FÖRDEL
Nummer 2			

Juli–Augusti 2010		

KARLSKRONA
Utgiven av Karlskrona Tennisklubb

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

Foto: Mattias Mattisson.
P-A Lindeborg, Morgan Johansson och Gustav Hansson med vinnartårtan som klubben bjöd på vid uppvaktningen av deras tennisframgångar.
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Vi har mycket kul att fira och glädjas åt i Karlskrona Tennisklubb.
Och det händer mycket spännande
saker just nu.

T

änk att KTK – via Morgan Johansson
(förra året) och Gustav Hansson (i år) –
bärgat översta platsen i den finaste ungdomstävlingen som finns, Kalle Anka Cup! Det
är en helt fantastisk prestation och något vi alla
ska glädjas över. Hela klubben, från spelarna på
banan, via tränarna Daniel, Wille och Fidde,
personal, föräldrar och andra som finns i klubben… Alla har bidragit med något och skapat
rätt förutsättningar för Morgan och Gustav. Så
njut av segerns sötma du också och peppa våra
tävlingsspelare till nya framgångar. Du kan läsa
mer om dessa och andra prestationer längre
fram i tidningen.

Mycket på gång

På listan ”kul saker som händer i klubben” kommer också introduktionen av Sophie Alriksson,
som från och med mitten av juli tar över ansvaret som klubbchef för KTK. Stötta och hjälp
Sophie att få en riktigt bra start på sitt arbete.
Sophie kommer med många nya idéer som vi
ska ta vara på.
Du kommer också att läsa om kommunens
”ja” till att bygga gräsbanor. Vi är glada över det
politiska stödet vi fått från båda blocken, sedan
det ”krånglat” lite på tjänstemannanivå. Nu leder P-A Lindeborg arbetet med att projektera för
nya gräsbanor.
Årets kanske största händelse i klubben är
arrangemanget av JSM. Här behöver vi din hjälp
– vi behöver stöd på många olika håll. Anmäl
ditt intresse till någon i tävlingsledningen. Men
framför allt visa gott bemötande till alla våra
gäster!
Ha en riktigt skön sommar och spela mycket tennis!
Tips för besökare

För dig som besöker KTK och Karlskrona – här
följer lite tips…
• Karlskrona är en fantastisk sommarstad, med
ett stort utbud av handel, kultur och en hel del

Peter Adaktusson, ordförande i Karlskrona TK.

andra nöjen – passa på att mellan matcher och
träning ta del av det utbudet.
• Skärgården! Den startar redan vid Rosenholm… och det finns många fina ställen att besöka. Hasslö når du väster om centrala Karlskrona. De s.k. stor-öarna Senoren, Sturkö och
Tjukö ligger strax öster om staden. Aspö når du
med vägfärja från centrum.
• Trossö är kronan på verket – centrum-ön med
alla sina restauranger, butiker och museer är ett
måste. Och Karlskronas kulturella mitt.
• Missa inte; Café Utkiken på Bryggareberget,
Marinmuseum på Stumholmen och da Vincimuseet vid Stortorget.
• Ett bra tips är också att strosa runt bland båtar
och fartyg längs Trossös kajer.
• För dig som gillar golf finns ett antal fina banor runt om Karlskrona. Allra närmast ligger
Nicklastorps nya GK – en trevlig och utmanande skogsbana. På vägen ut mot Hasslö (mellan
Karlskrona och Ronneby) hittar du Carlscrona
GK på Almö. Det är en av landets äldsta golfbanor, med fantastiska vyer över hav och vikar.
Öster om Karlskrona ligger Trummenäs GK, en
park- och seasidebana med mycket god kvalitet.

Peter Adaktusson
Ordförande i Karlskrona TK
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Junior-SM 7-15 augusti
- klasser för flickor och pojkar högst 12 respektive 16 år gamla
Under en vecka i början på augusti kommer det att
äga rum en JSM-tävling som troligtvis blir gigantisk
om man mäter med KTK:s måttstock. Tävlingsledningen gissar på totalt 300–400 spelare i de båda åldersklasserna och sedan tillkommer föräldrar, tränare
och åskådare.

J

onas Petersson är ordförande i
tävlingskommittén, tillika turneringsdirektör, och han har den
rutinerade chefstränaren Daniel
Brodén som övergripande tävlingsledare. Till detta kommer ett stort
antal
funktionärer, t.ex. domare.
I vanlig ordning
har tävlingsledningen skickat ut
information om
datum och tider
för olika typer
av funktionärspass.
Spelplats

Huvudanläggning är Telenor Arena
Karlskrona,
med sju banor.
Vissa dagar kommer
tävlingsledningen också att använda banor i Nättraby (3 st) och
Ronneby (6 st). Som reservspelplats och träningsanläggning finns
Jämjö GoIF Idrottsstadio med två
banor.
Som reserv vid dåligt väder
finns det sex banor inomhus i

Karlskrona och tre i Ronneby.
Transporter

Vi kommer att köra skytteltrafik
med minibussar mellan Telenor
Arena Rosenholm och de övriga
anläggningarna
de dagar
matcher har
förlagts dit.
Transportservicen är
gratis för spelare och ledare. Anmälan
sker till sekretariatet senast
tre timmar innan utsatt speltid vid behov av
transport. För
transport tillbaka till Rosenholm
meddelar tävlingsledningen på plats
efter spelad match.

Tävlingsledningen fr. v. Jonas Petersson och Daniel Brodén.

allt om man vill se hur det ser ut
ombord på ett stort fartyg. Kustbevakningens nya fartyg kommer
att ha ”öppet hus” under sailet vid
vissa bestämda tider. Fartyget heter Amfitrite och är ett av världens
modernaste olje- och kemikaliebekämpningsfartyg förutom en

mängd andra förmågor.
Mat

På klubben går det att köpa dagens
lunch och på kvällarna kommer
grillen att vara igång. I övrigt erbjuds sedvanligt cafeteriautbud.

Kringaktiviteter

Det kommer att anordnas olika slags aktiviteter under veckan.
Håll därför utkik på anslagstavlan.
Dessutom pågår det traditionella
”Sailet” den 11-14 augusti vilket
kan vara värt att besöka, framför-
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Kustbevakningens nya fartyg Amfitrite.
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Kylig Intersport Cup 2010
– Chelsea och Marcus blev klassvinnare
Det var Intersport Cup 2010 som inledde Karlskrona
Tennisklubbs utomhussäsong på Telenor Arena Karlskrona mellan 23–25 april.

L

ite kyligt men i övrigt bra väder
bjöds det på för våra 118 deltagare från 20 klubbar runt om i Sverige. 10 stycken klasser avverkades
och endast ett set (av över 300 fick
flyttas till inomhus på grund av
mörker).
Lundatvillingar dominerade

Tävlingens sensationer var tvillingarna Klara och Alma Thell
Lenntorp från LUGI TF som delade på klassvinsterna i Damsingel,
Flicksingel 16 och Flicksingel 14.
I Flicksingel 12 dominerade
Karlskrona TK:s Chelsea Unger
som vann klassen utan att tappa ett
enda set. Hermon Mikael, Amanda Porshammar och Nanna Carleke spelade också bra och vann varsin match i klassen.
I Flicksingel 16 spelade Nellie Carleke bra och vann en match
innan klassvinnaren Klara Thell

Lenntorp satte stopp.
Nya regler för killarna

Många välspelade och roliga
matcher spelades i Pojksingel 10
som enligt Svenska Tennisförbundets nya regler spelades med
den så kallade maxibollen.
Den stora klassen Pojksingel 12
vanns av Christian Preuthun, Tabergsdalens TK som dock fick två
tuffa matcher på vägen mot finalen mot Karlskronaspelarna Lukas Fredin och Simon Johansson.
Även Simon Quist spelade bra och
vann två matcher i denna klass.
I Pojksingel 16 visade Marcus
Månsson att han tränat hårt och
målmedvetet. Efter tre raka 6-0
6-0-vinster vann han finalen med
6-1 6-1 över Alexander Fransson,
Tabergsdalens TK.

Wille

Chelsea Unger,
t.v. och Klara
Thell, t.h.

Marcus Månsson.

Hermon Mikael.
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Gustav Hansson vann Kalle Anka Cup, vilket inneär att KTK vann för andra året i rad.

Gustav vann Kalle Anka finalen
- KTK-vinst för andra året i rad i äldsta pojkklassen
Årets Sverigefinal av Kalle Anka Cup spelades som
vanligt i Båstad vecka 26. Nytt för i år var dock att
Landskapen helt har ersatts av de sju tennisregionerna i Sverige.

V

åra spelare fick alltså försöka
kvalificera sig via zontävlingar som inkluderade Skåne, Blekinge, Halland och Småland.
Tillsammans
med
Christer ”Chris Lake” Sjöö och Pontus
”Smygsolaren” Bergevi var jag ledare för regionen ”Svensk Tennis
Syd” som hade med sig 17 spelare
till Sverigefinalen.
I varje klass (Flickor/Pojkar
11/13/15 år), fanns 16 deltagare som blev placerade i fyra pooler. Poolsegrarna gick till semifinal och vidare till final respektive
match om tredje plats. Övriga spelade om resterande placeringar.
Gustav Hansson

Från Blekinge och Karlskrona Tennisklubb deltog Gustav Hansson i

Pojkar 15-klassen.
Gustav inledde sitt poolspel
mot tufft motstånd direkt – sverigesexan Tom Hjertonsson (Göteborg). Gustav genomförde matchen mycket bra med fokus och
kämpaglöd direkt från starten.
Efter ett jämnare första set kunde
Gustav slappna av och spela ut helt
i andra och vinna matchen med
6-4, 6-2.
I andra poolspelsmatchen stod
Arvid Norén (Norr) för motståndet. I denna match var det lite ”spel
mot ett mål” i första set som Gustav vann med 6-0. Efter lite känningar i en ömmande arm samt lite
mer chansspel från Norén i andra
set kunde dock Gustav kliva av banan som segrare med 6-0, 6-3.
I tredje poolspelsmatchen fick
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tyvärr Edvin Gustavsson (Mitt)
lämna W.O. vilket innebar att Gustav nu var klar för semifinal.

40-40 och sen kunde inget stoppa
Gustav som spelade hem matchen
med 7-5, 6-1.

Rankad tvåa i Sverige

I fint sällskap

En slumpartad lottning gjorde att
Gustav, som f.n. är rankad som 2:a
i Sverige bland 15-åringar, ställdes
mot 1:an Oskar Forsell (Syd) direkt i semifinalen.
Detta verkade dock inte bekymra Gustav nämnvärt utan han
klev tappert in med gott mod på
banan för att mötas av en hårt slående Forsell som inledde med ett
högt tempo där Gustav hamnade
lite ”på bakbenen” de första gamen (0-2). Matchen bytte karaktär
när Gustav sen kom igång ordentligt och det var Forsells tur att inte
hänga med (4-2). Men detta första
set hade inte fått nog av svängningar då Forsell åter igen la in ett ryck
och drog iväg till 4-5 och två setbollar. Det var då man såg glöden i
ögonen hos Gustav som bara betyder en sak – världsklass. Två långa
dueller senare var det åter igen
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I finalen stod Jonathan Mridha
(Stockholm) för motståndet. Gustav såg dock grymt laddat ut och
man såg på honom att idag kunde
ingenting stoppa honom. Stabilt
baslinjespel och fantastiska ”winners” så fort Mridha tappade längden bäddade för en fantastisk skön
seger med 6-1, 6-2 vilket innebär
att även Gustav Hansson skriver in
sig i historieböckerna som vinnare
av Kalle Anka Cup, bland spelare
som Grand Slam-vinnarna Björn
Borg, Mats Wilander, Stefan Edberg, Tomas Enqvist, m.fl.
Summerat för Svensk Tennis
Syd så fick vi två klassvinster (P15
+ F13), en andraplats (P11), tre
tredjeplatser (P11, F11, P15) och
en fjärdeplats (F13). Totalt vann vi
55 matcher av 88.

Wille
5

6						

w w w. k a r l s k r o n a t k . c o m 

Fördel 2.2010

Deltagarna i Polenlägret sitter samlade för den obligatoriska gruppbilden.

Traditionellt och lyckat Polenläger
KTK arrangerade nyligen
det traditionella Polenlägret vilket i vanlig ordning inleddes en söndagmorgon på Rosenholm.

D

agen ägnades åt totalt sex
timmars tennis- respektive
fysträning på våra fantastiska banor. Efter dusch och fruktintag så
var det dags att bege sig till Stena
Lines färjeterminal ute på Verkö
för avresa med Stena Baltica med
destination Gdynia.
På båten avnjöts också den berömda ”all inclusive-buffén” innan det gavs utrymme för lite fritid

fram tills det var dags inta hytterna
för en välbehövlig sömn.
Träning, bad och sightseeing

Vid sjusnåret på måndagsmorgonen intogs frukost på båten innan
vi gick iland och äntrade en chartrad buss som tog oss till den gamla
anrika kurorten Sopot och tennisklubben ”Sopocki Klub Tenisowy”.
Anläggningen inrymmer hela tolv
grusbanor, inkluderat en centercourt där en ATP-tävling gick av
stapeln så sent som för två år sedan
innan den flyttades till Warszawa.
Vi hade tillgång till sju banor
denna dag och tillbringade fem
timmar på dessa. Förmiddagen
ägnades åt träning med individuell inriktning och eftermiddagen
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åt matchspel, däremellan serverades pastalunch på klubben. Under lunchbreaket så tog flertalet
chansen till sightseeing utmed den
vackra strandpromenaden i Sopot
medan andra prioriterade ett högst
svalkande bad. Efter dagens tennisaktiviteter bjöds vi på en grillbuffé innan vi lämnade klubben
för återboarding på Stena Baltica
som skulle ta oss hem till Karlskrona igen.
Frågesport på hemresan

På båten hem hade tränarna förberett en frågesport gällande racketmärken och svenska topp 100-spelare på ATP/WTA genom åren, i
vilken ”lag Mattias” segrade. Därefter hanns en hel del individuel-
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la samtal att hållas innan det åter
var dags att inta respektive hytt för
att förbereda sig inför kommande
skol- alternativt arbetsdag.
Vi tränare är generellt mycket nöjda med såväl träningskvalité som kamratskap, och hoppas
på att få se än fler deltagare till
nästa år. Stort tack till lägermaestro P-A Lindeborg för det praktiska, till Stena Line för ett ovärderligt support i form av vår resa, till
Anders Dunér, Karin Wogen och
Mats Arnlund för er assistans, till
Sopocki Klub Tenisowy för att vi
får komma till er och sist men inte
minst till er deltagare som i många
fall förgyllde även detta Polenläger.

Fidde, Daniel och Wille
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Polska Internationella
Veteranmästerskapen
Veckan efter midsommar gick det 50:e Polska
Internationella Veteranmästerskapen, där jag
åkte ner som regerande
mästare i 50-årsklassen.

I

år såg lottningen minst lika tuff
ut som i fjol, då bl.a. en vitryss
vid namn Andrei Bessonov var
med i lottningen. Ryktet gick att
han slagit och spelat jämnt mot
många forna storheter bl.a. Jan Kodes.Vi studerade hans fina tennis
förra året (i 45-årsklassen) och var
mäkta imponerade. Efter tre stabila första omgångar mot en ryss, en
litauer respektive en polack, skulle jag möta Bessonov (som slagit
ut andraseedade och Polens högst

rankade 50-åring).
Han verkade självsäker före
matchen, men jag bestämde mig
för att vara extremt ”snål” med
missar och försöka röra på honom
så mycket som möjligt. Efter ett
nästan perfekt första set kunde jag
vinna med 6-1, 6-3 och Bessonov
verkade efterhand tappa intresset
för att vinna.

fjolårsmatchen och jag kunde vända igen till 7-5 i avgörande set. Efter två fantastiska år i Sopot är jag
lyckligtvis obesegrad i Polska Internationella Veteranmästerskapen. Undrar om man vågar ställa
upp igen nästa år?
Börja spela internationellt

Repris från förra året

I finalen ställdes jag mot Frank
Lapré, f.n. 11-rankad på världsrankingen för 50-åringar. I fjol lyckades jag slå honom i semifinal efter
att ha legat under i bl.a. avgörande
set med 4-1. I år fick jag en smakstart och ledde med 5-3 i första set,
men tappade det med 7-5. Sedan
kom jag under med 4-1 i andra. Jag
bytte till en lösare strängad racket
och kunde få lite bättre tryck och
längd på bollarna. Fem raka game

P-A Lindeborg.

gjorde att jag kunde vinna andra
set med 6-4. I avgörande set kom
jag under igen med 4-1 och 5-2.
På något märkligt sätt upprepades

Även KTK:s Stefan Bengtsson
spelade i Sopot. Stefan vann två
omgångar. bl.a. efter att ha vunnit över en sjätteseedad polack. I
kvartsfinalen ledde Stefan med 1-0
i set och 4-3 i andra, men förlorade tyvärr.
Vi ser fram emot att fler KTKare börjar spela lite internationella turneringar. Det är trevligt med
nya tenniskontakter och dessutom
vet vi att vår tennis hävdar sig väl
på den internationella arenan.

P-A Lindeborg

Rosenholmslägret 2010

Deltagarna i årets upplaga av Rosenholmslägret.

K

arlskrona TK har genomfört
”Rosenholmslägret”, som är
ett årligen återkommande läger för
alla juniorer – såväl bredd som elit.
55 ungdomar i åldrarna 7-15
år var med på lägret som innehöll
mycket tennis- och fysträning. Det

förekom också många inslag av
mer social verksamhet, t.ex. bad
och brännboll.
Drygt tiotalet tränare såg till att
deltagarna lämnade lägret trötta,
men glada, precis lagom till midsommar.
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Morgans första ITF-seger
– Danish Junior Cup i Århus
Direkt efter Båstadtennis åkte Morgan Johansson till
Århus i Danmark för en ITF-tävling (junior-världsrankingtävling) för juniorer upp till 18 år. På midsommaraftonskväll bar det av med tåg till Göteborg för
övernattning hemma hos undertecknad. Dagen efter
tog vi färja till Fredrikshamn och sedan åkte vi tåg via
Ålborg till Århus.

P

å midsommardagen var det
sign-in och träning på programmet. ”Mogge” tränade med
bl.a. två ryssar och svenskkvartetten Bergevi, Johnson, Simonsson
och Hådén. På måndagen inleddes
huvudtävlingen. Morgan, med en
juniorvärldsranking på 290, blev
andraseedad i det 64-man stora
startfältet. En klar seger via 6-2,
6-0 blev det i inledningsmatchen
mot ryssen Bartashevich. Dagen
därpå besegrades Tartarini, Italien, med stabila 6-1, 6-4. Onsdagen förlöpte med klar seger i tredje omgången i raka set över Arias
från Bolivia.

Nya rankingpoäng bärgade

I kvartsfinalen fick ”Mogge” underläge 4-5 i första set mot Mohamed Shabib, Danmark, men vände
och vann med klara 7-5, 6-0. I och
med avancemanget till semifinal
var nya juniorvärldsrankingpoäng
bärgade, men nu höjdes målsätt-

ningen ytterligare. I semifinal väntade storväxte tjecken Jakub Eisner
på ”Mogge” som rivstartade och
gick fram till ledning 6-2, 4-2 innan tjecken bröt tillbaka och började serva än bättre, vilket gjorde att
han tog andra set via 7-4 i tiebreak.
I skiljeset ryckte dock ”Mogge” relativt tidigt och höll sina servegame fram till seger och setvinst
via 6-2. Denna dag såg vi också
svenskkollegorna Bergevi/Simonsson hemföra dubbeltiteln efter seger i såväl semi- som final.
Alla racketar var sönder

Inför finalen samma morgon kom
Morgan och meddelade att han
bara hade två hela racketar kvar. Vi
visualiserade att inget skulle hända
med dem, men om något skedde
skulle vi acceptera detta och slutföra finalmatchen på bästa sätt.
Morgan inledde finalen bra mot
den vänsterhänte tjecken David Simunek och gick fram till 4-1 led-

Morgan Johansson.

ning innan tjecken replikerade till
4-3 för att på nytt bli servebruten
av Morgan fram till 6-3.
Tidigt i andra set kom så det
som inte fick hända: senan gick
av och det fanns bara en racket
kvar, nysträngat. Morgan kände
sig stressad och började felfokusera vilket gjorde att tjecken vann
andra set klart med 6-2. Inledningen av skiljesetet blev dramatisk då
Morgan slog av sista senan i en förstaserve vid 40-lika i det första gamet! Lösningen blev helt enkelt att
slutföra matchen med undertecknads Tecnifibre-spadar. Efter över-

lämning och kort påminnelse om
att ”nu har det hänt”, gick Morgan
ut och tryckte in andraserven och
vann tre raka poäng fram till gameledning med 1-0. Tilläggas ska
här att tjecken nästan direkt ändrade sitt spel och bara slog in bollen för att vänta på Morgans misstag.
Detta fick följder även i nästa game där Morgan breakade lätt
och sedan servade sig fram till
3-0. Ett långt game följde sedan
med chanser åt båda håll innan
tjecken reducerade till 3-1. ”Mogges” servegame som sedan följde
blev matchavgörande med otaliga
chanser åt båda hållen innan det
slutligen vanns av KTK-aren fram
till 4-1. Sedan blev det en promenad mot titelseger via 6-1 mot en
mycket uttröttad Simunek.
Klättrar stadigt uppåt

Detta var alltså en s.k. grade 5-turnering där en seger generade 30
ITF-poäng, dock blev effekten
”bara” 20 poäng då ”Mogge” har
fullt antal registrerade turneringar
och därmed ersätter dessa 30 med
det lägst uppnådda och registrerade resultatet som är 10 poäng. Resultatet medför att Morgan som
16-åring kommer att bräcka topp
250 på nästa juniorvärldsranking
upp till 18 år.

Fredrik ”fidde” Bengtsson

BLEKINGE LÄNS TIDNING
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Tropisk värme i Berlin

Staffan, Dieter, Wolfgang "Opa" och Gerhard.

Ulrike, Nanami, Angela och Agneta.

Minnesmonument i de gamla judiska kvarteren i Berlin.

35 grader, vindstilla och klarblå himmel! Det var
de grundläggande förutsättningarna för det årliga
vänutbytet mellan KTK och TC Grün-Weiss, Nikolassee. Dessutom ökade temperaturen i takt med att
Tyskland gick vidare i fotbolls-VM.

V

änutbytet var 2010 inne på sin
43:e omgång och denna gången var det på ”bortaplan”. Tio förväntansfulla karlskroniter tog nattfärjan på torsdagskvällen och kom
fram till tennisklubben i sydvästra
delen av Berlin fram mot tiotiden
efter en mycket lugn överfart. På
klubben mötte bl.a. klubbdirektören Marco Reichelt upp (klädd i
en KTK-tennisskjorta) och hälsade oss välkomna. Sedan njöt vi av

en god frukost innan det började
spritta i benen och tennisen satte
igång.
väder och värdar

Vädret var fantastiskt under hela
helgen och på fredagen höll sig
temperaturen runt 30 grader för
att sedan stiga ytterligare under
lördagen. Vinden höll sig borta
vilket naturligtvis gjorde det ännu
tuffare att kunna hålla bra vätske-
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Mats, Marco, Gert och Björn.

balans. Under fredagen mötte vi de
tyskar som ställde upp som värdpar och det var flera kända ansikten: Opa och Ulrike Morsch, Artur
och Renate Wind, Andreas Ekrot,
Erika Falkenreck och ordföranden
Stefan Lang. Vi blev alla väldigt väl
omhändertagna och gästfriheten
var överväldigande.
Buffé och judiska kvarter

På fredagskvällen blev vi bjud-
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na på en utsökt buffé och vi satt
länge och pratade i den ljumma
sommarkvällen. Tidigt på lördagen var det samling vid S-bahn för
omgruppering till de centrala delarna av Berlin. Här blev vi guidade av Erika Falkenreck som visade
oss runt i de f.d. judiska kvarteren.
Erika hade mycket att berätta och
var mycket insatt i den mycket tragiska del av historien under andra
världskriget som bland annat rörFördel 2.2010

– och Tyskland besegrade Argentina i VM

Frukost.

Players party.

Jochen, Agneta,
Lisbet och Claudia.

Frukost hos Opa och Ulrike.

43:e omgångens vänutbyte bjöd
på gassande sol och fantastiskt
umgänge. Som synes var humöret
lika strålande som vädret.

Pepe Rundholz.

de förföljelsen och deportationen
av judarna.
Turnering och players party

Efter en läcker pastalunch på
klubben startade en mixedturnering som pågick i ett par timmar i värmen och det var en perfekt uppladdning inför tyskarnas
VM-match mot Argentina senare
på eftermiddagen. Gissa om det
var god stämning på klubben när

tyskarna redan efter fem minuter
gjorde mål och slutligen vann med
4-0!!
Players Party organiserades
för första gången på lördagskvällen denna sommar och som ersatte
den gamla s.k. Rosenfesten. Klubben hade, som vanligt, lagt ner
stor möda på att göra anläggningen festläcker och den sköna sommarkvällen bidrog till att det blev
en härlig stämning. Barbecuen
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var mycket välsmakande och det
fanns många sorters goda korvar,
flera olika köttsorter och smakrika
sallader att välja mellan – eller så
smakade man på allt.
Inne i klubbhuset var det diskotek, men tyvärr klarade i alla fall
inte jag upptempolåtar i den rådande hettan. Ordförande Stefan
Lang höll tal och berättade för de
tyska medlemmarna om vårt besök och jag fick chans att lämna
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över en symbolisk bokgåva (tysk
text!) och samtidigt bjuda in till
nästa års möte i Karlskrona.
Mycket förnöjt sällskap

Vi startade vår hemresa på söndagsförmiddagen efter att ha tackat våra värdar på klubben och det
var ett förnöjt sällskap som drog
vidare till Rostock.

Gert Friberg
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Morgan till final i Båstad

- uttagen till både individuella EM och lag-EM

guldmedalj. Filip och Morgan spelar också dubbel och är där förstaseedade i P16-klassen. Än så länge
har man bara spelat en match och i
den släppte paret bara ett game.

Simon Johansson noterades för
två segrar innan det blev förlust till
ett år äldre och tillika seedade Gilbert Jäger från Mälarhöjden. TinTin Ågren i samma klass förlorade
direkt i inledningsomgången vilket
också drabbade Dennis Merdan i
pojksingel 18B. Viktor Andersson
i Pojkar 10 noterades för en vinstmatch och två förluster i det inledande poolspelet.

Fler ktk:are på plats

Uttagna till EM

Morgan Johansson, Karlskrona TK, förlorade finalen i
Båstadtennis 16-årsklass mot Filip Bergevi, Åhus, med
3-6 2-6 i en mycket sevärd match.

I

denna finalen var det Filip som
hade marginalerna på sin sida
och producerade ett flertal stenhårda vinnande grundslag på linjerna. Ibland kunde bara Morgan
skaka på huvudet åt det flyt som
Bergevi stundtals hade i matchen.
SVERIGEELITEN PÅ PLATS

Båstadtennis samlar hela Sverigeeliten och bara 16-årsklassen var
indelad i tre olika tävlingsklasser
med ca 50 spelare i varje. Morgan
vann fyra matcher på sin väg fram
till finalen, bl.a. mot Erik Johnsson,
Malmö, i semifinalen. Här blev segersiffrorna 6-2, 6-4 efter att ha legat under med 1-4 i andra set.
Filip och Morgan möttes senast
i JSM-finalen inomhus där Filip för
första gången vann en individuell

Gustav Hansson kom inte riktigt
till sin rätt i singeln och förlorade direkt i andra omgången men
i dubbelklassen tillsammans med
Erik Johnsson visade ”Gurra” vad
han kan och tog sig ett år kort och
via tre segrar i raka set, till final
där de förlorade till Stockholmsduon Simonsson/Hådén, också
det i raka set. ”Mogge” och Bergevi
fick i samma klass respass i kvartsfinal via 9-11 i avgörande matchtiebreak emot Ullevi-duon Baan/
Karlsson.

Efter finalen meddelade Svenska
Tennisförbundet att Filip och Morgan är uttagna att dels spela individuella EM som går i Moskva i mitten av juli, dels tillsammans med
ytterligare en spelare representera
Sverige i en kvalificerande lag-EMtävling i Italien strax efter Moskvatävlingen. Går det bra i Italien väntar sedan lagfinal i EM med de fyra
bästa lagen på än så länge okänd
ort. Omedelbart efter en eventuell
lag-EM-final åker både Filip och
Morgan till Karlskrona för spel i

Morgans framgångar fortsätter.

JSM. Onekligen ett tufft men inspirerande program.

Gert Friberg

Wireless Maingate AB huvudsponsor för Morgans elitsatsning
Maingate har tecknat
ett treårskontrakt med
målet att genom KTK ge
stöd till Morgan i hans
fortsatta satsning mot
världstoppen och samtidigt få exponering av
varumärket Maingate.

M

aingate bildades 1998, överlevde IT-kraschen och är nu
ledande inom M2M - Machine to
Machine, dvs. branschen som ser
till att företag kan vara uppkopplade med sina mätare, maskiner och
liknande.
Det mest jordnära exemplet är
avläsning av elmätare där numera
fakturering måste ske efter verklig
förbrukning och inte som tidigare efter en beräknad förbrukning
som sedan justerades efter manuell
avläsning. Det är mycket troligt att
din elmätare har ett SIM-kort från
Maingate. Information skickas via
mobilnät och internet och blir underlag för en "riktig" faktura.

Fr. v. Pär Carleke, Morgan Johansson, Baard Eilertsen och P-A Lindeborg.

Företaget är något yngre än
Morgan, men befinner sig i samma
utvecklingsfas: vi är bäst i Sverige
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och vill bli bäst i världen. Maingate finns just nu i Sverige, Norge,
Holland och Finland och har för-
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säljning i 34 olika länder.
Baard Eilertsen är VD och Pär
Carleke är ekonomichef.
Fördel 2.2010

27-29 augusti

För mer information,
se anslag i klubbhuset.

Klubbmästerskap 2010
Mini-Wimbledon på Rosenholm
– KTK har fått bygglov för två gräsbanor
I juni fick styrelsen klartecken från kommunen att
kunna börja anlägga två gräsbanor på Rosenholm i
ett område som ligger strax norr om nuvarande grusbanor 4-7.
- Senast 2012 siktar vi på att arrangera en grästurnering här, sa P-A Lindeborg när bygglovet var beviljat.

D

et finns för närvarande bara
tre kända gräsbanor i Sverige
och som har den kvalitet som behövs för tävlingsspel. De ligger på
Bjärehalvön och är privatägda (!).
Flera av KTK:s mogna tävlingsspelare, bl.a. Lindeborg själv, har varit
och provat banorna och ska göra
ett förnyat besök nu i sommar, inte
minst för att få del av de erfarenheter som ägarna har fått genom
årens lopp.

Beslut ej fattat än

Styrelsen har ännu inte fattat något
beslut om att sätta igång med pro-

jektet. De frågor som bör vara lösta inför en byggstart är rimligen finansieringen och hur banorna ska
skötas.
- Helst ska gräset få två år att
”växa till sig” innan man börjar
spela på banorna, säger P-A, men
det blir säkert svårt att hålla tillbaka entusiasterna om banorna blir
klara redan till nästa sommar.
Turistattraktion

Styrelsen bedömer att gräsbanorna
kan locka turister till Karlskrona
och dessutom har framförallt de
svenska elitspelarna en möjlighet
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att förbereda sig på hemmaplan
inför grästurneringarna i Tyskland
och England. Banorna ska vara
öppna för allmänheten och kunna bokas precis som övriga banor.
Hur mycket spel banorna tål per
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vecka/dygn innan slitaget blir för
tufft är svårt att bedöma och beslut
får tas efterhand. Råd och rön kan
säkert fås från flera håll.

Gert Friberg
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NOTISER
Morgan och Chelsea till final i Växjö

Chelsea Unger.

I år bjöd Växjös Strandbjörkspelen
inte på riktigt sommarväder,
kallt och blåsigt. Sammantaget
blev det en bra tävling för KTK
genom två finalplatser.
Morgan Johansson som spelade en klass högre (PS 18) än
normalt slog ut Växjös Oscar
Hovhammar med 6-0 6-0 och
Olle Thestrup med 6-3 6-3 för att
sedan möta förstaseedade Viktor
Odenbrink, Växjö TS, i finalen.
Viktor är två år äldre och rankad nummer 10 i Sverige bland

18-åringar. Det blev en jämn
match som slutade med 7-5 6-3
till Viktor.
Karlskronas tjejgäng med
Amanda Porshammar, Hermon
Mikael och Chelsea Unger kämpade sig igenom poolspel i
12-årsklassen
med
stundtals
stark vind och emellanåt så
mycket regn att några matcher
fick spelas inomhus. Det var bara
Chelsea som lyckades vinna sin
pool genom seger mot Johanna
Mattisson (6-2 6-2) och mot Sofia

Karlsson (7-5 6-3), samtliga motståndare kom från Växjö TS.
De tre poolsegrarna möttes
sedan i ett finalspel. Där besegrade Chelsea Sandra Nilsson
ohotad med 6-2, 6-2 för att
sedan möta Stephanie Thour
som visade mycket självförtroende och var klart överlägsen
i första setet. I det andra setet
höll Chelsea jämna steg och det
blev många spännande dueller,
men till slut var Stephanie starkast och vann med 6-2, 6-4.

Två klassvinster för Dennis
Dennis Merdan, född 1993, spelade tävlingen JC-Cup 2010 i
Vimmerby i början av april.
Dennis inledde med att i
Pojksingel 18, där han var framflyttad, besegra Jonas Satiya (TK
Saab) med 6-1, 6-2 efter bra spel
från bakplan och med ett högre
tempo hängde inte Satiya med.
Serven och forehanden var de
vinnande slagen.
I finalen stod David Wallertz
(Tranås LTK) för motståndet.
Återigen kunde Dennis dra upp
ett högre tempo än vad motståndaren klarade av. Forehanden
gav bra med utdelning och
matchen vanns med 6-0, 6-2 och
därmed var P18-klassen i hamn.
Dennis ställde upp i herrsingel
också. I första matchen var det
Christian Olivestam (Vimmerby
TK) som stod för motståndet.

Dennis inledde stabilt med bra
serve och styrande backhand. I
andra set hade Dennis svårare att
avgöra bollen och de egna misstagen steg i antal. Han kunde
dock hålla sin serve och la in en
extra växel i slutet av matchen
vilket resulterade i en vinst med
6-1, 7-5.
I finalen mötte Dennis hemmaspelaren
Philip
Kumlin
(Vimmerby TK) som chockstartade med att med stenhårda slag
ta sig fram till en ledning med
3-0. Dennis jobbade hårdare med
fotarbetet vilket resulterade i
så gott som inga enkla misstag
och efter hand började istället
Kumlin missa mer och mer. Då
passade Dennis på att öka trycket och tempot på eget villkor och
gled resultatmässigt iväg till en
seger med 6-4 6-2.

Dennis Merdan vann i Vimmerby.

Sommarkurs 2: 2-6 augusti
Träning måndag - fredag
2 timmar/dag för barn och ungdom.
1,5 timme/dag för vuxna (kvällstid).
Möjlighet kan finnas att spela vidare
på egen hand.
Plats:

Telenor Arena Karlskrona (Rosenholm).
Pris:

350:- för juniorer, 400:- för vuxna.
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Anmälan:

Anmälningsformulär: www.karlskronatk.com
Telefon: 0455-128 02
E-mail: tennisskolan@karlskronatk.com
För vuxna är deltagarantalet begränsat.
Anmälningstiden utgår:

Måndag 26 juli.
Träningstiderna för barn görs upp efter anmälningstidernas
utgång. Speltider publiceras på www.karlskronatk.com
För vuxna blir träningen kvällstid. Tider presenteras på
www.karlskronatk.com eller finns att nå på 0455-128 02.
Frågor besvaras av Daniel Brodén, tel. 0768-86 71 04 och
Wille, tel. 0768-86 71 05.
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chefstränaren informerar

Spännande utmaningar
Det är mitt i semestern och jag har precis avnjutit god
tårta, som serverades tack vare fina segrar av Gustav
Hansson, Morgan Johansson och Per-Anders ”Skeppet” Lindeborg. Grattis grabbar, mycket bra gjort!

R

osenholmslägret och sommarkurs 1 är avklarade. Stort intresse och mycket träning och jag
vill här rikta ett tack till alla glatt
kämpande barn och alla engagerade tränare som gjort dessa aktiviteter möjliga. Vecka 31 har vi sommarkurs 2 dit man fortfarande kan
anmäla sig.
Stor utmaning

Vi står inför en stor utmaning i
augusti: Att anordna Junior-SM,
12 och 16-årsklasserna. Detta är
ett jättearrangemang som vi vill
göra så bra som möjligt och hoppas då att många medlemmar ställer upp och hjälper till. Vi kommer
att anordna utbildning för matchledare och domare i samband med
Stena Line Open. Det ska också
bli mycket intressant att följa våra
egna talangers framfart i tävlingen
och vi vet att vi har några stycken
som kan gå mycket långt.
Jag hälsar Sophie Alriksson och
Anders ”Ante” Dunér välkomna
till klubben, Sophie som klubbchef
och Ante som halvtidanställd tränare. Ante har tidigare först haft

praktik hos oss, sedan varit verksam som timanställd tränare.
Fidde slutar

Tyvärr kommer Fredrik ”Fidde” Bengtsson inte att fortsätta hos oss.
Fidde är som
bekant bosatt i Göteborg och
väljer nu
att jobba på hemorten
istället.
Fidde har
under sitt
år i klubben
bidragit med
flera nya influenser, såsom
träningsmodeller,
pedagogiska
metoder för teknikinlärning mm. Vi beklagar
att Fidde slutar och önskar honom lycka till på framtida upp-

Fördel 2.2010					

drag. Samtidigt hoppas vi på fortsatt samarbete med Fidde, t.ex. i
form av klubbutbyten eller annat.
Även Rebecca Pettersson, som varit en viktig kugge under söndagsgrupperna försvinner, då hon ska
iväg på långresa. Vi jobbar med
att hitta ersättare till Fiddes träningsgrupper och är hittills glada
för att Charlotte Åkesson är tillbaka i sta’n och lovat hjälpa till några
timmar i veckan. Även Jonas ”Pettan” Petersson har aviserat
en eventuell tränarcomeback någon kväll
i veckan och vidare
kommer Ante att
ta ytterligare ett
par timmar.
kursstarter

Tennisskolans
hösttermin
börjar
från
och med den
4 september.
Har ni ännu
inte anmält er,
är vi tacksamma om ni gör
det snarast till någon av mailadresserna som ni ser till
höger. Vi tar även emot
nyanmälningar och hoppas
att få med alla på vår kölista. Besked om träningstider för höstterminen meddelas via mail eller tele-
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fon i början av vecka 35.
Vi kommer att ha ett föräldramöte den 2 september kl. 18 –
19.30 på Centercourten inomhus.
Detta möte vänder sig till alla föräldrar till barn och ungdomar i
Tennisskolan. Vi kommer bland
annat att informera om tävlingar,
träningsmetoder, möjligheter att
träna mer mm. och det finns möjlighet att ställa frågor.
Använd hemsidan

Slutligen vill jag uppmana att ni
tittar in på hemsidan www.karlskronatk.com med jämna mellanrum. Där lägger vi fortlöpande ut
information som kan vara bra att
känna till. Vår ambition är att så
mycket information som möjligt
ska förmedlas via hemsidan.

Daniel Brodén
Vill ni ha mer information 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
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ASFALT & BETONG SYD
AB
VAMBÅSA, 0455 - 447 00
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