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Första spadtaget 
på gräsbanorna

Morgan Johansson imponerar.

Nu är första spadtaget taget för de nya gräsbanorna.

Morgan tog två nya JSM-guld

Det första spadtaget på de nya gräsbanorna är taget. Uppslutningen var god 
med speciellt inbjudna gäster och det firades med champagne och jordgubbar.
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Debut för rullstolstennis
Söndagen den 23 januari bjöd Svenska Tennisförbundet, Blekinge Han-
dikappidrottsförbund och Karlskrona Tennisklubb in till prova-på-dag 
för rullstolstennis. Jan Hartman, ordförande i rullstolstenniskommittén, 
med team Henrik Härstedt, Ystad TK, och Kristian Geeson, GLTK, kom till 
ett soligt Karlskrona för att sporra och motivera nya talanger. 

Akilleshälen vid sådana här arrangemang 
är att nå ut till så många som möjligt för 
att det ska dyka upp några deltagare. 

Med hjälp från Blekinge Handikappidrottsför-
bunds Peter Holmström lyckades vi dock nå ut 
till så pass många så att vi fyllde två banor.

De utövande fick prova på att spela samt 
att manövrera en speciell rullstol som lämpar 
sig för tennis. När det var dags för fika efter ca 
30 min tennisspelande lyssnade ingen deltaga-
re utan först två timmar senare, när vi fysiskt 

tog bort alla bollar, kunde vi få deltagarna till 
att lägga ner sina racketar! Efter tennisen blev 
det saft och kakor för att fylla på vätskedepåer-
na och sockerhalten.

Vi från Karlskrona Tennisklubb, klubbchef So-
phie Alriksson och Informationskommitténs ord-
förande Tobias Lindberg, vill tacka alla deltagare, 
Peter Holmström och Jan Hartman med team för 
deras engagerade medverkan. Hjärtligt tack!

Sophie

Kajsa Regnell. Carl Larsson.

Saga Torebrink Johansson  och Sophie Alriksson.
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klubbcheFen har ordet

Nu är det inne att vara ute

Sophie Alriksson, klubbchef.

Rödfärgade strumpor, grus i skorna och en riktigt 
fin tennissolbränna; finns det något mer somrigt?! 
Solbrännan ligger väl lite längre fram i tiden än det 
här numret av Fördel, men de första två kan fixas 
omgående.

Utomhussäsongen är äntli-
gen här, och jag vill passa 
på att tacka alla som har 

hjälpt till att få anläggningen färdig 
i tid. Först och främst ett stort tack 
till alla medlemmar och personal 
som hjälpte till under städdagen, 
Christer A, Göran, Gert, P-Hultan, 
Danne, Elise, Ante, Swante, Leo, 
Alrik, Jöjje, Cina, Lasse, P-A och 
Kalle. Suveränt jobbat med kvas-
tar, skyfflar, räfsor, och vält! Även 
ett stort tack vill jag rikta till Chris-
ter Andersson och vaktmästarna 
Tommy, Richard och Patrick som 
har vältat dag ut och dag in de se-
naste fyra veckorna, samt även ett 
tack till Leo, som praktiserar med 
oss, som har dragit sitt strå till 
stacken. Pernilla, Teo och Ferdane 
i personalstyrkan bör också ha en 
stor eloge för att ha fått klubbhuset 
i så fint skick efter det långa vinter-
uppehållet. Sist, men definitivt inte 
minst, ett tack till vår eminenta 
ordförande i anläggningskommit-
tén, Stefan Lindeberg.

säsongsstart
Vi startar säsongen med ett he-
dersuppdrag från Svenska Tennis-

förbundet, en Futuretävling med 
$10 000 i prispengar. Några av våra 
hemmaspelare i A-laget kommer 
att delta, och vi hoppas att många 
av er har möjlighet att komma ut 
och titta på världstennis mellan 
den 30 april och 7 maj. Vi avslutar 
sedan sommaren med en interna-
tionell veterantävling som vi givet-
vis hoppas att alla KTK-medlem-
mar, som har åldern inne, är sugna 
på att delta i. Planera in 24–28 au-
gusti i almanackan.

Däremellan kommer sommaren 
som vanligt att vara fylld med täv-
lingar och aktiviteter för alla åld-
rar och nivåer. För nya och gamla 
medlemmar vill jag pusha för Ber-
linutbytet som pågår mellan den 
1–3 juli. Vi hoppas att medlemmar 
från alla generationer vill vara med 
att välkomna våra vänner från TC 
Grün-Weiss. Det kommer bli ten-
nis och god mat samt utflykter i 
Karlskrona. Även om ni inte kan 
vara med på alla helgens aktivite-
ter vill jag att ni tar fram era kalen-
drar och bokar in lördagen den 2 
juli. Då kommer vi att anordna en 
medlemsfest med livemusik, buffé 
och tyska vänner. Kan det bli bätt-
re? Vill du veta mer om vårt utbyte 
med TC Grun-Weiss, som har på-
gått sedan 1967, kan du gå in på 
vår hemsida, www.karlskronatk.
com, och klicka på ”Klubbinfo” 
och ”Vänklubb”.

nu är det vår
När det nu är dags för att njuta av 
vårsol och gnetande grusspel vill 
jag påminna om att hjälpa per-

Jörgen.

Leo.

Anders och Ante.

Göran, Lasse och Christer.

sonalen genom att alltid checka 
in i receptionen innan spel. Det-
ta gäller också de som har köpt 
det mycket populära spelkortet, 
då man alltså inte behöver betala 
per gång, samt juniorer som spe-
lar gratis på lediga banor. Vi behö-
ver alltid kolla med vaktmästarna 
vilken bana vi kan ta, eftersom just 
den banan vi bokade dagen innan 
kanske måste repareras under da-
gen och behöver ”vila”. Det sista vi 
vill är att förstöra det arbete som 
vaktmästarna har lagt ner för att 
hålla banorna i superbt skick just 
för oss, eller hur?

Tack för hjälpen och njut i fulla 
drag av denna härliga tid på året!

Vi ses på banorna,
Sophie
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Årsmöte och årsfest i Karlskrona Tennisklubb
Lördagen den 12:e februari var det årsmöte. Det 
bjöds på många glada miner när ordförande, Peter 
Adaktusson, och respektive kommittéordförande 
gick igenom rapporter från det gångna året.

KTK har, utan tvekan, haft ett 
riktigt bra 2010, med EM- 
och SM-arrangemang, fler-

talet SM-medaljer, Kalle Anka Cup 
vinst, nytillsatt klubbchef, nymåla-

de tennisbanor, tillbyggd vägg i in-
omhushallen, hedrande landslags-
uppdrag för våra elittränare med 
mera. Dessa tränare, Daniel Bro-
dén och Johan Wilhelmsson, fick 

i slutet på mötet motta klubbens 
förtjänsttecken som uppskattning 
på deras arbete och suveräna fram-
gångar med juniorerna. 

uPPskattning
En annan som fick uppskattning 
var Kjell Fridlund, som valdes in 
som hedersmedlem i klubben. 
”Kjell har varit medlem i hela sitt 
liv”, som vice ordförande P-A Lin-
deborg uttryckte det. Kjell är en 
eldsjäl som ställer upp dag som 
natt för klubben och är mer än väl-

JSM                                                                                                                                                                                                                       30

Daniel Brodén och Johan Wilhelmsson fick välförtjänta förtjänstmedaljer.

Maria Leijonhielm.
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Årsmöte och årsfest i Karlskrona Tennisklubb

HäR äR KTK:S STYReLSe 2011 i SiN HeLHeT:
Peter Adaktusson - Ordförande
Per-Anders Lindeborg - Vice ordförande
Carina Andersson – Sekreterare
David Larsson - Kassör
Tobias Lindberg – Ordf. Informationskommittén
Jonas Petersson – Ordf. Tävlingskommittén
Sven Jonasson – Ordf. Ungdomskommittén
Agneta Ringsby-Kulenovic – Ledamot
Stefan Lindeberg – Ordf. Anläggningskommittén
Maria Leijonhjelm - Suppleant

förtjänt av att tillhöra den mycket 
exklusiva skaran av hedersmed-
lemmar i KTK.  

Avtackning skedde också och 
det var sekreteraren Katarina Ket-
zénius och suppleanten P-G Lin-
dencrona som fick motta blommor 
och applåder som tack för allt jobb 
de har lagt ner i styrelsen. Nyin-
valda blev Carina Andersson, Sven 
Jonasson och Maria Leijonhjelm.

årsFesten
På kvällen firades sedan det gångna 

året med en årsfest som inkludera-
de en härlig festbuffé från Café Ut-
kiken samt mumsig efterrätt från 
Z-bageriet. Under kvällen delades 
det ut en hel del priser, bland annat 
till Årets Junior som fick tas emot 
av duktiga Chelsea Unger, samt 
fyra tävlingsstipendier till de hårt 
satsande elitspelarna Gustav Hans-
son, Marcus Månsson, Morgan Jo-
hansson och Dennis Merdan. 

Även Klubbmästerskapspriser 
delades ut till mycket stolta klubb-
mästare! 

lekar och dueller
Kvällen avslutades som vanligt 
med lite lekar, bland annat mu-
siktävling, frågesport och imita-
tioner. Kvällens överraskning blev 
en tävling mellan tränarna Da-
niel ”Brollan” Brodén och Anders 
”Ante” Dunér mot tävlingskom-
mitténs ordförande Jonas ”Pettan” 
Petersson och klubbchefen Sophie 
Alriksson. Tävlingens grenmo-
ment hämtades från TV-tävlingen 
”Minuten” och efter många skratt 
och tårar från både deltagare och 

publik vann Pettan och Sophie 
skryträtt under ett års tid. 

Tack till alla som gjorde den-
na dag minnesvärd samt deltog 
i att göra 2010 till ännu ett fram-
gångsrikt år i Karlskrona Tennis-
klubbs historia. Nu är det full fart 
in i 2011!

Med vänliga tennishälsningar
Sophie Alriksson, Klubbchef 

Agneta och Carina.

Katarina och  Peter och David på årsmötet. Sven.



6      www.kar l sk ronatk . com  Fördel 1.2011



Fördel 1.2011     www.kar l sk ronatk . com  7

Morgan dubbel svensk mästare igen
Morgan Johansson svarade för en mycket fin presta-
tion i JSM för pojkar 18 i Uppsala i både singel och 
dubbel. Morgan kom direkt från en rykande färsk 
iFT-titel i Köpenhamn och var full av självförtroende, 
samtidigt som han var lite sliten efter kopiöst många 
matcher i början av året.

Morgan inledde mot den 
hårt servande och vilt 
chansande Anton Waern 

från Näsbypark. Anton inledde i 
ett furiöst tempo och bröt Mor-
gans serve i ett tidigt skede. Ju 
längre matchen led, ju mer kom 
Morgan igång, samtidigt som An-
tons slag mattades efter den vild-
sinta inledningen. Seger för Mor-
gan med 7-6 6-2.

I andra matchen besegra-
des William Baan, med 6-4 6-2. I 
kvartsfinalen var det sedan dags att 
möta andraseedade Nima Madani, 
SALK. Här gjorde Morgan en ka-
nonmatch och bearbetade med 
tunga slag Madanis backhandsida 
för att sedan attackera. Tändning-
en i denna match var enorm och 
det bjöds på flera delikata bolldu-
eller.

semi mot servekanoniär
I semifinalen mot Ullevis serve-
kanoniär Amar Hromic blev det 
kortare bolldueller. Trots Hro-
mics fyrverkerier av serveprojekti-
ler lyckades han bara hålla ett enda 
servegame och Morgan kunde, ef-
ter en trevande start, vinna med 
hela 6-3 6-0.

Finaldags och på andra sidan 

nätet stod förstaseedade KLTK-
spelaren Stefan Lindmark. Första 
set blev tufft och spelarna följdes 
länge åt. Morgan varierade servar-
na föredömligt och kunde till slut 
rycka ifrån till 6-4. Med tempo-
fyllda, aggressiva slag, rappt fotar-
bete och en fokuserad attityd öka-
de Morgan ytterligare i andra set 
samtidigt som Lindmark började 
missa lite mer. Vinst för Morgan 
6-2 och SM-guldet i singel var ett 
faktum.

dennis ut i Första
För klubbens andre deltagare, 
Dennis Merdan, blev det respass 
direkt i första kvalomgången mot 
Hobby-liraren Ivan Talajic. Dennis 
började, piggt och fokuserat och 
första set var stenhårt fram till 3-3, 
där Dennis tappade ett maraton-
game på närmare 20 minuter. Efter 
detta gamet gick luften ur Dennis 
lite grand, men han slutade aldrig 
kämpa och förlustsiffrorna skrevs 
till knappa 4-6 4-6. 

vinst i dubbel
I dubbel spelade Morgan tillsam-
mans med Stefan Lindmark och 
de var förstaseedade. Tillsam-
mans spelade de en konstruktiv 

och aggressiv dubbel med många 
effektiva positionsbyten vid nätet. 
Morgan och Stefan tappade inte ett 
enda set, även om de fick fullgott 
motstånd i några av matcherna. 
Tuffaste matchen var i semifina-
len mot Filip Karlsson och Wil-
liam Baan, där de vann med 6-3 
7-6. I finalen besegrade man Filip 
Bergevi och Fred Simonsson med 
6-3 6-2, men bakom de bekväma 
siffrorna döljer sig en ganska tuff 
fight.

Dennis kamperade i dubbeln 
ihop med den vindsnabbe boll-
trollaren Adam Gustavsson från 
Huskvarna/Jönköpings TK. De 

kompletterade varandra fint och 
gjorde processen kort med Simon 
Dahlgren och Salomon Persson i 
den första matchen. I den andra 
matchen mötte de det starka pa-
ret Amar Hromic och Stefan Mi-
lenkovic. Här visade Dennis och 
Adam att de inte är födda i far-
stun, utan pressade de namnstar-
ka motståndarna till två tuffa set, 
men tvingades tyvärr se sig bese-
grade med 4-6 4-6.

Stort grattis Morgan och bra 
kämpat Dennis!

Daniel Brodén
Tränare på plats

km För motionärerna
Vi var många glada tennislirare 
och det blev flera tuffa matcher. I 
damklassen möttes Monika Al-
riksson och Anke Unger i en di-
rekt avgörande match där Monika 
stod som slutlig segrare. Matchen 
slutade 7-6 till Monika. Agneta R 
Kulenovic tog bronsplatsen.

I herrklassen var spelarna in-
lottade i fyra grupper där vinnaren 
från varje grupp gick till semifinal. 
I två rafflande semifinaler möttes 
Torsten Hansson och Niclas Brem-
ström samt Gert Friberg och Jör-
gen Karlsson.

Torsten vann i en hård tresetare 
som avgjordes i supertiebreak: 6-2 
4-6 10-8. Gert vann i två raka set 
men fick jobba ordentligt för se-
gern som skrevs till 6-4 7-6. Fina-
len blev också jämn men till slut 
kunde Gert slå in matchbollen och 

Dubbla klubbmästerskap

siffrorna blev 7-6 6-3. Jörgen och 
Niclas fick dela på en hedrande 
bronsplats. 

km För juniorerna
Det var många tappra och käm-
pande tennisstjärnor och det blev 

många härliga matcher.
FS Junior spelades i två grupper 

där vinnaren från varje grupp gick 
vidare till final.

I finalen möttes Hermon Mi-
kael och Tilda Loudd där Hermon 
vann med 6-1.

Hermon Mikael blev därmed 
klubbmästare i klassen FS Junior 
och Tilda Loudd tog silverplatsen. 
Jonna Toresten och Wilma Jonas-
son delar på en hedrande brons-
plats.

Både PS Junior A och PS Junior 
B avgjordes via gruppspel där alla 
mötte alla.

PS Junior A var mycket spän-
nande. Alla killarna vann varsin 
match och då avgjordes det via ga-
meräkning. Gustav Wogén knep 
guldet, Simon Quist tog silver-
pengen och Fabian Howding tog 
bronspengen.

Simon Birgersson blev klubb-
mästare i klassen PS Junior B ef-
ter att ha vunnit alla sina match-
er. Kampen om silver- och 
bronspengen blev mycket hård. 
Erik Lindén och Viktor Åkesson 
hade vunnit två matcher var och 
hade båda 8-7 i game räkningen. 
Inbördes möte avgjorde till Eriks 
favör som vann matchen mot Vik-
tor med 3-1. Erik Lindén tog där-
med silvermedaljen och Viktor 
Åkesson tog bronsmedaljen.

Vi vill också framföra ett 
STORT tack till alla tävlande och 
publik för all hjälp och hejande.

Det har varit jättespännande 
att se alla killar och tjejer som har 
kämpat så hårt. 

Monika Alriksson  
och Jörgen Karlsson 
Tävlingsledare och spelare

Torsten och Gert.

Morgan.
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Fyra klassvinster i årets ”Vaka”
- Patrik och Daniel visade upp klassisk fin dubbel

Karlskronavakan Wilson Cup 2011 samlade ett re-
kordstort startfält och det spelades ca 240 matcher 
på 48 timmar från fredag till söndag kväll i 18 klasser. 
Ronnebys tennishall fick tas i anspråk för ett antal 
dubbelmatcher, men i övrigt spelades alla matcher i 
Telenor arena.

Daniel Brodén/Patrik Karls-
son, KTK, bildade ett ru-
tinerat och mycket sam-

spelt par och gjorde stor sensation 
genom att vinna herrdubbeln utan 
att tappa ett enda set. Redan i 

andra omgången ställdes man mot 
det förstaseedade paret Atashpour/
Henricsson, Malmö Bellevue TK, 
och här spelade karlskronaparet i 
stort sett felfritt matchen igenom 
som slutade 7-5 6-3. Både Daniel 

och Patrik servade stabilt och följ-
de upp med bra volley och hade ge-
nomgående flacka och slicade ser-
vereturer slagna med taktisk finess. 
I semifinalen vann de sedan med 
6-0 6-0 mot ett par med betydligt 
mindre dubbelskolning innan det 
var dags för final mot Nevander/
Luczak, ATL, vilka dessförinnan 
hade besegrat Marcus Månsson/
Fredriksson i en stenhård match. 
Brodén/Karlsson fortsatte sitt väg-
vinnande dubbelspel och kunde 
till slut vinna finalen med 6-4 7-5 
i en underhållande match. Otro-
ligt starkt av Brodén att orka hålla 

fokus under matcherna med tanke 
på att han samtidigt var tävlings-
ledare under flera långa pass, inte 
minst på nätterna.

duktiga ungdomar
Simon Johansson (P12) och Til-
da Loudd (F10) blev KTK:s enda 
klassvinnare i singel. Simon spe-
lade i en konventionell utslagstur-
nering medan Tildas klass först in-
leddes med poolspel. Simon var 
helt överlägsen i 12-årsklassen och 
tappade bara åtta game på fyra 
matcher, varav fyra i finalen (!). I 
finalen besegrade han Simon Sälg-

Tilda Loudd och Louise Svensson.Simon Sälgfors och Simon Johansson. 

Viktor Andersson.

Daniel och Patrik (2:a och 4:a fr.v.). 
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Fyra klassvinster i årets ”Vaka”
- Patrik och Daniel visade upp klassisk fin dubbel

fors, Växjö TS, 6-1 6-3, utan att ha 
varit pressad. Sälgfors besegrade 
Simon Quist, KTK, i semifinalen 
med 6-1 6-1 och Viktor Anders-
son, KTK, fick ge sig mot Johans-
son i den andra semifinalen med 
3-6 0-6. Tre karlskronaspelare i se-
mifinalerna!  

Tilda Loudd vann sin pool i 
tioårsklassen och fick i slutspe-
let möta Louise Svensson Röme, 
Lomma Bjärreds TK, med 6-3 7-6 
och som siffrorna antyder var det 
en jämn och spännande match 
hela vägen. Tilda vann tack vare 
fina grundslag och härliga käm-

patag.
Den fjärde klassvinsten svara-

de Simon Johansson/Lukas Fredin, 
KTK, för i pojkdubbel 12. Denna 
klass spelades som poolspel i bäst 
av tre matchtiebreak under lör-
dagsnatten. Tvåa blev Sälgfors/
Jeppsson, Växjö TS. Johansson/
Fredin vann alla sina matcher utan 
”setförlust” och hade 83-37 i po-
ängskillnad vilket visar på en viss 
överlägsenhet.

starka ktk-insatser
- Chelsea Unger: semifinal i FS 14 
- Alva Loudd: semifinal i FS 12

- Marcus Månsson: kvartsfinal i 
HS och semifinal i HD
- Alva Loudd/Amanda Citré: tvåa i 
FD 12 (poolspel)
- Tintin Ågren: kvartsfinal i PS 14
- Lukas Fredin: kvartsfinal PS 12
- Emil Quist: semifinal PS 10 

Tyvärr var några av klubbens 
mest namnkunniga spelare an-
tingen sjuka/skadade eller befann 
sig på annan plats i världen. Gus-
tav Hansson och Dennis Mer-
dan tillhörde den första kategorin 
och Morgan Johansson den andra. 
Klubbens duktiga seniordamer 
lyste tyvärr med sin frånvaro.

Arrangemanget lovordades 
– som vanligt – av tillresta leda-
re, föräldrar och spelare och tur-
neringen växer i omfattning för 
varje år som går. Jonas Pettersson 
och Daniel Brodén drog det tyngs-
ta lasset i tävlingsledningen upp-
backade av ett stort antal funk-
tionärer. Kjell Fridlund såg till att 
logistiken fungerade i cafeterian. 
Stort tack till alla som hjälpte till 
under tävlingen. 

Gert Friberg
Tidvis tävlingsledare och fotograf

Månsson/Fredriksson-Luzak/Nevander.

 Viktor, Simon J och Simon Quist .

Alva Loudd.

Chelsea Unger. 

Patrik Karlsson.
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Första spadtaget är taget
- kommunalrådet Camilla Brunsberg på plats

Torsdagen den 17 mars samlades ett trettiotal ViP-
personer, sponsorer och medlemmar för att först få 
en aptitretare i form av champagne och jordgubbar, 
sedan gemensamt ta det första spadtaget på gräsba-
norna och slutligen slå en första forehand ut i ter-
rängen.

Bland gästerna kan nämnas 
kommunalrådet Camil-
la Brunsberg och Carl-Gö-

ran Svensson, ordf. i Miljö- och 
byggnadsnämnden, Urban Harju, 
SEB och en av huvudsponsorerna 
i klubben samt Niklas Garnborn, 
Garnborns Åkeri- och Maskin AB, 
som svarar för själva färdigställan-
det, dvs. det praktiska arbetet.

I ett ganska kylslaget väder, in-
klusive snålblåst, samlades delta-
garna nedanför klubbhuset för att 
smaka på jordgubbar och cham-
pagne under tiden som klubb-
chefen Sophie Alriksson och vice 
ordföranden P-A Lindeborg gav 
åhörarna en bakgrund till gräsba-
neprojektet samt en lägesbild av 
tillståndet i klubben.  

- 2011 har börjat mycket bra, 
sa Sophie. KTK har fått en svensk 
mästare i månaden sedan årsskif-

tet! (Morgan x 2 och P-A Linde-
borg).

tal och sPadtag
Efter att ha skålat för byggstarten 
marscherade man ner till bygg-
platsen och där höll kommunal-
rådet ett tal till KTK och där hon 
tryckte på vikten av att kunna er-
bjuda ungdomarna i kommunen 
en meningsfull fritidssysselsätt-
ning med hög kvalitet samtidigt 
som man stimulerar människor 
att röra på sig. Efter talet togs det 
ett gemensamt, samtidigt spadtag 
och ceremonin avslutades med att 
deltagarna samtidigt drämde iväg 
en tennisboll ut över byggplat-
sen med hjälp av gamla träracke-
tar och spadar. Klubben bjöd slut-
ligen de närvarande gästerna och 
medlemmarna på en god lunch i 
klubbhuset.

Just nu är platsen för de två 
gräsbanorna bara en jordhög. Näs-
ta år ska gräset lysa grönt och fint.

- Jag vågar lova att såväl svens-
ka som utländska stjärnor kom-
mer hit framöver för att förbereda 
sig inför de stora grästävlingarna i 
Tyskland och England, sa Linde-
borg.

sveriges enda klubbägda
Gräsbanorna blir Sveriges enda 
klubbägda och kommer att vara 
öppna för allmänheten. Efter att 
ha fått tips av den kände f.d. DC-
coachen Calle Hageskog kommer 
singelstolparna att kunna flyttas 90 

grader, vilket innebär att man kan 
spela på banorna i både nord-syd-
lig och väst-östlig riktning. Detta 
är en lysande idé eftersom gräset 
då får en bättre möjlighet att åter-
hämta sig på de platser slitaget blir 
som störst.

Kostnaden för banorna är be-
räknade till endast ca 750 000 kr, 
mycket tack vare välvilliga entre-
prenörer. Kommunen har lämnat 
ett bidrag på 300 000 kr och KTK 
räknar med 170 000 kr i bidrag 
från Riksidrottsförbundet. Resten 
har klubben med råge fått in via 
sponsorer och medlemmar. 
Gert Friberg

Theo och Tess njuter av jordgub-
barna som bjöds. 

P-A Lindeborg, C-G 
Svensson, Camilla 

Brunsberg och 
Sophie Alriksson.

Här ska det bli gräs!

Snart dax att sätta spaden i marken.



Fördel 1.2011     www.kar l sk ronatk . com  11

P-A Lindeborg vann VSM igen
P-A Lindeborg, Karlskrona Tennisklubb, vann en ny 
titel i veteran-SM genom att vinna klassen för herrar 
50 år fyllda som hade samlat ca 70 spelare. VSM spe-
lades i SALK-hallen, Stockholm, vilken är känd för att 
ha ett jämförelsevis långsamt inomhusgolv och som 
därför kan suga musten ur spelarna när det blir långa 
matcher.

Lindeborg vann enkelt i de 
inledande två omgångarna 
för att i kvartsfinalen möta 

Jan Rydegran, Näsbypark, och där 
blev det stenhårt liksom i tidigare 
matcher dem emellan. Matchen 
gick till tre set och Lindeborg kun-
de till slut dra det längsta strået 
mot den vänsterhänte och hårdslå-
ende motståndaren: 6-2 2-6 6-3.

 
Firad med tårta
I semifinalen blev det åter en en-
kel vinst mot Magnus Bengtsson, 
Hallstahammar, med 6-2 6-2, inn-
an det var dags för final mot Kal-
mars tennistränare Åke Svensson. 
Första set gick till tiebreak där Lin-
deborg tog ledningen med 6-2, 

fyra setbollar, men kunde inte vin-
na den avgörande poängen. Svens-
son vände på matchen, vann setet 
och tog också ledningen med 2-0 i 
andra set innan Lindeborg hittade 
sitt vinnande spel och rytm igen. 
Det blev vinst med 7-5 i andra och 
sedan blev det ytterst jämnt i du-
ellerna och gamen i det avgörande 
setet. Trots en helt slutkörd kropp 
kunde Lindeborg mala på med 
sina tunga grundslag och Svensson 
fick till slut ge sig med 6-4 i tred-
je set efter drygt 3½ timmes riktig 
holmgång.

P-A:s SM-guld firades med tår-
ta i klubbhuset i samband med det 
första spadtaget på gräsbanorna.
 Gert Friberg

Vinnarna av 7th  Gentlemen Doubles Woodie Challenge blev Fredrik 
Hansson och Jörgen Karlsson. Finalmotståndarna var Mattias Lundgren 
och Henrik Jonsson.

Alla deltagarna i 7th  Gentlemen 
Doubles Woodie Challenge.

Niklas, David, Janne och P-A.

Johan, Bertil, Lars och Pontus.

stanstad cuP
Chelsea Unger (född 1998) del-
tog i FS14-klassen i Stanstad Cup 
2011. Chelsea inledde med att 
besegra Viktoria Triklewicz (IS 
Göta) med 6-4 6-0 och fortsatte 
raskt med att plocka hem nästa 
vinst, denna gång mot Emma 
Harvigsson (Åkarps TK). I semifi-
nalen fick Chelsea oväntat W.O. 
och fick i stället ladda upp inför 
finalen mot Melis Yasar (Malmö 
Bellevue TK) som kunde hänga 
med i Chelseas höga tempo och 
dessutom hålla ner misstagen. 
Chelsea fick se sig besegrad med 
6-2 6-1 men gjorde en mycket 
bra tävling!
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Tennisteknik – första delen
Jag vill inleda denna artikelse-

rie med att konstatera att det 
inte finns rätt eller fel när det 

gäller teknik i tennis.
Alla vi som har tittat på duk-

tiga tennisspelare har nog noterat 
att det ofta ser olika ut.

Dels från spelare till spelare, 
men man kan också se att sam-
ma spelare varierar hur de slår 
sina slag.

Detta beror på att det finns så 
många faktorer som spelar in när 
man slår ett slag.

Hur hårt man vill slå, hur 
mycket spin man vill använda 
sig av, vilken riktning man vill 
slå, osv.

Men inte nog med detta, man 
behöver också anpassa detta till 
hur motståndaren har slagit.

Nedan följer en serie bilder 
med förklaringar på hur ett slag 
kan se ut.

Johan ”Wille” Wilhelmsson
Text & foto

Forehand

1. Så fort Dennis ser att motstån-
darens boll är på väg mot sin fore-
hand påbörjar han bakåtsvingen 
med racket (samtidigt som han 
springer till bollen)

2. Dennis använder sig här av en s.k. 
cirkulär baksving och börjar därför 
med att föra racket uppåt/bakåt.

Dennis för samtidigt sin vän-
sterarm mot höger för att vrida ax-
elpartiet och ”ryggen mot bollen”.

3. Dennis fördelar sin kroppstyngd 
på sin bakre fot.

Han böjer också på benen 
(knäböj).

Sedan påbörjas accelerationen 
med racket genom att dra det neråt.

4. Dennis har här kommit till sitt 
lägsta läge med racket. Racket är 
nu under den höjd han kommer 
att träffa bollen i, vilket beror på 
att han använder sig av överskruv 
(topspin) i slaget.

Dennis börjar också förflytta 
sin kroppstyngd uppåt/framåt.

5. Direkt efter träffen fortsätter 
Dennis racket att fara framåt/
uppåt. inbromsningen av svingen 
påbörjas först nu.

Dennis axlar och höft har nu 
roterat ca 90 grader.

6. Här ser man att Dennis har haft en hög hastighet på racketarmen i träf-
fen eftersom armen har sträckts ut maximalt (armbågen pekar framåt).

Dennis tyngd har nu också förflyttats från den bakre till den främre 
foten.

De böjda benen (bild 3) har alltså pressats upp och landar på främre 
foten.

7. Dennis har också haft så hög 
kraft i sin rotation av kroppen 

att axlarna och höften har 
roterat i ca 180 grader.

eftersom det är svårt att 
rotera 180 grader med höften 

utan att flytta fötterna gör 
Dennis ett s.k. ”step in-steg” 

med högerbenet.

1 2 3

4

5 6

7
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notiser

Hermon Mikael spelade i 
flicksingel tolv. Efter tre vinster 
blev det i åttondelen match 
mot Julit Saner - en tuff tjej från 
Västerås-Fridnäs. Juliet visade sig 
vara svårslagen och till slut fick 
Hermon se sig besegrad efter en 
mycket väl genomförd turnering.

I pojksingel tolv hade KTK 
två iskalla spelare med: Tintin 
Ågren och Simon Johansson. 
Efter tre solklara vinster ställdes 
Simon mot Jonatan Lagergren 
från Näsbyparks TK. Här visade 
Simon upp sin styrka och lurighet 
genom att variera slag, tempo 
och placering. Det blev ett myck-
et jämnt första set men där mar-
ginalerna inte var på Simons sida. 
Setet slutade 7-5 och Jonatan 
spelade upp sig och vann även 
andra set och matchen.

Tintin vann två matcher utan 
setförlust och fick sedan möta 
Philip Sandh från Vetlanda TK. 
Tintin malde på med hårda slag 
och mycket kämpande, men 
tyvärr fick han inte hål på Philip 
denna gången och förlustsiff-
rorna blev 4-6 4-6. Simon och 
Tintin spelade också dubbel till-
sammans och gick lite otippat till 
semifinal där de fick stryk mot 

TinTin inledde med enkla segrar 
i de första två rundorna. I kvarts-
finalen kämpade han till sig en 
6-1 6-4-seger Fabian Jangstam-
Rosengren, Fair Play TK. I semifi-
nalen stod Erik Carlsten, Fair Play 
TK, för motståndet och det blev 
en tuff kamp som varade två och 

tintin ågren i Färs Frosta sParbank cuP i hörby 
en halv timme. TinTin kunde gå 
från banan men ännu en seger, 
denna gång med 6-4 3-6 6-3. I 
finalen väntade Linus Bergevi, 
Helsingborgs TK, som TinTin för 
dagen inte riktigt rådde på trots 
bra kämpatag. Bergevi vann 
finalen med 6-2 6-3.

Under Sportlovshelgen åkte 
Ante och Rishu upp till Bankeryd 
utanför Jönköping med tolv 
glada och spelsugna spelare i 
åldersklasserna 10-14 år. Det gick 
riktigt bra för alla spelarna som 

hermon vann i bankeryd
visade på bra spel. Bäst lyckades 
Hermon Mikael som vann FS12 
efter att ha vunnit hela turne-
ringen utan att tappa ett enda 
set. I finalen storspelade hon mot 
en väldigt bollsäker motståndare.

c4 oPen i kristianstad
Flera Karlskrona TK-spelare 
gjorde fina matcher i tävlingen 
C4-Open 2011 i Kristianstad. 
Hermon Mikael och Alva Loudd 

Morgan Johansson, född 1994, 
spelar för närvarande för fullt på 
den internationella junior-touren 
(ITF Junior Circuit). Morgan inled-
de 2011 med att spela SEAT SALK 
Open där han utan att tappa 
set gick fram till final och bese-
grade där Mikolaj Jedruszczak 
(Polen) med 6-4 4-6 6-3. Veckan 
därpå var det dags för Västerås 
där han i finalen besegrades 
Fred Simonsson med 7-6 6-4. I 
Västerås passade Morgon också 
på att gå till final i dubbel med 
en italiensk partner som tyvärr 
fick ge upp i finalen. 

Med mellanlandning i 
Karlskrona och spel i Svenska 

Lag-eM kval för pojkar 14 har spelats i Karlskrona. Sverige hamnade i en 
tuff grupp med flera av de europeiska toppnationerna och det blev direkt 
förlust mot fjärdeseedade Polen med 1-2. Det svenska laget mötte se-
dan Slovenien och vann. Både Mikael Ymer och Jesper Åkerlund impone-
rade i sina matcher.  Det vinnande laget kom från Kroatien och gick vidare 
till slutspel längre fram.

salk oPen
finnarna Ruusuvuori/Sarpola. 

I pojksingel 16 deltog två 
KTK talanger: Gustav Hansson 
och Marcus Månsson. Månsson 
”släggade sig fram” oseedad 
genom turneringen med tuffa 
slitmatcher. Efter två vinster stod 
andraseedade Elias Ymer från 
Lidköping på andra sidan nätet 
i kvartsfinalen. Månsson spelade 
återigen topptennis och servade 
bra, men det räckte ändå inte 
mot Ymer som vann med 7-6 6-4. 

Gustav Hansson spelade mer 
eller mindre felfri tennis och fick 
det mesta att se enkelt ut. Gustav 
höll fokus uppe och hade inför 
kvartsfinalen endast förlorat elva 
game(!). I kvartsfinal ställdes han 
mot Jeppe Johansson-Holm från 
Bålsta TK och vann matchen 
efter tiebreak i andra set med 6-1 
7-6. I semifinalen väntade Elias 
Ymer som tog sig förbi Markus 
Månsson dagen innan. Matchen 
var från början väldigt jämn och 
varje poäng hade stor betydelse 
och vikt. Gustav tog hem det för-
sta setet med 6-4, men Elias spe-
lade upp sig i andra set och vann 
det med 6-3. I tredje set lycka-
des Elias ta ett stadigt grepp om 
matchen och vann med 6-2.

morgan vann tre itF-tävlingar
Juniorcupen (vinst mot Malmö 
med 6-0 i matcher) var det dags 
för ITF-tävling i Hamburg. En 
något sliten Morgan fick ge sig 
i tredje omgången mot den bra 
spelandes Oscar Otte (Tyskland) 
i singeln, men Morgan hade inte 
fått nog utan gick med sin dans-
ke partner fram och vann dub-
belklassen. 

Sedan åkte Morgan ner till 
Köpenhamn för nästa ITF och 
där var han favorit. Morgan gick 
ganska enkelt till final där han 
besegrade Gianmarco Cacace 
Italien, med 6-3 6-4. Det blev 
också vinst i dubbelklassen till-
sammans med Shabib, Danmark. 

tog sig till semifinal i FS12. 
Chelsea Unger tog sig till andra 
omgången i FS14. Simon Quist 
gjorde en fin insats i PS12.

Simon, Hermon och Tintin.

DATUM: . . . . . . . . VAD:

17 april Knatteserien

30 april–7 maj Karlskrona Futures

7 maj Kalle Anka Cup klubbtävlingen

7 maj Tennisens dag 

14 maj Första-maj-dubbel 

16 maj Stegen drar igång

20–22 maj Intersport Cup

5 juni Sista träningsdag Tennisskolan VT

19-23 juni Rosenholmslägret

26 juni–1 juli Sommarkurs 1

1–3 Juli Berlinutbyte i Karlskrona 

23–29 juli SEB Karlskrona Open 

8–12 aug Sommarkurs 2 

19–20 aug KM

24–28 aug . . . . . . . . . K-na International Senior Trophy (ITF) 

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

Aktivitetslista 
sommaren 2011
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BLEKINGE LÄNS TIDNING

Hälsning från Dhaka i Bangladesh

När jag läste om Årsfesten i 
februari så inser jag att jag 
varit här i drygt 1 år och 

familjen 7 månader. Wow, vad ti-
den springer iväg! Även om Elisa-
bet och jag bott utomlands på var-
sitt håll tidigare i livet, innebär det 
helt andra utmaningar att bosätta 
sig som familj med barn i skolål-
dern i ett u-land i Asien. Det är en 
fantastiskt spännande upplevelse 
och erfarenhet, men det finns ock-
så utmaningar som vi inte ser så 
mycket av i Sverige. Här är frågan 
om säkerhet en del av vår vardag; 
vatten, mat, trafik, politiska orolig-
heter, sjukvård och miljö. Det gäl-
ler att skaffa sig vanor där säker-
heten blir en självklar del utan att 
Olivia och David oroas eller be-
gränsas alltför mycket i sin vardag. 

kontrasternas stad
Min arbetsgivare har många års er-
farenhet här och ger oss den trygg-
het och säkerhet vi behöver. Dhaka 
är en stad med ca 16 milj. invånare 
och som erbjuder stora kontraster 
för oss; från vårt vardagsliv med 

Hej alla goa tennisvänner i Karlskrona och grattis till 
alla framgångar senaste året.  Det är med stort in-
tresse jag fortsatt följer allt på KTK:s hemsida… och 
nu senast SVT Sydnytt.

toppenskola, jobb, personal som 
hjälper oss och trevligt umgänge 
med nya vänner i motsats till alla 
tiggare – både barn och gamlingar 
-, sjuka, lemlästade och fattiga som 
bor på gatan. Det är en del av vår 
vardag som vi inte kan blunda för 
och som skär i hjärtat, varje gång. 
Nordic Club, där vi är medlemmar, 
är en viktig oas. Där kan vi koppla 
av med tennis, gym, bad i pool och 
många trevliga aktiviteter.

Vi trivs riktigt bra med alla 
dessa rika erfarenheter och det är 
häpnadsväckande hur snabbt barn 
anpassar sig till nya miljöer och 
språk. När vi hade varit två dagar 
i Nepal på skollovet i november 
sade Olivia en kväll att hon läng-
tade hem till Dhaka. Det tar vi som 
ett gott tecken på att vi nu har hun-
nit skapa oss ett hem här i Bang-
ladesh.  

stort tennisintresse
Det är ett stort intresse kring ten-
nis här, vilket givetvis är positivt.  
Själv spelar jag ungefär lika myck-
et, eller lite, som i Karlskrona och 

oftast blir det med Davis Cup la-
gets tredjeman och jag brukar fak-
tiskt vinna första set. Men längre 
än så orkar jag inte i denna värme 
och höga luftfuktighet samt 20 års 
skillnad i ålder. Ödmjukt bör dock 
tilläggas att detta nog säger mer 
om DC standarden här än att min 
form skulle vara toppad …   Det 
viktiga för oss är att vi kan spela 
hur mycket tennis vi vill och att 
Olivia och David tycker det är ro-
ligt. Dock saknar jag H45 gubbar-
na på torsdag kvällar, men ser fram 
emot återförening till sommaren.

Ha det riktigt bra hemma i 
Karlskrona och lycka till med för-
sta tennissvingarna på det vackra 
gruset.

Vi ses i juli !
Vore väldigt roligt om ni vill 

skriva några rader till oss.  Vi finns 
på facebook, eller på:
Michael.malvebo@grameenphone.
com
elisabetmalvebo@live.se
oliviamalvebo@live.se
davidmalvebo@live.se

Michael Malvebo

…Suzanne Gjertz,  som tillsam-
mans med Karin Persson, vann 
den prestigefyllda motionsdub-
bel-turneringen för damer den 26 
mars. Till vardags jobbar Suzanne 
som biomedicinsk analytiker på 
Klin Fys avd på Blekingesjukhuset. 
Hon är gift med Göran Gjertz som 
började som hennes tennisträna-
re och som sedermera blev hen-
nes man.
 
Hur började du?
– Jag började spela i 10-11-årsål-

HAllå där… dern i Mölle Tennisklubb som lig-
ger på Kullahalvön på Västkusten.

Har du ägnat dig åt eller ägnar du 
dig åt andra idrotter?
– Jag har friidrottat som ung och 
sprungit Göteborgsvarv och oli-
ka Tjejmiler samt ridit. Nu spelar 
jag  golf, åker skidor och bakar sur-
degsbröd.

Hur ofta spelar du tennis?
– Cirka 2 gånger per vecka.

Fem snabba till suzanne:
 

 Grus   Matta 

 Forehand  Backhand

 Singel   Dubbel

 Höger  Vänster

 Sjarapova Wozniacki

 

 



 

 

Familjen Malvebo hälsar.
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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
0768-86 71 01

Daniel Brodén, chefstränare i Karlskrona Tennisklubb.

När jag skriver detta har vi precis varit ute och vårar-
betat vid utomhusanläggningen, allt för att få igång 
banorna i tid och för att det ska se snyggt ut när vi 
gör säsongspremiär. ett femtontal ideella krafter var 
på plats och njöt av frisk luft, gemenskap och lite 
kroppsarbete. Tyvärr var vi för få, i mitt tycke.

I stort sett samma plikttrog-
na KTK:are som vanligt, men 
synd att inte fler kan ta ett li-

tet ansvar i föreningen vid ett så-
dant här tillfälle. Och var fanns alla 
juniorerna som brukar vara sugna 
på att komma ut och spela så tidigt 
som möjligt? Min dotter Elise och 
hennes kompis Hilda var de enda 
under 20 år som var på plats. Den-
na fixardag borde, oavsett ålder, 
ses som en chans till go klubbsam-
varo mer än som ett ont måste.

tennisskola och Fysträning
Utesäsongen inleds med en stor 
Future-tävling för herrrar, 30 april 
– 7 maj. Passa på och kom och tit-
ta. Flera av spelarna lär komma på 
tennisens världsranking så små-
ningom.

 För tennisskolans grupper är 
det, delvis beroende på Future-täv-
lingen, oklart när träningen börjar 
ute. Detta kommer att vara olika 
för olika grupper och vi vädjar till 
alla att hålla koll på hemsidan från 
slutet av april. Där kommer vi att 
lägga ut vilka grupper som tränar 
utomhus respektive inomhus. 

Jag vill också slå ett slag för 
klubbens fysträning som bedrivs 
tisdagar kl. 17-18 på centercourten 
(i maj utomhus). Alla juniorer som 
satsar på tennis, från ca 9 – 16 år, 
är välkomna på denna och bör 
dyka upp. På väggen utanför boll-
förrådet i korridoren finns också 

program med enkla fysövningar 
uppsatta, kör gärna dessa på egen 
hand.

Jag vill också poängtera vikten 
av uppvärmning och vattenflaska. 
Uppvärmning körs på banan för 
de yngre grupperna, men övriga 
ska klara av detta innan träningen. 
Vattenflaska behövs för att kunna 
fylla på kroppen med vätska för 
att orka hålla koncentrationen ett 
helt träningspass. Detta gäller från 
yngsta minitennisgrupp upp till 
elitspelare och vuxengrupper.

utbildningar
Vi jobbar inom klubben hårt med 
att skicka både våra medarbeta-
re och intresserade medlemmar 
på utbildningar. Wille och jag har 
gått den helt nystartade högskole-
kursen ”Tennisens Träningslära”. 
Wille är klar med kursen och har 
gjort fantastiska arbeten om ten-
nisteknik och biomekanik. Är nå-
gon intresserad att ta del av dessa 
är ni välkomna att hälsa på Wille 
på kontoret. Stort grattis Wille för 
en väl genomförd kurs. Själv har 
jag inte hunnit medverka de se-
naste träffarna, men kommer att få 
chans att bli godkänd på kursen i 
efterhand.

De av våra övriga tränare som 
behöver, kommer vi att ge chan-
sen att gå idrottsledarutbildning-
en ”Plattformen” i SISU:s regi. 
Tennisförbundets utbildningspro-

gram är under omarbetning, men 
så fort nya utbildningar anordnas 
kommer vi att erbjuda tränarna en 
kurs. Vi kör även tränarträffar med 
internutbildning minst en gång 
per termin.

På domarsidan har Leif Her-
donsson genomgått förbundsdo-
mareutbildning och har nu ansökt 
om att få gå elitdomarutbildning-
en. Han kommer också, tillsam-
mans med andra medlemmar, att 
erbjudas att gå kursen grundläg-
gande tävlingsledarutbildning. 

besök hemsidan oFta
Avslutningsvis vill jag säga att vi 
har mycket på gång i vår och som-
mar. Håll koll på hemsidan! Sista 
ordinarie träningsdatum för Ten-
nisskolan är 5 juni. Tid för gemen-
sam avslutning kommer att läggas 
ut på hemsidan. 

Missa inte Rosenholmslägret 

söndag vecka 24 – torsdag v 25, 
samt sommarkurserna vecka 26 
och vecka 32.

Daniel Brodén
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