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Anders Dunér
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Richard Petersson, Patrick Löfstedt,
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Robert Eriksson och Ferdane Mazrek.
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400 kr
200 kr
800 kr

V

älkomna till ett lite annormaplan. I den dagliga rutilunda nummer av Förnens spår kan man lätt bli
del Karlskrona! Eftersom den
hemmablind av de saker man
här utomhussäsongen blir olik
jobbar på för att de ska bli
alla andra bestämde vi oss för
bättre och man har svårt att
att skaka om saker och ting en
lyfta blicken, stanna upp och
aning. Efter år, månader och
vara tacksam för allt det man
timmar av drömmande, efterhar och som fungerar. Jag fliforskning, planering, kalkyler,
nar fortfarande lite för mig
möten, och, mest av allt, aktivt
själv när jag tänker tillbaka på
görande, så står nämnligen
min utflykt till Lake Ontario i
våra två grästennisbanor färUSA i höstas då jag står framdiga för invigning! Det tycker
för denna helt sanslösa vy och
vi förtjänar en del uppmärktänker att ”wow... vilken rogisamhet, så vi har vigt denna
vande känsla att kunna blicka
Fördel åt grästennisprojektet,
ut över allt detta vatten varje
men vi presenterar även klub- Sophie Alriksson, klubbchef.
morgon, här skulle man bo!”
ben, med anläggning, aktivite- Foto: Marcus Palmgren (BLT)
Lite sent som vanligt slog det
ter och tennisskolan.
mig att jag faktiskt bor omDetta nummer av vår medlemstidning
ringad av havet hemma i Karlskrona... Frågan är
sprids till samtliga Sveriges tennisklubbar och
vart tankarna finns när man åker över infartslemed det hoppas vi givetvis locka nya bekantden till sin ö varje dag efter jobbet eller när man
skaper till våra tävlingar, gräsbanor och arrangspringer runt Stumholmen en kväll? Vart finns
emang – the more the merrier, tycker vi! Det
blickarna och tankarna hos medlemmar som
är alltid extra roligt att skapa gemenskap med
efterfrågar något som klubben redan erbjuder?
andra klubbar, ledare och spelare så att det blir
Är gräset alltid grönare på andra sidan? Med de
ett välbekant återseende vid tävlingar – även utnya gräsbanorna kan vi definitivt påstå att vi har
omstående kan ju bidra till klubbkänsla och geganska friskt och starkt gräs på vår egen bakmenskap, vilket i sin tur skapar trygghet och en
gård! Hemmablindhet är annars ett vidsprett
miljö som både ungdomar och vuxna kan utfenomen – som skrivet är jag själv sporadiskt
vecklas och finna glädje i.
skyldig. (Har ni förresten inte sett Turistbyråns
marknadsföringsvideo av Karlskrona så besök
Inspiration och marknadsföring
visitkarlskrona.se och låt er fascineras!)
En annan tanke är att informationen som finns
i detta nummer ska kunna inspirera och moSTORT TACK till alla inblandade
tivera andra klubbar till nya idéer inom deJag vill avsluta med att rikta ett stort tack till
ras verksamheter och anläggningar, så att tenCarina Andersson (sekreterare i KTK:s styrelnisen i Sverige kan fortsätta att utvecklas och
se), Lotta Ivarsson (Lilo Media), Linda Schusväxa sig ännu starkare. Själv kände jag mig lite
ter och alla hennes duktiga medarbetare (Sahalvt skyldig när vi snodde en del idéer till denlong Etage), samt Andreas Blomlöf (Digitalfilm.
na upplagan ifrån välgjorda ”Fair Play Magazinu) som har bidragit med en fantastisk mängd
ne”, som kom ut i höstas. Skuldkänslorna förpositiv energi, tid och kunskap för att få ihop
svann dock snabbt när Janne Immonen (Fair
den här utgåvan av Fördel Karlskrona. DessutPlay TK:s klubbchef) gladeligen erkände att de
om finns det en uppsjö av medlemmar, anställsjälva också snott idén. Andrahandsstöld känns
da, sponsorer och övriga som har arbetat i bakju mycket bättre. Skämt åsido, både vi och våra
grunden som även de ska ha ett jättetack för sitt
sponsorer har haft oförskämt kul under arbetet
engagemang.
med denna utgåva och vi tackar så hjärtligt för
Nu ser jag fram emot en härlig utesäsong
inspirationen ifrån Fair Play TK och hoppas att
med inte bara grusiga, röda strumpor i tvättvi i våran tur kan inspirera andra föreningar med
korgen, utan även en hel del gräsfläckar!
det vi erbjuder våra medlemmar och gäster.
Samtidigt som målet har varit att marknadsMed varma vårhälsningar.
föra klubben utåt så är det alltid en skön känsla
att lyfta fram allt det man faktiskt har på hemSophie
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Kläder med omtanke.

Neema Åkesson
Position: Maskot
Spelstil: Oförutsägbar

Sophie Alriksson
Position: Klubbchef
Spelstil: Engagerad

LotusEco
Hantverkareg 11A, Karlskrona, 0455-232 02, lotuseco.se

ordförandeN har ordet

Det är en ära att företräda KTK
Den 13 februari sa Gert
Friberg; ”Henrik, Det
är en ära att företräda
närmare 1 000 tennisspelare och Karlskrona
Tennisklubb”.

F

ör tre års sedan återupptog jag
mitt tennisspel efter en time
out på närmare 15 år. Redan vid
min första kontakt med Karlskrona Tennisklubb slogs jag av
• Den stora vänlighet som alla bemöts med.
• Passionen för tennis.
• Viljan att utveckla såväl verksamheten, klubben som faciliteterna.
Dessa starka värden är några av
de faktorer som spelade in när jag
accepterade förfrågan till ordförandeskap för KTK. Jag återkommer till några andra senare.

Vem är då Henrik Johnsson?

Jag är 38 år och gift med Cecilia.
Vi har två barn Gustav, 6 år, och
Anna, 4 år. Till vardags arbetar jag
inom Skanska med bostadsexpansion i Europa. Mitt arbete innebär
många resdagar i perioder, upp till
4 dagar i veckan. Naturligtvis påverkar detta livet utanför arbetet
men det är just den delen av livet
som är den viktigaste. I vår familj
upptar den viktigaste delen i livet båtliv, alpin utförsåkning, golf,
barnens aktiviteter, husägaruppgifter, det sociala livet med vänner
och givetvis TENNIS.
Gustav och Anna tränar sedan tidigare i KTK:s tennisskola.
Cecilia spelar på måndagskvällar. Jag spelar så fort jag får tillfälle

Henrik Johnsson.

och tillsammans spelar vi familjetennis på söndagar. Jag tycker om
när det går undan och jag tycker
också att vi som är barnfamiljer i
någon form har en skyldighet att
engagera oss i våra barns aktiviteter.
Till min glädje är tennis en av
våra barns aktiviteter. Därför var
det naturligt för mig att tacka ja till
ordförandeskapet. Jag vill hjälpa
till och lägga min tid i de aktiviteter som mina barn och vi som familj utövar.
Tennis är så mycket mer

Jag vet att det redan nu finns
många ideellt verksamma inom
klubben och jag tackar er alla för
fina insatser. Den sköna stämningen inom KTK är ytterligare en faktor för att engagera sig. En ideell
förening lever på sina värderingar
och naturligtvis ideella krafter och
dessa kan alltid bli fler, så ni som
känner för att engagera er ta gärna
kontakt med Sophie eller ring mig.
Tennisåret har börjat fantas-

tiskt och jag vill passa på att gratulera några inom klubben som på ett
hedersamt sätt representerat KTK.
Morgan Johansson, två SM-silver,
Marcus Månsson, ett SM-silver,
Staffan Zimmerman, ett SM-silver,
Gustav Hansson, ett SM-brons, PerAnders Lindeborg, ett EM-silver.
Tennis är trots allt så mycket mer än medaljer! Därför är det
väldigt roligt att se alla knattar
och juniorer som deltar i tennisskolan under Daniels ledning. Det
är människorna som gör klubben
och ju fler vi är ju roligare kan vi
ha. Men glöm inte ”Connect the
Dots”, skapa och utvidga just ditt
nätvärk i klubben.
Till sommaren har vi en historisk händelse att se fram mot. I juni
invigs gräsbanorna. Stort tack till
alla er som sett till att dessa har blivit verklighet!
STyrelsearbete 2012

Nu några ord om styrelsens arbete under 2012. Under året kommer

det visionära arbetet kretsa kring
fyra Tematiska områden, dessa är
• Tennisen i centrum, för vilket
Sven Jonasson ansvarar.
• Livet på klubben, för vilket Monika Alriksson ansvarar.
• Anläggningen, för vilket Stefan
Lindeberg ansvarar.
• Klubbens ekonomi, för vilket
Christer Andersson ansvarar.
Under april kommer det första
tematiska mötet att gå av stapeln
under ledning av Fredrik Hansson. Det är vår förhoppning att
detta arbete leder fram till en treårig strategi för Karlskrona Tennisklubb. En strategi som har bred
förankring bland klubbens medlemmar och som är realistiskt genomförbar inom perioden.
Om du redan nu känner att du
har tankar kring eller brinner för
något av de fyra temaområdena så
tveka inte att höra av dig, antingen
till mig eller till Sophie. Vi hoppas
kunna ”bemanna” de olika grupperna med så bred kompetens som
möjligt, exempelvis behöver barnen få komma till tals i ”livet på
klubben”. Hur ska vi annars få veta
vad en åttaåring förväntar sig av
KTK:s anläggning och möjligheter
till aktiviteter?
Nu är det ju så att det inte bara
finns åttaåringar i klubben utan
det vi verkligen behöver veta är
vad människor mellan 3-100 år
förväntar sig av en tennisklubb i
framtiden. För mig är just den blandningen en stor del av KTK:s själ.
Jag hoppas ni vill vara med på
den resan!
Till sist: Gert, du hade rätt!

Henrik Johnsson

Ordförande Karlskrona Tennisklubb

BLEKINGE LÄNS TIDNING
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– STILSPECIALISTEN –

Henrik Johnsson
Position: Ordförande
Spelstil: Drivande

Ronnebyg 39, Karlskrona, 0455-102 98, nymansherr.nu

”Vi klipper inte hår. Vi klipper dig.”
Internetbokning: www.salongetage.se

Styrelsen i Karlskrona TK

Styrelsen, bakre raden fr. v. Jonas Petersson, Ordförande tävlingskommittén, Henrik Johnsson, Ordförande, P-A Lindeborg, Vice ordförande och Ordförande marknadskommittén, Sven Jonasson, Ordförande ungdomskommittén.
Hukandes fr.v. Sophie Alriksson, Adjungerad ledamot, Carina ”Cina” Andersson, Sekreterare, Maria Leijonhielm,
Ledamot, Christer Andersson, Kassör.
Saknas på bilden gör Monika Alriksson, Ordförande informationskommittén och Stefan Lindeberg, Ordförande i
anläggningskommittén.
Pikétröjorna är lånade av Carl XI Mode.

Gör som KTK
– anlita Lilo Media
Lilo Media är ett alldeles underbart företag som
hjälper dig med allt och lite till när det gäller att
ta fram digitala och tryckbara produktioner!
För Lilo är inget uppdrag för stort eller smått.
För mer information, besök www.lilomedia.se.

liloannons.indd 1
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P-A Lindeborg, H50
Sverigeranking: 4
Världsranking: 62
Styrka: Omättligt engagemang

Elaine Lindeborg
Position: Inhoppare
Styrka: Energisk

Gräsbanorna invigs lördagen 9 juni efter många år av drömmar, planering och ett gigantiskt arbete som hela klubben engagerat sig otroligt mycket i.

Drömprojekt äntligen i hamn
HISTORIA

Hur kommer man på idén att bygga grästennisbanor?
Kommer någon ihåg känslan av att sätta på TV:n på 60-och
70-talet och titta på Wimbledontennisen med giganstiska tennislegender som John Newcombe,
Rod Laver, Stan Smith, Arthur
Ashe, Jimmy Connors och Björn
Borg. Det spelades magisk tennis
från dessa storheter. Den tennisen
och Björn Borgs framfart under
en annars ganska ”mediatorftig”
tid gjorde nog att vi i Sverige fick
fram en fantastiskt tennisintresserad idrottsgeneration. Detta kan
kanske förklara att vi därefter födde svenska (grästennis-)storheter
som Edberg, Wilander, Järryd och
Björkman.
Här i Karlskrona har vi genom
åren märkt ett särdeles stort tennisintresse och en speciell klubbkänsla från juniorer till tränare
och veteraner. Många fantastiska
minnen poppar upp med spontantävlingar, Berlinutbyten och
gubbadubblar m.m. Under de senaste åren har vi bl.a. arrangerat en nostalgisk träracketturnering, Gentlemen Doubles Woodie
Challenge, som har blivit en riktig
KTK-”klassiker”. När man träffas

under sådana trevliga former vill
man gärna fortsätta att utvecklas
tillsammans. Vad ska vi göra nu?
Jo, givetvis spela grästennis. Hur
då? Jo, vi bygger en bana bakom
bana 5 o 6 i ”gläntan” (läs: hyvlar
av slänten och sår lite gräs).
När vi smakat på denna idén ett
tag märktes ett mycket stort intresse. Med en självutnämd gräsbanekommitté om fem till sex personer (Sophie, Pontus H, Fredrik H,
Torsten H, Stefan L och jag) började KTK:s gräsbanesatsning ta
form under 2009/2010. Efterhand
som intresset ökade lavinartat fick
vi ”blodad tand” och höjde ribban
i projektet till att bygga två banor
(fem spelfält), med stängsel och
allt. ”Jisses, det här blir dyrt!”
VARFÖR?

Om man nu ska satsa, så ska man
satsa ordentligt. Vi ger givetvis vår
nostalgiska tennisådra en riktig
kick, men viktigare är
• att både våra medlemmar och
Sveriges alla tennisspelare bereds
möjlighet att prova på tennis i den
allra genuinaste formen.
• ökade träningsmöjligheter för
alla spelare, även för svenska eliten
inför gräsbanesäsongens tävlingar
t.ex. Wimbledon.

Asfalt och Betong AB
010 - 448 67 00

• möjlighet att arrangera nya tävlingar och tävlingsformer.
• att vi erbjuder medlemmar och
övriga klubbar en komplett träningsanläggning och tennismiljö.
Karlskrona kommun får dessutom Sveriges enda klubbägda
grästennisbanor som har förutsättning att bli ett riktigt dragplåster för tennisresenärer och kan
därmed stärka Karlskrona som turistort.
GENOMFÖRANDE

Bygglov för två banor skickades in
och med lite trixande fick vi det
beviljat i juni 2010. Därefter startade projektet på allvar.
• Projektplan, som omfattar markberedning, uppbyggnad med bärlager, dräneringslager, makadam,
och växtbädd. Dränering och tidsstyrd bevattning. Gjutning av 15 st
betongfundament för nätstolpar
och mittmärken! Markberedning
och sådd. Stängsel. Redskapsbod
med vatten o el. Läktare.
• Skötsel. Hur gör man?
• Budget, som justerats ett antal
gånger till att omfatta ca 1 miljon
kr i dagsläget
• Finansieringsformer. Hur får
man ihop en miljon utan att det
ska kosta klubben en krona?
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Det var nog tur att vi inte visste
vilket gigantiskt jobb det innebar,
men tack vare den positiva stämningen och alla ideella timmar
som lagts ner är vi framme och vi
har många att tacka. Utöver alla
de tennisintresserade sponsorer,
entusiaster och medlemmar som
satsat en slant (dessa finns med på
”informationstavlan” i anslutning
till gräsbanorna. Ingen nämnd
ingen glömd), har många företag
och entusiaster satsat sin tid och
material utan ersättning eller till
kraftigt reducerade priser. Fantastiskt! Karlskrona Kommun har
gett oss bidrag till både markarbete, redskapsbod och läktare. Dessutom har Riksidrottsförbundet
gett oss maxiamalt anläggningsbidrag, vilket gett oss en bra grund
att stå på i jakten på finansiering.
Tack vare ovanstående bidrag
har vi idag en helt ny unik grästennisanläggning i Sverige.
Nu återstår det bara att lära oss
hur vi ska vårda gräset så professionellt som möjligt och därefter
njuta av härlig tennis på vår fina
anläggning.

P-A Lindeborg

Måtte gräset växa!
Måtte bollen studsa!

9

Kom och fira med oss!
Invigning av McDonald’s® Kronan.
Upplev vår nya fina och häftiga
restaurang och ät Big Mac®
för endast 25 kr.

Välkommen!
Vi ses på McDonald’s Kronan!
Erbjudandet gäller på McDonald’s Kronan.
Ord. pris Big Mac 32 kr.
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Massage
Kiropraktik
Redcord
Bodyscanning
www.wellnesscorner.se
Tel 0457 -171 20
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Gustav Hansson, P17
Sverigeranking: 5
Världsranking: 210
Styrka: Forehandsdunk

Ronnebyg 37, Karlskrona, 0455-102 38, www.carlximode.se

De sju gräsbanorna har Båstadgrus.

Telenor Arena Karlskrona
Telenor Arena Karlskrona
invigdes 2005 och är beläget på före detta militärområdet Rosenholm,
strax utanför centrala
Karlskrona.

A

renan är en modern idrottsanläggning som innefattar en
is- och evenemangshall med plats
för 3 400 personer, samt en mindre ishall med curlingbanor och
trapets för konståkningsträning.
Tennishallen har fem stycken tennisbanor (Latex-ITE) samt en centercourt med läktare för 250 personer. Utomhus finns sju stycken
grusbanor (Båstadgrus) samt,
från och med sommaren 2012,
två stycken gräsbanor vackert omringade av skog i direkt anslutning
till inomhushallen. Arenan erbjuder också tolv stycken badmintonbanor, en gymnastikhall, en
konstgräsplan, en idrottshall, löparslingor, två kafeterior, kiosker,
kontor och konferenslokaler. På
arenaområdet finns även Blekinge
Health Arena, som bland annat er-

Fem banor och en centercourt finns inne i tennishallen.

bjuder floating, massage och kiropraktik, men som även innehåller
det unika Testlabbet. Testlabbet
erbjuder, förutom tränings- och
recoverymöjligheter, även VO2maxtest, rörelseranalyser via Dartfish och höghastighetskamera,

mätning av explosivitet, laktat och
mycket mera.
Hela arenaområdet är handikappanpassat och det finns 2 400
parkeringsplatser. Telenor Arena
ligger strax intill E22:an och stadskärnan ligger endast sex km bort.
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Översiktsbild på Telenor Arena.

Stadsbuss nr 5 kör regelbundet
mellan arenan och centrala Karlskrona, vilket gör den lättillgänglig.
Karlskrona Tennisklubb är
en av många föreningar som har
hemmaplan på Telenor Arena och
vi välkomnar dig till ett besök!

Fördel 1.2012

Morgan Johansson, P18
Sverigeranking: 1
Världsranking: 375
Styrka: Tempostark

Borgmästareg 20, Karlskrona, 0455-280 50, www.suitsandshirts.se

TENNISPAKETET  2012
FIRST HOTELS i Karlskrona i samarbete med Karlskrona Tennisklubb –
Välkomnar Er till kanske Sveriges mest unika tennispaket med tennisspel,
logi och frukost.
Tennispaketet ger ett exklusivt spel på helt nybyggda grästennisbanor,
på Sveriges enda klubbägda gräsbaneanläggningar och en god natts sömn
antingen på First Hotel Statt eller på First Hotel Ja i Karlskrona!

TENNISPAKETET KOSTAR

545 kr

PER PERSON OCH NATT, DEL I DUBBELRUM

Enkelrumstillägg tillkommer med 200 kr per rum och natt
Tennispaketet inkluderar:
– En övernattning i delat dubbelrum alternativt enkelrum
– Stor frukostbuffé
– En timmes spel på gräsbanan
Erbjudandet är baserat på två personer med del i dubbelrum
och kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Paketet går ej att avboka, dock med reservation för regn och
rusk. Grusbana alternativt inomhusbana finns då tillgängligt.
Erbjudandet gäller i mån av plats, under sommaren och tennissäsongen 2012.

Ring oss gärna, eller skicka din bokningsförfrågan per email till oss.
First Hotel Statt
Tel: 0455-555 50
E-mail: karlskrona.statt@firsthotels.se
Hemsida: www.firsthotels.se/stattkarlskrona
First Hotel Ja
Tel: 0455-555 60
E-mail: ja@firsthotels.se
Hemsida: www.firsthotels.se/ja
Vi ser fram emot att få välkomna Er till Karlskrona och First Hotels.

Firsthotel.indd 1

02/04/2012 10:43:15

LEDIGHE T DE LUXE . K ARL SKRONA– GDY NIA .
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I år kommer det gunga
lite extra på Östersjön.
Tacka Sveriges
artistelit för det.

Arvingarna på Stena

589:-

Vision lördag 14 april.

r under året:
Dans- och musikkryssa

lagerfeber,
Abba/Waterloo, 25/5 Sch
14/4 Arvingarna, 27/4
Stones,
ing
Roll
The
to
ute
Trib
22/9 Scotts, 28/9
med Style.
26/10 Back to the 80’s

I år har vi gjort en extra satsning på levande underhållning ombord
på våra fartyg. På vägen till och från VärldsmetroPolen kan du sjunga,
dansa och roa dig till bland andra Arvingarna, Abbashowen Waterloo
och 80-talsikonerna Style!
Läs mer om showerna och boka din resa på www.stenaline.se/polenkryss.

BOKA DIN RESA PÅ WWW.STENALINE.SE/POLENKRYSS, 0455-36 63 00 ELLER HOS DIN RESEBYRÅ.
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

Abba/Waterloo på Ste

na Vision fredag 27 apr

il.

Hanna Andersson
Position: Sammansvetsare
Spelstil: Lagspelare

Maria Leijonhielm
Position: Domare
Spelstil: Bestämd

N Smedjegatan 4, Karlskrona, 0455-122 37
www.casablancaline.devote.se

KTK fyller 90 år 2013
Karlskrona TK bildades
den 24 maj 1923 av ett
antal entusiaster och
första året hade klubben
39 medlemmar.

N

ågra milstolpar i klubbens
historia:
• arrangör av oldboys-SM 1958 på
Blå port
• tre utomhusbanor på Klinteberga
invigs 1960
• arrangör av JSM utomhus 1961
och 2010
• Östersjöhallen klar 1986 (tre filtbanor)
• Klinteberga utökas till sju banor
1987
• Rosenholm invigs 2005 (sex inomhusbanor, Latex Ite)
• utebanorna på Rosenholm (sju st)
invigs 2006
• två gräsbanor invigs 2012

Geniunt intresse

Det har alltid funnits ett genuint
tennisintresse i Karlskrona, men
det är handbollen – och på senare
tid ishockeyn - som gett störst rubriker på det sportsliga området i riket. Karlskrona kommun har idag
knappt 70 000 invånare och mot
den bakgrunden är det anmärkningsvärt att man kunnat stoltsera
med ett flertal lag och individuella idrottsmän och –kvinnor på allra högsta nivå. Förutom handboll
och ishockey har det främst handlat om simning, femkamp, orientering, bordtennis, badminton,
squash, friidrott, innebandy, volleyboll och tennis.
KTK har två heltidsanställda
tränare och två på deltid. Chefsträ-

naren Daniel Brodén anställdes redan 1989 och föreningen har sedan
förstärkts med Johan Wilhelmsson
2003, Anders Dunér 2008 och Veronica Vidarsson 2011. Tennisskolan har ständigt utökats och 2012
finns det ca 400 elever i träning varav ett hundratal är seniorer. Klubben har totalt ca 900 medlemmar
och målet är att komma upp till
1 000 under det närmaste året.
Sophie Alriksson anställdes som
klubbchef 2010. KTK har ansvaret
för driften i rackethallarna och har
fem vaktmästare anställda sedan
arenan togs i drift 2005. Den årliga
ekonomiska omsättningen i klubben
är ungefär fem miljoner kronor.
vetraner och juniorer

I många år var KTK mest framgångsrik i veteransammanhang
och har där lyckats vinna ett antal lag-SM och individuella guldmedaljer. Klubbens förste SMvinnare på seniorsidan blev Claes
Lindholm som vann i dubbel 2005.
Under senare delen av 1990-talet
fick klubben fram ett antal damer
som ganska snabbt avancerade på
rankinglistorna och två av dem
blev i tät följd individuella JSMvinnare och också en vinst i Kalle Anka Cup kammades hem. Sofia Hallström och Klara Petersson
vann tillsammans 23 JSM-medaljer varav två individuella guld. Sofia och Klara var också ankare i det
lag som år 2000 tog sig upp i elitserien där man sedan höll sig kvar
under fem säsonger.
År 2007 var det så dags för herrarna att börja visa framfötterna i
JSM-sammanhang. Gustav Hansson och Marcus Månsson blev
svenska mästare i dubbel (P 12)

KTK:s lag i elitserien 2007. Fr. v. Sofia Hallström, Sofie Borg, Klara
Petersson och Erika Otero.

Morgan Johansson tog dubbla SM-guld på hemmaplan 2010.

och året efter vann Morgan Johansson både singel och dubbel i
P14-klassen utomhus. Sedan dess
har Morgan vunnit totalt 17 JSMmedaljer, varav elva guld. Gustav
har totalt sex JSM-tecken varav två
guld. Månsson vann JSM-silver inomhus 2012 i dubbel tillsammans
med Morgan. Gustav och Morgan
tävlar flitigt i internationella sammanhang och ligger för närvarande på plats 375 respektive 210 på
väldsrankingen för 18-åringar.
KTK har haft många framgångar på veteransidan, både individuellt och i lag. Per-Anders Lindeborg
blev tvåa i inomhus-EM i Seefeld i
H50-klassen och har vunnit flera
individuella SM som veteran. Ivar
Carleke och Gert Friberg har vunnit individuella VSM och Georg
”Jeppan” Svensson har ett EM-guld
i dubbel. Staffan Zimmerman blev
VSM-silvermedaljör i dubbel inomhus 2012 i H70-klassen.

era tävlingar med tonvikt på social gemenskap. Invigningsdubbeln
på utebanorna, juldubbeln och
träracketturneringen inomhus är
exempel på sådana. Veteranerna
är mycket aktiva och varje vecka
samlas upp till 30 spelare vid två
tillfällen för att spela dubbel, bada
bastu och fika.
Redan 1987 etablerades klubbtidningen Fördel som sedan dess
har getts ut med fyra nummer per
år. I denna presenteras hela bredden i verksamheten och Fördel har
blivit mycket uppskattad av medlemmarna.
KTK har haft årligt utbyte med
olika klubbar genom årens lopp.
Redan 1967 började karlskroniter
åka ner till Berlin, Nikolassee, där
man har haft utbyte med TC GrünWeiss. Vartannat år ses man i Berlin
och vartannat år i Karlskrona.

tävlingar och arrangemang

Gert Friberg

KTK har genom åren arrangerat
flera stora tävlingar och numera
är de mest kända SEB Karlskrona Open, Karlskronavakan Wilson Cup, Intersport Cup och Lotto Cup. Klubben har arrangerat
JSM två gånger, EM i lag för P14
tre gånger och 2011-2012 arrangerades en Futureturnering samt en
ITF-tävling för veteraner. Klubben lägger stor vikt vid att arrang-
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Du är varmt välkommen till
Karlskrona Tennisklubb!

Dennis Merdan och Marcus Månsson.
Fördel 1.2012

detta händer i Klubben sommaren 2012
Datum:. . . . . . Vad:

För vem:

(utomhus)

ITF Future Herrar

En internationell seniortävling som ger världsrankingpoäng. Ett ypperligt
tillfälle för medlemmar och tennisintresserade att se magnifik tennis på
hemmaplan, samt spana in morgondagens stjärnor.

5 maj

Tennisens Dag
(inklusive prova på möjlighet för funktionshindrade och rullstolstennis kl. 13)

En dag för alla tennisnyfikna i samhället, samt klubbens medlemmar.
Klubben erbjuder prova på, information om tennisskolan, tävlingar, lekar,
rea i shopen, final i Karlskrona Futures, med mera. Alla hjärtligt välkomna!

6 maj

Kalle Anka Cup – Klubbtävling

Öppen för alla juniorer i tennisskolan. En bra tävling för de om vill prova
på att tävla för första gången.

14 maj

Stegen drar igång

Öppet för alla medlemmar som spelar med hård boll – här möts eliten,
motionärer, juniorer och veteraner i en salig blandning. Den som står
högst upp sista augusti tar hem den årliga äran och prestigen. Mycket
populärt förra året med många underhållande matcher och nya bekantskaper – vem ska utmana Palle Birgerson i år?

18–20 maj

Intersport Cup

Nationell tävling med juniorklasser samt öppen herr- och damklass.
Anmälan sker via Tentouronline.se

23 maj

Olympic Day

Prova på dag för alla skolor/klasser åk 5-9.

2–3 juni

Utbildning – Tennisens Plattform

Kursen är den första i Svenska Tennisförbundets tränarutbildning och kräver inga förkunskaper. Anmälan senast 10/5 till daniel@karlskronatk.com.

9 juni

Invigning grästennisbanor

Gräsbanorna invigs med världsstjärnor, bubbel och jordgubbar.

10 juni

Sista dagen i tennisskolan

Tennisskoleavslutning för alla deltagare

17–21 juni

Rosenholmslägret

För alla juniorer - från nybörjare till elit. Vårt populäraste sommarläger med
begränsat antal platser. Anmälan sker på hemsidan, först till kvarn gäller!

25–29 juni

Sommarkurs 1

Sommarläger för både barn (dagtid) och vuxna (kvällstid).

30 juni

Klädbytardag/materialbytardag

Öppet för alla i samhället – möjlighet att byta till sig större/mindre storlekar av kläder och idrottsutrustning samt att helt enkelt byta kläder med
varandra. Smaken är som sagt som baken, och den kan ju förändras!

21–27 juli

SEB Karlskrona Open

En nationell junior- och seniortävling där juniorklasserna numera ingår i
Wilson Junior Tour (mer information om WJT på tennissyd.se). Tävlingen
innehåller även populära motionsklasser. Anmälan sker via Tentouronline.se

21–25 juli

SEB Karlskrona Open

Elitklasser för dam och herr, med en prispott på 10 000 kr per klass.
Anmälan sker via Tentouronline.se

3–5 augusti

Vänklubbsutbyte – T.C. Grün-Weiss
Nikolassee

Ett utbyte som har pågått sedan 1967. I år är det vår tur att åka ner till
vännerna i Berlin. Samtliga medlemmar i KTK är välkomna att följa med
på detta vänskapliga tennisutbyte, som innehåller sightseeing/shopping,
god mat, mycket skratt och så mycket eller lite tennis man önskar.

6–10 augusti

Sommarkurs 2

Sommarläger för både barn (dagtid) och vuxna (kvällstid).

17–19 augusti

KM - ute

Öppet för alla medlemmar. Årets utomhusklubbmästare ska koras!

22–26 augusti

Karlskrona International
Senior Trophy, grade 4

Andra upplagan av vår internationella veterantävling som blev en succé
bland de som deltog i fjol. Öppen för alla över 35 år. iPIN krävs för anmälan och kan fås på www.iftennis.com/ipin.

2 september

Tennisskolan startar

Höstterminen och inomhussäsongen drar igång!

28 april–5 maj

Kl. 10-18 resp. dag

– Wilson Junior Tour

– Sommartouren

Under sommaren kommer det även att anordnas ett juniorläger i Polen, håll utkik för mer information om detta, samt knatteserier,
lördagsextaser, motionsdubblar, cardioträning och ovanstående arrangemang på www.karlskronatk.com.
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Första spadtaget för nya gräsbanorna.

Rosenholmslägret.
Tränare i vila.
Claes Lindholm.

Tre glada vinnare, fr.v. PA Lindeborg,
Morgan Johansson och Gustav Hansson.

n

as Mattisso

Foto: Matti

Vårstädning på grusbanorna.

Delar av veteranspelarna.

Chelsea Unger.

Hermon Michael.

Deltagare i den årliga träracketturneringen.
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Hanna Andersson
Position: Sammansvetsare
Styrka: Glädjespridare

Dennis Merdan, P19/H
Sverigeranking: 218
Styrka: Slitvarg

Wachtmesiter Galleria, Karlskrona, 0455-203 93, www.kompanietkarlskrona.se

Två vunna set

Carlbäck kåserar

– och en avgörande utmaning
V

arför är Karlskrona lika bra
för den som vill förkovra sig
i tennisskolan som för den som
vill bli Davis Cup-spelare eller utöva rävspelsdubbel på livslång sikt?
De flesta svarar antagligen, med
all rätt, att det beror på en genuin klubbkänsla, en väl mobiliserad
tränarstab och ett generationsöverskridande umgänge. Men det
beror också på spelrummet, gästfriheten och en stimulerande utmaning: blåsten.
Det finns paralleller till utvecklingen för Karlskronas turismnäring. Staden är, som bekant, en
pärla som alltför länge tvingades
stäva fram i den brutala historiens och det kalla krigets kölvatten.
När musselskalet for upp och kobbar och skär släpptes fria kunde
aktörerna börja slipa fram glansen
och välkomna turister från när och
fjärran. Det välbevarat inkapslade
beredde väg för nya möjligheter.
vinden är stark

Samma sak gällde tennisklubben,
som i åtta höstvintermånader om
året harvade omkring i garderobslika gymnastikhallar, med i bästa
fall några decimeter tillgodo utanför dubbellinjerna. Vi spelade dygnet runt i Chapmanskolans blankslitna sal, där det var för smalt och
halt. Vi spelade i Brandstationen,
det var för hett och svett – särskilt när den brann ner. Vändningen kom med Östersjöhallen och
dess sköna filtar samt Telenor Arena Karlskrona med all täckning vi
kunde begära. Det finns nu gott
om plats för spel, och såväl utbyten
som tävlingsarrangemang lovas,

prisas och lockar långväga gäster.
Dessutom laddar vi för nysått tennisgräs som i sig blir en doftande
attraktion!
Mitt i alltihop tampas näringslivet och tennisspelarna i Karlskrona med sin ständiga utmaning –
den allestädes närvarande vinden.
Det blåser ju alltid motvind här –
åt vilket håll vi än cyklar. Men precis som aktörerna inom näringen
måste lyfta blicken, och på hatten
de håller, och bejaka alla de oanade
möjligheter som sekundmeterna
skapar för miljövänlig vind- och
vågkraft, glada segelfestivaler och
friskare hälsa genom sol, vind och

vatten, måste varje tennisspelare i
Karlskrona anta utmaningen.
motvind båda sidor nätet

Tennis är, redan utan blåst, en energisk och mentalt krävande sport
– som en mix av innebandy och
golf. Det är max intensitet, och
samtidigt ska man hålla huvudet
kallt och grunna över hur man ska
göra bättre ifrån sig i nästa boll.
Har man spelat tennis i motvind
under hela sin uppväxt så vet man
emellertid att man måste behärska vindarna, och istället för att se
motvind, snedvind, regnpisk, lövvirvel, hagelskurar och grus i ögo-

nen, försöker man gärna se möjligheter – till bortjagade moln,
solstekta forehanddueller, läckra
tromber och stoppbollar samt precisionsbefriade sluggerattacker.
Nu kanske du som inte varit här
hävdar att det bara kan blåsa motvind för en spelare i taget på var
sin sida om nätet. Men se nej, så
fungerar det inte. Hos oss vet vinden att man byter sida vid ojämnt.
Karlskrona erbjuder således en
vindpinad, men utsökt, miljö att
njuta, serva och öva tålamodet i.
Själv tänker jag inte ge upp förrän sista bollen blåst in.

Christer ”Titte” Carlbäck

JSM
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Oskarpt läge?
Hanna Andersson
Position: Sammansvetsare
Styrka: Glädjespridare

Dennis Merdan, P19/H
Sverigeranking: 218
Styrka: Slitvarg

Veronica Vidarsson
Position: Spelande Coach
Styrka: Positimistisk

Marcus Månsson, P17
Sverigeranking: 17
Styrka: Kanonserve

Ronnebygatan
3939,
i Karlskrona
Ronnebygatan
Karlskrona

0455-127 68, www.eye-do.se

Intill Ö o13,
B i Lyckeby
K öpmansgränd
Lyckeby
0455-216 10, www.eye-do.se

Daniel ”Danne” ”Brollan” Brodén
Position: Chefstränare
Daniel i ett nötskal: Pedagogisk
ordvitsare

Johan ”Wille” ”Filuren” Wilhelmsson
Position: Assist. chefstränare
Wille i ett nötskal: Pillemariskt
teknikfreak

Information från tränarna
Karlskrona Tennisklubbs båda huvudtränare heter
Daniel Brodén och Johan Wilhelmsson. Här berättar
de om sina uppdrag i Karlskrona Tennisklubb.

V

i ansvarar för en tennisskola
på drygt 400 deltagare. Båda
två är anställda på heltid av klubben och kompletteras av två halvtidsanställda tränare, samt ett femtontal timtränare.
Tennisskolan

I Tennisskolan har vi alla kate-

gorier spelare, elit, tävling, mini,
midi, maxi, bredd och vuxna.
Ca 25 procent av alla deltagarna tränar tennis minst två gånger
i veckan.
Vi startar kontinuerligt nya
grupper. För att anmäla er eller om
ni har frågor, maila tennisskolan@
karlskronatk.com.

Besök gärna klubbens hemsida
www.karlskronatk.com där ni hittar en hel del relevant information.
tävlingar och läger

Vid sidan av den ordinarie träningen i Tennisskolan har vi gemensamma tävlingar på bortaplan.
Vi anordnar läger, sommarkurser, klubbutbyten, interna tävlingar mm. Vi uppmuntrar också till
träning på egen hand, bland annat
genom att låta juniorer spela gratis
när lediga banor finns.
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Spännande med gräs

Vi tycker det ska bli spännande
med de nya gräsbanorna. Spel på
gräs kan vara ett bra sätt att utveckla sitt spel. Många juniorer
idag spelar ganska likartat och på
gräs kan det vara läge att träna mer
volley och slice bland annat. Vi
kommer också att ha möjlighet att
anordna tävlingar och träningsläger på gräs.

Daniel Brodén
Johan Wilhelmsson
Fördel 1.2012

Alltid lika villiga att posera.

Det går att hitta lösningar på allt. Tur att Daniel har ett höj- och sänkbart skrivbord.

Wille och Daniel mäter sina styrkor.

Daniel och Wille – KTK:s radarpar
A

tt Daniel och Wille står högt
i kurs hos KTK:s medlemmar
och tennisskoledeltagare kan ingen
förneka. De är två oerhört skickliga och pedagogiska ledare, som
även har en stor dos barnasinne
kvar, vilket gör att de går hem hos
alla – från de yngsta i minitennis
till samtliga personligheter i vuxengrupperna. De är experter på att
få spelare att trivas och må bra på
tennisbanan – vilket otvivelaktligen överförs till prestationen. Tillsammans har de haft många framgångar med sina spelare, men även
på egen hand, då det har handlat
om internationella uppdrag för
förbundet, nationella utmärkelser

med mera. Under åren har det blivit närmare 50 JSM-medaljer samt
besök i elitserien med enbart hemmaspelare på plan.
egna Specialitéer

Även om båda tränarna har stor
kunskap inom samtliga tennisens
områden, så har de båda sina specialitéer. Daniel är oerhört skicklig på pedagogiken och den ”mjuka” delen av spelet, medan Willes
största intresse ligger på den tekniska och fysiska delen. Den siamesiska vänskapen dem emellan
gör att mixen blir fulländad. Under lång tid delade de två ett kontor som var så litet att de mer el-

ler mindre satt på varandra – men
de vägrade att bli särbor. När de till
slut, efter påtryckning, gick med
på att få ett större kontor och varsitt skrivbord, dröjde det inte länge
innan de hittade ett sätt att komma närmare varandra igen (se bild
ovan). Nej, det är nog ingen som
kan sära på det här radarparet i
första taget!
kommentarer från spelare

Daniel och Willes betydelse och
nära relation till sina spelare kan
sammanfattas av följande kommentarer. (Daniel och Wille – de
anonyma spelarna bjuder på valfri
glass om ni kan lista ut vilka de är.)

Anonym spelare nr 1:
–Daniel, Daniel, du hörs bra på planen. Din vackra röst ekar fortfarande i min hjärna. Utan dig vore min
hjärna inte fullbordad, precis som
tennis utan en tennisboll. Wille dah
snille, en smart kille som kan sin
sak, både tennis och coca cola.
Anonym spelare nr 2:
–Daniel och Wille gör även vardagarna roliga! Med hjälp av deras stora engagemang får vi inte
bara en bra träning, utan också en
mycket rolig sådan!
Ett stort tack för det arbete, engagemang och vänskap ni båda tillför
klubben! Väl mött på banan.

Borgmästaregatan 13, Karlskrona, tel 0455-801 60.
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Personalen i Racketservice
Patrick Löfstedt
Position: Uppstickare
Spelstil: All or nothing

Ferdane Mazrek
Position: Stabil mittfältare
Spelstil: By the book

Robert ”Robban” Eriksson
Position: Nyförvärv
Spelstil: Outside the box

Saknas på bilden gör Richard Petersson och Teolinda Fridström.

Gullbernav 23B, Karlskrona. 0455-61 50 99, www.promera.nu

Kära Tennis-vän!

Välkommen till Karlskrona.
Mitt i skärgården.
Idrott och hälsa är en viktig del av besöksnäringen här i

Information och inspiration om Karlskrona hittar du i den

Karlskrona och tennisklubbens meritlista är vi mycket stolta

kanal som passar dig bäst. Oavsett vilken hittar du alltid

över. Klubbens många fina resultat placerar vår stad på

uppdaterad information om boende, restauranger, upp-

den berömde kartan tillsammans med t ex hockeyklubben

levelser och vad som är på gång i vår vackra stad. Missa

KHKs framgångar på senare tid.

heller inte vår fina flygfilm som du kan scanna med koden
ovanför! På dessa sidor har vi gjort ett axplock som vi

Karlskrona är en unik och spännande världsarvsmiljö dit

hoppas ska locka dig till ett besök. Hör gärna av dig om

människor kommer för att mötas, göra affärer, koppla av

du har frågor eller funderingar som gäller Karlskrona och

och inspireras. I Karlskrona är det kort avstånd mellan

hur vi kan göra din idrottsresa till ett minne för livet.

tennishallen och centrum – och stadskärnan ligger 6 km
ut i skärgården! Där hittar du spännande besöksmål,

Igen – välkommen till Karlskrona och Karlskrona Tennis-

trevlig shopping och mysiga caféer och restauranger.

klubb!

Följ Visit Karlskrona på

Enjoy!

Boda Borg

Erbjuder nervkittlande utmaningar,
som du och ditt lag ska klara er
igenom. Spänningen stiger för varje
sekund då ni ger er ut på okänd mark!
Ett äventyr ni sent ska glömma! Boda
Borg är granne med tennishallen.

Paddla kajak runt staden

Hyr en kajak och ta er runt i den inre
skärgården mellan stadens 33 öar. I
hur många städer kan du paddla runt
centrum?

Vikingabyn Valshall

Marinmuseum

Åk skärgårdsbåt

Käka vår världsberömda glass

Är du nyfiken på hur vikingarna
levde för 1 000 år sedan? Besök då
vikingabyn Valshall, som visar hur en
by kunde se ut på vikingatiden. Ett
besöksmål på temat levande historia,
beläget på ön Senoren.

Du kan välja mellan ett antal olika båtturer i vår vackra skärgård; korta turer,
långa turer, med guide eller utan, vita eller
gula båtar…Karlskrona ska upplevas från
sjösidan och vi lovar dig en skön upplevelse oavsett vilken tur du väljer!

Båtar, galjonsfigurer, modeller, ubåtar
och gamla vapen som berättar om den
svenska marinens spännande historia.
Gå ombord i fartygen som ligger till kaj
utanför museet eller varför inte testa på
att köra båt i fartygssimulatorn?

I Karlskrona hittar du ett antal underbara
glass-ställen som erbjuder all världens
olika smaker, färger och storlekar. När
det kommer till glass kan du kalla oss
”Lilla Italien” ;)

Karlskrona Turistbyrå
Tel: 0455-30 34 90. Stortorget 2, SE-371 34 Karlskrona. E-mail: visit@karlskrona.se. www.visitkarlskrona.se

Anders ”Ante” Dunér
Position: Assisterande tränare
Spelstil: Motiverande

Veronica Vidarsson
Position: Assisterande tränare
Spelstil: Attackerande

Kjell Fridlund
Position: Hedersmedlem och eldsjäl
Spelstil: All in

Hermods Yrkeshögskoleutbildningar
» Kvalificerad säljare / Key Account Manager
Ort: Karlskrona Start: Sep 2012

» Kvalificerad Trädgårdsmästare
Ort: Karlskrona Start: Aug 2012

» Kvalificerad Underhållstekniker
Ort: På distans Start: Sep 2012

» Läs mer & Ansök på www.hermods.se/yh
Kontakt till Yh-koordinator i Karlskrona: 0455 - 37 55 31

www.hermods.se/yh

Monika Bremström
Position: Längst fram
Spelstil: Öppenhjärtligt aggressiv

Borgmästareg 17, Karlskrona, 0455-126 25, www.wonderful.nu

� �� ���� ��� ��������� ����� �������� ���:
• Samtal
• Stresshantering
• Svensk klassisk massage
• Boende
• Konferensmöjligheter

Våren
har kommit
Nu har vi på Lindohfs Blomsterhandel

plockat fram våren och sommarens blommor

Varmt välkommen/Charlotte

och blad. Vi fortsätter att blanda gamla traditioner
med nya idéer och modern design och låter dig
välja vad du tycker om.
Kom in och låt dig inspireras.

Mobil 076- 243 11 11 • charlotte.blivik@gmail.com
www.halsogarden.com

alsogarden.indd 1

Vi är Printfabriken.

Ronnebygatan 27, 371 33 KaRlsKRona, 0455-10807

15/04/2012 09:38:57

Vi är det matematiska hjärtat.

Vi är passion för det exakta.

Vi är tryckglädje.
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0455-33 52 00 www.printfabriken.se

Kläder för bus och kalas!

Tilda Loudd, F11
Position: Next Generation
Spelstil: Drivande

Simon Birgersson
Position: Kugge
Spelstil: Bollsäker

Ronnebygatan 40, Karlskrona, 0455-825 59, www.polarnopyret.se

lördagen den 9 juni klockan 13.00
Då Inviger vi Karlskronas
nya grästennisbanor

VÄLKOMNA!

Det utlovas världsspelare, svenska mästare,
bubbel, jordgubbar, trummor och nostalgi!
Håll utkik på KarlskronaTK.com för mer info.
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