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KTK har visioner

Karlskrona tennisklubb har haft en visionsdag.

I detta julnummer av Fördel så kan ni läsa om att ve-
teranerna har firat jubileum, fina tävlingsinsatser av 
våra ungdomar, Morgan har varit i Egypten och så har 
KTK haft visionsdag och ser en ljus framtid.

Hermon Mikael och Simon Johansson (infälld) röner framgångar på tennisbanorna.
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klubbcheFen har ordet

I förra numret av Fördel skrev jag att jag öns-
kade se mer ideella krafter träda fram och 

hjälpa till i klubben så att mer aktivite-
ter kan genomföras med en mer 
utspridd arbetsbörda - och vad 
många härliga människor 
som klev fram i ljuset! 

Det började med vi-
sionsdagen där över 
trettio medlemmar 
”offrade” fyra tim-
mar på en lördag 
för att jobba för 
klubbens framtid. 
Herr ordförande 
kommer att berät-
ta mer om detta på 
annan plats i tid-
ningen.

Lotto Cup ge-
nomfördes sedan 
med så pass många 
ideella krafter att ingen 
behövde göra mer än ett 
fyratimmars pass; helt un-
derbart! Förhoppningsvis kan 
vi genomföra Karlskronavakan 
den 4-6:e mars på samma smidiga sätt. 
Tack till alla funktionärer som ställde upp un-
der helgen!

nya ideella aktiviteter
Kort därefter drog Lisbeth Karlegärd igång en 
damträff med önskan att skapa en större ge-
menskap bland motionärsdamer i klubben och 
skapa fler aktiviteter och tävlingar. Träffen blev 
välbesökt och tjugo damer spenderade en väl-
digt trevlig kväll tillsammans ute i klubbhuset. 
Träffen resulterade i en damdubbelturnering 
som kommer spelas första helgen i december. 
Torsten Hansson var kvällens gäst och ställde 
upp med tips och funderingar kring mental trä-
ning. Han fick säkerligen alla att fundera över 
sitt eget beteende på och utanför banan både en 
och två gånger. Tack än en gång, Torsten! Din 
tid och villighet att dela med dig av din kun-
skap var otroligt uppskattad. Ett stort tack även 
till Lisbeth för att du var drivande bakom den-
na kväll.

Jörgen Karlsson klev också fram och genom-
förde sin egen önskan om en Extas-lördag för 
motionärer som även den blev väldigt lyckad 
och uppskattad av alla medlemmar som del-
tog. Detta är ett bra sätt att få spela tennis mot 
nya motståndare, träffa nya medlemmar och ha 
otroligt kul på tennisbanan. Tack för ditt en-
gagemang, Jörgen! Förhoppningsvis kommer 
denna turnering fortsätta i Jörgens eller under 
annan medlems regi även i framtiden. 

inomhus km
Monika Alriksson har, förutom att delta i allt 

ovan nämnda, också tagit på sig ansva-
ret att arrangera KM. Detta är po-

sitivt för både medlemmar och 
tränare eftersom det nu blir 

både inne och ute KM, plus 
mindre arbetsbörda för 
Daniel och Wille. Det-
ta är vad jag kallar en 
”win-win”! Till hjälp 
har Monika även re-
kryterat Jörgen som 
kommer att hjälpa 
till med planering-
en och utförandet 
av den prestigefyllda 
turneringen. Stort 
tack till er båda! I 

detta nummer av För-
del hittar ni tiderna 

när inne KM kommer 
att spelas.

Nettan Hansson har, 
tillsammans med mig, tagit 

på sig ansvaret att inreda vårt 
klubbrum till ett juniorvänligt till-

håll. Förhoppningarna är att detta ska bli 
en samlingspunkt där både läxor, diverse spel 
och social gemenskap kan ta plats innan, efter 
och mellan träningar. Spel, tidningar, böcker, 
möbler som kan tänkas komma till användning 
tas gärna emot. Tack för hjälpen, Nettan!

eFterlängtad vägg
Som de flesta av er förhoppningsvis redan har 
sett, har vi äntligen fått upp vår efterlängtade 
vägg vid banorna 1-5. Detta tack vare anlägg-
ningsansvarige Stefan Lindeberg och händige 
Göran Håkansson, som har ställt upp med ex-
pertis, tillstånd och arbetskraft. Ett stort tack till 
er båda!

Ett stort tack även till alla er som bidrar med 
engagemang och närvaro nästintill dagligen i 
klubben. Det betyder väldigt mycket för klubb-
känslan. Jag ser fram emot att se en fortsatt ut-
veckling på klubben och dess aktiviteter med 
medlemmarna som drivande krafter. Tänk vad 
långt vi kan komma då!

Jag vill också passa på att presentera en ny 
vän vi har i racketservice. Hon heter Ferdane 
och jobbar dagtid i kafeterian. Om ni inte redan 
har stött på henne hoppas jag ni får möjlighet 
att träffa henne och hälsa henne välkommen till 
gemenskapen!

Jag önskar er alla en riktigt, riktigt god jul, 
ett härligt nyår och en lyckad julnattsdubbel.

 
Med glädje, Sophie Alriksson

Starka ideella krafter
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Nu ska vi bygga ett ännu 
bättre KTK

ordFörande har ordet

Att se framåt och bestämma sig för var vi är på väg, 
tycker jag är det viktigast av allt. Därmed inte sagt att 
historien är oväsentlig, den är förstås grunden till vår 
plattform i dag. Men vad ska Karlskrona TK vara och 
stå för 2014? Just det diskuterade 35 medlemmar en 
lördag i oktober.

Jag tänkte berätta lite om resul-
tatet…
Syftet med arbetet är att forma 

en gemensam vision för 2014 men 
också se över de värdegrunder och 
den filosofi som vår förening har.

värdegrunder och FilosoFi
När det gäller värdegrunder och fi-
losofi enades vi om tre viktiga sa-
ker att utveckla:

* Bemötande – vi ska bli ännu 
bättre på att möta alla besökare 
och spelare på ett vänligt och po-
sitivt sätt.

* Fair play – det betyder att vi 
möter varandra med respekt och 
att alla behandlas lika. (Kan tyck-
as självklart, men vi behöver alltid 
påminna varandra om detta)

* Engagemang – vi gör alltid 
vårt bästa och kan ständigt utveck-
la KTK, i smått och stort.

lJus vision
Vår gemensamma vision har vi 
inte format ännu, men arbetet fort-
skrider och vi kan se konturerna av 
vår framtid.

Den är förstås ljus! Klubben ut-
vecklas på ett alldeles fantastiskt 
sätt. Vi har den bästa av anlägg-
ningar och är i färd med att fylla 
den med ett härligt innehåll.

Jag tänker på organisationen; 

medarbetare – klubbchef, tränare 
och servicepersonal, men jag tän-
ker också alla stora tävlingar vi ar-
rangerat under året och kommer 
att arrangera under nästa år. Men 
också mer informella evenemang 
i hallen och på utebanorna – mi-
nitävlingar, veteranaktiviteter, spel 
för funktionshindrade, särskilda 
damtävlingar, träracket-turnering 
och en mycket annat. ”Extas”-täv-
lingar inte minst… Just dessa träf-
far, med spel och social samvaro är 
den kanske viktigaste delen i KTK. 
Du är alltid välkommen att haka 
på!

Visionen som skapades 2004 
lyder:

Tennis – ett set att träffas i en 
klubb för alla. 

En levande klubb där alla skall 
trivas. 

Fullt på banorna, i shopen och 
cafeterian.

Behöver den utvecklas ytterli-
gare? Styrelsen har i uppdrag att 
i januari 2011, revidera den och 
presentera förslag till årsmötet i fe-
bruari.

På visionsdagen i oktober lyftes 
många idéer, här är ett axplock av 
dem:

Sveriges bästa tävlingsarrangör, 
etablera internationella tävlingar, 
större nationellt och internationellt 

utbyte, 2 st världsrankade spela-
re, 4 st juniorer på topp 10-listan i 
Sverige, grym cafeteria och fantas-
tisk shop, bättre marknadsföring, 
fler medlemmar, ”småstadsklubb 
i sinnet – storstadsklubb i styrka”, 
optimalare användning av anlägg-
ningen, tennisdagis, öppna före-
läsningar… och mycket annat.

Som du förstår finns massor 
av idéer och du har säkert också 
många!

konkreta uPPgiFter
Konkreta saker som vi nu arbetar 
med – att vara klara till årsskiftet 
är:

Bättre skyltning på anlägg-
ningen, utbildning av personal i 
Racketservice, kommunikations-
material, förbättra klubbrum och 
klubbhus, satsning på årgångarna 
födda 02-03, bredda marknads-

kommittén, tennis för funktions-
hindrade.

Jag har tillsammans med vår 
klubbchef ansvaret för att sam-
la visionsarbetet till ett förslag för 
årsmötet. Din åsikt är värdefull – 
därför uppskattar jag om du läm-
nar dina idéer och synpunkter till 
mig eller Sophie, senast i mitten av 
januari.

Jag vill också, å styrelsens väg-
nar, tacka Sophie, Daniel, Wil-
le, Ante och övriga tränare för ett 
strålande arbete 2010. Tack till 
Kjell och Christer som er insats för 
KTK. Tack också till vår personal 
i Racketservice för ett positivt och 
utvecklade arbete!

Vi ses i hallen!

Peter Adaktusson
Ordförande
Karlskrona tennisklubb 

Peter Adaktusson.
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Arne Niklasson har lämnat över 
till Bertil Lilienberg. En hand-

bollslirare har ersatts av en annan 
handbollslirare, tillika gammal 
elitsimmare.

Veteranverksamheten i KTK 
organiserades när flytten från Öst-
ersjöhallen till den nya arenan på 
Rosenholm ägde rum.

Initiativtagare var Bengt Ol-
vedahl. Han handplockade Arne 
Niklasson till ordförandeposten.

– En förutsättning för att jag 
skulle acceptera var att Ivar Car-
leke ställde upp i styrelsen, säger 
Niklasson.

Det gjorde den gamle racketvir-
tuosen Carleke.

I den första styrelsen fanns utö-

Den organiserade veteranverksamheten i Karlskrona 
TK har firat 5-årsjubileum. Dessutom har sektionen 
bytt ordförande.

Veteranjubileum och ny sektionsordförande

ver Olvedahl också Rolf Bergstedt 
och Helge Nilsson.

Det blev ganska snabbt succé.
– Det finns förklaringar till att 

det blev bra. Dels naturligtvis flyt-
ten från Östersjöhallen. Minst lika 
viktigt var lottningssystemet som 
vi införde, konstaterar Arne Nik-
lasson.

ny modell På rosenholm
Från att verksamheten i Östersjö-
hallen byggde på att den lilla skara 
som ville spela ”ringde ihop” dub-
belpar så skapades på Rosenholm 
en ny modell. Alla som var intres-
serade av att spela hade bara att 
oanmälda infinna sig. På plats lot-
tades banorna ut på deltagarna. 

Systemet med rotation accep-
terades snabbt. Det innebar också 
att nya spelare vågade söka sig till 
verksamheten.

Ett faddersystem hjälpte in nya 
spelare.

I dag har gruppen drygt 40 spe-
lare, varav några damer.

Alla spelar inte varje vecka. Det 
normala är att ungefär 20 spelare 
kommer varje gång.

Måndag och torsdag är spelda-
gar.

Veterantennisen har skapat stor 
social gemenskap.

Mot bakgrund av den gemen-
skapen kändes det rätt att ställa till 
med fest för att fira de fem första 
åren.

veterankalas
Sista  fredagskvällen i oktober hade 
veterangruppen kalas i klubbstu-
gan, ett kalas som kryddades med 
underhållning av egna medlem-
mar.

– Oerhört roligt att så många 
kunde komma när vi ville fira att vi 
hållit på i fem år, tyckte nye ordfö-
randen Bertil Lilienberg.

Jubileumskvällen som samlade 
43 deltagare (inklusive respektive) 
blev en kväll med stämning på hög 
nivå.

Förutom god mat bjöds det på 
underhållning.

Fiskhandlaren Thomas von 
Dahn visade sig vara en lysande 
trollkarl.

– Vår egen Hector von Dahn 
döpte Bertil Lilienberg honom till 
efter den legendariske illusionisten 
Hector el Neco.

Häpna åskådare duperades full-
ständigt av von Dahns kortkon-
ster. 

underhållning med sång
Fredrik Lundgren hade tagit gi-
tarren med sig till festen och han  
bjöd på visor och ledde allsång till-

Arne Niklasson (t v) blev ordförande när veterantennisen organiserades. 
Nu har han lämnat över till Bertil Lilienberg.

Morgan Johansson skänkte sin racket från JSM-finalen på hemmaplan. 
Racketen – men en signerad hälsning från Morgan – lottades ut på vetera-
nernas jubileum. Vinnare blev Bertil Jonasson, här tillsammans med Bertil 
Lilienberg.
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Fiskhandlaren Thomas von Dahn, som spelar tennis med veteranerna, visade förbluffande kunskaper som troll-
karl. Här är det Gunnar de Sharengrad som blir helt lurad.

Veteranjubileum och ny sektionsordförande

Två av de ”verkliga” veteranerna i klubben – Kalle Lindeborg (sittande) 
och Ivar Carleke.

Fredrik Lundgren hade tagit gitarren med sig till festen och sjöng visor 
och ledde allsång.

sammans med Ivar Carleke.
Carleke höll också ett tänkvärt 

och uppskattat kåseri om ”tennis-
veteranen”.

Mångsidige Carleke bjöd även 
på Hawaii-inspirerad duettsång 
tillsammans med gitarrspelande 
Gunnar de Sharengrad.

Jsm-racket som vinst
Klubbens JSM-vinnare Morgan 
Johansson, som tidigare under 
året fick ett stipendium av vetera-
nerna, hade skänkt sin guldracket 
från JSM i Karlskrona till veteran-
sektionen. Racketen var förstapris 
i ett lotteri.

Lycklig vinnare av racketen 
blev Bertil Jonasson. Några dagar 
senare spelade Bertil med fram-
gång med sin vinstracket.

ROLAND ANDERSSON
text och foto
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Gemensam höstlovstävling

I år valde vi att vår gemensamma tävling på höstlovet 
skulle bli till Kalmars CA Fastigheter Cup istället för 
dygnet runt-tävlingen Halloween Cup i Göteborg.

15 st. Karlskrona TK-spelare var 
anmälda och vi bodde i tennis-
hallen i Kalmar. Denna gången i 
sängar! Willes ”pottligan” introdu-
cerades för det yngre gardet vilka 
nu vet om att t.ex. svordomar re-
sulterar i extra fysträning på mor-
gonen.

bra tävling
Vi hade ett par spelare som inte var 

så rutinerade vid matchsituation 
än men som jag tycker ändå impo-
nerade och vi ser mycket potential 
bland våra juniorer. Jättekul också 
att se att våra mer rutinerade ju-
niorer hjälper till och tar hand om 
de mindre rutinerade. Detta tycker 
jag är jätteviktigt.

Spelmässigt gjorde vi en bra 
tävling och resultatmässigt var det 
Simon Johansson, Hermon Mikael 

och Chelsea Unger som gick längst. 
Simon gick till final i pojksing-
el 12 efter bland annat ha slagit 
ut klubbkamraten Lukas Fredin i 
kvartsfinalen. Hermon och Chel-
sea gick båda till final i flicksing-
el 12 där Chelsea gick vinnande ur 
den bataljen.

riktigt kul att se:
•	 TinTin	Ågren	är	en	kämpe	med	
stor potential som går in och vin-
ner över 14-åringar.
•	 Fabian	Howding	har	en	fantas-
tisk tennis i sig och fick visa att han 
även kan prestera detta i match.
•	 Lukas	Fredin	är	fysiskt	bland	de	
starkaste 12-åringarna i landet och 
börjar mer och mer få ut effekten 
av detta på tennisbanan.
•	 Simon	Johansson	har	ett	 lurigt	
varierat spel som med lite kom-
plettering av fys och kraft kommer 
att kunna ta honom långt.
•	 Simon	Quist	har	bland	den	bäs-
ta tekniken i både grundslag, vol-
ley och serve för sin ålder.
•	 Antonio	 Byhlin	 har	 inte	 bara	
världsrekord i ”vax-i-håret” utan även 
bra slag och rätt ”tänk” för tennis.

•	 Jonathan	Mikael	har	fantastiskt	
bra tryck och slag när han får upp 
rörligheten på banan.
•	 Mattias	 Lundgren	har	 ett	 stort	
tennishjärta som han kompletterar 
med en fin klassisk teknik.
•	 Hermon	Mikael	har	mycket	bra	
teknik och spelförståelse som kom-
mer till sin rätt när hon är alert.
•	 Alva	 Loudd	 är	 den	 tjej	 som	
skjutit fram snabbast på senaste ti-
den och börjar få riktigt bra säker-
het och tryck i slagen.
•	 Chelsea	 Unger	 har	 en	 vinnar-
skalle och ett spel som med fort-
satt teknisk utveckling kommer att 
kunna ta henne väldigt långt.
•	 Viktor	 Andersson	 är	 en	 posi-
tiv kämpe som med lite mer tak-
tiskt tänk kommer att explodera 
utvecklingsmässigt.
•	 Tilda	 Loudd	 är	 den	 gladaste	
och piggaste lilla bustjej som jag 
någonsin sett spela så bra tennis.
•	 Simon	Birgersson	ha	gått	fram-
åt väldigt snabbt på sista tiden och 
med lite fart i benen lyckas slå in 
väldigt många tekniskt och taktiskt 
fantastiska slag.
Wille

Simon Johansson.Chelsea Unger.

Hermon Mikael.
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notiser

Under november har ett antal duktiga snickare, byggnadsarbetare och 
målare sett till att slå upp en vägg på den kortsida av banorna som ligger 
under läktaren. Det är en mycket efterlängtad förbättring. Allt ska vara 
klart till jul. Väggen målas naturligtvis med samma blå färg som mot-
satt kortsida och sedan hängs det upp nät som ska ta emot bollarna. Nu 
slipper spelarna leta efter bollar i korridoren - mindre störning och mer 
tennis. Dessutom blir det en bättre avskärmning mot korridoren vilket 
underlättar när spelare vill värma upp före match.

kom och titta På:

7th gentlemen doubles Woodie challenge
telenor arena karlskrona, måndagen den 27 december. 
start kl 11.30, Final ca 1800.
endast tilllåtet att använda träracketar, vit klädsel 
(inkl. tennisskJorta med krage).

Hermon Mikael spelade täv-
lingen Fair Vision Open 2010 i 
Hässleholm 15-17 oktober. 

Hermon, som deltog i FS11 
kunde efter tre relativt säkra 
segrar mot Carmen Nguyen 
(Kristianstads TK), Matilda 
Lenngren (Ystads TK) och Maja 
Henriksson (Helsingborgs TK) se 
fram emot finalen mot Josefin 
Opitz (MBTK). 

Det blev en otroligt jämn 
match där Hermon vann för-
sta set i tiebreak med 7-4 och 
Josefin vann andra set i tiebreak 
med 7-3. 

I tredje och avgörande set 
drog Josefin ifrån med en 5-0 
ledning och hade 30-0 men 
Hermon hämtade nya krafter 
och kämpade sig tillbaka in i 
matchen och vid 6-6 väntade 
ytterligare ett tiebreak. 

Hermon fortsatte spela fan-

hermon storsPelade och 
vann Fair vision oPen 2010

tastiskt bra och vann tiebreaket 
med 7-5 och därmed matchen 
och hela tävlingen!

Hermon Mikael.

Vem har inte någon gång 
stått framför en vägg full med 
tennisrack och undrat vad som 
egentligen skiljer dem åt? I 
brist på kunskap har man då 
valt efter färg, form, märke 
eller hur den känns i handen. 
Sanningen är att racketen i 
din hand faktiskt kan 
göra en avsevärd skill-
nad i hur du spelar. 
Självklart är det bäst att 
fråga efter hjälp av trä-
nare eller annan kun-
nig person när det 
är dags för nytt rack, 
men för dig som är sugen på att 
själv kunna kolla runt i shopen 
och jämföra rack följer här lite 
information samt en liten lat-
hund.

Tennisracketar delas upp i två 
kategorier: Kraft och Kontroll. 
Som alla tennisspelare vet off-
rar man det ena för den andra. 
Detsamma gäller för en tennis-
racket; desto mer kontroll en 
racket erbjuder, desto mer fart 
får man räkna med att skapa 
själv och vise versa. 

Nedan följer karaktärer som 
gör att racketen antingen har 
mer kraft eller mer kontroll (vär-
dena inom parentes är mitten-
värden att gå efter). När det gäl-
ler strängytan kan den varieras 
antingen genom att ha fler eller 
färre ”mains” (strängar på läng-
den) eller ”crosses” (strängar på 
tvären). Värdena står tryckta 

att välJa tennisrack
någonstans på ramen. 

Att tänka på 
för barn: Köp 
inte för stort 
racket! Det bör 

vara minst 5 cm 
mellan racket och 
golv när barnet 

h å l l e r 
racket rakt 

ner. En för stor 
racket gör att 

barnet inte 
kan utföra 
rätt teknik 

och kan dels få ovanor som 
är svåra att vänja sig av med, dels 
få skador av felaktiga rörelser.

Greppstorlek: Det bör vara ett 
litet mellanrum mellan fingrarna 
och handen när man greppar 
racketen. Om greppet är för stort 
eller för litet greppar man oftast 
racketen för hårt och man kan få 
problem med armbågsskador.

Ett knep att mäta greppet: 
Använd en bit sträng eller snöre 
och mät upp avståndet mellan 
långfingrets översta del och mit-
ten ”randen” i handflatan. Det 
avståndet ska kunna lindas runt 
greppet med ändarna som möts, 
utan att överlappa eller vara för 
kort. 

Tips till racketköpare: Vanlig, 
vuxen, greppstorlek är 3 (skrivs 
också som 4 3/8), men storleken 
kan lätt ändras med hjälp av att 
använda fler eller färre antal lin-
dor. 

FART/KRAFT VS. KoNTRoLL/SäKERHET
Längre (27inch) Kortare
Större träffyta (110sq. Inch) Mindre träffyta
Tyngre (300g) Lättare
Stelare ram (65-70 RA) Mjukare ram
Glesare strängyta  Tätare strängyta 
(16 mains)   (18 mains)
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Chelsea, Tilda och Simon på pallplats i Lotto Cup
Karlskronaflickorna Chelsea Unger och Tilda Loudd 
vann sina respektive klasser i årets upplaga av Lotto 
Cup. Simon Johansson blev tvåa i PS 12.

Lotto Cup samlade i år ca 80 ju-
niorer som tävlade i sex sing-

elklasser: F10, F12, F14, P10, P12 
och P14.  För ovanlighetens skull 
var det ett magert deltagande på 
flicksidan (knappt 30% var flickor).

Chelsea Unger spelade myck-

et stabilt i FS12 och gav inte bort 
många game på sin väg mot fina-
len. I de inledande två omgångar-
na tappade Chelsea bara ett game 
och i semifinalen besegrade hon 
klubbkamraten Hermon Mika-
el med 6-2 6-0. Finalen mot So-

fie Karlsson, Växjö, blev tuffare 
och här tvingades Chelsea till tie-
break i första set och som hon till 
slut vann och andra set blev också 
jämnt: 6-4. 

hemmavinst
FS10 – med fem deltagare - spe-
lades som poolspel och här blev 
hemmaspelaren Tilda Loudd slut-
lig vinnare genom att vinna samt-
liga sina matcher. Tvåa i klassen 
blev Elsa Petersson (klubb?) och 
trea Sofie Karlsson (klubb?).

Frida Ejderstedt, Växjö, tog yt-

terligare en klassvinst i Lotto Cup. 
Denna gång i FS14 och som tyvärr 
bara hade tre spelare anmälda till 
start. Frida var helt överlägsen och 
vann klart mot Nina Damjanic 
och vår egen Chelsea Unger. Chel-
sea var tvungen att ge upp i match-
en mot Damjanic på söndagen vid 
ställningen 1-1 i första set, främst 
beroende på att hon strax innan 
spelat final i 12-årsklassen.

oseedad vann
Tobias Lindberget, Wä TK, gjor-
de en mycket bra turnering genom 

FS10, från vänster Mathilda Germundahl, KTK, Sofie Karlsson, Ron-
neby TK, Elsa Petersson, KTK, Maja olsson, Wä TK, Tilda Loudd, KTK.

FS12, Aina Sundås, 
Ronneby TK.

Simon Johansson, 
KTK och  Tobias 

Lindberget, Wä TK,.
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Chelsea, Tilda och Simon på pallplats i Lotto Cup
att oseedad ta sig till final och där 
vinna mot den utlottade ettan och 
klubbkamraten Felix Mörck med 
hela 6-1 6-0. I denna klass vann Jo-
nathan Mikael, KTK, övertygande 
mot Daniel Eriksson, Ronneby, i 
första omgången för att sedan åka 
på en storförlust mot den blivan-
de finalisten Mörck. Karlskronaspe-
larna Jonatan Arnlund och Simon 
Qvist	åkte	ut	i	den	första	omgången.

simon i Final
PS12 blev den största klassen med 
21 deltagare och här gick det bra 

för flera av hemmaspelarna. Si-
mon Johansson lyckades allra bäst 
och tog sig till final utan att tappa 
något set på vägen. I finalen blev 
Tobias Lindberget, Wä TK, för tuff 
och Simon fick ge sig med 3-6 0-6. 

Tintin	Ågren	vann	två	matcher	
och fick sedan respass mot klubb-
kamraten Simon i två raka set. Si-
mon	Qvist,	 KTK,	 vann	 också	 två	
matcher och fick i kvartsfinalen ge 
sig mot David Lindahl, Växjö. Fa-
bian Howding, KTK, vann i första 
omgången, men fick sedan möta 
slutsegraren Lindberget och var 

där chanslös.
PS10 spelades inledningsvis i 

fem pooler och avgjordes sedan i 
ett slutspel med samtliga poolvin-
nar. Ingen KTK-spelare var med 
ända fram till slutspelet men flera 
gjorde bra matcher i poolerna. Det 
blev till slut Theo Lindahl, Växjö, 
som visade sig vara starkast. I fi-
nalen blev det vinst mot Jacob Da-
nell, Kalmar, med 6-2 6-2. 

stort tack
Stort tack till tävlingsledningen: 
Daniel, Wille, Sophie, Ante och Jo-

nas som i vanlig ordning hade ett 
finger med i spelet när tävlingen 
lottades och tidsplanerades. Kjell 
fixade med sedvanlig bravur cafe-
terian med dagens rätt hela helgen. 
Klubbens nye praktikant Fredrik 
"Swante" Swahn gjorde fina insat-
ser. Stort tack också till funktionä-
rerna Monika Alriksson, Nettan 
Hansson, Ewa Dunér, Janne An-
dersson,	Bruce	Mikael,	Pär	Quist,	
och Malin Steenhoff samt alla duk-
tiga domare och matchledare. 

Gert Friberg

FS12, Sofia Karlsson, Växjö 
TS och  Chelsea Unger med 

Daniel Brodén bakom sig.

FS14, Frida Ejderstedt Hovmans-
torp TK.

PS 10, Jacob Danell, kalmar TK, 
Theo Lindahl, Växjö TS.
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ASFALT & BETONG SYD
VAMBÅSA, 0455 - 447 00

AB
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Morgan och Wille i Egypten
I mitten av september 
åkte jag och Morgan 
ner till Egypten för att i 
landslagets kläder delta 
i två ITF-turneringar där. 
På vägen anslöt Stefan 
Lindmark (KLTK) som 
också representerar det 
svenska juniorlandsla-
get.

Efter att tävlingsledningen stru-
lat bort vår transport från flyg-

platsen till anläggningen fick vi ef-
ter lite dramatik vår taxichaufför 
att hitta rätt och vi kunde checka 
in på ett gigantiskt hotellkomplex 
där både polerna och de anställda 
var fler än gästerna.

Tennisbanorna i sig var bland 
de sämsta jag någonsin upplevt 
men de ”bättrade på sig” succes-
sivt efter tävlingens gång. Det var 
lite intressant att se att istället för 
fastnitade linjer så sopade de istäl-
let bort gruset där linjerna är och 
fyllde sen i med krita/målarfärg.

tuFFt startFält
Båda tävlingarna vi skulle vara 
med i var i kategorin ”Grade 2” vil-
ket innebär att det är ganska tufft 
startfält. Det svåraste är Grand 
Slam, sen kommer Grade A, Gra-
de 1, Grade 2, osv.

Morgan inledde tävlingen starkt 
mot ryske Denis Markov (som 
hade kvalat in). Vinst med 6-4, 
6-3. I andra matchen mot indiska 
Rakshay Thakkar var Morgan lite 
väl säker på sig själv och fick käm-
pa ordentligt för att få ordning på 
spel och fokus. Vinst till slut med 
6-4, 6-4. I tredje matchen ställdes 
Morgan mot hemmahoppet Marc 
Wakim. Morgans strategi med högt 
tempo och fokuserat spel fungera-

de klockrent i första set som vanns 
med 6-3. I andra set försvann fo-
kus en del vilket gör stor skillnad 
på den här nivån; setet förlorades 
med 3-6. Efter en jämn inledning 
av tredje set där ställningen är 2-2 
deklarerar Morgan efter en vin-
nande forehand – ”Nu kör vi!” vil-
ket var ett tydligt bevis på att mål-
sättning och fokus var på plats igen 
och således vanns setet med 6-3 
och därmed var Morgan framme i 
kvartsfinal.

godkänd Förlust
I kvartsfinalen ställdes Mor-
gan mot förstaseedade Vladyslav 
Manafov från Ukraina. Morgan 
såg ganska matt och tagen ut redan 
på morgonträningen och kände sig 
inte alls i form innan matchen. Vi 
försökte med att fylla på så myck-
et vätska/socker/frukt/etc som vi 

kunde få tag på och Morgan gjorde 
sitt bästa men orkar inte komma 
upp på sin tidigare nivå. Efter bra 
kämpatag fick Morgan tyvärr se sig 
besegrad och istället vila och för-
söka hämta krafter till den kom-
mande dubbeln där han i par med 
Stefan Lindmark tagit sig fram till 
final efter, av vad jag sett, spelat 
den bästa juniordubbel jag någon-
sin sett (dock inte utan att ha va-
rit riktigt illa ute i första matchen, 
där det var mer heta känslor än bra 
spel).

I dubbelfinalen stod åter ukrai-
naren Manafov för motståndet, 
i par med en moldav. Stefan och 
Morgan spelade mycket bra men 
kom inte riktigt upp i tidigare 
matchers fantastiska spel, delvis på 
grund av att motståndarna spelade 
riktigt bra. Det blev förlust men en 

kvartsfinal i singel och final i dub-
bel som facit efter denna tävlingen 
var mycket väl godkänt.

tveksamt domslut
Tyvärr blev det tidigt respass i näs-
ta tävling där Morgan åter möt-
te förstaseedade Manafov, denna 
gång i första omgången. Morgan 
kunde dock prestera en mycket 
bättre match denna gång och var 
en hårsmån från att ta hem första 
set men åkte på ett ytterst tveksamt 
domslut (spelarna dömer själva 
med en, mer eller mindre, aktiv 
matchledare som sitter och solar i 
närheten) som faktiskt blev ganska 
avgörande för stunden. 6-4, 6-3 
slutade matchen och Morgan kun-
de trots allt (efter lite distans) kän-
na sig väldigt nöjd med sina pre-
stationer på denna resa.
Wille

Wille, Morgan och Stefan på kameltur.
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Lördagen 12 februari 2011 hålls årsmöte i kafeterian på Karlskrona tennisklubb i Telenor Arena. 
Mötet startar klockan 12 och alla medlemmar hälsas varmt välkomna.

Klockan 18 samma dag är det sedan dags för årets höjdpunkt - årsfesten! Det kommer bjudas på mat, 
prisutdelning och underhållning på hög nivå.
Vi planerar för att vara i anslutning till kafeterian, men allt beror på hur många som anmäler sig. 
Dryck till maten tar var och en med sig. Håll utkik efter anmälningslista. Anmälningsavgift tillkommer.

Varmt välkomna med hela familjen!

Alla klasser spelar i Round Robin, dvs gruppspel. Alla klasser spelas 
över en dag, så var beredd på spel hela dagen och många matcher. 

Eventuellt kan semifinalerna läggas på söndagen. Matcherna börjar kl 09. 
Samling kl 08:30 för information, mm.

Finalerna spelas separat, se schemat. Den 12/2 är det årsmöte med ef-
terföljande fest där plaketter och klubbmästartröjorna till segrarna delas 
ut. Se till att du är en av dem. 

Inbjudan till årsmöte och årsfest

Nu kör vi inomhus-KM
Under januari 2011 drar vi igång Klubbmästerskap in-
omhus. För att inte störa tennisskolan och kontrakts-
tider för mycket vill vi testa ett nytt upplägg genom 
att sprida ut tävlingen över fler helger.

Lör 15/1 –  DS Motion, HS Motion 
(gruppindelning beroende på antal och ”nivå”) 
Seminaler på söndag 16/1. Finalerna spelas lördag 12/2.
 
Lör 22/1 –  FS 10, PS 10, F Junior, P Junior (11-14 år)
Finalerna spelas söndag 23/1.
 
Lör 29/1 – MD. Finalen spelas lördag 12/2. 
 
Lör 12/2 – Finaler: DS Motion kl 09, HS Motion kl 09,  
MD kl 14

Monika Alriksson, KM-kommitté
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BLEKINGE LÄNS TIDNING

DATUM: . . . . . . . . VAD:
12 januari              . . . .Tennisskolans vårtermin startar

15-16 januari  . . . . . . . .KM, DS&  HS Motion

22-23 januari  . . . . . . . .KM Juniorer

29 januari . . . . . . . . . . . .KM Mixeddubbel

3 - 6 februari           . . .Lag-EM pojkar 14

12 februari              . . .Årsmöte + årsfest + KM finaler HS&  DS Motion, MD

4 - 6 mars               . . . .Karlskronavakan/Wilson Cup

12 mars                  . . . . IF So Maxitour

30 april - 8 maj       . . . ITF Future Herrar

Mer information finns på vår hemsida www.karlskronatk.com och på anslagstavlan.

Aktivitetslista Våren 2011

HÄR BYGGER VI NYA 
GRÄSTENNIS BANOR

för mer information gå då in på www.karlskronatk.com

Mer information finns på klubbens anslagstavla och på hemsidan. 

Innan spaden sätts i marken 
måste emellertid minst 200 000 

kr säkras från sponsorer och med-
lemmar. Ju mer pengar man får in 
över detta lägsta belopp desto bätt-
re kvalitet blir det på den nya an-
läggningen i sin helhet.

 
stärka varumärket
De två gräsbanorna bedöms stärka 
varumärket "Karlskrona" och blir 
den enda klubbägda och klubb-
drivna gräsbaneanläggningen i 
Sverige. Det kan bli ett dragplås-
ter för tennisresenärer .och .ger 

Nu blir drömmen verklighet
Styrelsen har tagit beslut om att bygga två gräsbanor 
norr om de befintliga utebanorna på Telenor arena. 
Kommunen har ställt sig positiv till att bidra ekono-
miskt och dessutom har klubben ansökt om bidrag 
från Riksidrottsförbundet.

träningsmöjligheter för elitspela-
re inför grästennisturneringarna. 
Banorna kommer att ge ökade trä-
ningsmöjligheter och utveckling 
för KTK:s spelare, alla kategorier 
och blir en given attraktion vid val 
av träningsort. 

KTK får också en genuin möj-
lighet att arrangera nya tävlingar 
och tävlingsformer. 

 
var med du också
Vill du vara med och utveckla 
Karlskrona Tennisklubb vidare ge-
nom byggandet av två gräsbanor? 

 
Våra erbjudande till dig som 

KTK medlem är: 
Silver: Du får en evig mäs-

singskylt med ditt och/eller din 
partners namn ingraverat. Skyl-
ten kommer att sitta på tavlan vid 
gräsbanorna. 

Pris 2.000kr 

Guld: Du får skylten enligt 
ovan (värde 2.000kr), 5 spelbiljet-
ter för grästennis per år under 5 år 
(värde 4.250kr), KTK Lawn Courts 
T-shirt (värde 250kr) samt Invig-
ningsbuffén ( värde 200kr). Hela 
paketet är värt 6.700kr. 

Pris 5.000kr 
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Daniel Brodén, chefstränare i 
Kalrskrona Tennisklubb.

Vi har genomfört ett antal ak-
tiviteter, där fler och fler har 

hakat på, inte minst när det gäller 
tävlingar för yngre. Flera yngre ju-
niorer har inlett sin ”tävlingskarri-
är”, vilket känns jätteroligt. 

Ett av våra mål med verksam-
heten bland ungdomarna är just 
att få fler att börja tävla under av-
dramatiserade former. 

genomFörda tävlingar
Vi har genomfört två IF So Maxi-
tour-tävlingar och en Knatteserie.

IF So Maxitour spelas med max-
iboll (25% långsammare än van-
lig boll) och vänder sig till spelare 
födda 98-01. I Knatteserien är man 
född 99-02 och där anpassar vi boll 
efter nivå och i viss mån efter ålder. 
Senaste maxitour-tävlingen hade 
inte mindre än 40 deltagare, vilket 
är	stort	rekord.	Återstår	denna	ter-
minen gör Tennisskoletävling lör-
dag 18 december. Denna tävling är 
öppen för alla som är födda 92-05, 
fördelat på olika klasser. 

Till vårterminen kommer vi att 
ordna flera tävlingar i de här kate-
gorierna och vi kommer då att gå 
ner i åldrarna i Maxitouren är 99-
02:or och i Knatteserien 00-04:or. 
Mer information om detta kom-
mer på hemsida, anslagstavla och i 
form av lappar på träningarna. 

Föräldrarmöte
Den 11 januari kommer vi att ha 
ett stort föräldramöte i kl. 18 – 19 

Snart är det jul och visst är det så att den här termi-
nen har innehållit mycket kul. 

i klubbstugan. Detta möte vänder 
sig till alla som har barn som trä-
nar i Tennisskolan. Ingen föran-
mälan behövs, utan det är bara att 
dyka upp.

årets tränare
En av våra duktiga tränare, An-
ders ”Ante” Dunér, har blivit no-
minerad till BLT:s pris ”årets trä-
nare”. Ante är otroligt engagerad 
och bryr sig om alla sina elever på 
ett fantastiskt sätt. Jag vill gratulera 
Ante till nomineringen och önska 
honom lycka till. 

Ante, vi är lyckligt lottade som 
har dig här i klubben!

Tennisskolans sista tränings-
dag för hösten är söndag den 19 
december. Vi har ingen gemensam 
avslutning på höstterminen, men i 
samband med den avslutande ten-
nisskoletävlingen lördag 18 de-
cember, bjuder vi deltagare i ten-
nisskolan och anhöriga på fika.

våren startar i Januari
Vårterminen startar från och med 
onsdag 12 januari. Samma trä-
ningstider gäller. Om ni inte hör 
annat, så det är alltså bara att dyka 
upp på er vanliga träningstid från 
detta datum. Vissa enstaka spelare 
kan komma att få ändrade tider, vi 
hör av oss till de som är berörda av 
detta.

Om ni inte vill vara med till 
vårterminen vill vi att ni hör av er 
till oss senast 19 december (kon-

Chefstränaren informerar

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

Anders ”Ante” Dunér
ante@karlskronatk.com
0709-45 20 49

taktuppgifter, se nedan). 
Passa gärna på att spela myck-

et tennis under jullovet. Juniorer 
som är medlemmar spelar ju gratis 
på obokad bana och betalar endast 
halva medlemspriset vid bokning, 
det sistnämnda gäller även vid spel 
med förälder. 

God Jul!

Daniel Brodén
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1852 
Doflex
Eye Do
Lawnit

Zon Taxi
Kockums
Sleep  Inn

Exposeprint
Café Utkiken

Ernst & Young
Fastighetsbyrån
Fluid Engineering

Wireless Maingate 
Storköksprodukter

Bergåsa Ljud & Ljus
Lindebergs Fastigheter

Advokatfirman Björn Lindmar
Energi & Värme

Body Shop
Charkett

SEB
Succé

Z-bageriet
GSL / Lotto

Affärsverken
Sigma Kudos

Computer Aided
First Hotel Statt

Winds Enterprises 
Folkuniversitetet
Mats Svenssons Bil
Lunnatorp Blekinge 
Albinsson & Sjöberg

Racketdoktorn/Babolat
Ryggkliniken Jan Preutz

Ica Supermarket Cityhallen
Karlskrona Lampfabrik

Audio Video
Diplom-Is

KPMG

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

Gynna KTKs sponsorer

ÖVRIGA:

Karlskrona Tennisklubb vill tacka alla våra
sponsorer för ett gott samarbete 2010.

God Jul och ett lika bra 2011 önskar vi er!

HUVUD-
SPoNSoRER:

BLT.se
Skanska

Swedbank
Intersport

Amer Sport / Wilson
Printfabriken
Stena Line

Roxtec


