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Många fina vinster
för Karlskrona TK
I detta nummer av Fördel kan du läsa om SM-Guld gånger fyra, Intersport Cup, Karlskrona Future och
andra delen av tennistekniken. Dessutom bjuder vi på bilder och reportage från det tyska vänutbytet.

klubbchefens sida

Vilket bra utbyte
Vilken härlig helg det har varit! Första helgen i juli, strålande vackert väder och trevliga, tyska gäster. Det var riktigt roligt att träffa våra gemensamma vänner från Berlin samt de KTK:are som var med på de sociala
formerna på utbytet.
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G

med dig att du nyligen har flyttat, bytt telefonrillkvällen och Rosenholmsfesten blev välnummer eller e-mail adress, eller är osäker på
digt lyckade och det bjöds på god mat och
om vi har någon av den nödvändiga informadansvänlig livemusik. Ett stort och uppskattantionen får du väldigt gärna
de TACK till Gert Friberg som
skicka aktuella uppgifter till
har dragit det tunga lasset inför
kansli@karlskronatk.com.
årets utbyte och för hans pasTack på förhand.
sion att hålla vänskapen levande
mellan klubbarna.
Andra förändringar
Vi som brinner för att hålI Racketservice har vi vissa
la den här lågan med vår vänförändringar då Teolinda
klubb i Berlin tänd önskar att
har gått på mammaledighet
sätta fyr på utbyterna genom
och Robert Eriksson ersätatt, som på den gamla goda titer henne tillsvidare. Stort
den, fylla en busslast och gegrattis till Teo och varmt
mensamt åka ner till Berlin
välkommen Robert!
nästa år för att fira vår 45-åriga
Styrelsen söker en drivänskap under en helg. Vi hopven person som är sugen
pas att gammal som ung kan se
Sophie Alriksson, klubbchef.
på att stötta klubben med
vikten av att hålla den här trasin kunskap och sitt engaditionen levande och glädjen i
gemang inom Servicekommittén. Servicekomatt finna gemenskap utanför KTK:s och Sverimittén är en oerhört viktig kugge i klubben,
ges gränser. Jag ser med upprymdhet fram emot
men har på senare år helt och hållet bestått av
Berlin 2012! Ryktet säger att tidpunkten för näsallas vår Kjell Fridlund. Kjell är en ovärderlig
ta års utbyte kommer att ligga i månadsskiftet
klippa, men allteftersom klubben växer behövs
juli/augusti. Planera semestern och håll utkik
den här delen av föreningen utvecklas och förför information under våren.
stärkas.
Servicekommittens uppgifter innebär bland
i höst införs Nya kommunikationssätt
annat att organisera upp och planera kringarrInför höstterminen kommer vi att prova nya
angemang, då framförallt cafeteriaverksamhesätt att kommunicera på, både för att göra det
ten, under tävlingar och sociala tillställningar,
smidigare och lättare, för tränare och persot.ex. klubbfesten. Detta innebär inte nödvännal, att få ut information samt för medlemmar
digtvis att man måste vara på plats under alla
och gäster att få tydligare och tidigare informaarrangemang, utan främst se till att det blir upption om förändringar, aktiviteter med mera.
styrt. Känner du dig kallad och intresserad konDet kommer att komma upp större och fler antakta undertecknad eller någon ur styrelsen. Vi
slagstavlor där informationen tydligt kan grupgodtar självklart fler än en person om ni är två
peras för rätt målsgrupp, plus en kalender där
eller en grupp som gärna gör detta ihop. Den
man kan följa vad som händer på klubben untid man ger kommer oftast tillbaka i mångfald
der hela året. Även på hemsidan kommer kai form av gemenskap, minnen, kontakter, kunlendariumet att börja uppdateras regelbundet
skap och den tillfredsställelse man känner av att
(se fliken under ”Aktuellt”). Agneta Ringsbyhjälpa till och jobba mot ett gemensamt mål. Vi
Kulenovic kommer att vara spindeln i nätet och
hoppas att någon känner sig manad och inspise till att all information kommer upp på båda
rerad av att göra oss sällskap i klubbens kärna.
ställena. Har du någon viktig aktivitet, på eller
Nu ser vi fram emot full fart under SEB
utanför klubben, som du vill dela med dig av,
Karlskrona Open, KM och första upplagan av
maila hädanefter Agneta på agneta.ringsbykuKarlskrona International Senior Trophy. Du har
lenovic@karlskronatk.com.
väl inte glömt att anmäla dig?!
Tennisskolan kommer att börja använda sig
av e-mail och SMS för att nå ut med gruppinMed vänliga tennishälsningar
formation. Vi jobbar därför på att uppdatera
våra register för att få aktuella adresser. Vet du
Sophie
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ordförande har ordet

Bästa tennistiden är nu
Just nu, mitt i sommaren,
har alla vi tennisspelare
i Karlskrona tillgång till
den bästa av anläggningar. Håll med om att
Rosenholm är fantastisk.
Och bättre kommer den
att bli…

J

ag vill uppmana dig att – oftare
– besöka vår gemensamma anläggning. Spela tennis, förstås, eller bara gå en runda – kika på spelet, snacka med de andra där ute,
njuta av den makalösa inramningen med de gigantiska lövträden.
Tag en glass eller fika i klubbhuset.
Titta till gräsbanorna som nu växer fram!
Vår personal har gjort ett strålande arbete med grusbanorna. De
är riktigt bra och inbjudande!
Jag har inte spelat särskilt mycket den här säsongen. En trilskande
tennisarmbåge har satt stopp för
det. Men Janne Preutz och Anders
Romans gemensamma krafter gör
susen. Jag siktar på come back lagom till ITF-tävlingen i augusti.
Du med, hoppas jag (i vart fall om
du är lite äldre).

Trevligt Berlinutbyte

Berlinutbytet i månadsskiftet juni/
juli blev riktigt lyckat! Tack Gert
Friberg och tack Sophie Alriksson
för strålande arbete. Bra aktiviteter, trevliga fester och mycket rolig tennis.
Jag fick under lördagen chansen att tillsammans med TC GrunWeiss ordförande Stefan Lang,
skissa på hur vi kan fortsätta utveckla samarbetet. Vi vill båda öka
utbytet mellan våra juniorer – träningsläger i Karlskrona och i Berlin kan bli ett första steg. Dessut-

Tyske ordförande Stefan Lang överlämnar ett fotocollage till Peter Adaktusson under vänutbytet.

om behöver vi bygga fler relationer
mellan yngre familjer i våra klubbar. Vi är inviterade till Berlin i
början av juli nästa år och min ambition är att minst 50 personer ska
delta. Gärna 100! Två bussar hade
väl varit fantastiskt! Vi återkommer under hösten med ett upplägg
kring den resan!
Det har också gått ett år sedan
Sophie startade sitt arbete som
klubbchef i KTK. Nu tycker jag
att fina resultat kommer av hennes arbete – vi har fått en tydligare struktur i föreningen, det händer fler saker, styrelsen har fått
mer avlastning. Tillsammans med
tränarna Daniel och Wille har Sophie tagit föreningen ytterligare ett

steg framåt. Men feedback från dig
som klubbmedlem behövs! Därför uppskattar vi om du återkopplar dina erfarenheter och synpunkter på smått och stort som händer
i klubben.
Smått och gott:

• Under höstens styrelsemöten
kommer vi att fokusera på följande
områden; ekonomistyrning, information, tävling och effekter av visionsarbetet som gjordes 2010.
• Klubben behöver fler s.k. ideella krafter, vi behöver hjälp vid tävlingar och aktiviteter. Hör av dig
till mig eller Sophie när du bestämt
dig för vad du vill hjälpa till med.
• Anmäl dig till KM som spelas ute
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i augusti. Monica Alriksson och
Jörgen Karlsson tävlingsleder. Alla
kan (ska) vara med!
• Gräsbanorna tar nu form. Jag
måste, å hela klubbens vägnar,
framför ett tack till P-A Lindeborg
och övriga i gräsbanekommittén.
Våra nya banor röner stor uppmärksamhet. Väldigt många visar
intresse och ställer frågor – från
hela landet!
Vi ses i på grusbanorna – och
kom ihåg att vi kan spela också i
september (då är det som bäst).

Peter Adaktusson
Ordförande
Karlskrona Tennisklubb

3

Lagmedlemmarna i det silvervinnande laget med artonåringar. Fr. v. Rishu, Morgan Dennis, Gustav, Marcus och Wille.

Silver i Lag-SM 18 för KTK
Under påskhelgen spelades finalen av lLag-SM för
18-åringar (Svenska Juniorcupen).

K

arlskrona TK var på plats efter
att på vägen besegrat Malmö
Bellevue TK, Lidköpings TK och
Fair Play TK.
I finalen väntade stockholmsklubben SALK med ett starkt lag.

Efter finalens sex stenhårda
matcher fick KTK tyvärr se sig besegrade med endast ett sets skillnad, men killarna gjorde en fantastiskt bra insats och vi gratulerar
till ännu en SM-medalj!

Resultat:
Nima Madani - Morgan Johansson 6-7(5-7), 7-5, 0-1(4-10)
Jonathan Mridha - Gustav Hansson 3-6, 3-6
Vincent Eriksson - Dennis Merdan 2-6, 6-4, 1-0(10-4)
Jesper Carnestedt - Marcus Månsson 6-3, 6-2
Madani/Mridha - Johansson/Merdan 6-2, 6-3
Eriksson/Schultz - Hansson/Månsson 6-2, 4-6, 0-1(2-10)

Aktivitetslista
sommar/höst 2011
Datum:. . . . . . Vad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . För vem:
23 – 29 juli. .  .  .  .  . SEB Karlskrona Open .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nationell tävling för juniorer, seniorer, elit och motionärer
3 aug.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Onsdagsextas.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Alla juniorer som spelar med hård boll.
8 – 12 aug.  .  .  .  .  . Sommarkurs 2. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Populär sommarkurs för alla nivåer.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vuxna spelar på kvällstid och juniorer på dagtid.
19 – 21 aug

KM .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Alla KTK medlemmar.

24 – 28 aug.  .  .  .  . Karlskrona International Senior Trophy. . Internationell seniortävling. Även för alla tävlingssugna KTK-veteraner.
29 aug – 2 sept. Ortopediveckan.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . För alla ortopeder. För alla tennisspelare betyder det
att tennishallen är upptagen.
2 sept .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fredagsmasters .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Alla juniorer som spelar med hård boll.
4 sept .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Tennisskolan startar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Alla i tennisskolan.
21 – 23 okt. .  .  .  .  . Lotto Cup.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nationell tävling för alla juniorer.
Mer information finns på vår hemsida www.karlskronatk.com.
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Framgångar i Intersport Cup

Dennis Merdan, KTK, var helt överlägsen.

Alva Loudd.

Intersport Cup har spelades den 20-22 maj i ett strålande sommarväder. Flera KTK-spelare nådde fina framgångar, med totalt fyra klassvinster och tre finalplatser. Totalt var det 61 startande i de olika klasserna.

för att styra sin motståndare. Imponerande!
Hermon Mikael, KTK, ställde upp i både F12- och F14-klassen. I den yngre klassen blev det
två enkla vinster på väg mot finalen och där mötte hon Carmen
Nguyen, Kristianstad. Hermon var
i kanonform och kunde vinna lätt
med 6-1, 6-2. I 14-årsklassen, som
tyvärr bara samlade tre deltagare,
blev det en stenhård finalfight mot
Chelsea Unger. Den slutade med
seger för Chelsea med 7-6, 6-4.

D

ennis Merdan, KTK, var helt
överlägsen i herrsingel och
tappade bara ett game på de två
matcher som han spelade. I finalen blev det vinst mot Ronneby

TK:s tränare Henrik Håkansson
med 6-0, 6-1. Betydligt tuffare var
det på den andra halvan där Rishu
Yadav fick ge sig i en tuff tresetare
mot Håkansson med 7-5, 4-6, 2-6,
i semifinalen.
Vinnande tjejer i form

Tilda Loudd och Hermon Mikael.

Damsingeln, med fem deltagare,
vanns av Frida Ejderstedt, Hovmantorp, som besegrade Ida Sundås, Ronneby, med 6-3, 6-1.
Tilda Loudd, KTK, vann F10klassen och som spelades som
poolspel. Svåraste motståndaren
hette Ana Tilde Windborg som
pressade Tilda till 6-4, 6-3 i deras
inbördes möte.
Martin Hansson, KTK, tog hem
P10-klassen efter väldigt smart
spel. Martin spelade varierat och
använde sig en hel del av sin volley

Simon överraskade

Simon Johansson, KTK, vann två
matcher utan setförlust på vägen
mot finalen i P12-klassen. Där hette finalmotståndaren Oliver Andersson, Ystad, som också vunnit ganska enkelt i de inledande
matcherna.
Finalen blev dramatisk och
gick över tre set. Simon tog första
set med 6-4 men fick sedan ge sig
med 4-6, 4-6. I denna klass svarade
för övrigt hemmaspelarna Simon
Quist och Lukas Fredin för bra in-
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satser. Lukas pressade till exempel Oliver Andersson till 6-7, 4-6
i kvartsfinalen.
Simon Quist svarade för en
överraskande stark insats genom
att ta sig ända fram till final i P14klassen, trots att han bara är tolv
år fyllda. Simon vann tre matcher
i överlägsen stil, bland annat mot
klubbkamraten Lukas Fredin innan det blev final mot förstaseedade Dennis Mendel, Växjö. Denne gick dock inte att rubba denna
gång och Simon fick till slut ge sig
med 1-6, 0-6.
P16-klassen bestod av tre kalmariter och två karlskroniter. Jonathan Mikael, KTK, kämpade
och slet i sin match mot andraseedade Dennis Jaensson, Kalmar,
men fick till slut ge sig med 7-5,
2-6, 3-6.
Jaensson fick sedan storstryk
mot klubbkamraten Daniel Saroee
i finalen, 0-6, 0-6. Vilket nog mest
berodde på att Jonathan hade sugit
musten ur Jaensson.

Gert Friberg

5
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Kalle Anka Cup – Sverigefinal
I årets upplaga av Kalle
Anka Cup-finalen i Båstad deltog tyvärr ingen
spelare från Blekinge.

I

tävlingen representerar man inte
längre sina landskap utan istället sin region, vilket i vårt fall är
”Svensk Tennis Syd”. Jag fick dock
förtroendet att åter igen agera ledare på lägret vilket jag glatt tackade ja till då det är ett ypperligt läge
att studera Sveriges bästa spelare i
elva, 13 och 15 års-klasserna.
Stark region

Tennis Syd är en av de sju regioner
som Sverige är uppdelat i och det
är en väldigt stark region.
Vi beslagtog elva av de 24 semifinalplatser i singlar som tävlingen
erbjöd. Det slutade med två klassvinster i singel, ett flertal andra och
tredje platser samt en drös dubbelvinster.
Inspirationen flödade

Något jag imponerades av var spelarnas disciplin med fys-träning
under tävlingen. Ingen slarvade
med att köra ett ca 30 minuters

Christer Sjöö (Tennis Syd), Fritte Bergevi (Tennis Syd), Wille (Karlskrona TK).

fys-pass varje dag. Tekniskt sett ser
det väldigt olika ut beroende på
från vilken klubb spelaren kommer ifrån. Det som dock utmärker
de allra bästa är deras förmåga att

göra extremt få egna misstag.
I de yngre åldersklasserna noterade jag också att det var många
som redan har både hård och flack
förstaserve men också en mycket

säker skruvad andraserve.
Mycket inspiration inför höstens tennisskola blev det!

Wille

Kalle Anka Cup – Klubbtävling

Å

rets upplaga av Kalle Anka
Cup – klubbtävlingen samlade 40 av klubbens juniorer till en
härlig dag på våra utomhusbanor.

BRa matchträning

Lite kortare matcher och poolspel
resulterade i bra matchträning för

både våra tävlingsjuniorer som de
som provade att spela tennismatch
för första gången.
Klassen med hård boll delades
upp i fem pooler.

Johansson och Gustav Wogén
Pool B – Albin Pålsson
Pool C – Jonna Toresten
Pool D – Jakob Carlsson
Pool E – Emil Quist

Segrare:

Andra bollklasser

Pool A – Fabian Howding, Simon

Det spelades också klasser med
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maxiboll, mellanboll och minitennis. Detta resulterade i väldigt
många fina matcher och det är ett
mycket gott tecken på att det är flera spelare på gång upp till Tennisskolans tävlingsgrupper.

Wille

7

Ervin Eleskovic, längst till höger, ställdes i finalen mot kanadensaren Erik Chvojka, (i gulsvart tröja). Här vid prisutdelningen tillsammans med bollkallarna.

Ervin Eleskovic i storform
vann Karlskrona Futures
Arrangörsmässigt kunde man inte be om bättre förutsättningar inför finalen i Karlskrona Futures. Sol på
blå himmel, vindstilla och fullt med folk på läktaren.

L

ägg sedan till en svensk och
en kanadensisk tennisspelare i
storform och det blir spänning och
underhållning på hög nivå!
Härlig final

Fjärdeseedade svensken Ervin Eleskovic ställdes i finalen mot tredjeseedade kanadensaren Erik Chvojka.

I inledningen av matchen drog
Eleskovic iväg till en 5–3 ledning
och hade setbollar innan Chvojka la in en extra växel. Chvojka
plockade in ledningen och lyckades pressa fram ett tiebreak för att
avgöra första set. Men efter att ha
följts åt upp till 6–6 kunde Eleskovic till slut rycka ifrån lite och ta

Funktionärerna gjorde ett strålande jobb och arrangemanget fick beröm.

hem tiebreaket med 8–6.
I andra set gick luften ur Chvojka och Eleskovic kunde spela hem
sin andra futurevinst för året med
siffrorna 7–6, 6–1.
Genom en intervju med Peter Bengtsson på Svenska Tennisförbundet säger Ervin att han till
en del kände av spänningen av att
spela på hemmaplan.
– Jag spelade inte lika bra som
igår i semifinalen och tidigare i
veckan men jag ville gärna vinna
i Karlskrona och i Sverige och då
kan man spänna sig lite.

Arrangemanget berömdes

Både Eleskovic och Chvojka berömde arrangemanget och de fina
anläggningarna i sina tacktal.
– Jättevackert och en större stad
än jag hade väntat mig och med en
fantastiskt fin tennisanläggning på
ett mycket häftigt sportområde, sa
Eleskovic.
Förutom tennisanläggningen
var Chvojka väldigt imponerad av
Blekinge Health Arena samt alla
trevliga och tillmötesgående människor han stött på under sin vistelse i Karlskrona.

Ervin Eleskovic hade toppat formen lagom till tävlingen i Karlskrona.
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Guldvinnarna i Karlskrona Tennisklubbs H45 lag poserar efter vinsten i SM.

Karlskrona Tennisklubb
vann ännu ett SM-Guld
Karlskrona Tennisklubb
har blivit svenska mästare i Lag-SM för H45.

rutinerade rävarna Torsten Hansson och Staffan Zimmerman som
dock förlorade klart trots kämpatakter. 0–6, 0–6.

F

Näsbyparks TK – Lidingö TK 3–1

ör några helger sedan arrangerade Karlskrona Tennisklubb
lag-SM-slutspelet för H45-lag,
herrar.
Efter att ha kvalificerat sig i respektive region spelade Ullevi TK,
Näsbyparks TK och Lidingö TK.
I lördagens semifinaler möttes högst rankade Ullevi TK och
Karlskrona TK samt näst högst
rankade Näsbyparks TK och Lidingö TK

KTK - Ullevi 2–2, men bättre
setskillnad till KTKs fördel

P-A Lindeborg slog starke och högre rankade Håkan Källmarker
med 6–4, 6–4.
Stefan Bengtsson som varit
bortrest och sjuk förlorade första
set mot betydligt högre rankade
Johan Strandeus, men bragd-kämpade hem andra set efter ett tiebreak. Matchtiebreaket gick till Ullevispelarens favör. Siffrorna blev
3–6, 7–6, 0–1 (5–10).
Patrik Karlsson spelade urstarkt på 3:e-singeln och slog Ullevis Hans Jönsson med 6–0, 6–2.
Eftersom Stefan Bengtsson
vann ett set blev därmed dubbeln
betydelselös, men KTK satte in de

Björn Stenqvist kämpade ner
Björn Pellbäck på förstasingeln
med 6–3,3–6, 1–0 (10–3) medan Jan Rydegran fick ge sig mot
en mycket bollsäker Anders Almqvist. 6–4, 5–7, 0–1 (2–10)På tredjesingeln spelade Näsbyparks Ulf Persson som i fornstora
dar och vann enkelt mot Martin
Engelbrecht med 6–2, 6–1, vilket
innebar att Näsbypark hade klar
segervittring inför dubbeln där
Björn Stenqvist och Ulf Persson
också vann över Björn Pellbäck
och Martin Engelbreckt med 6–0,
6–7, 1–0 (10–8).
Lördagskvällens bankett förlades till KTK-sponsorn och sportbaren Stars n´ Stripes där mycket
god mat och dryck inmundigades
under trevliga former.
Match om bronset

I söndagens match om tredje pris
vann Lidingö över ett reservbetonat Ullevi (då Håkan Källmarker
stod över efter känningar av sin
gamla för-SM-skada i vaden).
Siffrorna blev visserligen 2–2,
men Lidingö hade redan vunnit efter singlarna då man hade ett klassiskt set-övertag.

B. Pellbäck – Johan Strandéus 6–4, 1–3 uppgivet av Pellbäck
(känning i ena knäet).
A.Almqvist (i storform??) –
Cristoph Johner 6–1, 6–3.
M.Engelbrecht – Hans Jönsson 6–2, 7–7 och dämed var saken
klar för Lidingö som lämnade WO
i dubbeln.
Strid om guldet

I finalen blev det en riktig strid om
SM-guldet.
P-A Lindeborg som prickat
storformen slog löpstarke Björn
Stenqvist med 6–2, 6–2 medan
både andra och tredje singlarna
fick avgöras efter supertiebreak (i
dubbel bemärkelse).
Stefan Bengtsson som tar i
princip alla bollar kunde ”gneta”
ut Jan Rydegran i första set med
6–4, men Jan vände i andra set och
vann med 6–2 efter mycket bra
och bestämt spel. Supertiebreaket
blev en nervös historia och spelarna följdes åt till 8–8, då Stefan med
en fantompassering kunde skaffa
sig matchboll. Med fördel av egen
serve avgjordes matchen till KTKspelarens favör.
Patrik Karlsson blev ”överkörd”
av storspelande Ulf Persson i första set med 6–2, men kunde knyta näven och vända matchen i det
andra setet och vinna med 6–2. I
supertiebreaket höjdes spelnivån
till näst intill ”Weltklasse!”. Patrik
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skaffade sig 7–6 och egen serve,
men Ulf höjde sig ytterligare och
vann tre fantastiska bollar i rad,
fick matchboll som förvaltades på
bästa sätt.
Detta innebar att Karlskrona
var tvungna att vinna minst sex
game i dubbeln för att ta hem mästerskapet. P-A L och Patrik K ställdes mot Ulf Persson och dubbelspecialisten Mats-Olof Engarås.
Det var upplagt för ett riktigt
drama alltså.
KTK började mycket bra och
skaffade sig en 3–1 ledning, men
Näsbypark vände till 4–3 och hade
dubbla break-bollar i Patriks serve. KTK kunde dock rädda dessa
och avancerade till slut fram till
setvinst med 7–5 och därmed var
mästerskapet bärgat till hemmaklubben Karlskrona Tennisklubb.
Fyra SM-Guld hittills i år

KTK-ordföranden Peter Adaktusson kunde glädjas över klubbens
fjärde SM-guld på lika många månader och förrättade en välförtjänt
prisutdelning.
Gästande lag hyllade arrangerande hemmaklubben för ett väl
genomfört SM-slutspel, för både
god lunch, bra fika, härlig bankett
samt sist men inte minst; mycket
skarpsynta elitjuniorer som domare i alla singlarna.

P-A Lindeborg
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Det 44:e vänutbytet blev
– och Rosenholmsfesten kanske

Ulrike, Suzanne, Susan och Lukas.

Pepe, Lisbet, Claudia och Mats.

Andreas, Jörgen, Monika och Anton.

Anders, Knete, Stefan och Thomas.
Sven, Jens, Andreas
och Pepe.

Georg,
Sabrina,
Agneta och
Staffan.

Fredrik, Björn, Vivian och Ante.

Under den första helgen i juli arrangerades det 44:e
utbytet med vår vänklubb i Berlin: TC Grün-Weiss
Nikolassee och som alltså startade redan 1967.
16 personer gästade KTK under tre dygn och det blev
åter ett lyckat utbyte. Runt om i Skåne, Danmark och
norra Tyskland hade det åskat och regnat oerhört
mycket, men i Karlskrona stod vädergudarna oss bi.

G

ästerna anlände sent på torsdagskvällen, flera av dem på
motorcyklar. Det fanns bland gästerna ett antal ”trotjänare” som
t.ex. Wolfgang ”Opa” Morsch,
Pepe Rondholz och Alexander
”Knete” Götsch. Bland tyskarna
fanns också några nya bekantska-

per: Susan Heinrich och Thomas
Palm. När vi hade räknat in alla resenärerna åkte man vidare mot hotell och privata värdar.
Fredagsprogrammet hade fokus på tennis och social samvaro på
klubben ute på Rosenholm. Tennisen startade redan klockan tio

med ett antal dubblar och KTK:s
duktige junior Lukas Fredin tog
sig an sin jämnårige berlinare Anton Lang. Under lunchen åkte flera
av gästerna in till centrum för att få
se en skymt av de extrema sportbilarna som skulle ställas ut, men de
skulle tyvärr komma långt senare på eftermiddagen. Storleken på
strutarna på Glassiären blev i alla
fall ett minne.
Spelet hårdnade till

Flera nya hemmaspelare anlände
under eftermiddagen och matcherna hårdnade till. Bland annat
spelade Jörgen Karlsson en stentuff match mot Stefan Lang, ordförande i TC G-W. Stefan vann i
ett avgörande matchtiebreak och
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Jörgen krävde självklart revansch
nästa dag.
På kvällen dukade vi upp för det
traditionella grillpartyt och Fridlunds nyinköpta grillar kom väl till
pass. Det bjöds på fläskfilé, lunchkorv av bästa sort, pastasallad och
vanlig sallad (utan groddar). Gissa om det gick åt! Längre fram på
kvällen började det duggregna och
den förberedda femkampen fick
tyvärr ställas in, men vi förflyttade oss snabbt inomhus och körde
i alla fall igenom en av grenarna.
Fredrik Lundgren tog fram gitarr och notblad och bjöd på Evert
Taubevisor i bästa allsångsanda
och det blev mycket uppskattat. Ett
ganska tröttkört gäng tackade för
en trevlig kväll redan vid 22-tiden.
Fördel 2.2011

en succé i sommarvärmen
kan bli en ny tradition i klubben

Sixpack of Soul bjöd upp till härliga danslåtar.

Fredrik Lundgren underhöll och
sjöng Evert Taube.

Peter Adaktusson välkomnade
gästerna till Rosenholmsfesten.

Gert berättar om vad man ser längs kusten.

Buffén från Utkiken uppskattades.

På lördagsmorgonen samlades gästerna och några medföljande värdar vid Fisktorget för att
göra en tvåtimmars båttur med
M/S Gåsefjärden ut i Karlskrona
skärgård. Alla var på plats i god
tid – ordning och disciplin! Vädret var perfekt för en båttur och
alla kunde sitta uppe på däck och
njuta, samla tankarna, småprata
m.m. (Undrar hur ofta karlskroniterna tar sig tid att göra en liknande tur?) I slutet av resan hade
temperaturen börjat stiga och började faktiskt närma sig 30-strecket.
Efter debarkering på Fisktorget tog
vi oss snabbt upp till Utkiken för
att avnjuta Caféts goda lunchbuffé.
P-A hade då också mött upp
och tog med några av gäster-

na på en härlig båtfärd bort mot
Bryggarberget.
Dubbelspel och Rosenholmfest

Efter lunch och återhämtning var
det sedan dags för tennis igen och
nu körde vi lotta-ihop-dubbelpar-varianten i nästan tre timmar.
Klubbchef Sophie tog med sedvanlig säkerhet hand om lottningsproceduren medan det samtidigt vidtogs förberedelse i klubbhuset för
kvällens Rosenholmsfest.
Gästerna anlände vid 18-tiden på lördagskvällen och bjöds
på välkomstdrink i ett fantastiskt
sommarväder. Tyska ordförande Stefan Lang överlämnade en
gåva i form av ett fotokollage till
KTK och KTK:s ordförande Peter

Adaktusson höll tacktal och bjöd
till bords. Buffén från Utkiken var
magnifik och innehöll bland annat
ett par sorters sill och till det krävs
det – ja, du vet. Det blev därför tillfälle att unisont dra några snapsvisor.
När buffén hade avnjutits och
stämningen var på topp gjorde
Sixpack of Soul entré och sedan
var det fullt ös på dansgolvet till
härlig 60- och 70-talsmusik och
mycket annat. Temperaturen blev
plötsligt något att räkna med, så
därför blev det många ”luftningar”
på terrasserna mellan låtarna. Det
byttes till och med skjortor under
kvällens lopp!
Framåt midnatt började krafterna ebba ut och vi tackade var-
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andra för en härlig samvaro under
helgen. Lang hälsade oss välkomna till nästa års utbyte och datum
ska bestämmas så snart som möjligt. På söndagsförmiddagen reste
flertalet av gästerna åter mot Trelleborg och färjan mot Tyskland.
Georg och Sabrina stannade kvar
ett dygn till för att göra en verklig
upptäcktsfärd på motorcykel runt
småvägarna i Blekinge och norraw
Skåne. Opa och Ulrike tog chansen
till en ny golfrunda på Almö i sällskap av ett stort antal svenskar.
Varför inte redan nu boka in ett
besök i Berlin 2012 i almanackan,
troligen i början av juli!

Gert Friberg
Berlinkommittén
11

Tennisteknik – andra delen
J

ag vill åter igen inleda denna artikelserie
med att konstatera att det inte finns rätt eller fel när det gäller teknik i tennis.
Alla vi som har tittat på duktiga tennisspelare har nog noterat att det ofta ser mycket olika ut. Dels skiljer det sig från spelare till spelare, men man kan också se att samma spelare

varierar hur de slår sina slag.
Detta beror på att det finns så många faktorer som spelar in när man slår ett slag. Som till
exempel hur hårt man vill slå, hur mycket spin
man vill använda sig av, vilken riktning man vill
slå och så vidare.
Men inte nog med detta, man behöver också

anpassa detta till hur motståndaren har slagit
sitt slag.
Nedan följer några bilder och förklaringar
på hur en backhand kan se ut.

Johan ”Wille” Wilhelmsson
Text & foto

backhand

1. Så fort Dennis ser att motståndarens boll
är på väg mot sin backhand påbörjar han
bakåtsvingen med racketen (samtidigt som han
springer till bollen).
Han använder sig av en s.k. rak baksving,
vilket innebär att han drar armarna rakt bakåt
(till skillnad mot cirkulär baksving då man går
med racket uppåt/bakåt).
Dennis pekar toppen av racketen uppåt för
att senare kunna ”fälla ner” det och således få
ut mer fart i svingen.

2. I detta läge har Dennis hunnit till sin position
där han ska slå slaget.
Dennis har placerat sin högra fot närmast
nätet och lagt sin tyngdpunkt på det bakre
(vänstra) benet.
Armarna har nu blivit utsträckta rakt bak.
Dennis har också vridit sitt axelparti så att
höger axel och en del av ryggen är mot nätet.

3. Tyngdpunkten förflyttar sig både bakåt till
framåt och neråt till uppåt. Detta kallas tyngdöverföring.
Armarna och racket faller nu neråt då Dennis
har påbörjat accelerationen av racketen.
Då Dennis racket här ligger under bollens
höjd är det ett perfekt utgångsläge för att
generera topspin (överskruv) på bollen.

4. I träffögonblicket har Dennis racket hunnit
fram till bollen som han träffar strax framför sin
främsta (höger) fot.
Tyngdöverföringen framåt/uppåt har
fortsatt och även rotationen av både axelparti
och bålen.
Dennis vrider också racket ”över” bollen för
att generera topspin.

5. Det som sker efter träffen av bollen är en effekt av vad Dennis gjorde innan träffen.
Rotationen i axelpartiet har nu fortsatt så
pass att Dennis nu har sin vänstra axel mot
nätet.
En effekt av tyngdöverföringen är att Dennis
högra ben är helt utsträckt och den bakre foten
har lyfts upp.

6. Dennis avslutar slaget med ett s.k. step insteg som innebär att han låter vänster ben ta
ett steg in i banan.
Step in-steget underlättar både rotationen
av kroppen i slaget samt ger Dennis ett bättre
utgångsläge att ”sätta fart” för att springa till
nästa slag.
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NOTISER

Dennis Merdan vann i Strandbjörket

– Chelsea Unger och Alva Loudd till final
I helgen deltog en liten
skara
karlskronaspelare
i
Strandbjörkspelen i Växjö och
samtliga gjorde väldigt bra ifrån
sig. Vädret var mycket ostadigt.
Då nästan alla motståndare
kom från Växjö TS kändes det
nästan som ett klubbutbyte.
Längst i tävlingen gick Dennis
Merdan som i PS18-klassen vann
två stentuffa matcher mot Teo
Ottosson och Robin Thour för

att sedan i finalen mot Oscar
Hovhammar bara släppa ett
enda game.
Chelsea Unger i 14-årsklassen
besegrade Louise Hovhammar
och fick sedan slita i en tresetare mot Sofia Karlsson. I
finalen
väntade
Stephanie
Thour. Det blev tyvärr förlust
för Chelsea men hon gjorde en
mycket bra match.
Alva Loudd i FS12-klassen

visade sig vara i toppform. Hon
”nollade” två av sina motståndare och vann till och med
mot duktiga Julia Vessby från
Westerviks TK med siffrorna 7-6
7-5. Därmed vann hon sin pool,
men Alva missade tyvärr slutspelet på grund av att familjen skulle åka på semester direkt efter
matcherna.
Lillasyster Tilda Loudd fick
också spela 12-årsklassen fast

Lilo_NIGK.indd 1
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hon egentligen är en klass
yngre. Hon vann en av tre
matcher och spelade bra tennis.
Simon Quist vann en match i
PS12-klassen mot Kevin Thour,
men hade sedan oturen att förlora sin andra match hårfint i en
tresetare mot Simon Sälgfors 6-7
6-3 4-6 och kunde därför inte gå
vidare mot slutspel.

Anke Unger

04/06/2011 09:25:12
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Gräsbaneprojektets läge den 5 juli 2011. Arbetet med gräsbanorna har legat nere under några veckor, men ska nu återupptas. Anledningen till uppehållet har helt enkelt varit det myckna regnandet och att de tunga maskinerna därför inte har kunnat arbeta utan risk för stora skador på underlaget.
Dräneringslagret är lagt och nu ska olika typer av stolpar gjutas ner i de rör som sticker upp, sedan är det dags att så gräs!!!

SOMMARKURS 2 - alla nivåer
Tid:
		
Pris: 			
Anmälningstiden utgår:
Anmälan: 		

vecka 32, 8–12 augusti, två timmar/dag för barn och ungdom, 1,5 timme/dag för vuxna (kvällstid)
350:- för juniorer, 400:- för vuxna
Tisdag 26 juli
Anmälningsformulär på www.karlskronatk.com, E-mail till tennisskolan@karlskronatk.com

Frågor besvaras av Daniel Brodén, tel. 0768-86 71 04 och Wille, tel. 0768-86 71 05.

Hallå där…

…Noah R Kulenovic som även i
år började sommarlovet med att
vara med på Rosenholmslägret
och spela i fem dagar. Noah går
på Galären med inriktning Data &
Teknik och börjar sjunde klass till
hösten.
Han tycker att det bästa med
tennisen är gemenskapen i klubben och att tennis är en jättebra
sport att träna även om man inte
vill tävla. Träningarna är alltid lika
roligt tillsammans med kompisarna och jättebra tränare.

Hur började du?
– Jag började spela när jag var sju
år tror jag. Var med Dennis på Prova på och tyckte att det var roligt

timmar i veckan. Men nu vill
jag börja träna mer igen.

Har du ägnat dig åt eller ägnar du
dig åt andra idrotter?
–Jag har spelat pingis och squash
och fotboll med kompisarna på
skolrasterna.

 Grus 		

 Matta

 Forehand

 Backhand

 Singel

 Dubbel

Hur ofta spelar du tennis?
–Nu tränar jag bara en timme i
veckan men ett tag tränade jag tre

 Höger

 Vänster

 Djokovic

 Nadal

Fem snabba till noah:

BLEKINGE LÄNS TIDNING
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Inspirerande Berlinresa
Sommarlovet är i full gång och aktiviteterna sprudlar
ute på Rosenholm. I tennisskolans regi har vi genomfört Rosenholmslägret och Sommarkurs 1, båda med
stora antal deltagare. Tack till alla tränare, som verkligen legat i med upp till sju timmars träning på banan
varje dag. Härligt jobbat! Alla deltagare – barn och
vuxna – har också kämpat bra.

N

yligen har vi haft ett utbyte
med vår mångåriga vänklubb
TC Grünweiss Nikolassee i Berlin.
Utbytet var mycket trevligt och det
vore kul om vi kunde utöka antalet delaktiga KTK-medlemmar till
nästa år då det är vår tur att åka till
Tyskland. Tänk vad roligt det hade
varit om vi, som i fornstora Berlinutbytesdagar, kunde fylla en hel
buss med KTK:are.

Tyskt seriespel

På tal om Berlin, så har jag själv
varit nere och spelat två matcher i
vår vänklubbs 40-årslag i början av
sommaren.
Det är underbart att skåda den
tyska klubben som sjuder av verksamhet hela tiden. Inte en bana
finns ledig lördagar och söndagar
under försommaren.
Det klart dominerande inslaget
är seriespelet. I varje seriematch
spelas hela nio individuella matcher, sex singlar och tre dubblar, och
klubben har serielag i alla kategorier; herrar A, herrar B, damer A
och B, herrar 30 A och B, osv.
Under matcherna är det hela tiden mycket folk från klubben som
tittar på och hejar på sina klubbkompisar, samtidigt som de umgås
och tar en matbit eller en fika.
På tåget hem från Berlin tänkte jag, upprymd av den fina stäm-

ningen, de trevliga människorna
och, för all del, också av att vi vann
serien: är detta intresse av att vistas
på klubben och att spela tävlingstennis i denna utsträckning möjligt att skapa hemma i KTK?
Vi har ungefär lika många medlemmar, ungefär lika många banor,
en finare inomhushall, snart gräsbanor och en större tennisskola
och ungdomsverksamhet. En stor
utmaning som absolut är möjlig,
men många medlemmar måste
bjuda till.
Nåväl, jag avslutar mina Berlintankar med att tacka alla mina tyska lagkompisar, för att de tog så väl
hand om mig.
Tävlingar i sommar

Sommaren fortlöper och vi har
kvar SEB Karlskrona Open, SM i
Växjö och Stockholm för juniorerna, RM, KM, samt ITF-tävlingen
för veteraner. Vecka 32 har vi också sommarkurs 2, där efteranmälningar kan mailas till ante@karlskronatk.com.
Höstterminen nalkas

Vi tar tacksamt emot anmälningar
till höstterminen, som startar den
4 september. Vi hoppas på att få in
alla anmälda barn direkt vid terminsstart. För vuxna har vi tyvärr
kö på grund av det stora intresset,

Daniel syns tillsammans med Björn Lindvall (t.h.).

men vi hoppas få med så många
som möjligt.
Vi vädjar också till alla som tränar minst två timmar i veckan att
lämna in sina sluttider i skolan, så
fort ni fått era skolscheman. Detta för att underlätta vår schemaläggning. Fler som är intresserade
av att träna fler gånger i veckan är
välkomna att höra av sig, gärna via
mail tennisskolan@karlskronatk.
com.
Ha en mycket skön fortsättning på
sommaren.

Daniel Brodén
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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
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Asfalt och Betong AB
010 - 448 67 00
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