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bland kommer det tillfällen och
ögonblick som står ut över det
vanliga. Man får liksom nypa sig i
armen för att vara säker på att det
verkligen händer på riktigt.
Invigningen av våra nya grästennisbanor var ett sådant ögonblick för mig, och säkert för många
andra också. När allt var undanplockat på kvällen den 9 juni tog
jag mig en tur ner till banorna
för att suga upp den kvarvarande känslan av bubbel, jordgubbar, trummor, fanan, röda mattan, den mjuka, dova studsen av
bollen, fantastiska passeringar och
klockrena volleys. Lägg till 300 leende människor, applåder, blommor, världsstjärnor, skrattsalvor,
bollkallar och strålande solsken, så
har ni en kombination som framkallar ståpäls och minnen som sitter i länge.
Det är roligt att se att så många
redan nyttjar gräset och spelar på
det lite udda underlaget. Även om
en del kan tycka att man inte har
någon ”nytta” av det så skulle jag
vilja utmana er att se på det lite
annorlunda. Det är lätt att bli bekväm av sig som tennisspelare och
som människa i allmänhet. Många
gillar inte att ta några steg tillbaka
och känna sig sämre än vad man
själv anser sig vara, därför undviker man gärna situationer där det
finns risk för att känna sig obekväm. Har man en forehand som
känns lika bra som Nadals och en
backhand som oftast uppsöker nätets lägsta maskor, så känns det
naturligt att alltid paxa forehandsidan i dubbel. Sätter man hundra grundslag i rad ifrån bakplan,
men kör stekspadegreppet och gör
pannkaka av volleyn, ja då krävs
det säkerligen en eldsvåda i bakänden för att man ska gå på nät frivilligt. Men vad händer om man utmanar sig själv? Hur ofta får man
i vuxen ålder uppleva den känslan
man hade som barn då man helt
plötsligt hittade balansen och kunde cykla utan stödhjul? Då man
inte längre behövde flytdynan i
poolen eller en övningskörningsskylt på bilen?
När jag för några år sedan fick
problem med en axel sökte jag
hjälp hos en vän som var utbildad personlig tränare och jobbade
med skolans idrottslag med skadeförebyggning. Planen var att bygga
upp fler muskler runt om skadan
för att skydda och avlasta slitaget.

Magnus Larsson var med och invigde gräsbanorna. Foto: Anders Eriksson, amefoto.se

Det visade sig då att vi hade helt
olika syn på det här med att lyfta
vikter. Min syn var att om jag inte
klarade tio repetitioner med tio
kilo så höll jag mig till tio repetitioner med åtta kilo. Det gjorde
då inte så värst ont, jag slet inte så
mycket på kroppen, men blev ändå
lite svettig och kände mig nöjd för
att jag klarade av övningen. I min
väns värld var denna träning slöseri med tid. Varför skulle kroppen
bygga nya muskler om man inte
visar den att de behövs? Kroppen
behöver ju inte utvecklas om man
inte tänker använda den till mer
än vad man redan gör. Den är inte
dum… Jag fick istället lära mig att
söka efter ”failure”, d.v.s. den punkt
då du inte kan lyfta mer eftersom
musklerna ”tar slut”. Obekvämt
i allra högsta grad, både mentalt
och fysiskt. Men kroppen anpassade sig till behovet och den zon jag
kände mig bekväm i utökades därefter snabbt kilo per kilo.
Vad jag vill återkoppla till är att
vi trivs i våra bekväma zoner och
går ogärna utanför frivilligt. Men
utan utmaningar avstannar utvecklingen av kropp och knopp.
Man håller sig till det jobb man
kan, den omgivning man känner
folk i, den matbutik man hittar i,
de maträtter man kan laga utan
och innan, den träningsform man
känner sig duktig i, den fart man
brukar springa, den telefonmodell
man är van vid, osv. Man gillar inte
förändringar. Givetvis är detta en
generalisering, men jag tror många

kan känna igen sig. Dock är det så
gott som omöjligt att skydda sig
mot förändringar och utmaningar,
eftersom kontakt med andra människor gör att man hela tiden hamnar i nya situationer. Det är dock
inte ofta man hör någon utropa
glädjetjut över omorganisationen
på jobbet eller att man får uppleva
sitt första barns trotsålder. Oftast
ser vi utmaningar som negativt.
Allt detta leder alltså tillbaka till gräsbanorna, tro det eller
ej. Gräsbanorna är nytänk i gammalt format. Alla kan få en ”kick”
av grästennis, vare sig man spelar
på det, klipper gräset eller dömer,
så är det en ny upplevelse och utmaning för de flesta. Personalen i
racketservice har odlat fram gröna fingrar och P-A Lindeborg kan
numera lukta sig till friskt gräs. Så
jag utmanar er att utmana er själva. Lär er spela grästennis, borsta
tänderna med fel hand eller varför
inte låta barnen lära er rocka rockring? Var barnsligt obekväma och
vingliga ett tag. Våga känna på den
stora vikten. Då ger man sig själv
också möjligheten att få komma
till den där härliga känslan när någonting man har jobbat hårt för till
slut mynnar ut i en ”aha”-upplevelse där alla bitar faller på plats.
Eller så får man uppleva ett leende som inte den vassaste stålborste
kan gnugga bort. Eller ståpäls. Vilket som.
Njut av sommaren och era oanvända resurser!
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ordförandeN har ordet

En vår värd att minnas
Mycket har hänt sedan förra numret av Fördel men det
kan väl inte ha undgått någon att vi nu fått våra gräsbanor. Visst är det roligare att sitta hemma och titta på
Wimbeldon nu? Jag hör mig själv säga ”vi har likadana
banor som ni”.

S

jälv har jag spelat fem timmar
på gräsbanorna och det ÄR en
speciell känsla att ”gå på gräs”. Det
blir ett annorlunda spel, ett roligt
spel och framför allt ett oberäkneligt spel. Jag halkar, trillar men alla
gräsfläckar som ska tvättas bort efter matchen vägs upp mot att få slå
en volley och leka att jag är Björn
Borg eller Stefan Edberg. Ta chansen och lek ni också. Det är därför
banorna har byggts!
Tennisskolan för barn hade avslutningsfest den 12 juni och det
var riktigt roligt att se alla barn.
Ett högklassigt arrangemang un-

der ledning av Wille. Ni tränare
är otroligt duktiga på att engagera alla barn med tennislekar, träning och tipspromenader. Det som
ändå imponerar mest på mig är
den tid före eller efter ett pass som
ni lägger på att småprata med barnen. Det är sådana små saker som
skapar trygghet och öppenhet och
bygger en stark klubbkänsla.
Tennisskolan för de något äldre
har också haft avslutningsfest. Tyvärr kunde jag inte vara med vid
detta tillfälle men från säker källa
(min fru) har jag hört att även denna begivenhet var lyckad.

Sven Jonasson har tillsammans
med Fredrik Hansson genomfört
KTK:s första tematiska möte under rubriken ”Tennisen i Centrum”. Vi i styrelsen har tagit till
oss alla goda idéer som framfördes. Det som kom fram vid mötet kommer utgöra input till vårt
andra tematiska möte ”Livet på
Klubben” vilket kommer annonseras på hemsidan och på klubben.
Styrelsens ambition är att årets fyra
tematiska möten skall peka ut en
riktning framåt för KTK och att vi
genom detta kan bygga en solid arbetsplan för de närmaste tre åren.
Med stor glädje kan jag konstatera att KTK klarade sig kvar i rikets högsta serie utomhus. Jag var
och tittade på vår sista match mot
Åhus TK på hemmaplan. Med de
killar vi har i vårt lag presteras riktigt bra tennis. I framtiden ser jag
framför mig fulla läktare när KTK
har hemmamatch, att fler tennis-

vänner tar chansen att se riktigt
fin tennis och heja fram vårt lag.
Kanske går det att göra något evenemang av och kring framtida seriematcher?
Den 3-5 augusti är det dags
för det traditionsenliga utbytet
med KTK’s vänortsklubb i Berlin.
På detta område är jag helt novis
men jag vet att det finns rikligt av
erfarenhet kring denna begivenhet i klubben. För er som är nyfikna på vad det innebär och hur det
går till ta kontakt med Daniel och
Ante. Skulle ni springa på Gert Friberg eller Staffan Zimmerman ute
på klubben så ta chansen att prata
Berlin med dem. Jag gissar att de
tillsammans har en 50 års erfarenhet kring det här.?
Nu stundar sommaren och jag
hoppas den blir fylld av sol, lek,
bad, middagar, grillning, en och
annan bra bok, tillfälle att träffa
nära och kära och så klart en hel
del tennis.
Vi ses på klubben!

Henrik Johnson, ordförande

Henrik Johnson har, liksom Stefan Edberg (bilden),
spelat på Karlskrona tennisklubbs nya gräsbanor.
Foto: Anders Eriksson, amefoto.se

Henrik Johnson, ordförande KTK.

Hög klass när Karlskrona

Alban Mueffels, Holland och
vinnaren Patrik Rosenholm med
bollkallarna efter finalen.

Karlskrona Future för herrar spelades under den första
veckan i maj och det bjöds på högklassig tennis. Prissumma totalt $10.000. Vädrets makter stod oss bi och
det var ganska gassigt sommarväder mest hela veckan.

D

et började bra för junioren
Gustav Hansson, KTK, när han
ställdes mot den svenske kvalspelaren Viktor Stjern i första omgången.
Hansson ledde 5-3 i första set innan
Stjern jagade ikapp och fick till ett
tiebreak. Väl i tiebreak ledde Hansson 5-2, men tappade därefter fem
raka bollar och setet. Båda spelarna
bjöd på mycket bra tennis i första
set och det var många både gamla
och nya medlemmar som hittat ut
till banorna för att heja fram Gustav. Dessvärre hjälpte det inte och i
andra set gled matchen ur händerna på Gustav och det blev en förlust
med 6-7 2-6.
I dubbel blev det ännu tuffare för karlskronaspelarna. Hansson/Dennis Merdan fick endast
med sig tre game mot det mycket starka engelska paret Burton/
Morgan (GBR). Per-Anders Lin-

deborg/Marcus Månsson lyckades
pressa finländarna Nieminen/Sil�lanpaa lite mer, men fick ändock
ge sig med klara 2-6 4-6. Därmed
var samtliga karlskronaspelare ute
ur turneringen.
Första tävling sedan skada

Fjolårets segrare Ervin Eleskovic
spelade sin första internationella
tävling sedan knäskadan i Davis
Cup förra året. I första omgången
slog han ut femteseedade Patrik
Brydolf med 3-6 6-3 6-4 efter en
något famlande start.
Femteseedade Patrik Rosenholm och titelförsvararen Ervin Eleskovic gick båda vidare till
kvartsfinal i singel. Eleskovic efter
ännu en trevande tresetare då han
besegrade britten George Morgan
och Rosenholm efter en klar seger
över dansken Marc Ferrigno.

Holländaren Alban Meuffels
svarade för en skräll när han slog
ut andraseedade chilenaren Hans
Podlipnik-Castillo med 4-6 6-3
6-2. Därmed öppnades lottningen
upp en del på den nedre halvan.
Patrik Rosenholm och Ervin
Eleskovic var de enda svenskarna kvar i Karlskrona Futures inför
torsdagens kvartsfinaler. Eleskovic
ställdes i sin match mot oseedade
holländaren Alban Meuffels. Eleskovic förlorade i två raka mot den
mycket välspelande Meuffels. Den
underhållande matchen slutade
6-4 6-4 till holländaren.
Rosenholm i sin tur hade en
oerhört tuff uppgift, men servade
stabilt och lyckades hålla nerverna i styr i första set då han pressade fram ett tiebreak. Efter vinst
i detta med 8-6 började den hårt
servande fransmannen tappa serven och Rosenholm fick möjlighet
att slå på andraservar och på så sätt
komma in i Olivettis servegames.
Rosenholm bjöd på fantastisk tennis då han spelade till sig en semifinalplats med 7-6 6-1. Rosenholm
ligger just nu rankad trea i Sverige (efter Söderling och Ryderstedt)
och på sin högsta världsranking
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någonsin – 381:a plats.
I semifinalen avancerade Patrik
Rosenholm bekvämt till final, efter
vinst 6-2 6-1 mot Lennert van der
Linden. Rosenholm lät aldrig holländaren komma upp i sin normala spelstandard och imponerade
med sin säkerhet och tempo. Alban Meuffels slog i den andra semifinalen ut belgaren Alexandre
Folie med 6-3 6-2.
I dubbelfinalen vann förstaseedade paret Podlipnik-Castillo
(CHI)/Olivetti (FRA), som slog ut
det brittiska paret Morgan/Burton
med 6-3 7-6.
otrolig start på finalen

Alban Meuffels fick en otrolig
start på finalen i Karlskrona Futures. Det tog lite drygt en halvtimme för holländaren att ta hem
första set med 6-1 och Patrik Rosenholm hade inte mycket att sätta
emot. Men väl i andra set fick Rosenholm möjlighet att jobba sig in
i matchen igen. Både Meuffels och
Rosenholm servade bra och tvingade fram ett tiebreak som slutade
med svensk setvinst efter knappt
en timmes spel. I tredje set kom
Rosenholm igång ordentligt och
Fördel 2.2012

Future avgjordes i maj

Patrik Rosenholm vann Karlskrona Future 2012.

kunde till slut fira sin fjärde titel
och 18 insamlade ATP poäng efter
vinst 1-6 7-6 (7-3) 6-2.
Finalplatsen var nittonårige Alban Meuffels bästa resultat hittills i
karriären, och hans första titel lär
inte vara långt borta. Sedan han
kom in på världsrankingen 2010
har han klättrat stabilt ifrån 1 500
till nuvarande 889:e plats.
Patrik Rosenholm, 24 år, har
även han två fantastiska år bakom
sig, då han har klättrat ifrån runt
1 300 till nuvarande högsta rankingen i karriären: 381. Han ligger just nu som tredje bästa svensk
efter Robin Söderling och Michael
Ryderstedt.

Text: Sophie Alriksson
Foto: Anders Eriksson,
amefoto.se

I dubbelfinalen vann förstaseedade paret (t.h) Olivetti
(FRA)/Podlipnik-Castillo (CHI),
som slog ut det brittiska paret
Morgan/Burton med 6-3 7-6.
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Hermon Mikael dominerade på flicksidan.

Intersport Cup 2012
Under Kristi himmelfärdshelgen spelades den nationella juniortävlingen Intersport Cup i tennis på Karlskrona
Tennisklubbs anläggning på Rosenholm. Cirka 60 deltagare var samlade för att göra upp om titlarna i allt
från tioårsklasser upp till herr- och damklass. Blekinge
tog hem inte mindre än sex stycken klassegrar.

I

P12 gjorde Viktor Andersson,
Karlskrona TK, en riktigt bra
turnering. I första matchen blev
det en riktig holmgång mot Ronnebys duktige Albin Ekenros.
Det slutade med att Viktor räddade tre matchbollar i avgörande tiebreak. Segersiffrorna blev 6-2 4-6
7-6 (8-6) i maratonmatchen. Sedan
fortsatte Viktor vinna sina matcher
med klara siffror och finalen kunde
han stabilt spela hem 6-3 6-3 mot
Lucas Hultman, Värnamo TK.
Simon visade klass

I P14 visade hemmaspelaren Simon Johansson sin klass. I den
första matchen bjöd i och för sig
klubbkompisen Simon Quist på
bra motstånd då han ledde 5-2 i
första set, men sedan förlorade Simon endast tre game fram till finalen. Där besegrade Johansson Simon Ekholm, Kalmar TK, med 2-6

6-2 6-4 efter en bragdvändning.
Hermon dominerade

På flicksidan var det trettonåriga
Hermon Mikael, Karlskrona TK,
nybliven Sverige 5:a på den nya
rankingen i maj, som dominerade
både i F14 och F16. I F14 besegrade hon Växjös Fanny Björklund i
finalen med 6-3 6-3 och i F16-finalen var det Rebecka Fallenkvist,
Åhus TK, som fick se sig besegrad
av Hermon, med 6-4 6-4.
Ronneby TKs Sofie Karlsson,
vann F12-klassen genom att besegra Agnes Jönsson, Alvesta TK,
med 6-2 6-3.
I damsingel fick Ronneby TK
ytterligare en klassvinst genom Ida
Sundås som besegrade KTK:s Veronica Vidarsson med 6-0 6-3.

Text: Sophie Alriksson
Foto: Anders Eriksson,
amefoto.se

Viktor Andersson gjorde en mycket bra turnering.
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Asfalt och Betong AB
010 - 448 67 00

Världsstjärnor invigde
– Absolut Wimbledonklass på banorna,
I ett närmast sagolikt
sommarväder invigdes
gräsbanorna lördagen
den 9 juni. Stefan Edberg
och Magnus Larsson
svarade för stor tennisunderhållning och visade
upp suverän grästennis
för den 300-hövdade
publiken.
– Jag tycker alla medlemmar i
KTK ska känna sig stolta, sa Edberg, som också passade på att berömma anläggningen i sin helhet.
Utebanorna är bland de bästa i
Sverige, menade Edberg. Åtminstone visuellt, tillade Stefan, eftersom han ännu inte känt på gruset.
VIP-lunch inledde

Invigningen inleddes med en VIPlunch på bana två inne i tennishallen och där sponsorer och bidragsgivande medlemmar bjöds
på en utmärkt buffé. Klubbchefen Sophie Alriksson informerade om projektet och att det främsta syftet med gräsbanorna är att
bjuda medlemmar och tillresande
gäster på något speciellt och roligt. Det kan också finnas intresse
från elitspelare att komma på träningsläger inför grästurneringar
på touren.
Under lunchen intervjuade dagens konferencier Peter Kullring

ett antal personer, bl.a. Per-Anders
Lindeborg som har varit initiativtagare och drivande kraft i klub-

ben för att få projektet i hamn.
Med hjälp av kommunen, sponsorer och bidrag från medlemmar
har projektet inte behövt belasta
KTK:s budget med en enda krona,
kunde P-A konstatera.
– Fantastiskt, sa P-A, vi kan nu
ge folk chansen att prova på den
genuinaste formen av tennis.
Underhållande invigning

Under tiden folk satte sig på plats
runt banorna spelade Trumbolaget
och höjde temperaturen ytterligare några snäpp. Stefan Edberg fick
sedan den stora äran att klippa det
blågula bandet och förklara banorna invigda. Ordföranden Henrik
Johnsson passade på att dela ut ett
par särskilda gåvor, dels till Elaine Lindeborg för att hon accep-

terat klubbens lån av maken, dels
till P-A Lindeborg för hans otroliga engagemang och uthållighet i
projektet.
Därefter följde en uppvisning
av högsta kvalitet mellan Stefan
Edberg och Magnus Larsson, där
Edberg var den mest lysande virtuosen. Det bjöds på många härliga dueller där spelarna visade upp
det mesta av vad som kan presteras
med en tennisracket på en gräsbana. Publiken imponerades särskilt
av Edbergs kickserve, kattlika fotarbete och låga tyngpunkt som
fortfarande är hans signum trots
att han närmar sig 50-strecket.
dubbel med stjärnglans

– Jag brukar alltid vinna invigningsmatcher eftersom jag brukar

Stefan Edberg, som fick äran att klippa invignigsbandet.
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KTK:s nya gräsbanor
berömde Stefan Edberg och Magnus Larsson

P-A Lindeborg har varit den drivande kraften bakom förvekligandet av gräsbanorna. Här blir han
uppmärksammad av klubbchefen
Sophie Alriksson med en graverad
platta som ska ligga på gången ner
till gräsbaorna.

Ungefär trehundra personer hade
tagit sig ut till den nya gräsbanorna
på Telenor Arena Rosenholm för att
närvara vid invigningen. Vädergudarna var med och det bjöds på
underhållande tennis.

möte kommunalråden på orten,
sa Larsson. Ska man slå Stefan får
man prestera något extra.
Edberg vann setet med 6-3
och sedan bjöds klubbens juniorer Morgan Johansson och Marcus Månsson in till en avslutande dubbel. Morgan fick Stefan till
partner och Magnus och Marcus
bildade det andra paret. Dubbeln
bjöd också på många spännande
och extatiska dueller och där juniorerna visade att de hängde med
i tempot. Stefan och Morgan vann
till slut med 6-4.

Text: Gert Friberg, med i publiken
Foto: Anders Eriksson,
amefoto.se

Närmast i bild är dubbelparet
för dagen Morgan Johansson
och Stefan Edberg. På andra
sidan nätet befinner sig Marcus
Månsson och Magnus Larsson.
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Rosenholmslägret
2012 års upplaga av Rosenholmslägret hade 55 stycken deltagare. Klubbens duktiga äldre tävlingsspelare
och ledare ställde upp som tränare ledda av Wille. Deltagarna tog sig igenom fem mycket tuffa dagar som
var fyllda med fyra timmars tennis, fys och andra aktiviteter. Det var allt från fotarbetsteknik till stoppbollar
som tränades fliigt av deltagarna, som var mellan åtta och fjorton år.
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NOTERat

Hanna Andersson och Veronica
Vidarsson är med i damlaget.

Utomhusserierna

Gustav Hansson.

Karlskronaspelare
till kvartsfinal

Gustav Hansson, KTK, gick till
kvartsfinal i P18-klassen under
Båstadveckan och det kan i stort
jämföras med ett JSM när det gäller konkurrensen. Gustav vann med
mycket klara siffror i de inledande
två omgångarna, men fick det tuffare mot Daniel Windahl, Båstad.
Gustav vann den matchen med
7-6 6-3. I kvartsfinalen blev Fred
Simonsson, KLTK, för svår och Gustav
fick ge sig med 4-6 4-6. Simonsson
gick sedan till final där Filip Bergevi,
Åhus, vann i en lång tresetsmatch.
Morgan Johansson, KTK, var
förstaseedad i P18-klassen, men
fick tyvärr respass redan i första omgången mot Oskar Forsell,
Båstad, med 6-2 5-7 7-6.

KTK hade för första gången på
länge hade ett damlag i somras och
som vann divison 2 och därmed
går upp i ettan utesäsongen 2013.
Medverkande i laget var Veronica
Vidarsson,
Hanna
Andersson,
Chelsea Unger, Hermon Mikael och
Sophie Alriksson. Laget besegrade
Ljungby och Ronneby samt spelade
oavgjort mot Ödåkra.
Herrarna klarade sig kvar i division
1 efter att i sista matchen mot Åhus
vunnit med 3-1. Det var först i denna
match som laget hade sitt starkaste
manskap med Morgan Johansson,
Gustav Hansson och Marcus
Månsson på plats.
H35-laget kom tvåa bland tre lag i
div 2 och där blev Ljungby slutsegrare.
Mattias Hedefalk, Jörgen Karlsson och
Jesper Pettersson har deltagit i laget.
H45-laget kom tvåa i divisoin 1 som är den högsta serien.
Skanör-Falsterbo blev för svåra. P-A
Lindeborg, Stefan Bengtsson och
Christer Andersson har spelat flertalet matcher.
H65-laget
med
Staffan
Zimmerman och Torsten Hansson
har vunnit division 2 och går därmed
upp ett steg till nästa säsong. På tennisförbundets hemsida är inte serien
helt slutspelad varför det fortfarande
finns viss osäkerhet.

Tennisaffisch med dig själv som motiv

Anders Eriksson, amefoto, har en modell för att kunna erbjuda medlemmarna
affischer/idol-kort på sig själva.
Exempel visas här: www.amefoto.se/privat/affisch.

KTK:s gräsbanor uppladdning inför wimbeldon

Den artonåriga Ellen Allgurin åkte till
sen. Ellen är för närvarande rankad 35a
baka efter en längre skadeperiod.
Uppladdningen skedde på Karlskrona
TKs nyinvigda grästennisbanor.
Ellen är sverigeetta i artonårsklassen och är en stabil medlem i svenska
damlandslaget, Federation Cup, där
hon finns bakom de meriterade stjärnorna Sofia Arvidsson och Johanna
Larsson. Ellen tränas av sin farbror,
Rikard Allgurin, som bland annat har
coachat Kinas stolthet och Franska
Öppna mästarinnan i från 2011, Li Na.
Rikard och Ellen har även ett nära samarbete med svenska coachen Thomas
Högstedt, som i nuläget coachar
världsstjärnan Maria Sharapova.
Till vardags tränar Ellen på Chris
Everts tennisacademy i Boca Raton,
Florida.

Wimbledon för att spela juniorklasi världen bland juniorerna och är till-

Morgan Johansson, Ellen Allgurin,
Lilia Osterloh och Rikard Allgurin.

Massage
Kiropraktik
Redcord
Bodyscanning

Anders Gjertz

Välkommen Mio

Ett tennisintresserat datasnille har
fötts. Det är Mio Willhelmsson som
har kommit till världen.

Vår medlem, tillika hedersledamot,
Anders Gjertz avled den 7 juni i en
ålder av 80 år.
Anders har betytt mycket för KTK
under många år och i nästa nummer
av Fördel kommer det att bli en artikel om hans insatser på och utanför
banan.

www.wellnesscorner.se
Tel 0457 -171 20
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temamöte 1

Tennisen i centrum
Styrelsearbetet i Karlskrona TK 2012 innehåller utöver ordinarie styrelsemöten fyra
temamöten med strategi- och målarbete.

D

et första temamötet hette
”tennisen i centrum”
och hölls en kväll i
april. Vi var 23 medlemmar som träffades för att jobba med
hur vi vill utveckla

tennisen inom klubben. En mix av styrelsemedlemmar,
tränare, tävlingsspelare, motionärer, seniorer och föräldrar
var med på mötet.
Fredrik Hansson
ställde upp och
gjorde ett bra
jobb som moderator för temamötet.
Resultatet från temamötet är nu en bra
källa för styrelsen och
de olika kommittéernas
arbete med att vidareutveckla sina ansvarsområden.
Exempel på områden

att arbeta vidare
med är:
• Engagera mer
ideella krafter
för diverse uppgifter i syfte att
skapa utrymme för
våra tränare
att kunna lägga så
mycket tid
som möjligt på banan med sina
adepter
• Få med fler lag
(alla åldersgrupper) i
seriespel för
att stärka laganda samt
få med fler i
tävlingsspel
• Information
om hur man
hittar rätt bland

tävlingar
• Information
för att underlätta utbyte
och sparring
• Hur behålla
intresset hos
utbildade juniorer när de
blir äldre?
Det kom
också fram
många förslag
som är kopplade
till det vi kommer att behandla på kommande temamöten
- Livet på klubben
- Anläggningen
- Ekonomi
Tack Fredrik
och alla deltagare
som var med och bidrog.

Text: Sven Jonasson, Ordf. Jr-kom.
Foto: Anders Eriksson, amefoto.se

Tintin Ågren är en av alla duktiga juniorer.

JSM
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SEB Next Generation Cup

– Klubbtävlingen – Zontävlingen
K

lubbtävlingen SEB Next Generation Cup (fd. Kalle Anka Cup)
gick av stapeln på Telenor Arena
Karlskrona under söndagen 6 maj.
På plats i arenan fanns 19 tennissugna juniorer.
Juniorerna imponerade under

flera timmars spel och samtliga
ska vara väldigt nöjda med sina insatser.
De som vann flest matcher var:
Mellanboll: William Åkesson
Maxiboll: Emma Radetinac
Vanlig boll: Jonatan Arnlund

Z

ontävlingen spelades i Växjö. I
vår zon deltog Blekinge, Kronoberg, samt delar av Kalmar Län.
Ettan och tvåan i varje klass gick vidare till regionsfinalerna i Ystad. Till
denna tävling gjorde vi gemensam
resa och bodde i hallen. Omkring
25 KTK-spelare deltog.
Tilda till final

Bäst gick det för Tilda Loudd i
11-årsklassen. Tilda gick till final
och kvalificerade sig därmed för
regionslutspelet. I finalen förlorade Tilda en tuff match mot Annie
Heinonen, där matchen fick avgöras i ett matchtiebreak.
Simon spelade bra

Även Simon ”Salta Pinnen” Quist
gjorde en fin cup, där han nådde semifinal efter segrar mot bla Adam
Svensson, Kalmar och Willam Rosengren, Växjö. Till slut blev Växjös
duktigt och lurigt spelande Theo

Lindahl för tuff. I denna klass var
även TinTin Ågren i kvartsfinal.
Övriga KTK-spelare som vann en
match i detta getingbo var Gustav
Wogén och Gustav Juhlin.
I äldsta pojkklassen gick Fabian
Howding till semifinal och visade
återigen att han blivit mycket stabilare och smartare i spelet.
Hermon Mikael fick ett wildcard direkt till regionsfinalerna
i Ystad och behövde således inte
spela i Växjö. Lite tråkigt och man
kan undra vilket syfte wildcarden
har i en sådan här tävling. Hermon
visade dock sin fina klubbkänsla
genom att följa med till Växjö för
att heja på sina kompisar. Chelsea
Unger förlorade sin första match i
denna klass.
I yngsta pojkklassen vann Emil
Quist en match.

Text: Wille & Daniel
Foto: Anders Eriksson,
amefoto.se

Simon ”Salta Pinnen” Quist nådde semifinal efter mycket fint spel.

Lilo_NIGK.indd 1
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detta händer sommaren & hösten 2012
Datum:. .  .  .  .  .  .  . Vad:

För vem:

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).

18–20 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!

12 oktober

Näringslivsmässan

Tennishallen stängd fr.o.m. 10 okotber

13–14 oktober

Slutspel - Wilson Junior Tour

De åtta bästa spelarna i regionen gör upp om slutsegern i 12, 14, 16 och 18 årsklasserna.

20 oktober

Medlemsdag med tävlingar, shoperbjudanden, föreläsning och
presentationer

Alla medlemmar

21–27 juli

– Wilson Junior Tour

– Sommartouren

23–25 november Lotto Cup

Pojkar och flickor 10, 12 och 14

14 december

Julbubbeln

Alla medlemmar bör vara med på denna skoj-turnering!

15 december

Tennisskoletävling

För alla juniorer i tennisskolan

16 december

Sista dagen tennisskolan

28 december

Gentlemen Doubles Woodie Challenge

Speciell inbjudan krävs för deltagande; läktaren är öppen för allmänheten

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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chefstränaren informerar

Spela tennis i sommar
Sommarlovet har börjat
och möjligheterna att
spela tennis är oändliga.
Lediga dagar och gott om
lediga banor, vilka juniorer som är medlemmar får
utnyttja gratis.
• Vid bokning eller spel med föräldrar/annan vuxen betalas halv
planhyra.
• Vi har Sveriges största bollplank,
integrerat med minitennisbanor.
• Vecka 25, 26 och 32 är det sommarkurser.
• Vill du tävla har vi SEB Karlskrona Open 21 – 27 juli, samt massvis
med tävlingar runt om i Sverige.
bra med Mycket träning

Vill man utvecklas och dessutom
ha möjlighet att bli en duktig tävlingsspelare finns inga genvägar,
utan mycket träning och många
matcher är receptet som gör spelförbättringar. Spelar man mer, utvecklas man mer och då blir det
roligare att spela och då vill man
spela ännu mer och utvecklas ännu
mer osv. Prova gärna att komma in
i denna goda cirkel du också.
tips och allsidig träning

Glöm inte tänka på de tips du fått
av dina tränare. Tipsen i sig gör dig
inte bättre, utan det är din förmåga
att ta till dig och träna på dessa saker som är det viktiga.

Gör som Daniel, spela mycket tennis i sommar så blir inte höststarten så trög.

Den allsidiga träningen är förstås också viktig för glädjen, utvecklingen och kroppen. Gör
gärna fler aktiviteter i sommar –
simma, bada, hoppa, spring, sparka boll med mera.
glöm inte anmäl er

Jag vill påminna de som ännu inte

har lämnat besked om höstens träning att anmäla er om ni ska vara
med, alternativt avanmäla er om
ni inte ska vara med. Detta gör
ni enklast via mail tennisskolan@
karlskronatk.com.
Ha en skön fortsättning på
sommaren

Daniel Brodén

information eller frågor,
kontakta tränarna:
Daniel Brodén
daniel@karlskronatk.com
0768-86 71 04
Johan “Wille” Wilhelmsson
wille@karlskronatk.com
0768-86 71 05
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