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Henrik Johnsson

ad sägs om följande väderfakta om sommaren 2012: Karlskrona Futures v.18; SOL! Intersport
Cup v. 20; SOL! Gräsbaneinvigning
v. 23; SOL! SEB Karlskrona Open v.
30; SOL! Berlinutbyte v. 31; SOL!
KM v.33; SOL! Karlskrona International Senior Trophy v. 34; SOL!
Polenläger v. 36; sommaren avslutades såklart med SOL!
Man kan inte som arrangör eller deltagare på KTKs evengemang
under sommaren klaga på sommarvädret. Herregud, vilket flyt vi
har haft. Det är bara att tacka och
ta emot. Höstens väder spelar ju
mindre roll när vi nu befinner oss
inomhus, men för allmänt välmående så är det ju positivt att solen
fortfarande strålar på himlen unHanna Karlsson arbetar i två byar utanför Moshi i Tanzania.
der september månad. Vad som är
mer aktuellt för innesäsongen är
våra nya tränare. Vi har tyvärr fått
ro och en familj bestående av 6-8
säga hej då till Veronica som näst
la till träningen, ta bussen, samåka,
personer har en genomsnittsintar sig ann studier i Malmö och
eller låna en bra ljudbok och helt
komst på 180 SEK i månaden. Den
Fredrik som kommer att studera i
enkelt planera in den extra tiden i
10-11 november arrangerar HanStockholm. Istället hälsar vi Dendagsschema (schema för samtliga
na en välgörenhetsdubbel för tannis Merdan välkommen in i trähemmamatcher finns i vår recepzanianer, volontärer och diplomanarstabben, samt Jonathan Undtion). Kanske stanna en stund exter för att samla ihop pengar till ett
hagen som kommer att hjälpa till
tra i arenan för en kopp kaffe tills
dagis som ska byggas. Vill du vara
både vardagar och helger. Mer om
kaoset har lagt sig utanför, eller
med och stötta Hanna och Minjedetta hittar ni i Daniels rapport.
varför inte komma lite tidigare till
ni Women Group i deras arbete? I
Något ytterligare som påverträningen och se till att få en rikKTKs reception finns möjlighet att
kar höstens träning är våra grantigt bra uppvärmning? Jag hoppas
skänka bollar, lindor, rack och annars inmarsh i hockeyallsvenskan.
de medlemmar som spelar under
nat som behövs för turneringen.
Efter diverse klagomål har jag förberörda dagar och tider kan ha förDet finns även möjlighet att skänstått att om det finns något som
ståelse för situationen och göra det
ka pengar direkt till projektet. Mer
irriterar en tennisspelare mer än
bästa av den. Har någon en bra idé
information finns på minjeniwofelstudsar och motvind så är det
på hur systemet kan bli bättre så är
mengroup.org och på KTKs hematt behöva lägga 10min och 50ni varmt välkomna med förslag.
sida. Vill ni ha direktkontakt med
100m extra på parkering. En förFör att skifta fokus något så
Hanna får ni det enklast via Karlsståerlig frustration kanske, dock
vill jag berätta om en KTK-medkrona Tennisklubbs facebooksvårare löst än vad somlem som befinner sig i Tanzagrupp som vanligt är oerhört aktiv.
liga tror. Överenskomnia: Hanna Karlsson känner
Till sist vill jag nämna att Karlsmelsen med KHK är att
många till ifrån det härkrona Kommun har fått igång en
tennisspelare som ska
liga 1900-talet på klubsatsning på elitidrotten, då det
träna givetvis inte ska
ben och just nu jobbar
bland annat har bildats ett elitibetala parkeringsavgift,
hon inom en organisadrottsråd som har utsett ett Team
men däremot följa tration som heter Minjeni
Karlskrona. Teamet består av 18
fikströmmen och parkera
Women Group. Orelitidrottare som ska representera
där de blir hänvisade. Unganisationen
kommunen och därmed även får
dantag gäller om man ska
arbetar i två
ekonomisk sponsring. Morgan Johämta eller lämna nåbyar utanför
hansson och Gustav Hansson ingon, då man har möjMoshi i Tangår i satsningen och vi är givetvis
lighet att köra in på
zania för att
väldigt stolta över deras framgångframsidan av arereducera fatar, samt glada och positiva till
nan, till rondellen,
tigdom. Bykommunens satsning.
där man kan hämarna Shimbta/lämna och sen
we och Uru
Väl mött i höstens alla härliga
köra ut samma väg.
East
ligger
färger!
Rekommendationer
2 000 m upp
är annars att gå/cyk- Sophie Alriksson. Foto: Amefoto.se på KilimanjaSophie Alriksson
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ordförandeN har ordet

Nu flyttar vi inomhus
Efter en härlig utesäsong
med massor av tennis
har det nu blivit dags att
återigen beträda det något snabbare underlaget
inomhus.

J

ag har en skön känsla i magen
nu när vi lämnar våra grus- och
gräsbanor för i år och det är inte så
konstigt. Tillsammans har vi fått
uppleva en historisk sommar med
invigning av gräsbanorna som blev
en succé, Future och ITF tävling på
högsta nivå med deltagarrekord i
båda tävlingarna. Vårt elitlag lyckades med stor kämpaglöd hålla sig
kvar i högsta serien, här bör nämnas att Dennis Merdan nu träder in
i rollen som lagledare för vårt elitlag. För mig känns det extra roligt
att spelarna i laget nu tar steget att
leda sig själva.
Ytterligare en sak som bör
nämnas är alla initiativ som tas till
att utöka det personliga tennis nätverket i klubben. Ett bra exempel
på detta är damernas dubbeltävlingar som under sommaren har
spelats två gångar på gräs. Den här
typen av arrangemang är enormt
viktiga i strävan att förstärka kulturen i klubben.
SM-medaljer har skördats. Ett
stort grattis till Gustav Hansson
(silver i dubbel), Marcus Månsson och Morgon Johansson (brons
i dubbel), Staffan Zimmerman
(guld i mixed dubbel), Mats Thorell (silver i mixed dubbel).
Det är viktigt att KTK syns i
tennisSverige på alla plan, det är
så vi tillsammans bygger vårt varumärke.
Under hösten kommer arbetet
med våra tematiska möten inten-

sifieras och vi har tre workshops
som skall genomföras, livet på
klubben, anläggningen och ekonomi. Arbetet syftar till att skapa en genomförbar handlingsplan
för de nästkommande tre åren och
genom denna skapa struktur och
tydlighet.
För mig blir det allt viktigare och utmanande att arbeta med
kulturen i klubben varför stor delaktighet i våra tematiska möten
framöver är av vikt. Jag är helt säker på att alla har något att bidra
med i detta arbete så varmt välkommen!
Det är utmanande att driva en
ideell förening år 2012 av det enkla skälet att två världar måste mötas. Många har idag tidsbrist och
vi prioriterat olika. Omgivningens

krav på en förening har förändrats
med tiden och mer och mer professionella erbjudande efterfrågas.
Den professionella världen som
råder mellan t.ex. styrelse och anställda behöver kittas ihop med
den ideella världen. Båda är lika
viktiga men när vi tillsammans
skapar förutsättning för det professionella och ideella att bygga på
varandra händer något unikt – vi
får energi!
Det är KTK:s kultur som är
fundamentet för att detta ska hända. Så ta med er utomhuskänslan
nu när vi flyttar inomhus. Fortsätt arrangera roliga klubbtävlingar, bredda ert tennisnätverk och ha
kul!
Vi ses i hallen!

Henrik Johnson

Henrik Johnson, ordförande KTK.

SEB Karlskrona Open

Vinnaren i elitklassen herrsingel
Viktor Odenbrink, Växjö.

I FD14 segrade Chelsea Unger, KTK, i par med Aina Sundås, Ronneby TK (t.h.). I finalen slog de Alva och Tilda Loudd,
båda KTK, med 7-5, 6-1.

Morgan Johansson, KTK, spelade en av SEB Karlskrona
Opens längsta matcher, men fick i finalen till slut se sig
besegrad av Viktor Odenbrink från Växjö.

I

kvartsfinalen av SEB Karlskrona
Opens elitklass för herrar ställdes
andraseedade Morgan Johansson,
Karlskrona TK, mot klubbkompisen
Marcus Månsson. Johansson hittade träffen och flytet direkt och bjöd
inte in Månsson i matchen. Månssons största vapen, serven, klickade
och när den väl satt hjälpte den föga
på Johansson, som hade fenomenal
bollträff matchen igenom. Matchen
slutade 6-2, 6-1 till Johansson.
I semifinalen ställdes Morgan Johansson mot Johan Beigart,
Växjö TS. Med ett break tog Johansson första set 6-3, varpå
Beigart tog andra set 6-4. I det
tredje och avgörande setet kopp-

lade Beigart greppet med en 4-1
ledning, och Johansson verkade
nere för räkning. Men med enorm
kämpaglöd kom Johansson tillbaka och gick fram till 5-4 ledning
och egen serve. Trots två matchbollar emot sig lyckades Beigart
bryta Johanssons serve och utjämnade till 5-5. Efter att Johansson
brytit tillbaka Beigarts serve blev
det ett rafflande tolfte game där
Morgan Johansson till slut drog
längsta strået. Efter tre och en halv
timmes spel stod Johansson som
segrare med siffrorna 6-3, 4-6, 7-5.
Tajt mellan matcherna

Tio minuter efter semifinalen spat-

serade Morgan Johansson återigen
ut på banan, nu för dubbel, i par
med Marcus Månsson. Dagens
tredje match för Johansson. Det
blev en betydligt snabbare match,
med vinst 6-3, 6-1 över Anton
Åkesson/Simon Andersson, Ystad
TK.
Tunga finalförluster

Det blev två tunga finalförluster
för Morgan Johansson i SEB Karlskrona Open. Dagen inleddes med
herrsingelfinalen i elitklassen. På
andra sidan nätet stod förstaseedade Viktor Odenbrink ifrån Växjö
TS, som avancerade till final genom en 6-2, 6-1 vinst över Martin
Persson, Saltsjö-Duvnäs.
Första set blev jämnt och fick
avgöras i tiebreak, där Morgan
lyckades dra det längsta stået. Därefter tog dock Viktor komandot
och spelade till sig vinsten med
6-1, 6-2.

Asfalt och Betong AB
010 - 448 67 00
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En halvtimme efter att elitklassen avslutades var det dags för final i herrdubbel för Morgan Johansson/Marcus Månsson, där de
ställdes mot Markus Schultz/Philip Cassel. Även här blev ett tiebreak avgörande för första set,
som gick till Johansson/Månsson.
I andra set hade Johansson/Månsson 4-1 innan Schultz/Cassel började kämpa sig in i matchen igen.
Även andra set gick till slut till ett
tiebreak; denna gången slutade det
i Schultz/Cassels favör. Tredje och
avgörande set avgjordes i ett s.k.
supertiebreak; först till 10 poäng.
Här tog Schultz/Cassel greppet om
matchen och kunde ta hem segern
med 10-4.
Övriga juniorklasser

I PD14 segrade Karlskronas Simon
Johansson, i par med Simon Ekholm.
I PD12 blev det en mycket fin

Fördel 3.2012

avgjordes i solsken

PD12-finalister SEB Karlskrona Open.
Martin Hansson och Viktor Andersson.

seger för karlskronaparet Martin
Hansson och Viktor Andersson.
De finalslog Axel Sperling och Albin Ekenros, Ronneby TK, med
1-6, 6-4, 10-4.
I FD14 segrade Chelsea Unger,
KTK, i par med Aina Sundås, Roneby TK. I finalen slog de Alva och
Tilda Loudd, båda KTK, med 7-5,
6-1.

I FS14 fick Chelsea Unger,
KTK, ge sig i en mycket tuff final
mot Sofia Karlsson, Växjö TS, med
7-5, 6-1.
Herrar, damer och motion

Efter en rafflande semifinal mot
Keith Fransson, Saltsjöbadens TK,
gick Mattias Hedefalk, Karlskrona
TK, till final i H35.

Semifinalen slutade 7-5, 7-5 till
Hedefalk. Hedefalk finalslog sedan
Jonas Hämmälainen, Vimmerby TK.
I DS motion vann Monika Alriksson medan Annette Birgerson
kom tvåa och Agenta Kulenovic
trea.
I HS motion fick den unga Gustav Wogén ge sig mot en seg brandman, vid namn Paul Birgerson.

Martin Hansson. Foto:Amefoto.se

I H45 gjorde Michael Knutas,
Järfälla, ett tappert försök att rå på
vitargomannen Stefan Bengtsson.
Bengtsson, KTK, avgick dock som
segrare med 6-2, 4-6, 6-4.
Stort grattis till alla segrare och
deltagare!

Text: Sophie Alrikson
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Gustav
Precis som i inomhus JSM
18 i våras hade Karlskrona
Tennisklubb tre spelare
representerade i semifinalerna i utomhus JSM 18
i Skummeslöv. Den här
gången kom samtliga placeringar i dubbelklassen.

K

Gustav Hansson tog dubbelsilver i JSM i Skummeslöv. Foto: Amefoto.se

6						w w w. k a r l s k r o n a t k . c o m 

vartsfinalerna i PD18 blev nervösa för karlskronacoachen Daniel Brodén då Morgan Johansson
i par med klubbkompisen Marcus
Månsson tog sig vidare till semifinal
med endast två bollars marginal mot
William Baan/Filip Karlsson, Ullevi
TK (regerande inomhusmästare).
På den andra banan tog sig KTK:s
Gustav Hansson, i par med Georg
Lundkvist, Lidköpings TK, vidare
till semifinal med endast tre bollars marginal mot Magnus Bröms,
Falu TK/Christoffer Solberg, Näsbyparks TK.
I semifinalen ställdes därefter
paren mot varandra och där var
det Hansson/Lindkvist som drog
det längsta strået och vann med
siffrorna 6-3 7-5. I finalen ställdes
de mot det förstaseedade paret Filip Bergevi, Fair Play TK/Fred Simonsson, KLTK. Här blev det tyvärr förlust med 4-6 2-6.
I singelklassen var Morgan Johansson förstaseedad men fick
tyvärr ge sig i andra omgången
mot Eric Bonfré, Ullevi TK. Gustav Hansson tog sig till kvartsfinal,
men fick där respass mot Christoffer Solberg med jämna 5-7 5-7.

Fördel 3.2012

tog dubbelsilver i JSM

Morgan Johansson.
Foto: Amefoto.se

FLer JSM-deltagare

Även JSM 14 spelades i Skummeslöv och de KTK juniorer som deltog var Chelsea Unger, Hermon
Mikael, Fabian Howding, Gustav
Wogén, Pasha Geiwald, Simon Johansson och Simon Quist.
I Båstad spelades samtidigt
JSM 12, där KTK representerades
av Emil Quist, Martin Hansson,
Simon Birgerson, Viktor Andersson och Tilda Loudd. Bäst gick det
där för Tilda Loudd som tog sig till
tredje omgången i singel där dessvärre Lisa Mazelius, Ullevi TK,
blev för svår.

Marcus Månsson (bilden) kämpade tillsammans med Morgan Johansson i dubbel. Foto: Amefoto.se
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Många deltagare på
– KTK-ungdomarna tyckte besöket var mycket lyckat
Under den första helgen i augusti ägde det traditionella årliga vänutbytet rum mellan KTK och TC-Grün
Weiss i Berlin för 46:e gången. Tack vare Daniel Brodéns
idoga arbete i de sociala medierna blev det till slut 45
deltagare från KTK som anmälde sig till evenemanget
varav 32 för första gången. Fantastiskt bra!

U

nder den senaste tioårsperioden har det funnits en oro för
att klubbutbytet skulle ebba ut och
upphöra eftersom det inte har funnits något märkbart intresse bland
ungdomarna att hänga på, men det
blev det ändring på i år. Daniels
kommunikation på Facebook och på
arenan gav resultat och inte mindre

än 18 medlemmar under 25 år blev
intresserade av att följa med.
Klubbchefen Sophie Alriksson hade täta kontakter med TC
G-W ansvariga organisatör Darlene Pohl under de sista veckorna
för att ordna med privata boenden
och för programläggning. Tyskarna blev säkerligen något chockade
av det plötsliga, enorma intresset
men löste logistiken på ett bra sätt.
Det startade med ett drygt tjugotal intresserade och slutade med
det dubbla.
Flertalet svenskar åkte med den
sedvanliga nattfärjan till Rostock
för vidare bilfärd till Berlin på
morgonen, men det fanns andra
som kom direkt från Danmark och
som t.o.m. redan fanns på plats.
Det blev ett hjärtligt mottagan-

de på klubben av flera gamla och
nya bekanta och vi bjöds på förstärkt fika. På förmiddagen började det regna varför det blev god tid
för inkvartering och besök i centrum för de som var nyfikna på att
se några av sevärdheterna och affärerna. Darlene delade ut kuvert
med helgens matbiljetter och en
karta över centrum.
Spansk afton

Senare på eftermiddagen klarnade det upp och det blev möjligt att
spela på de fina grusbanorna och
så småningom startade också den
lagturnering som var annonserad.
Svenskar och tyskar delades in i
mixade fyrmannalag där den sammanlagda åldern skulle vara minst
132 år. Vi spelade ett set till åtta.
Tävlingen var ganska omfattande
med många lag och skulle färdigspelas först på lördagen.
Fredagskvällen hade temat
”spansk afton” och damerna kom
med en blomma i håret. Vi satt utomhus hela kvällen och bjöds på
buffé och spansk musik. Ordförande Stefan Lang hälsade oss välkomna och hoppades att vi skulle
få en fin helg tillsammans.
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Sommarvädret kom - äntligen

Lördagen bjöd på ett strålande sommarväder. Trettio grader
varmt, knappast någon vind och
hög luftfuktighet. Det blev lagmatcher hela dagen från klockan nio
till arton på kvällen. Vi som var
anmälda till tävlingen höll till på
klubben hela dagen. Andra hade
chans att åka på diverse utflykter.
Det fanns många roliga matcher
att titta på och orkade man inte sitta ute i solen kunde man gå in och
följa OS i klubbhuset.
På kvällen bjöds det på grillparty och diskotek. Värmen höll i sig
och regnet höll sig borta varför vi
kunde sitta ute också denna afton.
De tyska korvarna, karrén och revbensspjällen smakade utmärkt och
den tyska ölen är weltklasse. Det
minglades, dansades och planerades för framtiden.
Lang höll tal och tog utmaningen att samla ihop en stor,
mixad delegation till nästa års utbyte i Karlskrona. Sophie tackade
klubben för den stora gästfriheten och bjöd in till vårt 90-årsjubileum nästa sommar. Med mycket
stor sannolikhet kommer tidpunkten för vänklubbsutbytet och jubiFördel 3.2012

Det var ett
glatt utbyte mellan
tennisintresserade
den 46:e
gången.

vänklubbsutbytet

leumsfestligheterna att ligga i juni
med tanke på andra arrangemang,
informerade Sophie om i sitt anförande. Hon överlämnade slutligen att bildcollage på canvas från
invigningen av gräsbanorna, format av Anders Eriksson, och det
är alldeles uppenbart att tyskarna
är väldigt sugna på att provspela
våra fina gräsbanor, bland mycket
annat.

35-laget åter samlat

Ett roligt inslag var det dåtida H35laget i Regionalliga som hade återsamlats fulltaligt och där P-A Lindeborg och Mikael Nornholm var
två av spelarna för ca 10 år sedan.
Efter midnatt fyllde dessutom P-A
år varför det fanns ytterligare en
anledning att fira. Det ryktas om
att de sista gästerna drog sig tillbaka först vid tretiden på natten.

Vi samlades på klubben på
söndagsförmiddagen för att säga
adjö och tacka för besöket. Sedan
bar det iväg till Rostock i ett riktigt ruskväder. Mycket regn och
ovanligt mycket trafik på autobahn. Alla kom till färjeläget utan
incidenter och kunde vila ut, spela
kort m.m. på färjan under den ca
sex timmar långa överfarten.
Stort tack till Sophie och Daniel

som lagt ner ett jättejobb i förberedelsearbetet och som höll ihop
vår stora grupp på ett bra sätt. Man
kan också åter konstatera att KTK
har exemplariska ungdomar som
gör fin PR för klubben.

Text: Gert Friberg,
Veteranresenär

Fördel 3.2012					w w w. k a r l s k r o n a t k . c o m 9

Karlskrona International Senior Trophy
Den andra upplagan av
Karlskrona International
Senior Trophy genomfördes i slutet av augusti.
Det blev ett ökat deltagarantal, mer än dubbelt
så många damer som
var med, samt fler länder
representerade jämfört
med 2011. Det blev även
tre internationella titlar
till karlskronaspelare.

E

xtra roligt var också att många
av deltagarna ifrån föregående
år återkom och några utav dem
kunde ta hem sin andra raka titel
i Karlskrona.
En av dessa var hemmaspelaren
Mattias Lundgren som försvarade
sin titel i MS35/40, trots försök av
klubbkompisen Mattias Hedefalk
att sätta käppar i hjulet. Lundgren
kunde dock relativt ohotat plocka
hem sin andra titel med vinst 6-0
6-0 efter en bländande uppvisning.

Fr. v. Mattias Hedefalk, Dennis Merdan och Mattias Lundgren. Lundgren som försvarade fjolårets titel.

I MS 50/55 kunde dock inte
Per-Anders Lindeborg försvara sin
titel, då han efter över tre timmars
kamp mot nyblivne Sverigemästaren Anders Fransson fick ge sig i
en rafflande final.
Desto bättre gick det för klubbkompisen Stefan Bengtsson som

tog sin allra första internationella titel genom vinst över Peter
Bengtsson i MS45 finalen med 6-1
3-6 6-1.
Dubbla segrar

I MD35 blev det ännu en finalvinst för Mattias Lundgren, där

han tillsammans med Kent Olsson
besegrade Anders Fransson/Åke
Svensson med 6-3 3-6 10-6.
Finalplatser blev det för Karlskronaspelarna Monika Alriksson
i WS50/55 samt för Jesper Petersson, i par med Tatjana Stukova,
LTU, i mixeddubbel.

Drömmar och framtidstro
– värt att satsa på
Våra barn och ungdomar lär oss att drömmar och framtidstro är något självklart. Därför är vi med och sponsrar olika
ungdomsverksamheter runt om i länet. Vi agerar i alla kommuner i Blekinge och inom vitt skilda områden – från idrott
till kultur.
Att få vara med och bidra till att barnens drömmar kan bli
verklighet, är något vi är mycket stolta över.
”Drömmarna är livets vingar. De hjälper oss människor att
komma lite längre och att flyga lite högre. Själv tänker jag
aldrig sluta drömma – jag vill fortfarande bli fotbollsproffs!”

Leif Naurin, VD Länsförsäkringar Blekinge

www.lfblekinge.se
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NOTERat

Tilda Loudd vann i Helsingborg

Karlskrona Tennisklubbs Tilda Loudd deltog i Öresundsveckan, Helsingborg,
och vann FS 11 efter fem matchvinster. I poolspelet besegrade Tilda först Sissi
Schmidt Axelsson, Malmö Bellevue TK, 6-2 6-1 och sedan Felicia Ekdahl, IS
Ödåkra TK, med 6-0 4-6 10-1 (avgörande supertiebreak).
I slutspelet fortsatte Tilda sitt övertygande och varierande baslinjespel, där
hon ofta avslutade bollarna med korta vinklade krossbollar eller med hårda
in-sideout forehands. I kvartsfinalen fick hon en bekväm match mot Josefin
Norlander, Smedslätten TK, där Josefin tvingades bryta pga. av fotskada vid
ställningen 6-0 3-0. Likaså i semifinalen dominerade Tilda mot Greta Walin,
Helsingborgs TK. Vinst igen med 6-1 6-0.
I finalen fick Tilda möta duktiga Frida Bostrand, Fair Play TK. Tilda har tidigare i sommar mött henne och förlorat i en hård match. Frida startade oerhört
starkt och vann första set med klara 6-2, men i andra vaknade Tilda till och
höjde sin spelstandard ytterligare. Andra set var jämt in i det sista men Tilda
drog det längsta strået och vann detta med 6-4. Matchen fick då avgöras i ett
supertiebrake, först till 10 poäng. Vid ledning 9-4 för Tilda började Frida knappa
in, men vid ställningen 9-6 slog Frida ett dubbelfel och därmed stod Tilda som
segrare i FS 11.

KTk har blivit utsedd till JSM arrangör 2013

Svenska Tennisförbundet har nyligen utsett Karlskrona Tennisklubb som JSM
arrangör 2013. KTK får ta hand om 14- och 18-årsklasserna som kommer att
spelas mellan den 9–18 augusti. Växjö TS kommer att stå som värd för 12- och
16-åringarna. Detta betyder att Gustav Hansson och Marcus Månsson får spela
sitt sista JSM på hemmaplan samt att även spelare som Hermon Mikael, Simon
Quist, Simon Johansson och Gustav Wogén får fördel av hemmaplan i 14-årsklassen. Karlskrona Tennisklubb arrangerade senast ett JSM 2010.

Brodén fick Gunnar Rylanders hederspris

Mellan lördagens slutspel i Swedish Open i Båstad fick Daniel Brodén beträda
centercourten för att ta emot Gunnar Rylanders hederspris. Priset har delats
ut i fem år av Rylander,
Catellas grundare, till ungdomsledare som har betytt
mycket för svensk tennis.
Juryns motivering löd:
”Gunnar Rylanders hederspris till årets ungdomsledare i tennis går till Daniel
Brodén, Karlskrona TK.
Daniel har utan prestige
och med ödmjukhet skapat en levande klubb för
ung som gammal, elit som
bredd. Han är en entusiastisk ledare och förebild som
ägnar mycket tid åt klubbens ungdomar såväl på
Daniel fick hederspris enligt notis. Sven Jonassom utanför banan och tar
son (ordf. jr-kom) överlämnade en blomma vid
sin sociala uppgift i klub- tårtkalaset.
ben på stort allvar, men
samtidigt med glimten i ögat. Daniel har direkt bidragit till att Karlskrona TK
har fått fram några av Sveriges bästa juniorer de senaste åren.”
Daniel fick förutom äran och hedern ta med sig 50 000 kr hem till Karlskrona
Tennisklubb som kommer att användas inom juniorverksamheten.

Set och hört

Ifrån Karlskrona International Senior Trophy:
Peter Bengtsson i finalen i MS45 mot Stefan Bengtsson då han lägger en
backhand i nät: "Hur kan man som tennisspelare vara så otroligt korkad att
man slår i nät?! Hela himlen är ju ledig!!"
Samma Bengtsson gav sin syn på en diskussion gällandes en eller två händer i backhanden: "Gud måste ha skapat två händer av någon anledning."
Martin Hansson frågar Veronica Vidarsson (nyss fyllda 20 år):
- Fanns det bilar när du var liten?
Alexander Leijonhielm frågar Veronica under Kalmartävlingen:
- När är nästa match som du inte ska spela?

Foto: Amefoto.se

Lindeborg tvåa i grade 2 turneringen i Holland

P-A Lindeborg laddade upp inför årets hemmaturnering för veteraner
genom att spela en grade 2 turnering, Arnolduspark Dutch Open Seniors
Championships, i Holland. Lindeborg gick in som förstaseedad i turneringen
och tog sig till final genom vinst över Leonardus Jansen (NED), 6-0 6-1, Peter
Schreckenberg (GER), 6-0 6-2 och Willy Weyel (GER) [3], 4-6 7-6 7-6. I finalen tog
det dock stopp mot andraseedade Frank Jansen (NED) med 6-3 3-6 7-6.

Massage
Kiropraktik
Redcord
Bodyscanning

Martin och Alexander diskuterar varifrån choklad kommer. Alexander hävdar
att choklad kommer från nötter, men då utbrister Martin:
- Nej, nej, choklad kommer från Schweiz!
– Neeej, jag halkade i luften! Skrek Brodén efter att ha missat ett upplagt volleyläge. Efter matchen förklarade Daniel att ha egentligen menade att han fastnade i luften. Tack, Daniel, då förstår man precis ……
– Neeej, jag har tappat min backhandvolley! Glömde jag den hos dig, Andreas?
frågade Brodén sin tyske värd under Berlinbesökets mixedtävling.

www.wellnesscorner.se
Tel 0457 -171 20
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Klubbmästerskap 2012
Helgen den 17:e – 19:e
augusti avgjordes årets
utomhus KM. Som vanligt
var det ett glatt gäng tennisspelare som spelade
många, långa och intressanta matcher.

I

HS klassen kördes ett gruppspel
mellan Anders Alriksson, Jesper
Petersson och Dennis Merdan där
alla mötte alla. Här var det inga överraskningar och Dennis vann båda
matcherna klart.
I DS möttes Sophie Alriksson
och Veronica Vidarsson i en härlig
final. Sophie drog det längsta strået
och vann med 6-1 6-4.
Klassen med flest deltagare var HS Motion där vi körde
igång redan på fredagen. Här var
det många intressanta och rafflande matcher. I finalen möttes de
ständigt återkommande spelarna
Andreas Carlberg och Paul Birgersson. Andreas Carlberg vann finalen med 6-4 6-2.
Andreas Carlberg var även
med i HD Motionsklassen med sin

Generationsdubbel. Fr.v. Sophie och Anders Alriksson med nyblivna klubbmästarna Paul och Simon Birgersson.

partner Johan Wahlöf där de gick
fram till final. För finalmotståndet
stod Ante Dunér och Pontus Howding. Även i dubbeln drog Andreas
det längsta strået. Andreas och Jo-

Sophie Alriksson blev klubbmästare, Veronica Vidarsson kom tvåa.

han vann finalen med 6-0 6-3.
Även damerna i motionsklassen hade samlat ihop ett glatt gäng.
Där var det fem spelare som körde
ett poolspel. Efter lördagens hårda
matcher blev det två avhopp inför
söndagens avslutande matcher. Efter söndagens matcher stod Monika
Alriksson som obesegrad mästare.
I den underhållande Generationsdubbelklassen kördes ett
gruppspel med tre par. Efter ett
par hårda matcher stod Paul och
Simon Birgersson som mästare.
Då KM krockade med andra
tävlingar för några av juniorerna
blev det lite manfall här. Bland annat fick en duktig och hårt kämpande Elsa Petersson spela mot
grabbarna och det gjorde hon
mycket bra! Vi körde poolspel där
vi hade två grupper med fyra spelare i varje grupp. 1:an och 2:an
från varje grupp gick vidare till

Segrare i utomhus KM 2012
HS: Dennis Merdan
DS: Sophie Alriksson
HS Motion: Andreas Carlberg
DS Motion: Monika Alriksson
HD Motion: Andreas Carlberg o Johan Wahllöf
Generationsdubbel: Paul o Simon Birgersson
Junior: Martin Hansson
slutspel. I en mycket lång och seg
final möttes Martin Hansson och
Simon Birgersson. Till slut kunde
Martin Hansson vinna med 3-6
6-4 6-4.
Det var härligt att se så många
spelare kämpa och ha så roligt. Ett
stort grattis till alla KM-mästare
önskar tävlingsledningen: Jörgen
Karlsson och Monika Alriksson.

Text: Jörgen Karlsson
Tävlingsledare

Fr. v. Jesper Pettersson med 2012 års klubbmästare Dennis Merdan.
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detta händer på klubben hösten 2012
Datum:. .  .  .  .  .  .  . Vad:

För vem:

29 september

Lördagsextas, kl 11-13
Knatteserien, kl 13-16

För alla juniorer som spelar med hård boll.
En tävling för de yngre i tennisskolan.

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

Alla medlemmar, med tävlingar, shoperbjudanden, föreläsning och presentationer

10 november

Knatteserien, kl 11-14

En tävling för de yngre i tennisskolan.

17 november

Lördagsextas, kl 14-17

För alla juniorer som spelar med hård boll.

23–25 november Lotto Cup

Pojkar och flickor 10, 12 och 14

8 december

Lördagsextas, kl 11-14

För alla juniorer som spelar med hård boll.

14 december

Juldubbeln

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

Jörgen Karlsson svara på fyra snabba:

FYRA ”snabba”
1. Varför spelar du tennis och
hur länge har du spelat?

1. Jag har spelat i 2,5–3 år. Jag började med ”Stegen”.
Jag fastnade för det, det är som en drog.

2. Hur ofta spelar du?

2. Jag spelar ungefär tre gånger i veckan.

3.Vad är ditt mål med tennisen?

3. Målet är att bli så bra som möjligt. Förbättra mitt spel
och ha roligt samtidigt. Rosenholm är en trevlig mötesplats. Jag får energi när jag är här.

4. Har du någon förebild?

4. Min förebild är Mats Wilander.
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chefstränaren informerar

Schemapusslandet klart
Inomhussäsongen har precis startat och efter ett idogt
pusslande med träningsschemat, där vi efter bästa
förmåga försökt ta hänsyn till ålder, spelstandard,
skoltider, andra idrotter osv, kan vi tränare nu känna
oss tillfreds med höstens upplägg.

I

tränarstaben har tyvärr Veronica
”Jämshög” Vidarsson lämnat oss
för studier i Malmö. Även Fredrik
”Swante” Swahn har kastat in handduken för att förkovra sitt idrottsledarskap genom studier på Bosön.
Stort tack till er båda, ni har gjort
mycket för klubben och vi hoppas
få tillbaka er inom en inte alltför
avlägsen framtid.
Nya tränare är Dennis Merdan,
som anställts på halvtid fram till jul
och Jonathan Undhagen som timanställts. Även Pontus Andersson
förstärker på söndagarna. Detta är
vi mycket glada för och hoppas ni
ska trivas som tränare i KTK.
Tennisskolan

Vi ligger på ungefär samma antal i
Tennisskolan som förra terminen,
dvs. drygt 400 deltagare. Ungefär
75% är barn och ungdomar, övriga
vuxna. Ungefär var femte deltagare
tränar mer än en timme i veckan
och 28 stycken är med i tävlingsgrupp och tränar därmed minst
tre timmar i veckan, samt fysträning på tisdagar.
Fler som vill träna två timmar i
veckan är välkomna att höra av sig
till någon av oss tränare. Så fort vi
har plats i lämplig grupp blir man
inplacerad. Tränar man mer så ut-

vecklas man snabbare och då man
känner att man utvecklas blir det
ofta roligare, vilket bidrar till att
man utvecklas ännu mer. Det är
självklart också bra att träna på
egen hand. Juniorer som är medlemmar i klubben spelar gratis på
obokade banor (gäller ej vid spel
med vuxen) och betalar endast
halva medlemspriset när man bokar bana (gäller även vid spel med
förälder eller annan vuxen).
Vill man träna mer och deltaga i tävlingsgrupp kan man anmäla sitt intresse till oss tränare. För
att bli uttagen krävs bland annat
att man börjat tävla, även i tävlingar utanför klubben. Utöver detta
behöver man visa ett stort intresse,
och en vilja att satsa på tennis.
Svårare boll

”Mitt barn behöver en svårare boll
för att utvecklas bättre”.
Detta påstående får vi tränare
höra titt som tätt. Jag vill återigen
poängtera att man utvecklas inte
bättre av en hårdare boll, oftast får
man en sämre utveckling än om
man spelar med en mjukare boll.
Detta beror på att teknikutvecklingen hämmas, det blir mindre
antal slag som går över nät och in
i banan, det taktiska sinnet utveck-

Daniel omgiven av sina adepter i tennisskolan på inomhusbanorna.

las inte optimalt m.m.
I allt fler länder förbjuds hårda
bollar till yngre spelare och i Sverige, liksom i de flesta andra länder, är det obligatoriskt att använda maxibollar för 10 år och yngre.
I Tennisskolan använder vi fyra
olika slags bollar och de är:
- Skumgummiboll, ca 75% långsammare än en vanlig boll.
- Mellanboll (även kallad midiboll), 50% långsammare än vanlig
boll. Ofta tvåfärgad.
- Maxiboll, 25% långsammare än
vanlig boll. Oftast en röd eller grön
prick på bollen.
KOlla på hemsidan

Jag vill uppmana alla att hålla koll
på hemsidan med jämna mellanrum. Där lägger vi successivt ut information om saker som händer i

höst. Vi kommer bla att anordna
Knatteserien ett par gånger, detta är en tävling som är för de som
är ca 5-11 år och spelar med mini,
mellan eller maxibollar. För de lite
äldre juniorerna kommer vi att ha
matchträning kallad lördagsextas.
Enorm ära

Slutligen vill jag rikta ett stort tack
till Gunnar Rylander för att jag
fick den enorma äran att motta
hans hederspris. Jag upplevde en
magisk stund på Båstads Centercourt…
Priset på 50 000 kr kommer att
gå till projekt inom klubbens ungdomsverksamhet. Hittills har vi
haft ett mycket lyckat Polenläger
och mer kommer.
Väl mött i höst

Daniel Brodén
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