från våra 
sponsorer en grundbult i hela ten-
nisverksamheten, som gör att vi 
kan bedriva såväl friskvård som 
elitsatsning på högsta nivå.

Jag och övriga i styrelsen vill 
gärna ha in dina reflektioner och 
synpunkter på vår förening, men 
också dina förväntningar – därför 
är du alltid välkommen att kontak-
ta mig eller någon annan i styrel-
sen. Enklast når du oss via karls-
kronatk.com.

nÅgra snabba tankar 
Här kommer några snabba tankar 
från mig.

* Morgan Johanssons triumf i 
Kungens Kanna inger respekt!

* Grattis Dennis Merdan till 
strålande insatser efter Bosnien-
lägret. Gustav Hansson och Mar-
cus Månsson ser också vassa ut.

* Tack Michael Malvebo för 
bra jobb i klubben och lycka till i 
Bangladesh. Tack också till Maria 
Strandqvist och Leffe Bergsell för 
bra insatser i styrelsen.

* Under våren kommer vi att 

genomföra en enkät till spelare 
och föräldrar i tennisskolan för att 
få feedback på verksamheten.

* Ny vägg projekteras i hallen.
* Stefan Lindeberg med hjälp av 

bland annat Hasse Johansson med 
flera bygger om i klubbhuset för att 
få det mer funktionellt till somma-
rens utmaningar.

* Känn dig varmt välkommen 
till klubben Sophie!

* Christer och Kjell har dragit 
ett tungt lass under vintern. Bra 
jobbat!

Väl mött på utebanorna, vi ses!

Peter Adaktusson
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raPPort FrÅn Årsmötet och ÅrsmötesFesten

 Jonas och Daniel sattes på prov.

Janne Preutz mottog en "go-
diskorg" från klubben för sina 
insatser med juniorerna. Annette 
Hansson överlämnade gåvan.

Glad stämning bland gästerna.

Leif Bergsell, ordförande i Ungdomskommittén, överlämnar utmärkelsen.

Årsmöte 2009 har hållits
2009 var ytterligare ett tennisår fyllt med fantastiska 
framgångar – och det främst tack vare klubbens duk-
tiga juniorer. 

Ordföranden Michael Malvebo 
inledde årsmötet med att sam-

manfatta verksamheten 2009 och 
man kan inte bli annat än impone-
rad. Många fina tävlingsframgång-
ar, fortsatt mycket stort intresse för 
att komma med i tennisskolan och 
en ekonomi i balans.

– Under 2009 har många orga-
nisatoriska frågor behandlats, ka-
feterian har drivits i egen regi och 
vi har anställt ytterligare en meri-
terad tränare i Fredrik Bengtsson. 
Därutöver har målning i hallen ut-
förts, sa Michael. 

– I juli 2010 kommer en klubb-
chef att tillträda, Sophie Alriksson. 
Och så kommer klubbhuset att 
rustas upp under ledning av Stefan 
Lindeberg, informerade ordföran-
den framåtsyftande.

David Larsson, kassör i styrel-
sen, redovisade översiktligt det eko-
nomiska – och goda – resultatet.

tennisintresset stort
Intresset för tennisskolan är fort-
satt stort och hade även i år ett re-

kordstort antal deltagare. Klubben 
kämpar mot att nå 1 000 medlem-
mar, men är inte riktigt där ännu.

simon Årets junior
Simon Johansson är utsedd till 
Årets junior 2009. Han uppmärk-
sammas med utmärkelsen ”för ut-
omordentliga tennisframgångar 
och en målmedveten träning un-
der det gångna året”. 

Fördel och samarbeten
KTK gav ut fyra nya nummer av 
Fördel. Ett särskilt tack riktades till 
Lotta Ivarsson som gör layouten. 
Samarbetet med tidningen Succé 
har fortsatt och klubben har även 
fått med ett par artiklar i magasi-
net Tennis.

Under 2009 har klubben drivit 
kafeterian i egen regi, antalet med-
arbetare har blivit färre under året 
för att klara ekonomin.

veteraner och avtackningar
Veterankommittén har överlämnat 
ett stipendium till Morgan Johans-

Guldduell på årsfesten
– Så här roligt har jag 
inte haft på länge, sa en 
av de uppskattade ex-
tratränarna i Karlskrona 
tennisklubb, Anders 
Dunér när han knatade 
hemåt fram på småtim-
marna efter årsfesten. 

Årsfesten i februari hade inte 
så många deltagare i år som 

brukligt, men det var en mycket 
trevlig fest och många glada skratt 
rungade kring borden. Och i van-
lig ordning skämde Kjell Fridlund 
bort klubbmedlemmarna med en 
fantastisk uppbackning i köket. 
Maten kom från restaurang Utki-
ken.

Prisutdelningarna gick som en 

son på 5 500 kronor. 
De avgående styrelseledamö-

terna Maria Strandqvist och Leif 
Bergsell avtackades. Servicekom-
mittén läggs ned i och med att en 
klubbchef tillträder. Ny ledamot 
blev Ann-Sofie Porshammar.

Peter Adaktusson valdes till ny 
ordförande och han avtackade av-
gående ordförande Michael Mal-
vebo som flyttar till Bangladesh de 
närmaste två åren.

Katarina Ketzénius

dans, och hade man tur med sin 
sittplats kunde man också vinna 
ett pris. Till årets junior utsågs Si-
mon Johansson.

Särskilda tack gick till Jan 
Preutz, Kjell Fridlund, Christer 
Andersson och Michael Malvebo 
som alla gjort särskilda insatser 
för klubben. Även Anette Hansson 
och Hans Johansson uppskattades 
för sina initiativ med knattetenni-

sen. Nye ordföranden Peter Adak-
tusson höll fina tal och en särskild 
hälsning, via en filmsnutt, kom 
från nya klubbchefen Sophie Al-
riksson i USA. 

Chefstränaren Daniel Brodén 
och Tävlingskommitténs ordfö-
rande Jonas Petersson överraska-
des med en rafflande tävling sins-
emellan. Fyra glada damer från 
tennisskolan ledde duellen och 

den gick så klart ut 
på att ”ta guld”. Det 
hela slutade med att 
Daniel tog hem en 
hårfin seger.

Stefan Linde-
berg, som höll i trå-
darna för festen, ska 
ha en särskild eloge.

Dagarna efter 
var, bland andra 
festdeltagare, Hans 
Johansson och An-
ders Dunér helt 
överens:

– Vi ser redan 
fram emot nästa 
årsfest.

Katarina Ketzénius
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em-kval i karlskrona

Frankrike vann i Karlskrona
- och blev senare också Europamästare
Frankrike gick segrande ur lag-EM kvalet i grupp D 
för Pojkar 14 som avgjordes i Karlskrona i början 
av februari. I den tredje dagens finalspel besegrade 
Frankrike favoriten Storbritannien med 3-0 i matcher. 

Sverige deltog med tre juniorer 
och inledde i kvartsfinalen med 

seger mot Tyskland via 2-1. I semi-
finalen förlorade laget till Storbri-
tannien med 0-3 och i match om 
tredje- och fjärdeplats blev det 
också här förlust, nu mot Belgien 
med 1-2. I laget medverkade Da-

niel Windahl, Elias Ymer och Phi-
lip Möbius.

tuFF kvalgruPP
Slutställning i grupp D blev föl-
jande: 1:a Frankrike, 2:a Storbri-
tannien, 3:a Belgien, 4:a Sverige, 
5:a Tyskland, 6:a Schweiz och 7:a 

Hasse Johansson sätter upp ett 
Headskynke i tennishallen.Mats Thorell sätter upp ITF-loga.

Danmark. Flera av tränarna ansåg 
att denna kvalgruppen var den ab-
solut tuffaste med idel etablerade 
tennisnationer.

Frankrike fortsatte att impone-
ra och med exakt samma lag som 
man visade upp i Karlskrona lyck-
ades man också vinna EM-slutspe-
let, där Slovakien besegrades med 
resultatet 2-1.

ingen ktk-sPelare
Karlskrona TK hade ingen egen 
spelare med i laget, men hade ändå 
ansökt hos SvTF om att få arrange-
ra en av kvaltävlingarna. Det bjöds 
på mycket fin tennis i dagarna tre 
och klubben fick hjälp av förbun-
det med supervisorn Bernd Prie-
mer. Lagen bodde på Sleep-Inn 
och trivdes alldeles utmärkt med 
att kunna bo så nära arenan. 

Daniel Brodén och Jonas Pe-
tersson gjorde i vanlig ordning en 
mycket storstilad insats med hjälp 

av ett antal ideella krafter. 

morgan skadad i norge
Morgan Johansson, KTK, var utta-
gen som etta i det svenska P16-la-
get som spelade EM-kval i Norge. 
Sverige mötte Tyskland den första 
dagen och Morgan gjorde en he-
roisk insats genom att besegra den 
tyske ettan Janis Kahlke i en mara-
tonmatch med 6-4, 6-7, 7-5, vilket 
starkt bidrog till att Sverige kunde 
vinna lagmatchen med 2-1. Det 
var en härlig revansch eftersom 
Morgan förlorat mot Kahlke i oli-
ka ITF-juniorsammanhang.

Tyvärr fick Morgan känning 
av en muskelbristning i baksidan 
av låret och kunde inte vara med i 
matchen mot England dagen efter. 
Där blev det förlust med 0-3. Någ-
ra veckor senare möttes Tjeckien-
Frankrike i slutspelet och det slu-
tade med 3-0 till Tjeckien.
Gert Friberg

EM-finalisterna är Frankrike t.v. och England t.h., Daniel Brodén och Mats Thorell i mitten.

Sveriges lag i EM. Fr.v. lagledaren Jonas Svensson, Daniel Windahl, 
Philip Möbius och Elias Ymer.
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Presentation av nya klubbcheFen

Sophie Alriksson – KTK:s klubbchef
I juli börjar Sophie Alriksson arbetet som KTK:s 
klubbchef. Fram till dess är hon kvar i USA där hon 
arbetar som tränare. Fördel har skickat över ett bat-
teri med frågor för att klubbmedlemmarna ska kunna 
stifta närmare bekantskap med Sophie. 

Vilken utbildning har du i grunden?
Naturvetenskapliga linjen på 

Chapmanskolan (numera Ehren-
svärdska gymnasiet) med inrikt-
ning mot datateknik och matema-
tik. En högskoleutbildning inom 
affärsekonomi med inriktning mot 
ledarskap inom sport industrin. En 
MBA (en fortsättningsutbildning 
som fokuserar på problemlösning 
och praktik) inom affärsekonomi 
med inriktning mot ledarskap.

Vilka idrotter har du provat på?
Under mina 27 år har jag hun-

nit testa följande idrotter med va-
rierat resultat: tennis, ridning 
(dressyr, hoppning och fälttävlan), 
yoga, platform tennis (ny favorit 
sport!), squash, pingis, hockey (tur 
att man hade en klubba för balan-
sen), friidrott, konståkning (sak-
nade klubban!), löpning, fotboll 
(främsta meriten var att hamna i 
samma sommarläger som Helena 
Hasselberg, men det varade bara 
i en dag eftersom tränarna snabbt 
insåg att vi inte alls hörde hem-
ma i samma liga), handboll, bad-
minton, innebandy, orientering 
(det gick bra tills jag sprang vilse 
på en av Karlskronas minsta öar), 
skidåkning (uppåt, neråt och på 
tvären), snowboarding (mest på 
tvären), cykling, volleyboll, fors-
paddling, kanot, boxning, kanin-
hoppning (gick sådär), simning, 
fallskärmshoppning (enda sporten 
jag har haft 100% framgång i), golf 
(en annan nyfunnen favorit), go-
cart racing, syskonbrottning (sist i 
ligan) och tennis-”fys”-fotboll (inte 
ett enda mål under alla år, men en 
del armhävningar). 

Dina främsta meriter från tennisen?
Att tillsammans med min tys-

ka dubbelkompis oseedade vinna 
kvalet till US Small College Na-
tional Championship efter att ha 
slagit ut tre seedade par, inklu-
sive de regerande mästarna. Vi 
fick äran att representera Flori-
daregionen, en av de starkaste re-
gionerna i Corpus Christy, Texas. 
Hur det gick i Texas? Det har jag 
glömt. En annan minnesvärd me-
rit var vinsten i USPTA Internatio-
nal Championship i mix dubbel i 
Palm Springs, California.

Några andra fritidsintressen?
Mat, hälsa och välmående, med 

allt vad det innebär. Mina arbets-
kamrater kallar mig för en selleri-
drickande hippie. Denna hippien 
gillar också att resa och uppleva 
nya miljöer och kulturer.

Varför blev det så lång tid i USA?
Jag sprang hela tiden på fler och 

fler roliga saker att göra och upple-
va så det var svårt att slita sig. Sen 
insåg jag att min ”sport industri”-
utbildning inte skulle ta mig sa 
långt i Sverige år 2005 när jag var 
klar. Nu har scenen förändrats nå-
got. Till exempel har ju KTK växt 
så pass att klubben nu kan satsa på 
en heltidsanställd klubbchef. 

Vilka blir de största utmaningarna 
på det nya jobbet?

Det är svårt att säga i förväg ef-
tersom jag aldrig haft en liknande 
position tidigare. Saker som jag 
tror kommer vara en utmaning 
kanske kan komma naturligt för 
mig, eller tvärt om. Jag försöker 
alltid vara positiv och har lärt mig 
att inte sätta upp onödiga hinder. 
För att vara artig och svara på frå-
gan så får jag väl ändå säga att ef-
ter att ha bott hela mitt vuxna liv 

utomlands och haft all min högre 
utbildning på engelska, kommer 
det förmodligen ta ett tag att kom-
ma in i språket igen. Inte så mycket 
“kompisspråket” men mer det of-
ficiella, professionella språket med 
rätt termer och uttryck. Det blir 
till att ta fram ordlistan och läsa på 
kvällarna.

Någon extra ”insider” du har att 
dela med dig av?

Hade det inte varit för Daniel 
(Brodén) hade jag slutat spela ten-
nis efter en, två och tre terminer. 
Jag tyckte inte alls det var roligt att 
spela i Brandstationen en gång i 
veckan och var redo att lägga rack-
eten på hyllan innan jag ens fått 
första bollen över nätet. Jag ville in 
i Östersjöhallen med min bror Kim 
och få träna med Daniel, den ”rik-

tiga” tränaren. Daniel hade samtal 
med mig i slutet på varje termin 
och övertalade mig att fortsatta en 
termin till. Efter tre terminer kom 
jag äntligen in i Östersjöhallen och 
fick träna med Daniel och då var 
lyckan gjord och jag var såld! Sen 
dess har hela mitt liv kretsat runt 
tennisen. Tack för övertalningen 
Daniel.

Gert Friberg

Född: Karlskrona
Ålder: 27, på pappret. I verk-
ligheten varierar den ständigt. 
Familj: Mamma Monika, pappa 
Anders, lillasyster Charlotte 
och storebror Kim. Alla födda 
och uppfostrade i KTK med 
Daniel och Wille.

Sophie Alrikson är ny klubbchef i KTK.

BLEKINGE LÄNS TIDNING
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karlskronavakan

Chelsea och Lukas blev vinnare i Vakan
- nytt deltagarrekord innebar behov av Ronnebys tennishall
Chelsea Unger och Lukas Fredin blev KTK:s klass-
vinnare i singel i årets upplaga av Karlskronavakan 
Wilson Cup. Andra klassvinster från hemmaklubben 
bärgades av Marcus Månsson, Simon Johansson, 
Lukas Fredin, Patrik Karlsson och Daniel Brodén som 
vann sina finaler i dubbel.

Det blev deltagarrekord med ca 
180 startande i alla åldrar och 

som kämpade i 18 olika klasser. 
Ca 240 matcher genomfördes i en 
följd under drygt två dygn och den 
som orkade kunde se totalt cirka 
350 timmar tennis på sex banor i 
Karlskrona och tidvis på tre banor  
i Ronneby. Det stora deltagaran-
talet krävde att vissa matcher för-
lades till Ronneby och då främst i 
de yngsta åldersklasserna som be-

dömdes ha lättast att byta mellan 
hardcourt- och filtunderlag. Täv-
lingsledningen hade matchledare 
på två arenor och hade också satt 
in resurs för transport.

chelsea FörhandsFavorit
De båda 12-årsklasserna hade det 
största deltagarantalet och det 
krävdes 4-5 vinster för att ta hem 
klassen. Det kan också vara värt att 
nämna att det i dessa båda klasser 

inte görs någon seedning i startfäl-
tet. Chelsea Unger tillhörde en av 
förhandsfavoriterna i F12 och hon 
inledde med att besegra två klubb-
kamrater i de första omgångarna. 
Både Hermon Mikael och Nan-
na Carleke fick ge sig mot Chel-
sea som verkade vara i fin form. I 
semifinalen blev det en riktig ut-
klassning mot Alexandra Ngo, 
Fair-Play, med 6-0, 6-0 och det be-
rodde nog också en del på att Ngo 
hade en mycket tuff kvartsfinal i 
benen. I finalen var Chelsea obe-
veklig och Maria  Lindeblad, ATL, 
kunde bara hänga med i första 
set som slutade 6-3 till Chelsea. I 
andra set blev det en ny 6-0 triumf. 

lukas vann P12
KTK hade hela sju spelare med i 
lottningen i P12 och många hade 
nog tippat att Simon Johansson 

skulle gå långt. Nu hade Simon 
oturen att möta den blivande fi-
nalisten Anton Eriksson, Linkö-
ping, redan i första omgången och 
fick där tyvärr ge sig med 5-7, 4-6. 
I stället seglade Lukas Fredin upp 
som en ”dark horse”. Lukas inledde 
med tre relativt enkla vinster innan 
det var dags för en holmgång i se-
mifinalen mot Hannes Bengtsson, 
Kalmar. Lukas förlorade första set 
klart med 3-6 och såg ganska trött 
ut – vilket inte är konstigt i dygnet-
runt-tävlingar. Men sedan var det 
inget snack. Lukas koncentrerade 
sig bättre och vann de följande två 
seten med 6-1 6-2 och var framme 
i final. I denna startade Lukas op-
timistiskt och vann första set med 
god marginal 6-3. Anton Eriksson 
kom tillbaka i andra och det stod 
klart relativt tidigt att det skulle bli 
tre set. 6-1 till Anton. Lukas visa-

Marcus Rylander och Filip Hellstrand.

Chelsea Unger vann 
flickor 12-klassen.
Foto: Maths Olsson, SSD. 

Anton Eriksson och Lukas Fredin, finalister pojkar 12, där Lukas vann.
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wilson cuP

Chelsea och Lukas blev vinnare i Vakan
- nytt deltagarrekord innebar behov av Ronnebys tennishall

de upp fin taktisk blick och hade 
dessutom ett mycket bra fotarbete 
trots att detta var femte matchen. 
Det blev ett jämnt tredje set, men 
Lukas var starkast och kunde vin-
na med 6-3.

dubbelFramgÅngar
Fina KTK-framgångar nåddes 
också i dubbelturneringarna. Den 
största överraskningen var nog att 
Daniel Brodén och Patrik Karlsson 
vann seniorklassen i herrdubbel. 
Efter en relativt enkel vinst mot 
klubbkamraterna Howding/Hede-
falk blev det en tuff final mot Luc-
zak/Blondeau, ATL. Det blev en 
mycket underhållande match med 
många dueller av hög klass och 
”veteranerna” Brodén/Karlsson vi-
sade upp fina servereturer, stabilt 
volleyspel och framförallt god re-
aktionsförmåga. Efter förlust med 

Amanda Nilsson och Rebecca 
Connée, finalister flickor 14, där 
Rebecca tog hem segern.

5-7 i första set blev det 6-4 i andra 
och sedan vinst i matchtiebreak 
med 10-6.

Marcus Månsson spelade ihop 
med Anders Sandberg, Svedala, 
och det visade sig vara ett myck-
et starkt par. Månsson/Sandberg 
hade genomgående bra serve och 
spelade med stort tryck i slagen. 
Det blev tre relativt enkla vinster i 
turneringen och finalmotståndar-
na Conneé/Kreuger var heller inte 
i närheten av att ta set. 

blod, svett men inga tÅrar
I klassen för pojkar 12 år spelades 
en ”sprintdubbeltävling” (bäst av 
tre matchbreak) där 12 par delades 
in i tre pooler och där paren först 
mötte varandra i poolerna innan 
det blev slutspel. En tävlingsvari-
ant som blev mycket uppskattad av 
deltagarna (och föräldrarna). Som 

brukligt blev det många sevärda 
matcher i denna ålderskategorin 
och spelarna kämpade ända in ”i 
kaklet”. Simon Johansson/Lukas 
Fredin, KTK, visade upp stort spel 
och uppskattades för sitt sätt att 
offra sig på banan. Det blev några 
skrubbsår att plåstra om efteråt. 

Det var också Simon och Lukas 
som tog hem klassen efter att i fi-
nalen ha besegrat Anton Eriksson/
Erik Ekstrand med 10-8 10-8.

Tyvärr drabbades tävlingen 
av tre tråkiga återbud från starka 
hemmaspelare strax innan start. 
Morgan Johansson var förstaseed-
ad i HS men var tvungen att åka 
till Kramfors för sign-in i en ITF 
-tävling. 

Gustav Hansson, favorit i P16-
klassen, och Philip Bergsell, stark 
P16-spelare, blev förkylda innan 
tävlingen. 

tack till alla
Tävlingsledningen, ledd av Daniel 
Brodén och Jonas ”Pettan” Peters-
son, ska ha en stor eloge för plane-
ring och genomförande av turne-
ringen i sin helhet, med god hjälp 
av framförallt Mikael Svensson 
samt ett stort antal andra ideella 
funktionärer. Ett stort tack ock-
så till alla som arbetade i cafeteria 
och shop, både vår anställda per-
sonal och ideella krafter. Det ser-
verades många hundra pastapor-
tioner under de dryga två dygnen. 
Nu väntar härnäst Intersport Cup 
utomhus i april på grus och där är 
det redan rekord i antalet anmäl-
ningar. Håll tummarna för att ba-
norna ska hinna bli klara!

På läktaren och 
i tävlingsledningen
Gert Friberg

Luczak/Blondeau - Karlsson/Brodén var finalister i herrdubbel. Karlsson/
Brodén tog hem segern efter en tuff final med hårt motstånd. Anna Persson och Caroline Nelhage, finalister i damsingel.

Jonas Petersson och Daniel Brodén  
var ansvariga för tävlingen. De 
gjorde ett kanonjobb med hjälp av 
en mängd frivilliga funktionärer.
Nu är det bara att blicka fram emot 
nästa tävling som är i april. Klara Josefsson och Kajsa Rinaldo Persson, finalister flickor 16,  Kajsa vann. 
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vÅrrustning

Utebanorna vårrustas 
efter snösmältningen

11 av de 15 närvarande vårarbetarna samlades i solen för att ta en fika.

Stefan Lindeberg, styrelseledamot med särskilt 
ansvar för anläggningarna. Richard pressade ner linjerna.

Mattias och Peter körde 
kommunalarbetarstilen.

Dennis och Jonathan var uthålliga räfsare.

Daniel och Elise på väg 
mot lövtömning.

Hermon Mikael 
plockade upp 

linjestenar.
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träracketturneringen

Brodén/Bremström vann 
GDWC 2009
Under måndagen den 28 december spelades den 
sjätte upplagan av Gentlemen Doubles Woodie Chal-
lenge i Telenor Arena och som karaktäriseras av obli-
gatoriska träracketar och helt vit klädsel på spelarna. 
32 spelare – de flesta i mogen ålder – var samlade för 
att göra upp om en inteckning i det nya fina vand-
ringspriset.

Många har varit med i turne-
ringen sedan starten 2004 

och har också köpt egna racketar, 
flertalet av entusiasten, tävlings-
ledaren m.m. P-A Lindeborg som 
fortfarande har ett ansenligt för-
råd av dessa gamla klenoder. Man 
kunde känna igen märken av ty-
pen Dunlop (Maxplay), Slazenger, 
Spalding, Wilson och Donnay. 
Arne Borg imponerade som van-
ligt med sin gamla hårdgjorda ten-
nisväska som han ärvt av sin pap-
pa och Stefan Bengtsson visade 
åter upp sin Fila-overall och shorts 
i original.

Tävlingsledningen (Linde-
borg och Brodén) hade delat upp 
startfältet i – på pappret – jämnast 
tänkbara par och matcherna av-
gjordes i ett tiebreakset. Förlorade 
man den första matchen fick paren 
ytterligare en chans att ta sig in i 
turneringen genom att det helt en-
kelt tillfogades ytterligare en om-
gång i lottningsschemat. 

Eftersom träracketarna har 
en betydligt mindre träffyta och 
sweetspot än normala racketar 
av konstfibermaterial fodras stor 
koncentration på att få bra bollträff 
och att också använda mer sving 
än normalt om man ska få bra 

fart på bollen. De förutsättning-
arna ger oftast längre dueller (ock-
så i dubbel) än normalt eftersom 
det är svårare att avgöra poängen, 
men det fanns undantag. Alla som 
har sett till exempel Patrik Karls-
son och Daniel Brodén kan kon-
statera att det går att få minst lika 
bra tryck på bollarna också med de 
gamla spadarna.

mÅnga matcher
Från läktarplats kunde man njuta 
av 24 spelare på sex banor klädda 
helt i vitt, som kämpade med att 
undvika onödiga misstag på grund 
av materialet och som spelade tak-
tiskt offensiv dubbel där det gäll-
de att snabbt komma fram och be-
härska volleypositionerna. Pontus 
Hult imponerade som vanligt med 
sina finurliga undanläggningar, 
Patrik Karlsson med sin kraft och 
kämparglöd och David Larsson 
med sitt Borglika blonda långa hår 
och pannband.

Det blev många matcher för de 
par som höll sig kvar i turneringen 
och tyvärr blev det ett par skador 
på några av herrarna, dock ing-
et allvarligt. P-A Lindeborg/Arne 
Borg fick avbryta i ett skede där 
paret ledde med 5-4, 40-0 och Pat-

rik Karlsson/Lalle Petersson fick 
ge sig i semifinalen när Lalle tyvärr 
fick en muskelbristning i underlä-
ge 3-4 mot Malvebo/Lindberg. Här 
kan det vara värt att nämna att Pat-
rik/Lalle slog samma par i en av de 
inledande omgångarna. 

Efter drygt fem timmars tävling 
var det dags för final mellan Da-
niel Brodén/Niclas Bremström och 
Michael Malvebo/Tobias Lindberg. 
Det förstnämnda paret visade sig 
vara något jämnare och framfö-
rallt storspelade Brodén och kun-
de därmed ta sin tredje inteckning 
i priset. För Bremström var det den 
första. Resultatet blev 6-2.

middag och Prisutdelning
På kvällen var det samling på en av 
Karlskronas kända pubar där det 
åts en god middag, togs några bä-
gare och där tävlingsledningen de-
lade ut välförtjänta priser. I denna 
turnering delas det ut pris både till 
vinnarna och till det par som kla-
rat sig sämst (!). Som någon sagt: 
det viktigaste är inte att vinna utan 
att kämpa väl!

Stort tack till P-A och Daniel 
för arrangemanget och till Patrik 
för tillverkningen av vandrings-
priset och som kommer att stå på 
arenan till allmänt beskådande. 
Gert Friberg

Daniel Brodén och Niclas Bremström vann GDWC 2009.
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kungens kanna

Morgan Johansson vann 
Kungens Kanna 2010

Sveriges mest traditionsbundna tennistävling, Kung-
ens Kanna, spelades i Kungliga Tennishallen i slutet 
på mars. Morgan Johansson, Karlskrona TK, vann en 
inteckning i den ärorika tävlingen och fick dessutom 
sitt livs första penningpris – 2 000 dollar.

Kungens Kanna är den elittäv-
ling i världen som spelats un-

der längst tid utan avbrott. Första 
Kannan skänktes av Oscar II på 
begäran av Kronprinsen Gustaf. 
Världsstjärnor som Sven David-
son, Lennart Bergelin, Ulf Schmidt 
och Björn Borg har alla bärgat en 
seger i Kungens Kanna. Kungliga 
Lawntennisklubben (KLTK), som 
arrangerat tävlingen sedan 1901, 
har i samråd med hovet beslutat 
att tävlingarna om Kungens Kanna 
och Drottningens Pris från 2009 
ska genomföras som en internatio-
nell juniortävling. För att manifes-
tera nyordningen har två nya sto-
ra vandringspokaler i silver tagits 
fram. Pokalerna kommer att förses 
med samtliga vinnare sedan star-
ten. 1901 för Kungens Kanna och 
1950 för Drottningens Pris. Utö-
ver äran och sitt namn ingraverat 
i de unika pokalerna får respektive 
vinnare $ 2 000.

mötte Förväntningarna
Morgan Johansson, Karlskrona 
TK, var seedad etta bland pojkar-
na tätt följd av Herkko Pöllanen, 
Finland. I den första omgången 

vann Morgan mot Erik Johnsson, 
Malmö, med 6-1 7-6 (7-0 i tiebrea-
ket) och spelade stabilt. Semifina-
len mot Näsby-parks Christoffer 
Solberg bjöd på tät och stundtals 
gastkramande dramatik. Johans-
son förlorade första set 7-5, vann 
andra 6-2 för att sedan avgöra först 
i avgörande sets tiebreak (7-2). 

I finalen fick Morgan möta 
Herkko Pöllanen och det blev ett 
jämnt första set med flera ser-
vegenombrott åt båda håll, 7-5 till 
Morgan. Pöllanen spelar med ett 
våldsamt tryck i grundslagen och 
får många vinstpoäng men gör 
också många misstag. Morgans 
fysiska styrka blev hans segerva-
pen, men innan Pöllanen krokna-
de fick vi se prov på mycket stor 
tennis från bägge finalisterna. Till 
sist hade dock Johansson malt sön-
der all finsk sisu och andra set slu-
tade 6-1. 

-Va’ coolt, var Morgan Johans-
sons kommentar när han förstod 
att hans namn skulle graveras på 
samma pokal som Björn Borg en 
gång vann. 

Gert Friberg

Morgan Johansson levde upp till förväntningarna när han som första 
seedad vann Kungens Kanna 2010.  På den infällda bilden är Morgan 
(t.h.) tillsammans med vinnaren av Drottningens pris, som heter Gabriele 
Bertasiute, Litauen.
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sm-guld

Utbildning och koll 
på SM-guld för KTK
2010 kommer att bli ett händelserikt och på många 
sätt väldigt utvecklande år för utbildningsverksam-
heten, såväl på regional som central nivå. Jag själv 
representerar Region Syd som utbildare i tennistek-
nik, främst genom användning av videoanalyspro-
grammet Dartfish.

Jag åkte ner till Malmö i janua-
ri för en utbildningskonferens 

där jag fick en genomgång av pro-
grammet Dartfish som har en väl-
dig massa intressanta funktioner 
som jag är övertygad om kommer 
vara till nytta i vårt arbete. Tyvärr 
finns inte alla funktioner man kan 
önska i programmet, men med lite 
datavana i bagaget så går det mes-
ta att lösa.

Det mest givande från den-
na konferens var dock ”korridor-
snacket” med andra tränare (alla 
7 regioner i tennissverige hade en 
representant) samt Svenska Ten-
nisförbundets representanter. Att 
prata om vår verksamhet med per-

soner som till exempel Christer 
Sjöö och Henrik Ekersund är ko-
lossalt givande.

davis cuP
Fortsättningen på utbildningen 
skedde under Davis Cup-helgen i 
Stockholm där vi dels fotade och 
filmade både det svenska och ar-
gentiska landslaget för att ha till-
gång till bra klipp att arbeta med 
i Dartfish vilket vi tillbringade en 
hel del tid till.

Tyvärr blev Sverige besegrade 
av Argentina på hemmaplan för 
första gången, men jag fick istället 
samtidigt förmånen att springa in 
i en genomsvettig P-A Lindeborg 

som i all hast glatt berättade att 
han precis håller på att värma upp 
inför sin semifinal i Veteran SM.

P-a lindeborg i Final
P-A ställdes mot förstaseedade 
Christer Lundberg (Stockholms 
TK), en match som genomfördes i 
det inte alltför väl uppvärmda täl-
tet framför Kungliga Tennishallen. 
Självklart ordnade vi tränarbevak-
ning för vår Tennisskoledeltaga-
re som dock inledde denna ova-
na med att tydligt visa att bollarna 
(jag har valt att ej publicera nam-
net på dessa på grund av eventuellt 
kommande sponsorförslag) inte 
höll den klass som de borde.

Matchen drog igång och jag im-
ponerades stort av dessa 50-tagga-
res kondition och tryck i slagen.

Toppspin var inte direkt något 
de använde flitigt, dock var slicen 
återkommande, speciellt när P-A 
pressade Lundberg på backhand-
sidan. Långa dueller avlöpte var-
andra och, om jag inte missminn-
er mig, var det 40-40 i alla game 
utom ett matchen igenom.

Det jag, från läktaren, tyckte skilj-
de kombattanterna åt var att Lund-
bergs serve var väldigt välplacerad 
och bra, speciellt i pressade lägen 
samt att P-A inte riktigt kunde hit-
ta och bibehålla någon taktik som 
fick Lundbergs lugna backhandslicar 
och tuffa forehandcross att fallera.

singelbrons och dubbelguld
Matchen slutade 6-2, 6-2 i Lund-
bergs favör efter nära två timmars 
spel och fick P-A nöja sig med ett 
brons i singelklassen.

Detta visade sig dock inte vara 
nog för KTK:s ”Nallebjörn” (smek-
namnet hämtat efter att ha tjuv-
lyssnat på ett familjesamtal) som 
krigade sig fram till final i dubbel-
klassen tillsammans med partnern 
Mats Ljungman. I finalen stod 
Ossmin/Hellgren för motståndet. 
En revanchsugen P-A spelade rik-
tigt stabilt och kunde driva på sin 
medspelare fram till en 6-4 6-3-
vinst och därmed fick Karlskrona 
TK ännu en svensk mästare!

Johan Wilhelmsson

P-A Lindeborg vann brons i singelklassen och guld i dubbel på Veteran-SM.
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notiser

…Anette Hansson, som har varit 
aktiv i Karlskrona tennisklubb se-
dan tidigt 90-tal. Hon är mamma 
till Gustav – en av klubbens duk-
tiga juniorer, och till Martin som 
spelar i knatteserien. Dottern So-
fia har lagt tenniskarriären åt sidan 
tills vidare. Till vardags arbetar 
Anette som idrottslärare på Ehren-
swärdska gymnasiet i Karlskrona.
 
Hur började du?
– Jag började spela med kompi-
sar, men det blev mer intensivt när 
äldste sonen Gustav började träna 
och spela. Då var jag ju ändå på 
plats i hallen. 

– Fast jag har inte riktigt haft 
samma utveckling som han har 
haft, säger hon och skrattar.

HAllå där… Hur ofta spelar du?
– Jag spelar en dag i veckan i ten-
nisskolan för vuxna. Utöver det så 
händer det att jag tar en singel- el-
ler dubbelmatch med några vän-
ner. När jag har möjlighet så del-
tar jag också i sommarkurser eller 
motionstävlingar som klubben an-
ordnar.

Knatteserien?
Anette har tillsammans med Hans 
Johansson startat en form av knatt-
eturnering där de allra minsta är 
födda år 2002. Hittills har intres-
set varit så stort att arrangemanget 
– som sker två till fyra gånger per 
termin – har räckt till på klubb- 
nivå, men planer finns på att bjuda 
in närliggande klubbar.

– Jag tror att det är bra att bar-
nen i tid får vara med och tävla, 
fast under lite lättare former. 

Vad är bäst med tennis?
- Det är så socialt.

Fem snabba till anette:
 

 Grus   Matta 

 Forehand  Backhand

 Singel   Dubbel

 Attackspel  Basspel

 Wilson Babolat

 

 

 





Blekingemästerskapen spelades 
i mars i Karlskrona strax efter 
Karlskronavakan Wilson Cup och 
samlade tyvärr ett magert start-
fält. Det blev exempelvis inte till-
räckligt många anmälda för att 
kunna spela en enda seniorklass. 
Karlskrona tog hem vinsten i 
samtliga sex klasser och finalre-
sultaten blev följande:
F12 Chelsea Unger, KTK – Amanda 
Porshammar, KTK 6-0 6-1
P12 Simon Johansson, KTK – 
Lukas Fredin, KTK 6-2 6-4
P14 Jonathan Mikael, KTK – 
Daniel Eriksson, RTK 6-1 6-3
P16 Marcus Månsson, KTK - Erik 
Kleremark, RTK 6-0 6-0
PD16 Fredin/Johansson, KTK – 
Erik Kleremark/John Eriksson, 
RTK 7-6 7-5
P18 Dennis Merdan, KTK – Marcel 
Kaptelin, KmnTK 6-2 6-2

Amanda Porshammar (t.v) och 
Chelsea Unger.

blekingemästerskaPen

karlskrona tk:s herrlag vann divison 3 
Karlskronas herrlag vann division 
3, södra, i hård kamp med LUGI 
från Lund. I seriefinalen mot 
LUGI blev det oavgjort 2-2, men 
det räckte för avan-
cemang till division 2 
nästa år. 

De flesta matcherna 
i inomhusserien spelas 
på hösten och det var 
bara seriefinalen mot 
LUGI som återstod en 
bit in på det nya året. 
Inte mindre än åtta 
spelare har kämpat 
i karlskronalaget trots att det 
bara handlar om tre singlar och 
en dubbelmatch. Det har i regel 
berott på att ett par av de ordi-
narie spelarna i laget deltagit i 

Chelsea Unger kom längst av 
de elva spelare från Karlskrona 
Tennisklubb som deltog i 
Kristianstads C4-Open. Hon vann 
tre matcher i FS-12-klassen i 
suverän stil och tog sig sedan till 
final. 

Efter att ha slagit ut Karolina 
Morczynska från Kristianstad 
och sedan Ida Broman, IS Göta 
Helsingborg, utan att tappa ett 
enda game, mötte hon i semifi-
nalen hårdslående Växjötjejen 
Sandra Nilsson. Chelsea spelade 
väldigt fokuserat och gjorde 
knappast något misstag. Hon 
vann med 6-1, 6-2. I finalen vän-
tade duktiga Stephanie Thour, 
också från Växjö TS. 

Stephanie imponerade med 
kanonservar och först efter ett 
par av motståndarens servegame 
blev hon van vid tempot. Chelsea 

chelsea till Final i kristianstad
lyckades trots det att storspela 
och hålla emot till 4-4 ställning. 
Det blev dock Stephanie som tog 
hem första setet med 6-4. I andra 
set blev Chelsea dömd för fotfel 
fyra gånger och då tappade hon 
koncentrationen. Andra set slu-
tade 1-6 till Stephanie.

På pojksidan var det många 
Karlskronaspelare i PS12-klassen 
som vann första matchen, men 
tyvärr ingen som gick vidare. 
Tävlingens mest sedda möte 
(upp till 30 åskådare) var duellen 
mellan Hermon Mikael, KTK och 
Sandra Nilsson, Växjö TS, som 
varade i över tre timmar och slu-
tade med siffrorna 6-4, 6-7, 7-6 
till Sandra. 

Den yngsta KTK-spelaren - 
Tilda Loudd – gjorde tävlings-
debut i Kristianstad. Hon visade 
mycket spelglädje och gjorde 

en bra insats även om det inte 
räckte till en seger. Publiken 
höll andan när Tilda vid ett till-
fälle tappade racketen efter ett 
grundslag, fick tag i det igen 
och hann slå tillbaka returen. 
Applåder!

Anke Unger 
På läktarplats

internationella juniorturnering-
ar. Ankare i laget – och den ende 
senioren som spelat flera match-
er – har varit Mikael Sandström. 

Han har spelat som 
etta sedan minst fem 
år tillbaka och är där-
för mycket rutinerad. 
Mikael visade vägen 
genom att vinna samt-
liga sina singelmatcher 
med god marginal och 
vann dessutom viktiga 
dubblar med olika 
partners. 

Övriga spelare i laget har allt-
så varit juniorer och där Morgan 
Johansson, Gustav Hansson och 
Marcus Månsson spelat flest 
matcher. Morgan spelade andra-

singel och vann alla sina match-
er. Gustav – som ska fylla 15 i år 
– vann tre singlar på ett överty-
gande sätt och har också impo-
nerat med ett stabilt dubbelspel. 
För Gustavs del blev det en sing-
elförlust i seriefinalen mot LUGI, 
men då var seriesegern redan 
säkrad.

KTK besegrade i stor stil Växjö, 
Wä, Lomma-Bjärred och Kalmar, 
men fick tuffare motstånd mot 
Malmö-Bellevue och LUGI där 
det blev oavgjort 2-2. Nästa höst 
spelar alltså laget i division 2, 
södra, och får bland annat möta 
tufft motstånd från  ATL Lund, 
Helsingborg och Båstad-Malen.

Gert FribergMarcus Månsson.
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cheFstränaren inFormerar

vill ni ha mer inForma-
tion eller har FrÅgor om 
aktiviteterna, 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

I skrivande stund står 
utomhussäsongen för 
dörren och jag tänkte 
här nedan informera 
lite om allt som kommer 
att hända från maj till 
augusti 2010.

majdubbel
8 maj spelas vår traditionella maj-
dubbel, en vecka senare än vad vi 
brukar. Denna tävling är till för 
alla medlemmar i klubben och 
man parar ihop spelarna till jämna 
par. Dock inte för de yngre junio-
rer som ännu inte behärskar spel 

Tävlingar, kurser och läger
med vanlig boll.

kalle anka cuP/knatteserien
9 maj går denna tävling av stapeln. 
Den är lämplig för alla juniorer i 
klubben, från minitennis upp till 
de äldre.

avslutning tennisskolan
6 juni  är sista träningsdatum Ten-
nisskolan.

8 juni kl. 18-20 är stor avslut-
ning för alla barn och ungdomar i 
Tennisskolan.

Vi kommer även att ha avslut-
ning för vuxna, tid meddelas senare.

rosenholmslägret
20-24 juni är Rosenholmslägret, 

heldagsläger för alla barn och ung-
domar.

sommarkurser
Vecka 26 och vecka 31 har vi in-
tensivkurser, både för barn och 
vuxna. Spel 1,5-2 timmar måndag 
– fredag.

stena line karlskrona oPen
24-30 juli har vi vår stora sommar-
tävling, med klasser för alla åldrar.

junior-sm
7-15 augusti har vi fått den stora 
äran att anordna Junior-SM för 12-
åringar och 16-åringar.

Daniel Brodén

BRONSMEDALJ PÅ JSM
Årets Junior-SM inomhus i 12-, 14 samt 16-årsklassen 
arrangerades på sedvanligt vis av GLTK i Göteborg. På 
deras mäktiga inomhusanläggning innehållande 14 
hardcourt-banor deltog 12 KTK-juniorer.

Först ut var 12-åringarna där 
KTK representerades av 8 ju-

niorer fördelat på fem pojkar och 
tre flickor. 

Lukas Fredin som gick ut först  
hade dessvärre inte konserverat 
sin fina form från ”vakan”. Trots att 
motståndaren bjöd på första gamet 
via fyra dubbelfel kom inte Lukas 
närmre än 1-6. Tyngd av stundens 
allvar fortsatte det illa även i inled-
ningen av andra set innan Lukas 
på slutet hittade lite mer ”fighting 
spirit”, dock räckte det inte längre 
än till 3-6. 

Därefter äntrade trion Aman-
da Porshammar, Fabian Howding 
samt Simon Quist JSM-banorna. 
Dessvärre blev det för alla tre res-
pass via klara siffror i raka set. Den 
sistnämnda hade för övrigt befri-
ats från gipsad handled bara dagar 
tidigare. 

Lite senare samma dag gjor-
de Tin-Tin Ågren och Simon Jo-
hansson entré. Båda segrade i sin 
respektive inledningsmatch och 
reducerade därmed KTK:s match-
statistik till 2-4. Tin-Tin vann i 
skiljeset och Simon i två raka set. 

Sist ut för dagen var Chelsea 
Unger som föll tappert emot Linnea 
Björk VFTK via 2-6, 4-6 där dock 
en del tekniska brister blev avgö-
rande till västerås-tjejens fördel.

mystisk Åkomma och resPass
Dag två inledde Tin-Tin emot ett 
år äldre hemmaspelaren Per Börje-
son som besegrade Tin-Tin via två 
gånger 6-2. Börjeson tog sig senare 
till kvartsfinal. 

Därefter blev det även förlust 
för Simon Johansson som till viss 
del plågades av en ”mystisk åkom-
ma” i benet, vilket gjorde att han 
tackade för sig i underläge 0-6, 
0-1.

Samma öde, men i positiv be-
märkelse drabbade Hermon Mi-
kael som ett år ung var seedad i 
klassen?! Hon inledde i andra om-
gången där hennes motstånda-
re gav upp vid ställningen 5-4 till 
Hermon i första set. 

Simon Johansson och Lukas 
Fredin besegrade i första dubbel-
matchen ett seedat par via siffror-
na 6-1, 6-4 medans Tin-Tin och 
Simon Quist besegrades av den 
förstnämndes singelmotståndare 
med partner via raka set. I andra 
omgången blev det förlust för Jo-
hansson/Fredin. 

Chelsea Unger som spelade 
dubbel tillsammans med Alexis 
Marshall MBTK segrade i inled-
ningsmatchen emot Växjö Ts-duo. 

marcus, mikael, hermon m.Fl.
Tredje dagen inledde Jonathan 

Mikael 14-års kvalet med förlust 
1-6, 5-7. Även lillasyster Hermon 
föll denna dag via 2-6, 2-6. Chel-
sea med partner besegrade sedan 
förstaseedade duon Fredrika Reg-
nér/Emma Norström via 6-4, 2-6, 
samt 10-6 i avgörande matchtie-
break! Och var därmed klara för 
kvartsfinal dagen därpå. Dessvär-
re blev det här förlust till Sofrad-
zija/L´Allemand i matchtiebreak 
via 10-5.

På påskdagen inleddes 16-års 
klassen med dubbel för Marcus 
Månsson som i par med Anders 
Sandberg vann en högdramatisk 
dubbel via 18-16! i matchtiebreak.

Dagen därpå inleddes huvud-
tävlingen i 16-års klassen. Både 
förstaseedade Morgan Johans-
son och åttondelsseedade Gustav 
Hansson inledde övertygande med 
klara segrar i raka set. 

Likaså inledde Marcus Måns-
son emot Salk:s Marcus Knut-
zon där han gick fram till tre raka 
matchbollar. Via 6-2 i första set och 
ledning 5-4, 40-0 i Knutzons serve 
kunde han tyvärr inte knyta till, 
utan det blev till förlust 6-7, 4-6. 

I dubbelspelet segrade Morgan 
och Gustav med respektive part-
ners medan Marcus fick ge sig. 

Dagen därpå fortsatte segertå-
get för ”Mogge” och ”Gurra” med 
idel segrar i såväl singel som dub-
bel, allt dessutom i raka set. I åt-
tondelsfinal ställdes sedan Mor-
gan mot en storspelandes Jakob 
Amilon som tog det till skiljeset 
där dock KTK-aren lade i en hö-
gre växel och segrade via 6-2. Gus-

tav som i tidigare matcher besvä-
rats en del av en s.k. golfarmbåge 
inledde starkt men fick kasta in 
handduken vid ställningen 5-7, 
1-2. Detta medförde att han fick 
lämna w.o. i dubbelkvartsfina-
len tillsammans med Filip Berge-
vi Åhus Tk. Även för ”Mogge” blev 
det respass tillsammans med Erik 
Johnson MBTK emot ullevi-duon 
Baan/Karlsson med 8-10 i avgö-
rande sets matchtiebreak. 

morgan tog brons
Förstaseedade Morgan fortsatte 
med seger i singelspelets kvartsfi-
nal där han besegrade Salk:s Car-
nestedt i raka set. I semifinal ställ-
des han senare emot tredjeseedade 
Bergevi som han besegrades av i 
Salk Open-epilogen vid jul- och 
nyår. Även denna gång visade sig 
Bergevi starkast efter att än en 
gång besegrat Morgan med siffror-
na 6-4, 6-0. Senare hemförde ock-
så Bergevi ett mycket välförtjänt 
JSM-guld då han i finalen bese-
grade Morgans dubbelkamrat Erik 
Johnson med hela 6-0, 6-0!!!

bra utdelning
Trots att vi de senaste åren varit 
bortskämda med fantastiska resul-
tat och medaljregn som följd så var 
det sammantaget ett bra JSM med 
flertalet goda prestationer vilket 
bland annat gav en bronspeng och 
tre kvartsfinaler i dubbel.

Fredrik ”fidde” Bengtsson

jsm-brons



16      www.kar l sk ronatk . com  Fördel 1.2010

ASFALT & BETONG SYD
VAMBÅSA, 0455 - 447 00

AB


