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ag tog ett djup andetag. Kollade röret med
bollar, protokollet, myntet, penna och klocka
- allt under kontroll. Jag var så förberedd man
kunde bli med min mycket begränsade erfarenhet som tennisdomare. Jag klev in på banan tillsammans med spelarna, två tjejer. Checkade banan, näthöjden och stolparna. Efter lottningen
och spelarnas fem minuters inbollning, ropade
jag ”time”.
En dryg halvtimme senare var premiären
som tennisdomare över. Matchen hade förflutit
lugnt och jag hade haft kontrollen från domarstolen. En perfekt inledning för egen del för att
få igång rutinerna före matchen och sedan behålla dem under spelet.
De första två dagarna dömde jag på förmiddagen i Ronneby och eftermiddagen/kvällen i
Karlskrona. Därefter koncentrerades mitt dömande bara till Karlskrona.

Ny upplevelse

Tennisveckan i Karlskrona, var något jag aldrig
tidigare hade upplevt och jag skötte mitt uppdrag som domare med stolthet, bestämdhet och
ödmjukhet. Samtidigt fick jag se många otroligt
duktiga tennisungdomar och framtidslöften i
åldern 12 och 16 år. Jag träffade också många
trevliga tränare, ledare och föräldrar. Det som
överraskade mig mest var framförallt 12-åringarnas höga tempo på banan med hårda servar
och grundslag – ofta i närheten av linjerna.
Veckan som tennisdomare var intensiv och
tuff. Att hela tiden vara fokuserad tog på krafterna i hettan. Ungdomarna hade en attityd på
banan som hette duga och ifrågasatte domslut
när man tyckte att jag var tveksam. Det gällde
verkligen att vara bestämd och ha kontroll över

Fr. v. Mikael Svensson, Leif Herdonsson och
Bernd Priemer.

händelserna under spelets gång. Några små intermezzon råkade jag utför, men inget som jag
inte kunde hantera och lösa smidigt. Det var
viktigt för mig som domare att ha ett bra samspel med spelarna på banan och det tycker jag
att jag lyckades med.
Vädret var perfekt hela veckan, soligt och
stundtals otroligt varmt, förutom det regn som
föll under måndagsmorgon.
Växte med uppgiften

Under JSM-veckan i Karlskrona dömde jag 25
matcher. Till en början var vi ca 20 domare. De
två sista dagarna använde tävlingsledningen sex
domare, varav två förbundsdomare. Genom att
tilldela mig två semifinaler näst sista tävlingsdagen, visade tävlingsledningen sin uppskattning
och förtroende för mig. Det kändes stort och jag
växte ännu ett steg med uppgiften.
Jag vill tacka Daniel, Jonas, domarna, alla
andra i tävlingsledningen och all övrig personal som varit delaktiga i JSM veckan på ett eller
annat sätt för ett trevligt, lärorikt och fantastiskt
bemötande under min vecka hos er. Dömandet
och atmosfären runt tennistävlingen gav mersmak så under hösten kommer jag förhoppningsvis att vidareutbilda mig till förbundsdomare i tennis.

Text: Leif Herdonsson
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klubbchefen har ordet

Vilken kanonsommar

Sophie Alriksson, klubbchef.

H

elt otrolig vilken start jag fick
på det nya jobbet: först Stena
Line som gick som på räls och sen
ett JSM-arrangemang som blev ett
av de bästa i Sverige någonsin (om
vi får lov att klappa oss själva på
axeln). Att JSM sedan avslutades
med nästan 200 personer på läktaren och två guldplaketter till hemmaspelaren Morgan Johansson
gjorde ju inte saken sämre. Imponerande och jättekul att se att nerverna och spelet höll även på hemmaplan – stort grattis Morgan!

Fantastiskt frivillig insats

Ett stort grattis och tack även till
de cirka 140 frivilliga som ställde

upp under dagar, kvällar och helger för att hjälpa klubben att genomföra JSM. Det är den största
tävlingen KTK någonsin har arrangerat, med närmare 460 deltagare. Några personer bör nämnas
speciellt: Jonas Petersson som offrade en hel semestervecka för JSM,
Kjell Fridlund som jobbade dygnet runt hela veckan för att få serveringen att fungera, “Ante” Dunér
som firade sin första vecka som anställd på 75% med en 80 timmars
arbetsvecka, Bruce Mikael som tog
ledigt från jobbet hela veckan för
att hjälpa till, Anders Alriksson
som körde bil, grillade korv och
skrev domarprotokoll varje dag
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hela veckan, Mikael Månsson och
Hans Johansson som såg till att flera hundra racketar blev strängade
i tid och så självklart Daniel som
med all säkerhet la ner mer än 140
timmar under de 9 dagarna, plus
åtskilliga timmar och dagar innan
tävlingen började. Jag hade kunnat
räkna upp många fler som hjälpte
till men hoppas att de ändå upplever den tacksamhet jag och resten
av klubben känner för deras engagemang.

att ideellt arbete förstärker klubbkänslan och en klubb med känsla
är bland det härligaste man kan
vara med om. Jag vill att alla medlemmar ska känna ”hemma” på
klubben och känna sig delaktiga i
framgångar och förändringar. Det
bästa sättet är att lära känna varandra genom att spendera tid tillsammans samtidigt som man jobbar mot ett gemensamt mål, vilket
är det vi gör på tävlingar och andra
arrangemang.

Framgångsvindar

Uppmaning om hjälp

Som ni säkert har märkt går det
oförskämt bra för Karlskrona TK
just nu och tack vare JSM har vi
blivit erbjudna flera prestigefyllda
arrangemang. Bland annat har vi
fått förfrågan att arrangera lag-EM
för juniorer igen, liksom en Future
tävling; vilket blir ett jättekliv för
KTK, såväl som för tennis-Sverige. Vi ska känna oss jättestolta som
har fått äran att arrangera dessa
evenemang nästa år, men det betyder också att alla måste ta ett krafttag tillsammans. Ett överslag visar
att det krävdes över 2000 arbetstimmar från domare och volontärer under JSM veckan, fördelat
jämnt mellan de 140 volontärerna
blir det nästan 15 timmar per person. Men KTK har närmare 900
medlemmar. Om vi alla hjälps åt,
behöver det inte bli så många timmar per person och vi kan motverka utslitna medlemmar och anställda. Det är tävlingar som ger
klubben de största inkomsterna,
som sedan gör det möjligt att anställa mer personal, köpa in bättre
utrustning, erbjuda resor och reseersättningar, läger och utbyten, vilket drar till sig sponsorer och medlemmar, och i allmänhet utvecklar
klubben. Men viktigast av allt är
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Jag vill därför uppmana alla medlemmar att hjälpa till med det ni
kan. Det kan till exempel vara att
vara chaufför till en gemensam tävling, ställa upp vid höst- och vårarbetet av utebanorna, fotografera på
tävlingar, vara med i en kommitté,
anmäla er själva till att hjälpa till
vid tävlingar eller ”bara” ta initiativet att prata med nya föräldrar/
spelare på läktaren eller på banan.
KTK har helt underbara medlemmar och jag hoppas vi alla får lära
känna ännu fler under inomhussäsongen som redan är i full gång.
KTK växer så det knakar och vi
har alla ansvar för att klubbkänslan
hänger med i tillväxten. Ett stort
grattis till alla medlemmar för en
helt fantastisk klubb!
Jag vill också rikta ett stort tack
till Christer Andersson, Kjell Fridlund, Peter Adaktusson, Per-Anders Lindeborg och resten av styrelsen för all hjälp med att komma
igång med det nya jobbet. Det stödet jag känner från er och resten av
klubben betyder oerhört mycket.
Med glädje,

Sophie Alriksson
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KTK-vinster i Stena Line Open
Årets upplaga av Stena Line Karlskrona Open var
något nedbantad på grund av JSM men samlade ändå
över 180 deltagare från ca 40 klubbar runt om i Sverige. Över 220 matcher spelades i 30 klasser.

I

Damsingel elit vanns av Ansommartouren vann Gustav
nie Göransson, Fair Play TK, som
Hansson och Mikael Sandi finalen besegrade klubbström sina första matchkamraten Diana Erikser i huvudtävlingen,
son med 6-3 6-1. I
men stötte sen på
damklassen medövermäktigt motverkade tyvärr
stånd. Gustav föringen spelare
lorade mot slutfrån KTK.
segraren Robin
MarcusMånOlin,
Sönds s on / Mi k a e l
rum, med 2-6
Sandström tog
2-6 och Mikael
hem herrdubfick ge sig mot
beln genom att
finalisten Vikbesegra Michael
tor Odenbrink,
Knutas och UrVäxjö, med 1-6
ban Geiwald i fi1-6. I samma klass
nalen med 6-3 6-2.
var det kul att åter få
Marcus och Mikaels
se Claes Lindholm spela
i Karlskrona. Claes spelade Marcus Månsson. höga tempo blev helt
avgörande för matchsom vanligt bra tennis och
ens utgång.
gick till semifinal där han fick ge
I PS12 gick Lukas Fredin och
sig mot Odenbrink.

Simon Johansson och Lukas Fredin som spelade bra i P12-dubbeln.

Tintin Ågren längst genom att ta
sig till varsin semifinal efter genomgående bra spel. Simon Johansson och Lukas Fredin tog hem
PD12 efter flera bra matcher.
I PD14 segrade Jonathan Mikael i par med Marcus Kokk-Andersson. Marcus Månsson i par med
Joakim Pinola vann PD16.
Patrik Karlsson tog hem final-

vinsten i herrsingel 45. Men det
var en riktig rysarmatch mot Stefan Bengtsson i semifinalen. Kalevi Conrad vann H55-klassen genom att besegra klubbkompisen
Christer Andersson i en tresetare.
Stefan Lindeberg och Niclas Bremström vann herrdubbel motion
och Andreas Carlberg vann herrsingel motion.

Futuretävling i Karlskrona 2011
S

venska Tennisförbundet har
utsett Karlskrona TK att svara för arrangemanget när
det gäller en av nästa års så kallade Future-tävlingar, vilket är en av
arenorna för unga spelare som siktar mot ATP-cirkusen.
Tävlingen kommer att spelas på
Telenor Arena den 30 april-8 maj
på klubbens grusbanor och det är
bara att hoppas på att vädrets makter står oss bi så att banorna kan
bli lika fina som under innevarande år.
Antalet deltagare är inte fastställt, men antingen blir det 32, 48
eller 64 i huvudtävlingen och lika
många i kvalet.
Prispengarna uppgår till totalt
10 000 dollar och Svenska Tennisförbundet står för dessa.
För klubben innebär arrangemanget att vi får visa upp förstklassig tennis ochatt KTK förfogar
över ett wildcard till huvudturneringen och två till kvalet att ge till
egna spelare. Samtidigt kan det ge
klubben ytterligare meriter som erkänt kompetent tävlingsarrangör.
Klubben hoppas på ett litet eko-

KTK:s fina grusbanor på Rosenholm.

nomiskt överskott och som i så fall
bedöms komma från anmälningsavgifter och extraförsäljning i cafeterian. Förbundet står för eventu-
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ella ekonomiska förluster.
Ansvariga för tävlingen blir
samma personer som ansvarade
för väl genomfört JSM i somras,

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

nämligen Jonas Petersson, Daniel Brodén och Sophie Alriksson.
Svenska Tennisförbundet bidrar
med behörig referee.
Fördel 3.2010

NOTISER
KTK fick utmärkelsen Mackes trofé
Under JSM-arrangemanget var
två representanter för Svenska
Tennisförbundet på plats för att
dela ut Mackes Trofé till klubben.
Denna utmärkelse delas ut till
en tennisklubb i Sverige som varit
särskilt framgångsrik i sitt ungdomsarbete. Karlskrona TK blev
utsedd av förbundet för år 2009
Priset är uppkallat efter Marcus

"Macke" Wallenberg, som avled
13 september 1982 och var
Svenska Tennisförbundets ordförande från 1934 till 1953 och
därefter dess hedersordförande.
Henrik Odervall överlämnade
utmärkelsen och också en blomsterbukett.

Text: Gert Friberg

Kalmarspelen avgjordes i juli
I juli spelades tävling i Kalmar där
ett flertal spelare från Karlskrona
TK deltog. Simon Quist (PS12)
gjorde en av sina bästa tävlingar
någonsin när han gick till semifinal efter tre vinster med mycket
bra kämpatag och spel. Simon
mötte i semifinalen Philip Sandh,
Vetlanda TK, som var den bättre
spelaren för dagen.
Marcus Månsson (HS E) fick
tyvärr ge upp i singelturenringen, men kunde tillsammans med
Samuel Rosqvist vinna klassen
PD13-15 efter att endast ha tappat
ett game under hela tävlingen!
Viktor Andersson (PS10) och
Stefan Bengtsson (HS B) spelade bra och vann två matcher

var. Stefan slog bland annat
ut seedade Robin Strandberg,
Kalmar TK. Stefan spelade även
HS45 och fick där ge sig i andra
omgången mot kalmarlegenden
Åke Svensson.
Martin Hansson (PS10), Alva
Loudd (FS12) gjorde fina insatser
och vann var sin match. Det gjorde även Gustav Hansson (HS E)
innan han fick ge upp på grund
av kramp i matchen mot Johan
Ljungdahl, Spårvägens TK.
Tilda
Loudd,
Hanna
Andersson, Tintin Ågren, Fabian
Howding,
Gustav
Wogén,
William Kindberg och Mattias
Lundgren deltog också i turneringen och kämpade på bra.

Kolleviksspelen i karlshamn
Den
klassiska
tävlingen
Kolleviksspelen i Karlshamn spelades i mitten av juli och är normalt en uppmjukning inför Stena
Line Open. Dennis Merdan vann
sin inledande match i HS A, men
fick sedan ge sig mot slutsegraren Daniel Båhtman, Örebro TK.
Tintin Ågren tog sig starkt till
semifinal i PS14. Där fick han se
sig besegrad av förstaseedade
Alex Hallström, Kristianstads TK.
Detsamma gjorde Daniel Eriksson
som i semifinalen blev besegrad
av slutsegraren Ossian Swahn,
Malmö Bellevue TK.

Nike Junior Tour i Bremen

PS12 bestod av fem pooler
och där fyra vanns av karlskronaspelare! I slutspelet var det
Simon Johansson som tog hem
segern efter finalvinst mot Tintin
Ågren med 6-2 6-3.
I PS10 kvalificerade sig Viktor
Andersson till slutspelet efter
poolvinst. Väl i slutspelet kunde
ingen stoppa Viktor som slutligen
i finalen besegrade Karlshamns
Albin Ekenros med 7-6 6-1.
I FS12 spelade sig karlskronatjejerna Nanna Carleke och Alva
Loudd sig fram till final där Nanna
vann med 6-2 6-3 efter bra spel.
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Sophie Alriksson, Daniel Brodén och Henrik Odervall.

Chelsea Unger spelade Nike
Junior Tour i Bremen, Tyskland, i
mitten av juli. Trots tropisk hetta,
över 40 grader i solen, visade
hon bra form och kämpade sig
fram till kvartsfinalen. I första
matchen mötte hon Madelaine
Netthöfel. Chelsea vann utan
problem med 6-2, 6-1. I andra
matchen väntade Dorit Pawel
som var 4:e seedad i tävlingen.
Det blev väldigt tufft. Dorit
”dödade” Chelseas andraserve
flera gånger och hade för dagen
mer kraft i slagen. Chelsea spelade ändå mycket bra med varierat tempo i slagen och bra kon-
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centration. Det blev 6-1 6-2 till
Chelsea som var mycket stolt över
att ha slagit ut en seedad tjej.
I kvartsfinalen mötte hon
Luisa Auffahrth, seedad sjua.
Luisa spelade med konsekvent
hårt tryck i slagen, men gjorde
nästan inga fel och var väldigt
fokuserad. Chelsea hade problem att komma in i matchen,
trots det kämpade hon på och
var fast besluten att vinna. Men
förstaserven, som i de andra
matcherna var ett väldigt bra
vapen, svek den här gången en
aning. Chelsea förlorade till slut
med 6-1 6-1.
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Morgan tog två guld i JSM

Gustav Hansson.
Hermon Mikael.

Marcus Månsson.

Morgan Johansson höll för favorittrycket och gjorde
en formidabel insats i JSM:s båda klasser för pojkar
16. Det blev vinst i både singel och dubbel och det var
bara i en match under hela veckan där Morgan var
riktigt illa ute.

T

re KTK-spelare var kvalificerade för huvudtävlingen i P16.
Marcus Månsson besegrade Oskar
Govik, Dalsjöfors, i den första omgången men fick sedan ge sig mot
Christoffer Solberg, Näsbypark,
med 2-6 2-6. Gustav Hansson
vann i de inledande två omgångarna genom att i tur och ordning be-

Nanna Carleke.

Chelsea Unger.

segra Vincent Dahlin, Vänersborg,
och Fredrik Bornebusch, IS Göta,
med klara setsiffror. I åttondelen
ställdes Gustav mot Fred Simonsson, KLTK. Gustav, som har ett år
kvar i klassen, förlorade första set
med 2-6 men spelade upp sig och
tvingade fram ett tiebreak i andra
set. Här var Fred starkast och kun-
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de vinna setet.
Morgan – storfavorit

Morgan Johansson, som var seedad
etta, inledde med att utklassa sina
motståndare i de inledande två
omgångarna och där han bara tappade ett game totalt. I åttondelen
blev det sedan en högdramatisk
match. Olle Thestrup, Växjö TS, ett
år kvar i klassen och tidigare Sverigeetta, hade bestämt sig för att låta
Morgan styra och ställa på banan
och också låta honom göra misstagen. Morgan startade i ett furiöst
tempo och vann första set med 6-2
och antalet misstag var ganska begränsat. I andra set tappade Morgan fokus, men bara en aning, och
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det räckte för att Olle skulle få fler
och fler gratispoäng på Morgans
misstag. I avgörande set tog Morgan ledningen med 4-1 men det
var fortfarande kamp om varenda
poäng. Olle gav inte upp sin tröttsamma taktik och Morgan verkade ha bränt sitt bästa krut. Ledning
krympte successivt och helt plötsligt hade Olle 5-4 och hade chans
att serva hem matchen. Morgan
kom tillbaka och efter ett antal makalösa dueller blev det så småningom tiebreak. Morgan tog ledningen med 4-1 i tiebreaket men Olle
utjämnade och hade i fortsättningen tre matchbollar. Den karlskronadominerade publiken höll andan. Morgan höll nerverna i styr
Fördel 3.2010

- men höll på att åka ut i åttondelen

Mikael Ymer.

Morgan Johansson.
Foto: Anders Lilienberg.

Erik Johnsson (infälld).

Caroline Kållberg.

och kunde till slut vinna med 1311 och fick välförtjänt stora applåder.
I kvarts- och semifinalen fick
Morgan betydligt enklare matcher,
framförallt beroende på att Christoffer Solberg och André Göransson, Höllviken, spelade en tennis som passade Morgan mycket
bättre och när motståndarna också ”går för poängen” då är Morgan
svårslagen. Både Solberg och Göransson besegrades med 6-2 6-2
och Morgan uppträdde med stor
auktoritet.
Vinnarskalle

Finalmotståndare
blev
Erik
Johnsson, Malmö Bellevue, som
överraskande hade besegrat andra-

Rebecca Petersson. Foto: Anders
Lilienberg.

seedade Filip Bergevi, Åhus TK,
med 6-4 0-6 (!) 6-4 i semifinalen.
Morgan och Erik har mötts ett otal
gånger under årens lopp och sedan
Kalle Anka-finalen för drygt ett
år sedan har Morgan inte förlorat
mot Erik. Det var därför en mycket
laddad favorit som äntrade centercourten och självförtroendet lyste
lång väg. Erik gav Morgan en tuff
match och hade egentligen inga
svagheter i sitt spel, men Morgan
var lite bättre i det mesta. När tempot drivs upp trivs Morgan och
brukar vanligtvis tvinga motståndarna till misstag eller så blir det
rena ”vinnare”. Morgan vann första set med 6-4 efter att ha avslutat setet med en otrolig serveretur
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Fhilip Bergevi.

som innebar servegenombrott och
setvinst. I andra set var Erik klar
tvåa på banan och Morgan gick
ganska raskt fram till 6-2 och en ny
SM-titel.
Morgan spelade ihop med Bergevi i dubbeln och var klara favoriter. De inledande tre matcherna
vanns i överlägsen stil och där man
bara tappade fem game totalt. I semifinalen blev det betydligt tuffare mot Fred Simonsson/Robin Hådén, KLTK. I en mycket välspelad
och spännande dubbel vann Morgan/Filip till slut med 6-4 7-5. I finalen väntade William Baan/Filip
Karlsson, Ullevi TK, och som man
förlorat mot tidigare i sommar. Nu
var Morgan/Filip tända till tusen
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och det blev aldrig någon nerv i
matchen. Morgan/Filip var helt
enkelt för starka och tog hem SMtecknen med 6-3 6-2.
Rebecca Petersson överlägsen

Rebecca Petersson, Järfälla TS,
vann något överraskande klassen
för flickor 16 och det utan att tappa
ett enda set i tävlingen. Förstaseedade Tyra Taune, KLTK försvann i
semifinalen mot Caroline Kållberg, Södertälje TK, efter en tuff
tresetsmatch där Caroline var ohotad i avgörande set. I finalen var
Rebecca helt överlägsen och besegrade Kållberg med hela 6-1 6-1.
Petersson/Kållberg bildade par
i F16-dubbeln och var förstaseed7

Sandra Örtevall och Adna Sofradzija.

Caroline Kållberg och Rebecca Petersson.

Mikael Ymer och Christian Prethun.

Erik Johnsson och Morgan Johansson.

ade. Paret hade en ganska behaglig resa via fyra matcher till finalen och var ohotade i alla matcher.
I finalen mot Tyra Thaune/Matilda Karlsson, KLTK, var det jämnt
i första set med bra spel från båda
håll. Petersson/Kållberg vann setet
till slut med 7-5 och sedan rullade det på i andra som slutade med
övertygande siffror 6-2.
Chelsea till åttondelsfinal

I den yngsta flickklassen (F12)
fanns det två spelare som stod i
särklass, nämligen Sandra Örtevall, Mälarhöjdens TK, och Adna
Sofradzija, Jönköping TK. Dessa
båda unga löften vann vardera fem
matcher på sin väg till finalen och
tappade högst ett game vardera i
dessa. I finalen höll favoriten Örtevall för trycket och vann med 6-4
6-2 efter mycket bra tennis.

Hemmaspelarna Chelsea Unger, Hermon Mikael och Nanna
Carleke gjorde bra ifrån sig i F12singeln. Chelsea vann tre matcher
utan att släppa set och visade upp
ett stabilt spel. Redan i åttondelen
hade hon sedan oturen att få möta
Örtevall och där blev det tvärstopp.
Hermon vann en jämn match i första omgången för att sedan vinna i
utklassningsstil i den andra. I den
tredje omgången fick hon sedan
ge sig mot Alexis Marshall, Malmö Bellevue TK, med klara siffror. Nanna besegrade Emma Talajic, TK Hobby med 6-4 6-4 i första
omgången och sedan blev det utklassningsvinst mot Anna Wallén,
Kungsbacka TK. I tredje omgången fick Nanna tyvärr se sig slagen
av Jacqueline L’allemand, Värnamo TK, med klara siffror.
Flickdubbel 12 vanns av Jacqu-
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eline L’allemand i par med Adna
Sofradzija efter två stenhårda
matcher i semi- och finalen. Finalmotståndarna Stephanie Thour/
Frida Ejderstedt, Växjö TS, gav sig
först efter matchtiebreak 8-10. I
denna klassen hade KTK bara en
spelare, nämligen Chelsea Unger i
par med Alexis Marshall. Unger/
Marshall vann enkelt i första omgången för att därefter förlora i en
riktig rysarmatch mot Nicole Hedblom/Ebba Rosberg. Unger/Marshall vann första set med 6-0 (!)
för att sedan tappa det andra med
6-7. I det avgörande matchtiebreaket förlorade man med 11-13 efter
många spännande dueller.
Mikael Ymer vann enkelt

Mikael Ymer, Skara, var utlottad
etta i P12 och visade sig överlag
också vara några snäpp bättre än
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sina motståndare. Mikael vann sju
matcher och tappade som mest tre
game i ett set. Ymer behärskar alla
slag och har dessutom en härlig
spelförståelse och placeringsförmåga. Många poäng vann han t.ex.
tack vare suveräna stoppbollar. På
den andra halvan av lottningen
gick Christian Preuthun, Tabergsdalen TK, fram i nästan samma
överlägsna stil. Preuthun förlorade
heller inte något set, men kvartsfinalen slutade i alla fall ”bara”
med 6-4 6-4-vinst. I finalen mellan
Ymer-Preuthun blev det aldrig någon spänning. Ymer var klart bättre än sin motståndare och vann
med 6-1 6-2.
Fem hemmaspelare fanns med
i P12-klassen, nämligen Simon Johansson, Lukas Fredin och Simon
Quist. Simon J vann enkelt i första
omgången för att sedan tappa förFördel 3.2010

Mikael Ymer och Oskar Johansson.

Morgan och Fhilip Bergevi.

Thyra Thaune, Caroline Kållberg, Rebecca Petersson och Matilda Karlsson.

Tävlingsledarna Daniel och Jonas kan känna sig mycket nöjda.

Frida Ejderstedt, Adna Sofradzija Jaqueline A'llemand och Stephanie Thour.

sta set mot Petter Dahlin, Karlstad,
med hela 0-6 innan han vände på
matchen och vann med 6-3 6-1. I
den tredje omgången blev det tyvärr förlust mot Anton Eriksson,
Linköpings TK, med 4-6 3-6. Lukas förlorade en mycket jämn
match redan i första omgången
mot Melvin Olsson, Lidingö TK.
Siffrorna blev 4-6 4-6. Simon Q
besegrade Emil Nordgren, Ystads
TK, med 7-5 6-1 för att sedan åka
ur i andra omgången mot David
Persson, Saltsjö Duvnäs TK, med
2-6 2-6. Fabian Howding och Gustav Wogén åkte, trots fina kämpatag, ut i första matchen.
Simon/Lukas till kvarten

Simon Johansson/Lukas Fredin
gjorde en mycket bra dubbelturnering i P12. De vann i tur och
ordning mot Elias Knutsson/Si-

mon Håkansson med 7-6 6-3,
Adam Svensson/Simon Ekholm
med 6-1 6-2 och i åttondelsfinalen
blev det också vinst mot Jacob Liljestrand/Erik Fahlbeck Carlsson
med 6-2 4-6 10-4. I kvartsfinalen
blev det lite för tufft motstånd mot
det andraseedade paret Preuthun/
Malbasic som vann med 6-0 6-2.
Klassen vanns inte helt oväntat av
favoriterna Mikael Ymer/Oskar
Johansson som besegrade Tobias
Lindberget/Valdemar Holm med
7-5 6-4.
Suveränt arrangemang

KTK:s arrangemang av JSM blev
mycket uppskattat av alla inblandade. Flera tränare menade att
SvTF permanent skulle lägga vissa JSM-klasser till Karlskrona
och att man skulle skriva till förbundet i frågan (!). Tävlingen var
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mycket väl förberedd och ett antal
kommittéer har varit verksamma i
drygt ett halvt år. Tävlingsledarna
Jonas Petersson och Daniel Brodén har hållit i arrangemanget på
ett suveränt sätt och som på slutet av förberedelsearbetet förstärktes med vår nya klubbchef Sophie
Alriksson, som började sin anställning strax före JSM, och som mer
eller mindre bodde i klubbhuset
under tävlingen.
Kjell Fridlund ledde arbetet
med att få serveringen av mat att
fungera och under ett antal dagar
kunde man köpa grillat från och
med lunch långt in på kvällskvisten förutom den sedvanliga pastan. Särskilda tält hade satts upp
nedanför klubbhuset som blev väl
använda. Flera av KTK:s personal
och ideella krafter jobbade från tidiga 06.30 till anläggningen stäng-
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des på kvällarna – ingen nämnd
ingen glömd. Bra jobbat!

Text: & foto: Gert Friberg

Fakta JSM
• åtta speldagar
• 467 deltagare från 97 klubbar
• 593 matcher
• spel på 16 banor under
tre av dagarna
• 40 domare varav 7 ”proffs”
• Ca 80 övriga funktionärer
9
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Aktivitetslista
Hösten 2010
Datum:. . . . . Vad:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . För vem?
2 oktober. .  .  .  .  .  .  . Extaslördag. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Alla juniorer som tränar med vanlig boll
16 oktober. .  .  .  .  .  . Knatteserien. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pojkar och flickor födda 99 – 03
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (ej minitennis)
22-24 oktober . .  . Lotto Cup. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pojkar och flickor födda 94 – ca 01
4-7 november. .  .  . CA Fastigheter Cup i Kalmar. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Alla tävlingsjuniorer
20 november. .  .  . Extaslördag. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Alla juniorer som tränar med vanlig boll
27 november. .  .  . IF SO Maxitouren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pojkar och flickor födda 98 – 01
17 december . .  .  . Juldubbeln . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Alla medlemmar
18 december . .  .  . Knatteserien och tennisskoletävling. .  . Pojkar och flickor födda 95-05
19 december . .  .  . Sista träningsdatum i Tennisskolan . .  .  . Alla deltagare i Tennisskolan
Mer information finns på vår hemsida www.karlskronatk.com och på anslagstavlan.

Hallå där…

…Stefan Lindeberg, som till vardags jobbar på Lindebergs fastigheter – företaget som han äger och
driver tillsammans med sin fru
Camilla. De har två barn. Stefan
arbetar också aktivt i KTK:s styrelse som ordförande i Anläggningskommittén. Han ser till att verksamheten fungerar kring klubbens
lokaler och anläggningen utomhus.

tyckte det var riktigt kul och det
blev snabbt mitt primära mål att
försöka lära mig att slå top spin. På
den vägen är det, förklarar Stefan.

Hur började du?
–Jag började spela tennis för cirka
tio år sedan. En kompis tog med
mig till en utomhusmatch på vår
gamla anläggning, Klinteberga. Jag

Spelar hela familjen?
– Camilla spelar en gång i veckan, men ingen av våra barn utövar
sporten ännu.
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Fem snabba till Stefan:

 Grus 		

 Matta

Har du idrottat tidigare?
– Jag spelade en hel del squash i
ungdomsåren.

 Forehand

 Backhand

 Singel

 Dubbel

Hur ofta lirar du tennis nu?
– Cirka fyra gånger per vecka.

 Höger

 Vänster

 Sjarapova

 Wozniacki
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Klubbmästarna är korade

Martin Hansson.

Morgan redo att skära upp sin
JSM-tårta.

Årets klubbmästerskap spelades som vanligt i slutet
av augusti och den fina sommarvärmen höll i sig.
Tyvärr samlade årets KM ovanligt få deltagare men
de som ställde upp levererade ett antal spännande
matcher där det kunde ha slutat med vinst för båda
sidor.

T

roligen berodde det magra
deltagarantalet på att JSMarrangemanget tog musten
ur många av de medlemmar som
normalt brukar vara flitiga när det

gäller interna tävlingar. Till slut
blev det sju klasser och där tävlingsledningen provade med att slå
ihop den yngsta flick- och pojkklassen.
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Morgan Johansson visade upp
stor tenniskonst när han i herrfinalen besegrade Mattias Lundgren med 6-0 6-1. Mattias testade
hela skalan av tänkbara slag, men
hur han än försökte få Morgan ur
balans kom bollarna tillbaka med
ännu högre fart och skruv. Matchen bjöd på många dueller av hög
kvalitet och oftast var det Morgan
som otagbart slog in den avgörande bollen. Mattias var tacksam för
att åtminstone ha kämpat till sig ett
game till slut.
Pojksingeln vanns av Daniel Eriksson som i en spännande match
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besegrade Morgans lillebror Simon Johansson med 4-6 6-2 och
sedan vinst i det avgörande matchtiebreaket. Viktor Andersson blev
klubbmästare i den sammanslagna flick- och pojksingel högst 10 år
fyllda. Denna klass spelades som
poolspel. Tilda Loudd blev tvåa i
klassen.
Stor motionsklass

Hia Olsson besegrade Anke Unger
i finalen av damsingel motion. Siffrorna blev 6-2 6-0. Hia och Anke
hade i semifinalerna ganska enkelt
vunnit mot sina respektive mot-
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Tilda Loudd kom tvåa
i den sammanslagna
klassen.

Viktor Andersson
(t.h.) vann sin klass.

Daniel Eriksson vann
pojksingeln.

ståndare. Herrsingel motion var
den största klassen med elva deltagare och här blev det flera mycket
spännande uppgörelser. Göran Håkansson blev slutlig mästare i klassen genom att överraskande enkelt
besegra Janne Preutz med 6-0 6-1
i finalen. Redan i första omgången
fick Göran bekänna färg då Niclas Bremström stod för motståndet. Göran vann med 11-9 i det avgörande matchtiebreaket efter 4-6
6-4 i de inledande två seten. Preutz
hade i sin första match en riktig
holmgång mot Anders Alriksson
där siffrorna blev 7-5 2-6 10-1.

Dubbel klubbmästare

Damdubbel motion samlade bara
två par och här blev Monika och
Sophie Alriksson klubbmästare
efter att ha vunnit mot Hia Olsson och Mia Rydell med 7-5 6-0.
Göran Håkansson tog sin andra
mästartitel genom att tillsammans
med Micke Erlandsson vinna herrdubbel motion. I finalen besegrade
man Kalevi Conrad/ Jan Nilsson
med 6-4 6-4 i en jämn match.

Text: Gert Friberg
Foto: Anke Unger
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Resultat
Herrsingel
Morgan Johansson-Mattias Lundgren 6-0 6-1
Pojksingel
Daniel Eriksson-Simon Johansson 4-6 6-2 1-0
Flick- och pojksingel 10 (poolspel)
1 Viktor Andersson 2 Tilda Loudd
Damsingel motion
Hia Olsson-Anke Unger 6-2 6-0
Damdubbel motion
M Alriksson/S Alriksson-H Olsson/M Rydell 7-5 6-0
Herrsingel motion
Göran Håkansson-Jan Preutz 6-0 6-1
Herrdubbel motion
M Erlandsson/G Håkansson-K Conrad/J Nilsson 6-4 6-4

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

13

Chefstränaren informerar
gare heltidsspelande, syster Klara.
Pettan är duktig på att träna alla
kategorier spelare och hjälper oss
denna terminen med att träna elit
och tävlingsspelare, samt vuxengrupper.

Sommaren är nu över
och innesäsongen pågår
för fullt.

V

i har haft en händelserik
sommar, full av aktiviteter, som kulminerade i SM
för 14 och 16-åringar. Vårt mål att
göra ett kanonarrangemang lyckades, vilket bekräftas av flera lovord
från spelare, ledare och anhöriga.
Tack alla ni som hjälpte till att ro
detta i hamn.
På det sportsliga planet gick det
mycket bra för våra egna spelare.
Vinst i både singel och dubbel för
16-åringar av Morgan Johansson.
Gustav Hansson gick till kvartsfinal i dubbel och åttondelsfinal i
singel i samma klass. I 12-klasserna gick Lukas Fredin och Simon
Johansson till kvartsfinal i dubbel
och Chelsea Unger gick till åttondel i både singel och dubbel. Dessutom flera spelare som vann både
en, två och tre matcher. Mycket bra
jobbat alla KTK-juniorer!

förändringar

Till denna terminen har det skett
en hel del förändringar på tränarsidan. Vår tidigare medarbetare
Fredrik ”Fidde” Bengtsson har slutat. Vi tackar honom för den här
tiden och önskar honom lycka till
med sitt nya jobb som chefstränare
i Mölndals TK. Fiddes tränarkom-

Charlotte Åkesson, 23 år:

Timanställd. Har gått tre tränarkurser och hjälpt till som tränare i
flera år. Har själv varit tävlingsspelare på hög nivå och deltagit ett par
år i klubbens elitserielag för damer.
Tränar framförallt vuxna, breddjuniorer och yngre juniorer.
Rishu Yadav, 23 år:
Lägerungdomar på Rosenholmslägret som hölls i somras.

petens är förstås inte lätt att ersätta,
men jag tycker att vi lyckats skapa
ett upplägg som jag verkligen tror
på. Detta beror till stor del på att
vi anställt eldsjälen Anders ”Ante”
Dunér på 75% plus att vi fått tillbaka några ”nygamla” duktiga tränare. Jag tänkte i detta nummer kort
presentera de tränare som har permanenta träningsgrupper. Under
hösten kommer vi att lägga ut bilder och lite utförligare presentationer på vår hemsida.
Johan ”Wille” Wilhelmsson, 30 år:

Assisterande chefstränare, heltidsanställd. Har gått de flesta av
Svenska TF:s utbildningar och har

stor erfarenhet av träning på alla
nivåer. Jobbar med alla kategorier
spelare.
Anders ”Ante” Dunér, 26 år:

Anställd på 75%. Har gått utbildningarna TLK 1, TLK 2 och TK 1.
Ante har ett engagemang och en
stämma som få. Har främst hand
om yngre juniorer, breddgrupper
och assisterar i tävlingsgrupper.
Jonas ”Pettan” Petersson, 30 år:

Timanställd. Har en gedigen tränarerfarenhet, genom att tidigare varit anställd tränare i klubben
och jobbat med flera elitspelare.
Bland annat hjälpte han sin, tidi-

Timanställd. Har hjälpt till som
tränare i flera år och själva varit
duktig tävlingsspelare. Har bland
annat spelat collegetennis i USA
och studerat på tennisacademy i
Indien. Tränar framförallt vuxna,
breddjuniorer och yngre juniorer.
Veronika Vidarsson, 18 år:

Timanställd och bördig från Jämshög. Studerar ledarskap och idrott.
Tränar främst breddjuniorer och
vuxengrupper, samt assisterar ibland tävlingsjuniorer. Är själv en
duktig tävlingsspelare.
Julia Ljungberg, Hanna Olsson,
Lisa och Anna Strömblad, 16 år:

Timanställda. Har gått TLK 1 och
TLK 2. Alla tre tillhör som spelare de bästa i Blekinge i sin åldersklass. Har främst hand om juniorer 12 och och yngre.

BLEKINGE LÄNS TIDNING
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om hösten
Marcus Månsson, 15 år:

Heltidssatsande junior i Sverigeeliten. Hjälper främst till som assisterande tränare för yngre tävlingsjuniorer.
Nellie Carleke, 15 år och
Sebastian Sjösvärd, 14 år:

Båda har spelat tennis sedan de varit små och Nellie tillhör den yttersta Blekinge-eliten i sin ålder.
Hjälper till med träning i yngre
grupper och satsar på att vidareutbilda sig.
Axel Pacheco Karlsson, 15 år:

Hjälper till som assisterande tränare för yngre tävlingsjuniorer.
Dennis Merdan, 17 år och Elina
Lindeborg, 18 år:

Mycket duktiga tävlingsspelare,
som båda har gått kurserna TLK 1
och TLK 2. Hjälper till med olika
kategorier spelare.

vill utbilda sig inom tränarskapet.
Hjälper till med träning av yngre
juniorer.
Fredrik ”Swante” Swahn, 23 år:

Praktikant med erfarenhet från
både tennis och squash. Mycket
duktigt teoretiker. Assisterar i flera
olika grupper
Daniel Brodén, 41 år:

Heltidsanställd chefstränare som
tränar alla kategorier av spelare.
Jag vill önska alla deltagare en
rolig och lyckosam hösttermin. Vi
kommer under terminen att anordna flera olika aktivteter, så håll
koll på hemsidan med jämna mellanrum. Har ni frågor eller annat,
tveka inte att höra av er till Daniel,
Wille eller Ante.

Text: Daniel Brodén

Fredrik Åkesson, 23 år:

Har en gedigen högskoleutbildning inom idrottsledarskap. Har
främst hand om träning för yngre
juniorer.
Johanna Zettergren, 19 år:

Har gått smil-programmet i gymnasiet och själv spelat tennis i flera
år. Hjälper främst till med träning
för de yngre.
Jenny Sedhed, 16 år:

Har spelat tennis i flera år och

Vill ni ha mer information
eller har frågor,
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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Daniel Brodén, chefstränare i Kalrskrona Tennisklubb.
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ASFALT & BETONG SYD
AB
VAMBÅSA, 0455 - 447 00
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