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Jag undrar vid vilken ålder tiden 
börjar gå fortare. Har ni någonsin 

funderat över det? När man var liten 
gick ju tiden så otroligt långsamt, 
speciellt på julafton. Man längtade 
så efter att den där långa middagen 
med släkten skulle ta slut så att man 
fick ge sig på paketen istället. Visst 
borde väl de vuxna kunna äta lite 
snabbare? De hade ju både större 
tänder och större munnar.

Idag känns det som att tiden 
rullar på fortare och fortare för 
varje vecka som passerar, julen är 
knappt slut förrän gruset ska väl-
tas och sommarens läger ska an-
nonseras. Men hösten har fak-
tiskt varit rätt ”långsam” ändå, i 
jämförelse. Den har gett tid till 
lite reflektion efter en hektisk 
vår- och sommarsäsong 
och framtiden ser rik-
tigt spännande ut efter 
det gedigna arbete som 
medlemmar, anställda 
och styrelse har lagt ner 
på att få fram en hand-
lingsplan för de nästkom-
mande tre åren. Handlings-
planen kommer att bli ett 
utmärkt verktyg för att 
tydliggöra för alla 
vart vi är på väg, 
speciellt eftersom 
alla medlemmar 
har haft möjlig-
het att påverka den. 
Alla inblandade har 
varit rörande överens 
om att verksamheten 
i nuläget behöver konsolideras för 
att kunna ha möjlighet att växa yt-
terligare framöver. Sakta men sä-
kert börjar redan pusselbitar falla 
på plats i kärnan av verksamheten 
och det är en mycket inspirerande 

process att jobba med.
Som vanligt kommer det att 

bjudas på några nya, härliga ar-
rangemang nästa år. Visserligen 
tappar vi lag EM-kvalet på grund 
av Melodifestivalen, men istället 
får vi på hemmaplan njuta av Ten-
nis Syds satsning på ett Lag RM för 
15-18 åringar. En kul nysatsning 
som jag hoppas många tonåringar 
tar tillfälle att spela i. 

Efter tredje upplagan av Karls-
krona Futures med fantastisk 
världstennis på våra egna banor 
slår vi sedan till med ett 90-års-
jubileum i samband med att våra 
vänner ifrån tyska T.C. Grün-
Weiss Nikolassee kommer på be-
sök. Så boka in den 28-30 juni i 
era kalendrar redan nu! Tyskarna 

har lovat att slå vårt deltagar-
rekord från i år, så det gäller 

ju att vi nu kan få ihop ett 
ännu större gäng när vi 
är på hemmaplan, eller 

hur?! Anmäl er gärnare-
dan innan Daniel behöver 

dra igång en hypad 
pr-kamp anj 
som ger städ-
p e r s o n a l e n 
nippran med 
alla lappar i 
toalettutrym-
men, duschar, 
tak, på golv, 
stängsel, bi-
lar, ja, ni fat-
tar principen. 
Ni kommer 

bara ångra er om ni inte är med, så 
det är lika bra att ge upp för grupp-
trycket redan från början.

I augusti månad är det sedan 
åter dags att arrangera JSM på 
hemmaplan, denna gång för 14- 

och 18-åringar. Förra gången fick 
vi väldigt fin kritik för vårt ar-
rangemang och givetvis hoppas 
vi på att överträffa förväntningar-
na även 2013. Boka därför in se-
mestern ute på Rosenholm v. 33 så 
kavlar vi upp ärmarna och jobbar 
ihop med detta jättearrangemang. 
Vi behöver ju även se till att våra 
spelare som deltar verkligen kän-
ner av fördelarna med hemmaplan 
och hemmapublik, eller hur!?

Glädjande nyheter inför 2013 
är också att vår internationella ve-
terantävling har blivit uppgrade-
rad till en grade 3 tävling. Att sti-
ga i graden är nödvändigt för att 
dra till oss fler spelare och för att 
få turneringen att växa i omfatt-
ning på alla håll. Så till alla klubb-
veteraner som har kunnat kamma 
hem ”enkla” världsrankingpoäng 
på hemmaplan vill jag bara höja 
ett varningens finger – dags att öka 
träningsdosen!

Vi har med andra ord mycket 
att se fram emot under 2013, inte 
minst en hel säsong med två gräs-
banor i bruk – vem ser inte fram 
emot det!? 

Men först handlar det om 
Juldubbel, Jesus och krubban, 
Kalle Anka & hans vänner, Allan 
Svensson, Damernas Mellandub-
bel, Gentlemen Doubles Woodie 
Challenge, Idrottsgalan, bubbel 
och knallpulver. Så njut i fulla drag 
av högtidsstunderna som kommer, 
med all extra ledighet med familj, 
släkt och vänner. 

Och glöm gärna bort tiden, för 
den finns ju inte egentligen. Eller 
hur var det nu?

Glöggvarma julhälsningar
Sophie

Glada vinnare i knattecupen och klubbens framtid.



ordföranden har ordet

Året går mot sitt slut

Henrik Johnson, ordförande KTK. Foto: Amefoto.se

För snart ett år sedan sa Gert Friberg; ”det är en ära 
att företräda KTK och dess 1.000 tennisspelare!” Jag 
erkände redan i Fördel 1 2012 att Gert hade rätt. 

Det är en ära och en förmån att 
företräda KTK men inte bara 

dess spelare utan även dess personal. 
Med Sophie, Daniel och Wille i spet-
sen ser jag en ljus och utvecklande 
framtid för oss tennisspelare i Karls-
krona. De två största utmaningar 
för styrelsen under året har varit att 
skapa en övergripande struktur samt 
en hållbar framtidsplan.

Styrelsen har som huvudupp-
drag att under året arbetat fram en 
hållbar treårsplan vilken vi snart 
har i presentabelt skick. Sophie har 
varit en nyckelspelare i detta med 
coachning från Fredrik Hansson. 
Kanske är det så framtidens ideel-
la förening ser ut? En professionell 
process genomförd av professio-
nell personal men med stöttning 
av expertis på ideell basis.

Tack alla ni som deltagit i work-
shops samt kommit med förslag i 
framdriften av treårsplanen. I 
samband med årsmötet kommer 
huvudaktiviteterna för våra kom-
mande tre år presenteras.

Som tennisklubb har vi under 
2012 åter igen skördat framgång-
ar i Sverige men även internatio-
nellt. Det är viktigt att vi fortsätter 
i den riktningen därför att det hjäl-
per till att bygga vårt varumärke 
externt. Att fortsätta leverera både 
bredd och spets är en utmaning 
men ack så viktigt.

Det glädjer mig att killarna i 
A-laget, Dennis, Morgan, Markus 
och Gustav tagit ytterligare ett steg 
upp i seriesystemet. Detta är ett 
bra exempel på att resan kanske ib-
land är målet. Ni killar enades om 
ett mål, planerade tillsammans och 

uppträdde som ett lag. Seriefinalen 
spelades i söndags och pub-liken 
bestod av tio personer däribland 
jag själv och min son Gustav, sju 
år. Jag hoppas fler tar tillfället i akt 
och hejar fram våra serielag under 
nästa år och tar chansen att få se 
bra tennis.

Några av sjuårige Gustavs kom-
mentarer under matcherna var;

Du äger, Mackan (efter ett serve 
ess i 280), jag hejar på dig, Morgan 
samt varför blev du så arg, Dennis…

Nästa år firar KTK 90-års jubi-
leum och då ser jag fram mot att de 
som vill är med och firar tillsam-
mans med vår vänklubb från Ber-
lin. Dessutom ska vi sätta vår tre-
årsplan i verket, utveckla klubben 
och vår verksamhet men framför 
allt skapa fler tillfällen för oss som 
klubb ha kul tillsammans.

På tal om att ha kul tillsam-
mans. För två veckor sedan till-
bringade jag och Cici med barn 
tillsammans med fyra andra fa-
miljer tre timmar på klubben med 
efterföljande bankett. Vi spelade 
mixed dubbel samtidigt som Ante 
på ett föredömligt sätt tränade bar-
nen i tennis. Tillsammans hade vi 
fantastiskt trevligt i tennisens teck-
en och under kvällen avhandla-
des sedvanlig bankett. Behöver jag 
säga mer, det blir inte bättre än vad 
vi själva gör det till.

Julen närmar sig med storm-
steg och jag hoppas att ni alla får 
en vit sådan att fira tillsammans 
med nära och kära.

Ses på banan
Henrik 
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Karlskrona TK inledde serien 
med en 4-0 seger mot Kalmar 

TK efter mycket bra spel. Laget be-
stod av 4 stabila spelare i bra form 
som var sugna på att prestera! Lagets 
stomme bestod av Morgan Johans-
son, Dennis Merdan (lagkapten), 
Marcus Månsson och Gustav Hans-
son (Hansson hade tyvärr inte möj-
lighet att vara med på någon match 
på grund av gediget tävlande i utlan-
det under hösten). Seriens matcher 
består av tre singlar och en dubbel, 
så totalt spelar lagen om fyra poäng 
per drabbning.

Efter att radat upp segrar mot 
Ronneby (3-1), Kristianstad (4-0) 
och Landskrona (4-0) så var KTK 
framme vid seriefinal mot Båstad/
Göta på hemmaplan i söndags.

På förstasingeln spelade en sta-
bil Morgan Johansson mot An-
dre Backlund, Båstad/Göta. Trots 
att Johansson inte ansåg att spelet 
stämde helt för egen del så kunde 
han relativt enkelt utmanövrera 
Backlund till en bekväm 6-2, 6-2 
seger på dryga timmen.

På andrasingeln blev det en be-
tydligt tuffare match mellan Den-
nis Merdan och Axel Holm, Bå-
stad/Göta. Merdan inledde bra 
utan missar och tryckte på från 
bakplan. Efter att ha tappat kla-
ra ledningar i både seten så höjde 
sig Merdan när han behövde det 
och höll nerverna i styr och kun-
de avsluta båda seten starkt. Mer-

efter seger i helgens två 
seriematcher vinner Karls-
krona TK division 3 efter 
att ha gått obesegrade 
genom serien. Nästa år 
spelar därmed KTKs A-lag, 
herrar, i div 1 utomhus 
och div 2 inomhus.

KTK:s A-lag obesegrade

dan fixade därmed en 2-0 ledning 
för hemmalaget genom vinst med 
7 -5, 6-4. 

På tredjesingeln blev det om 
möjligt ännu jämnare mellan Mar-
cus Månsson och Ozan Cildir, Bå-
stad/Göta. Månsson inledde starkt 
med att serva bra och hade många 
breakbollar utan att få utdelning. 
Månsson vann första set i tiebreak 
efter att ha ökat trycket mot Cildir. 
I andra set började Cildir att ta lite 
mer del av spelet och lät sig inte bli 

utspelad, vilket gjorde att det blev 
4-6 till Båstad/Göta i andra. Tredje 
set skulle därmed avgöras i super-
tiebreak (först till 10 poäng) där 
Cildir tillslut var starkare och kun-
de vinna trots att Månsson räddat 
3 matchbollar vid 6-9 i avgörande. 
Segersiffrorna skrevs därmed till 
7-6, 4-6, 9-11 för Cildir och Bå-
stad/Göta TS.

Men tack vare att Månsson tog 
första set så var seriesegern i hamn 
redan efter att singlarna var färdig-

spelade (Båstad/Göta TS låg ett set 
efter inför mötet).

I den då betydelselösa dubbeln 
spelade Månsson/Merdan mot 
Holm/Cildir. Efter stabilt servande 
och fint samspel kunde KTK vinna 
dubbeln med 6-1, 7-5 och därmed 
lagmatchen med 3-1. Det betyder 
att KTK står som obesegrade serie-
segrare i division 3 och tar steget 
upp i division 2 till hösten 2013.

Sophie Alriksson

Tre av de fyra spelarna i A-laget, fr.v. Marcus Månsson, Morgan Johansson och dennis Merdan.
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p15 lAget på fjärde plAts
P15 laget har spelat tre matcher. I 
laget har medverkat: Simon Quist, 
Gustav Wogén och Fabian Howding. 
Killarna började med att möta 
Söndrums TK där de vann med sta-
bila 4-0. Mot Falkenberg blev det 
desto tuffare och förlust med 1-3. 
Här var det Fabian som tog en seger 
mot Samuel Svensson efter en jämn 
match (6-4, 7-6). Laget fick även med 
sig en vinst mot Slöinge TK med 3-1 
i matcher. Laget har nu spelat samt-
liga sina matcher och ligger på en 
fjärde plats i serien efter två vinster 
och tre förluster. 

Bra jobbat killar!
 
 

Innan USA-resan spelade Gustav 
i Messika Open i Tel Aviv i Israel. 

Där gick Gustav ända fram till se-
mifinal när oroligheterna började 
närma sig tävlingsområdet utanför 
Tel Aviv. Bomber från konflikten 
mellan Israel och Gaza small bara 
några mil bort under dagen och på 
kvällen var oroligheterna på kilo-
meters avstånd. Gustav, landslags-
kollegan Daniel Windahl och för-
bundstränare Christian Bergström 
lyckades då ta sig till flygplatsen 
där de spenderade natten innan de 
kunde flyga till Istanbul och senare 
hem till Sverige. 

deltog i anrik tävling
Sedan åkte Gustav vidare till Bra-
denton, Florida, där han deltagit i 
den anrika Eddie Herr Internatio-
nal Championships. Gustav vann 
den första matchen i kvalet mot 

gustAV täVlAr i usA

Vinst i lidingöspelen
Morgan Johansson har spelat i 
Lidingöspelens herrklass. Vinnaren 
i tävlingen får en betald resa med 
tillhörande coach ner till Australien 
Open Amateur Championship i janu-
ari. I första omgången vann Morgan 
mot Gilber Jäger, Mälarhöjdens 
IK, med 6-4 6-3. I den andra 
omgången mot Benjamin Lecomte, 
Mälarhöjdens IK, kunde Morgan ta 
sig till kvartsfinal efter vinst med 
6-1 6-4. I kvartsfinal väntade Harald 
Åhlgren från Djursholms TK. Även 
där gick Morgan segrande ur stri-
den, nu med siffrorna 6-4 6-4. Efter 
en rafflande semifinal som Morgan  
tog hem med 7-6 7-5 mot Stefan 
Milenkovic, Näsbyparkts TK, var det 
dags för final. Christoffer Solberg, 
Näsbyparkts TK, stod för finalmot-
ståndet och efter ett jämnt första 
set som Morgan tog hem i tiebreak 
kunde han spela hem matchen med 
6-2 i andra set. Därmed kan Morgan 
börja planera för Australienväder. 
Resan startar den 19 januari för att 
spela KIA Amateur Australien Open 
under andra veckan av Australien 
Open. Stort grattis!

Fr. v  Simon Quist, Gustav Wogén 
och Fabian Howding.

Mallorca, La Isla Bonita
Tennis, sol, bad och fantastisk mat kryddat med goa 
människor skulle vi kunna sammanfatta andra veckan 
i oktober. Vi var fyra spelare med familjer från KTK som 
styrde kosan mot Mallorca och 17th Mallorca Seniors 
Open ett stopp på ITF Senior Tour som har Grade 1 
status. Högsta nivån av tävling lockade runt 700 "tjejer 
och killar" i 35-80 års ålder indelade i femårsklasser typ 
35-40 år.  

Vår ständigt unge nestor P-A 
Lindeborg gjorde sin fjärde 

Mallisresa och har under året gjort 
ett gott införsäljningsarbete och till 
slut följde även Daniel Brodén, Mat-
tias Lundgren och Fredrik Hansson 
med. Detta var inget som någon av 
oss skulle komma att ångra, bra ten-
nis blandades med det gästvänliga 
lokala köket och mycket bad och sol.

P-A lirade i H50-55 klassen och 
blev bäste svensk med två vinster 
och en topp 16 placering, bra job-
bat även om jag vet att P-A kunde 
gått minst ett steg längre. 

debutanter
Daniel, Mattias och Fredrik lira-
de i H 40-45 och gjorde godkän-
da debuter. Bäst gick det för Daniel 
som vann i första omgången men i 
omgång två fick bekänna färg mot 
den kanadensiske  världsettan i 
klassen och som sedan gick vida-
re och vann hela tävlingen. Matti-
as fick en tuff första match och var 
inte nöjd. Sedan vann han "conso-
lationtävlingen". Riktigt bra gjort! 
Jag gjorde en mycket bra och tät 
match mot en britt men fick tillslut 
ge mig. Vädret var på topp och alla 

slet i 30-gradig värme, men som vi 
sa "det är samma för alla".

Mattias och Daniel spelade 
även dubbel tillsammans och gick 
till en meriterande semifinal där 
de pressade ett schweiziskt par till 
avgörande tiebreak men fick ge sig 
med absolut minsta marginal. Rik-
tigt bra gjort!

leende på läpparna
Vi åkte alla hem med ett leende på 
läpparna och tänkte redan på nästa 
års tävling. Har sett att vi alla trä-
nar ännu lite hårdare nu i höst, vad 
månne detta bringa...

En glad nyhet som P-A levere-
rade efter hemkomst var att KTK:s 
eget seniorevent nu blivit uppgra-
derad till en grade 3. Betyder mer 
världsrankingpoäng att spela om, 
lite tuffare motstånd så nu gäller 
det att bygga upp fys och spela för 
att gå vidare på Senior Touren...

Jag vill verkligen slå ett slag för 
seniortennisen och hoppas att få se 
fler KTK-are i vårt egen event och 
även på Mallis till hösten.

Kör hårt!
Fredrik Hansson

sydafrikanen Joshua Chetty med 
6-0, 6-0. Sedan ställdes han mot 
amerikanen Roy Lederman, där 
Gustav gick vidare efter en tuff tre-
setare: 6-3 6-7 (6). 6-3. I kvalfina-
len stod Farzin D. Amiri för mo-
ståndet, ännu en amerikan. Gustav 
vann även den matchen, 6-4 6-4, 
och blev därmed klar för huvud-
turneringen. 

I den första omgången i hu-
vudturneringen spelade Gustav, 
rankad 187 i världen,  mot ame-
rikanen Michael Mmoh, just nu 
rankad 119. Efter ett oerhört jämnt 
första set som Gustav knep i tie-
break kunde han betydligt enkla-
re spela hem andra set utan game-
förlust. Efter denna 7-6 6-0 vinst 
inkasserar Gustav 20 färska ITF-
poäng och gick vidare till andra 
omgången.

kvar i florida
I andra omgången mötte Gus-
tav elfteseedade engelsmannen 
Luke Bambridge, rankad 40 i värl-
den. Dessa båda spelarna möt-
tes för fyra år sedan då Bambrid-
ge gick segrande ur matchen. Den 
här gången blev det en riktigt tuff 
drabbning där Gustav pressade 
engelsmannen till ett tiebreak som 
Gustav till slut förlorade med 9-11. 
Även andra set gick till Bambridge, 
denna gång med 4-6. 

Därmed är Gustav utslagen ur 
Eddie Herr, men finns kvar i Flori-
da för att i december spela Orange 
Bowl i Miami. 

Fr.v. Mattias lundgren och daniel Brodén.

Gustav Hansson.
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VeterAnernA stöttAr morgAn
Grattis Morgan till Dina framgångar, nu senast Stockholm. 
Vi veteraner följer Dina förehavanden med spänning. 

Vi tycker Du är en mycket fin representant för vår klubb, 
och vi önskar Dig lycka till i Australien och önskar Dig sam-
tidigt en GOD JUL!!! 

Veteranerna 

Runt 40-talet spelare finns just 
nu i gruppen. Några har till 

följd av fysiska bekymmer tvingats 
dra sig tillbaka det senaste året men 
nya har tillkommit.

Just nu finns bara en kvinna i 
gruppen, den mycket rutinerade 
Lisbeth Karlegärd.

Många spelar mycket regelbun-
det och missar nästan aldrig. An-
dra nöjer sig med en gång i veckan.

Mellan 20 och 25 veteraner 
brukar infinna sig varje gång.

Det spelas dubbel under två-
timmarspassen, och det hela inleds 
alltid med lottning av dubbelparen 
för att alla i gruppen ska känna sig 
likvärdiga.

Sista dagen i november genom-

Första måndagen i december av-
gjordes KTK-veteranernas tra-

ditionella jultävling. 
Tolv dubbelpar kom till start. 

Det spelades gruppspel med fyra 
lag i varje, sedan slutspel. 

För att begränsa tävlingens 
längd spelades alla matcher i sju 
games. Tävlingsledningen hade 
lyckats väl med sammansättningen 
av paren. Det betydde att många 
matcher slutade 4-3. Ett par visade 
sig dock lite för bra. När Kenneth 
Karlssons tänkte partner uteblev 
steg Bertil Svensson (reserv till för-

Veteranerna har ordet
Spel i tvåtimmarspass 
två dagar i veckan, två 
tävlingar och ett par 
kamratfester. Så ser året 
ut för veterangruppen 
inom Karlskrona TK. det 
är rutiner som hyllar den 
sociala gemenskapen.

förde veteranerna årets julfest.
40 personer (varav en del spe-

larfruar) kom till festen i klubb-
stugan. Klubbchefen Sophie 

Äldsta tennisherrarna i veterangruppen är Nils Abrahamsson, 88 år i december och Nils Jacobsson, som fyller 87 i 
januari. Abrahamsson har tvingats sluta efter en skada men bolltrollaren Jacobsson från IFK Karlskronas allsvenska 
handbollslag är alltjämt mycket spänstig. Mellan de två ”Nissarna” i bordets bortre ända sitter Barbro Jacobsson. Vid 
sidan om Abrahamsson Gunnar Meuwisse och närmast Maj och Ivar Carleke. Bilden från julfesten.

Alriksson var på plats liksom "allt-
i-allon" Kjell Fridlund.

”Julbordet” komponerades av 
medlemmarna själva och rönte 

stor uppskattning.
Bejublad underhållning bjöds 

av ”Fred-Ivarz”, bestående av Fred-
rik Lundgren och Ivar Carleke.

Årets jultävling avgjord
fogande) in vid sidan om Kenneth. 
De två släppte inte många games. I 
finalen mot tappert kämpande Bo 
Hjalmarsson/Jan Petersson blev 
det 7-0.

I tredjeprismatchen vann Bertil 
Jonasson/Agne Sköldung över An-
ders Hult/Bo Gustafsson med 4-3.

Kenneth Karlsson och Bertil 
Svensson t h var aldrig hotade 

under turneringen. Här med 
fialmotståndarna Bo Hjalmars-

son och Jan Petersson t v.
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Datum:  .  .  .  .  .  .  .  . VaD: För Vem:

dettA händer på Klubben Våren 2013

12 jan

25-27 jan

v. 5

v. 5
Kvällstid

v. 5
Kvällstid

9 februari
12:00 möte
18:00 fest

1-3 mars

22-24 mars

27 april–4 maj

4 maj

Tennisskolans vårtermin drar igång

Klubbmästerskap

Melodifestivalen – hallen stängd

Föräldrarmöte – information om KTK:s verksamhet

Kostföreläsning – lär dig ta hand om din kropp 
för att kunna prestera optimalt på tennisbanan

Årsmöte och årsfest – prisutdelning för serier, 
klubbmästerskap, Årets Junior, god mat, tävlingar, m.m.

Karlskronavakan Wilson Cup 
– En nationell tävling som spelas dygnet runt

Lag RM, 15-18 år, A-slutspel

ITF Future Herrar (utomhus) 
– Internationell seniortävling, världsrankingpoäng

Tennisens dag – Final i ITF tävlingen, prova-
påverksamhet, tävlingar, tipsrunda, rea i shop och 
på de populära spelkorten för utesäsongen m.m.

Deltagare i tennisskolan

Endast medlemmar

Melodifestivalfantaster

Tennisskoleföräldrar och andra intresserade

Tävlingsjuniorer, föräldrar och andra medlemmar

Alla medlemmar!

Juniorer och seniorer

Ny tävling för regionens 15-18 åringar, pojk och flick, som kvalificerat sig för slutspelet

Poäng behövs för att delta, men alla är hjärtligt välkomna att delta som publik och funktionärer.

Alla är hjärtligt välkomna; medlemmar som icke medlemmar, juniorer som pensionärer, elitspelare 
som nybörjare.

inbjudAn till årsmöte och årsfest
Lördagen den 9 februari 2013 hålls årsmöte i tennisklubbens cafeteria. 

Mötet startar klockan 12.00. Klockan 18.00 samma dag är det dags för årsfest. 
Håll utkik på hemsida och anslagstavla för mer information.

Varmt välkomna med hela familjen!
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Hermon vann i Lotto Cup
Sista helgen i november avgjordes lotto Cup, KTK:s 
sista nationella tävling för året. lotto Cup spelas i tre 
åldersklasser: 10, 12 och 14 år och denna gång blev det 
ett rekorddeltagande på över 100 anmälningar. 

I FS 14 vann hemmaspelaren Her-
mon Mikael efter en välspelad 

final mot Linnea Lundström, Kris-
tianstads TK, med 6-2 6-0. Den 
tuffaste matchen hade Hermon i 
semifinalen mot Lena Allgurin, Vär-
namo, där hon förlorade första set 
men vände sedan på matchen och 
vann enkelt med 6-2 6-0. Klubbkol-
legan Chelsea Unger gick till semi-
final i klassen, men fick ge sig i en 
tuff match mot finalisten Lundström 
med 4-6 5-7. 

viktor till semi
I PS 12, tävlingens absolut störs-
ta klass med 40 deltagare, tog sig 
KTK:s Viktor Andersson hela vä-
gen fram till final via fem vinster 
och där Viktor endast tappade 
runt tre game per match. I finalen 
blev Carl Wickman, Kalmar TK, 
dock för svår. Carl vann finalen 
med 6-3 6-0. 

tilda stötte på patrull
I FS12 var Tilda Loudd, KTK, 
framme i semifinal innan hon åkte 
på patrull av Westerviks duktiga 
Albiona Dobraj. Albiona gick se-
dan vidare och vann i finalen mot 
Linnea Lundström, Kristianstad 
med 6-3 6-3. Samma Linnea som 
spelade final mot Hermon (!).

I PS 10, gick Din Radetinac vi-
dare till slutspel efter vinst i sin 
pool. I slutspelets kvartsfinal fick 
han dock ge sig med 5-7, 3-6 efter 
en tuff match mot Ludvig Daniels-
son, Åhus TK. 

professionellt genomförd
Tävlingen sköttes i vanlig ordning 
på ett professionellt sätt och KTK 
tackar alla funktionärer och perso-
nal för helgens arbete.

Gert Friberg 
Sophie AlrikssonViktor Andersson.

Tilda loudd. din radetinac.Hermon Mikael.
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Detta var det andra temamö-
tet som har arrangerats, va-

rav ”Tennisen i centrum” var det 
första. Temamötenas syften är att 
samla information och tankar om 
klubbens önskade utveckling bland 
medlemmarna. Dessa samlade öns-
kemål och tankar ska sedan mynna 
ut i en treårig handlingsplan som 
kommer att presenteras på årsmö-
tet den 9 februari. 

Följande frågeställningar be-
handlades under temamöte två: 
1. Vilka aktiviteter bidrar till po-
sitiv klubbkänsla och gemenskap? 
2. Hur skapar vi en trivsammare 
miljö för medlemmar och besö-
kare? 
3. Hur skapar vi en bättre arbets-
miljö för anställd personal? 
4. Hur kan klubben bli mer attrak-
tiv för spelare 19-29 år? 
5. På vilket sätt kan individer på-
verka byggandet av gemenskap 
och klubbkänsla? 
6. Vilka aktiviteter/attityder/bete-
enden är destruktiva för byggan-
det av gemenskap och klubbkäns-
la? Hur hanterar vi dem när de 
dyker upp? 
7. Hur ska vi göra för att engagera 

Vad är livet på klubben

Måndagen 15 oktober 
slöt 15 medlemmar upp 
i klubbstugan för att 
diskutera ämnet ”livet på 
klubben.” 

fler ideella ledare? 

jobba vidare
Gruppdiskussioner kring fråge-
ställningarna mynnade ut i följan-
de idéer, förslag och förbättrings-
områden att jobba vidare med: 
• Skapa ett mer välkommet intryck 
i cafeterian och entrén 
• Strukturera upp både anställdas 
och ideellas ansvarsområden 
• Tydliggöra informationen om 
klubbens värdegrunder, resurser, 
prioriteringar och mål 
• Skapa ramar och forum för feed-
back, konstruktiv kritik, idéer 
• Förespråka förebilder på banan, 
uppfostra sportsligt beteende, 
både juniorer och vuxna 
• Skapa lördagsextaser för 19-29 

åringar, kvällstid med gemensam 
utgång efter 
• Skapa internt seriespel 
• Positiv inskolning i klubben, 
fånga upp och informera nya med-
lemmar och föräldrar, eventuellt 
använda faddrar? 
• Eventuellt segmentera medlem-
mar för att rikta information? Ak-
tiva, passiva, ålder, osv. 

sista mötet
Vad tar vi med oss av detta? Jo, att 
vi vill strukturera upp verksamhe-
ten och därmed skapa bättre förut-
sättningar för anställda och ideella 
att göra ett bra jobb genom infor-
mation och bra framförhållning. 
Vi riktar aktiviteter till rätt grupp 
medlemmar. Skapa sammanhåll-
ning kring värdegrunder och job-
ba aktivt och synligt kring dessa. 
Vissa områden har redan satts i 
rullning medan andra punkter 
kräver en planerad process som 
kommer att presenteras genom 
handlingsplanen i februari. 

Detta var således det sista te-
mamötet för medlemmar, efter-
som det tredje mötet, ”Anlägg-
ningen”, har plockats bort för att 
sätta fullt fokus på de första två. 
Styrelsen jobbar nu med att kon-
kretisera handlingsplanen och tit-
tar även på ekonomin kopplad till 
resultaten från temamöte ett och 
två, samt om det krävs investering-
ar i anläggningen för att kunna ge-
nomföra förslagen. 

Ett stort tack till alla som deltog 
på de båda temamötena.

Asfalt och Betong AB
010 - 448 67 00

din radetinac.

det andra temamötet har hållits, som handlade om livet på klubben.
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KArlsKronA tennisKlubb med i i reAdy plAy
Karlskrona Tennisklubb är en av tio utvalda klubbar i sydöstra Sverige som ingår 
i det nystartade elitprojektet Ready Play. Namnen bakom Ready Play är de väl-
kända tennisikonerna Carl-Axel Hageskog, Stefan Edberg och Magnus Larsson. 
Tillsammans tar de krafttag för svensk tennis framtid i sin nybyggda Södra 
Climate Arena i Växjö. Syftet är att genom systematiskt kvalitetsarbete utbilda 
och förbereda unga spelare för en nationell och internationell tenniskarriär.

 Varje medverkande klubb deltar med fyra spelare och en till två tränare 
som tillsammans åker upp till Södra Climate Arena i Växjö en gång i måna-
den för träning och utbildning. Projektet är långsiktigt och ser sju år framåt i 
tiden. Målet är att projektet ska utbilda både spelarna och tränarna till elitnivå. 
Tränarna kommer att ha möjlighet i samband med projektet att utbilda sig via 
Linnéuniversitetets akademiska tränarutbildning på 45HP. Tanken är att tränar-
nas involvering och utbildning ska ge en positiv effekt på övriga verksamheten 
hemma i klubbarna. Projektet är tänkt att lyfta tennisen i sydöstra regionen, 
där Småland och Blekinge har tappat utövare och resurser på senare år. 

 Medverkande i projektet för Karlskrona TK är Hermon Mikael, 13 år, Tilda 
Loudd, 11 år, Gustav Wogén, 13 år och Viktor Andersson, 12 år, samt tränarna 
Daniel Brodén och Johan Wilhelmsson.

 Övriga medverkande klubbar är Ronneby TK, Kalmar TK, Westerviks TK, 
Vimmerby TK, Tabergsdalens TK, Bankeryds TK, Smålandsstenars TK, Ljungby 
TK och Vetlanda TK.

 Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Ready Play, klubbarna, Svensk 
Tennis Syd, Stefan Edbergs Stiftelse och Svenska Tennisförbundet.

 Bilden är från starten med samtliga klubbar 20 september.

KristiAndstAd tK - spArbAnKen 1826 open
Tilda Loudd, Karlskrona TK, gick till final i FS12 i 
Kristiandstad TK - Sparbanken 1826 Open.

 I första omgången besegrade Loudd Emilia 
Schmidt Roslund, Malmö Bellevue TK, med 6-2, 
6-2. I kvartfinalen blev det därefter vinst mot 
Alexandra Tsakiris, Fair Play TK, med 6-4, 6-3. 
Även tredje motspelaren kom ifrån Malmö, näm-
ligen Maja Radenkovic ifrån Fair Play TK, som 
Loudd kunde besegra med 7-6 6-1. I finalen vän-
tade hemmaspelaren Linnea Lundström, som 
tyvärr blev för svår. Lundström tog hem klassvin-
sten med 6-1 6-2 och Loudd fick nöja sig med en fin andraplats.

I PS12 gjorde även Karlskrona TK:s Simon Birgerson en bra match mot 
Gabriel Tell, Kronprinsens TK, där Birgersson vann 6-2 7-6. I kvartsfinalen blev 
dock Max Softberg, Kristianstads TK, för svår. 

Även Emil Quist, Karlskrona TK, tog sig till kvartsfinal i PS12 genom vinst 
över Harry Sundin, Fair Play TK, med 6-2 6-1, därefter blev det förlust mot 
Benjamin Vojnikovic, Helsingborgs TK.

 I PS14 gick Karlskrona TK:s Fabian Howding till kvartsfinal efter vinst 
mot Eric Bengtsson, Wä TK, med 6-3 6-2. I kvarten blev det stopp mot Arvid 
Rosenlöf, Helsingborgs TK, med 4-6 1-6.

AhlmArK lines cup
I mitten av november spelade Oliver Johansson-Bergqvist och Joel Mikael, 
båda åtta år, PS10 i Ahlmark Lines Cup i värmländska Kil. Båda gick vidare från 
lördagens poolspel och spelade semifinaler på söndagsmorgonen. Oliver bese-
grade Arvid Harling, Vänersborgs TK, med 3-6 6-3 7-3. Efter att ha förlorat första 
set mot en bra spelande Harling höjde Oliver sin nivå betydligt i andra set och 

fortsatte sitt fina spel i avgörande tie-
break. Joel hade en tuff uppgift mot 
Elis Eliasson, Hammarö TK, och fick se 
sig besegrad med 3-6 3-6 men gjorde 
en bra match och kämpade tappert. I 
finalen mot Eliasson spelade Oliver sta-
bilt och aggresivt från start och kunde 
hålla nivån matchen igenom. Oliver 
vann finalen med 6-4 6-2. Seten star-

tade vid ställningen 2-2. Oliver vann således turneringen och Joel fick ett delat 
tredjepris. Extra positivt är att båda killarna har två år kvar i åldersklassen.

NOterat

årets stegVinnAren är 
Anders AlriKsson
Under utesäsongen kördes åter den 
populära utmaningen Stegen igång, 
där deltagarna utmanar varandra i 
singelspel och den som står högst 
upp i slutet av säsongen vinner. 
Stegen är öppen för alla medlem-
mar, oavsett nivå, åldrar eller kön. I 
årets upplaga säger vi stort grattis till 
Anders Alriksson, som var högsta hön-
set när utebanorna stängdes.

guld i rAcKelton-Vm i stocKholm
KTK var representerat av två deltagare när Racketlon-VM avgjordes på Enskede 
racketcentrum. Det blev ett guld genom 
Nanna Carleke som vann U16 efter att 
ha besegrat favoriten Bettina Bugl från 
Österrike vid ställningen 5-9 i tennis. Nanna 
hade då förlorat bordtennis men sedan 
vunnit badminton och squash tillräckligt 
stort för att fem poäng i tennis skulle räcka 
för totalsegern. 

Nanna var också med i U21 och kom på en mycket bra fjärdeplats. 
Storasyster Nellie spelade i damer B och slutade på nionde plats.

 VM lockade totalt 500 deltagare från 26 länder och direktsändes  från fina-
len i TV4 sport.

Tilda loudd.

Anders Alriksson.
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NOterat

Massage
Kiropraktik
Redcord
Bodyscanning

www.wellnesscorner.se
Tel 0457 - 171 20

set och hört

Efter onsdagsträningen var Daniel på extashumör inför Ulf 
Lundell konserten på kvällen, tills han efter dusch upptäckte 
att han glömt byxorna hemma! Det skulle i och för sig inte 
vara första gången Daniel fått gå på konsert i tennisshorts 
och skjorta, men då under betydligt varmare förhållanden. 
Men den här gången slapp han. En snäll kollega skjutsade 
hem honom för att hämta byxorna - i utbyte mot en bild så 
klart! 

Fredagen den 23 november syntes KTKs chefstränare Daniel 
Brodén i BLT/Sydöstrans expertpanel på sportsidorna. Sista 
frågan brukar alltid var lite allmän och denna gången hand-
lade det om miljötänk. Daniel fick frågan vad han själv gör för 
miljön och han svarade: – Jag sopsorterar och kör extra långsamt för miljöns 
skull. Ja just det...undrar om Danne verkligen menar när han kör bil eller om 
det är cykeln han syftar på?

Efter en brakförlust i sista matchen i damernas seriespel säger Sophie 
Alriksson lite moloket till Hermon Mikael:
– Nej du Hermon, nu är det nog dags att lägga karriären på hyllan.
– VA?!, utbrister Hermon förvånat,  
vilken hylla?!

I damernas sista match spelade 
Karlskrona mot Hörby-Höör TK. På 
förstasingeln spela Hermon Mikael 
mot Hanna Sanden och det var en 
tydlig längdskillnad mellan spelarna. 
Hermon delade med sig av sina tankar 
efter matchen; 
– Det kändes som om Musse Pigg spe-
lade mot Långben.. (se bilden)

thAnK you!
Thanks for all the support Minjeni Women Group got during the tennis tour-
nament on Saturday and Sunday (10-11 of November). Special thanks to 
Karlskrona TK that donated the tennis balls and grips all the way from Sweden. 

Together we collected nearly 3 000 000 TSH for the building of the Day Care 
Centre in Shimbwe. One step closer!

 Greetings from tournament director Hanna Karlsson, Moshi, Tanzania

hermon VAnn i KAlmAr...
Under höstlovet deltog många ur Karlskrona Tennisklubbs tävlingsgrupper i 
den gemensamma tävlingen CA Fastigheter Cup i Kalmar. 

Resultatmässigt bäst gick det för trettonåriga Hermon Mikael som tog hem 
klassvinster i både FS14 och FS16. I FS14-finalen slog Hermon klubbkompisen 
Tilda Loudd med 6-1 6-1 och i FS16-finalen blev det vinst över förstaseedade 
Anna Rehme, TK SAAB, med 7-5 6-2.

Även för elvaåriga Tilda blev det fina resultat med andraplatser i både FS12 
och FS14. I semifinalen i FS14 slog Tilda ut andraseedade Klara Nordänger, 
Vimmerby TK, med 6-4 6-4. I finalen blev dock Hermon för svår. I FS12-finalen 
fick Tilda se sig besegrad av Ellen Larsson, Vimmerby TK, med 2-6 2-6.

Emma Radetinac, KTK, gjorde också en bra tävling och fick med sig en 
andraplats i FS10, som avgjordes i poolspel. 

I PS12 blev det en tredjeplats för Viktor Andersson efter en tuff förlust mot 
Alex Ottosson, Växjö TS, 5-7 4-6 i semifinalen. 

... och i KristiAnstAd
Hermon Mikael, Karlskrona Tennisklubb, deltog i FS14 och FS16 i Kristianstad 
Sparbanken 1826 Open och kom hem med seger i båda klasserna. I FS16 
spelade trettonåriga Hermon mot Alexis Marshall från Åkarps TK och vann 
med 4-6 6-1 6-1. Det var en väldigt tufft match som tog 2½ timme. En timme 
senare spelade Hermon final i FS14 mot Carmen Nguyen från Kristianstads TK. 
Hermon vann då med 3-6 6-4 6-1. Även här blev det en tuff match på närmare 
tre timmar. 

Hermon Mikael.

Anders Alriksson.

bollKAlle
Viktor Andersson var för andra året i 
rad uttagen som bollkalle under if...
Stockholm Open. Viktor fick under 
veckan möjlighet att se världsstjär-
nor som Monfils, Tsonga och Berdych 
på nära håll och längtan är redan stor 
inför nästa års turnering
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Till minne av två profiler   
Två av Karlskronatennisens ledande företrädare under 
1900-talet har gått bort i år: Karl lindeborg, ordförande 
i Karlskrona Tennisklubb 1979-1991, samt den framstå-
ende spelaren och mångårige sekreteraren i klubben 
(1969-2000), Anders Gjertz.

Anders Gjertz kom från en ten-
nisfamilj, båda hans syskon 

spelade också tennis och hans mor 
bevistade flitigt stadens tennistäv-
lingar ända upp i hundraårsåldern. 
Anders och hans bror Göran var 
under många år klippor i klubbens 
serielag, främst som singelspelare, 
och var bland Blekinges bästa spe-
lare med åtskilliga vunna DM (di-
striktsmästerskap). Efter att under 
många år ha spelat dubbel tillsam-
mans delade de på sig och vann 
stora framgångar med nya partners, 
främst Anders med Ulf Andersson. 
Anders blev också klubbmästare sex 
gånger under 1950- och 60-talen.

Anders Gjertz efterträdde 1969 
klubbens mångårige sekreterare 
Herbert Garén, sedan denne dött 
i Berlin under klubbens årliga ut-
byte med TC Grün-Weiss Nikolas-

see. Anders var KTK:s sekreterare 
till år 2000  och var under många 
år också klubbens representant i 
Blekinge Tennisförbunds tävlings-
kommitté.

I det civila var Anders Gjertz 
tandläkare och arbetade främst på 
Folktandvården i Karlskrona, un-
der senare år som facklig företräda-
re. I sällskapslivet var Anders känd 
som en glad debattör med bl.a. an-
dra världskriget som specialområ-
de. Han var även något av en kalen-
derbitare när det gällde gamla och 
nuvarande tennisstjärnor.

karl lindeborg
Karl Lindeborg, känd handbolls-
stjärna (även framgångsrik i fri-
idrott) i Karlskrona, med impo-
nerande insatser i IFK Karlskrona 
under 1940- och 1950-talet, börja-

de spela tennis på 1970-talet efter 
inbjudan av bl.a. lärarkollegan Bir-
ger Strelert.

En av Kalles bedrifter som 
handbollsspelare var att vinna SM 
med IFK Kristianstad 1948, med-
an han studerade på lärarsemina-
riet där, för att efter återkomsten 
till Karlskrona bli svensk mästare 
med IFK Karlskrona 1949.  

Karl Lindeborg är också far 
till en av Karlskronas bästa spe-
lare genom tiderna, Per-Anders 
Lindeborg. När Per-Anders visa-
de sig föredra tennis, framför Kal-
les sporter, blev Kalle snart också 
engagerad som ledare i Karlskro-
na Tennisklubb. Han efterträdde 
1979 Rolf Thorell som ordförande, 
för att i sin tur efterträdas av Staf-
fan Zimmerman 1991. Under Kal-
les ledning bidrog klubben också 
till att Karlskronas första tennis- 
(och mäss-)hall, Östersjöhallen, 
byggdes i mitten av 1980-talet. 
Den gjorde det möjligt för klubben 
att anställa Blekinges första hel-
tidstränare och detta blev starten 
för en allt större tennisskola, gro-
grund för senare framgångsrika 
tennisspelare i Karlskrona.

Under sin mångåriga lärar-
gärning på folk- och grundskolor 
hann Kalle arbeta på flera av Karls-
kronas skolor, de sista åren före 
pensioneringen på Hasslö. Under 
sin tid på Nättrabyskolan ledde 
han också skolans schackklubb till 
stora framgångar.

Sedan Kalles hustru Maj gick 
bort 2010 bodde Kalle på äldrebo-
endet Fregatten, varifrån han ofta 
åkte med sin permobil till Rosen-
holm för att se son och barnbarn 
tävla. Två dagar innan han gick 
bort var han ute för att titta på den 
stora ITF-tävlingen för veteraner.

Med Kalles och Anders bort-
gång har två av Karlskrona Ten-
nisklubbs stora profiler försvunnit. 
Båda hade ett stort tennisintresse 
och var mycket ofta vid tennisba-
norna på Klinteberga och sena-
re på Rosenholm där de alltid var 
glada, intresserade och visade en 
gedigen kunskap om tennis. 

Anders blev hedersmedlem i 
Karlskrona TK år 1998 och Kalle 
år 2002.

Mats Thorell 
Staffan Zimmerman

VälKomnA och tittA! 
tävlingen startar kl 10.30,  
finalen spelas ca kl 18.00.

9TH GenTLeMen DouBLes WooDIe CHALLenGe
TeLenor ArenA KArLsKronA, freDAG 28 DeCeMBer

Nostalgi i all ära, men på tennis-
banan är det betydligt roliga-

re att spela med lite nyare material 
i racketen. Det är också bättre för 
kroppen då nyare teknik absorberar 
vibration och är betydligt lättare och 
skonsammare för armen. 

Det är tråkigt att se när trog-
na motionärer spelar regelbundet 
och lägger hundralappar i veckan 
på bantid, men väljer att spela med 
gamla bollar utan tryck (”poff ” 
är helt fel ljud ifrån en tennisboll 
om ni undrar…) och ett rack med 
strängar som är lika döda som bol-
larna. Att spelare glider runt som 
Bambi på hal is på utegruset (men 
även inne?!) eftersom mönsterdju-
pet på skorna är betydligt mer slit-

dAgs Att förnyA din utrustning?
na än de 3 mm som är krav från 
Vägverket vid halt väglag gör ju 
inte spelet bättre direkt.

De två herrar som vågade lägga 
ifrån sig sina gamla stålramar och 
prova några av de billigaste mo-
derna ramar som finns i shopen 
var helt lyriska efter sin timme. 
”Att vi har harvat runt så här helt i 
onödan!” och ”jag som trodde det 
var jag som var dålig, men det är ju 
faktiskt racketen!” 

Visst kostar ett nytt rack en 
slant, men det bör också hålla i 
ett antal år (om man nu inte tar ut 
sina förluster på det). Investering-
en i ett nytt rack, nya skor, nya bol-
lar eller en fräsch skaftlinda (så att 
man faktiskt kan hålla i racket utan 

att få krampanfall) gör att den upp-
levelsen du redan betalar för på ten-
nisbanan får ett högre värde. Visst 
kan det väl vara värt att prova? 

Och den där enorma vinstsum-
man som klubben får av att sälja 
rack och skor? Ja, den vinstmargi-
nal som finns, går direkt in i fören-
ingen igen, så det är inte bara en 
investering i dig själv utan även i 
din egen klubb. Shopen har som 
policy att dra av minst 10% från 
rekommenderat försäljningspris 
från början, därefter har vi våra 
reor och kampanjer då priset kan 
sjunka ytterligare. Givetvis kan vi 
inte konkurrera med internetpri-
ser, men vi gör vad vi kan för att 
hålla priserna nere och hålla ett 

bra utbud. Jag hoppas att detta är 
uppskattat av er alla så att vi kan 
fortsätta hålla shopen öppen och 
erbjuda möjligheten att prova skor, 
kläder och rack innan köp. 

För att dra vårt strå till stack-
en med att utplåna ”poff ” bollar, 
blankslitna skor, döda senor och 
blytunga racketar så erbjuder vi 
10% rabatt på racketar och 20% 
på resten av sortimentet inför ju-
len. Det finns även möjlighet att 
köpa presentkort. I mellandagarna 
kommer vi att ha mellandagsrea. 
För bollar och senor gäller särskil-
da erbjudanden. Varmt välkomna 
in i medlemsshopen. 

Julhälsningar Sophie
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informAtion eller frågor,  
KontAKtA tränArnA: 

Daniel Brodén
daniel@karlskronatk.com
0768-86 71 04

Johan “Wille” Wilhelmsson
wille@karlskronatk.com
0768-86 71 05

chefstränaren informerar

Taktiskt tålamod i spelet

daniel  Brodén. Foto: Amefoto.se

Höstterminen har rullat på i ett rasande tempo och 
det har verkligen sprudlat av aktiviteter i hallen. det 
är härligt att se hur många av tennisskolans deltagare 
har tagit stora steg framåt i sin utveckling. Jag kommer 
denna gången att förmedla lite tankar kring säkerhet 
och taktiskt tålamod i spelet.

Vår flerfaldigt SM-vinnande och 
duktiga veteran P-A Lindeborg 

brukar ofta säga ”in med bollen i 
banan”. Låter enkelt, men är kan-
ske det allra viktigaste i tennis. Jag 
tycker att flera spelare slarvar med 
denna viktiga regel. Det är ju helt 
enkelt så att missar man, så förlo-
rar man bollen. Missar man ofta så 
förlorar man många bollar. Det är 
inte ”hårdast” vinner, utan det är 
”säkrast” som vinner. Sedan gäller 
det ju förstås att slå effektiva och 
smarta slag i förhållande till vad 
man har för läge, men jag tror att 
säkerheten och därmed effektivite-
ten i spelet kan utvecklas radikalt på 
många håll. Fokus, noggrannhet och 
fotarbete är extremt viktiga ledord i 
detta arbete. Det är även viktigt att 
slå ”rätt” typ av slag i rätt läge, tex 
toppspinn eller slice på en kort boll, 
cross i pressade lägen osv. 

taktiskt tålamod
Häromdagen förde jag lite statis-
tisk på ett träningsmatch mellan 
två av våra duktigaste 13-åringar. 
57 misstag och åtta vinnande slag 
säger det mesta. Detta är inte nå-
got specifikt för oss i KTK, exem-
pelvis har temat ”taktiskt tålamod” 
körts på Tennissyds SEB NG läger 
under hösten.

För att få in det här med tak-
tiskt tålamod för de yngre är det 
bland annat viktigt att inte spela 
med för svår boll för tidigt. Jag har 
sett flera prov på spelare i maxi-
bolls eller mellanbollsgrupper som 
inte kan slå bollen tio gånger över 

nät till varandra. Detta trots att 
uppgiften varit att försöka klara så 
många slag som möjligt till varan-
dra. Självklart är detta inte helt lätt 
och inget vi kan kräva. Däremot 
tycker jag inte man ska gå över till 
en svårare boll innan man klarar 
hålla bollen till varandra tio gång-
er med den lättare bollen. Wille 
och jag håller på att se över krite-
rier som måste klaras för att byta 
till en svårare boll. Mer om detta 
kommer senare.

tennisskolan
Sista datum för Tennisskolan är 
lördag 22 december. Vårterminen 
startar från lördag 12 januari. Om 
någon inte vill vara med vill vi att 
ni avanmäler er på mail tennissko-
lan@karlskronatk.com senast 1 ja-
nuari. Om ni inte hör något annat 
gäller samma grupper och tider, 
dvs. bara att dyka upp som vanligt 
från 12 januari. De som eventuellt 
får nya tider (pga avhopp i grup-
pen eller annat) kommer vi att 
kontakta.

Passa på att spela mycket tennis 
under jullovet!

Daniel Brodén
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Om vi medlemmar gynnar våra sponsorer, kommer dessa även i fortsättningen med stor glädje satsa på KTK. Gör därför i första 
hand Dina inköp hos våra sponsorer, uppmana Dina anhöriga och vänner att göra likaså. Tala gärna om för sponsorn att Du tillhör 

KTK och att Du har uppmärksammat att de stödjer klubben. Detta kommer garanterat att ge ett mervärde för alla parter.

gynnA KtK:s sponsorer

öVriga:

Karlskrona Tennisklubb vill tacka alla våra
sponsorer för ett gott samarbete 2012.

God Jul och ett lika bra 2013 önskar vi er!

HuVuD- 
spONsOrer:

seB, BLT.se, skanska, Intersport,
Amer sport/Wilson,

Garnborns Åkeri & Maskin,
Printfabriken, 

stena Line, roxtec


