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Hos Nordens största hotellkedja checkar 
du in med höga förväntningar och checkar ut med ny 
energi. Vare sig du bor hos oss i jobbet eller på fritiden.

ordförande har ordeT

vi ser framåt med 
historien i ryggen
Äntligen har solen börjat lysa på oss igen efter den långa vintern och det 
är inte lång tid kvar tills vi ska ta våra grus- och gräsbanor i anspråk. 2013 
är dessutom året när Karlskrona Tennisklubb firar 90 år! 

Vi ska fortsätta värna om vår historia och det 
arv som lagt grunden till var vi står idag 

men vi måste också fortsätta skriva i klubbens 
historiebok. Det bästa sättet att göra det på är 
genom att fortsätta den utveckling av klubben 
som uppenbarligen startade för 90 år sedan. Det 
är nog ingen som kan säga att detta inte görs, 
i historieböckerna skrevs i fjol anläggning av 
gräsbanor, representan-
ter i Grand Slam turne-
ring, ökande antal i ten-
nisskolan mm.

Nåväl, vad har vi att 
se fram mot 2013. Re-
dan nu under april spe-
las Futureturneringen i 
Karlskrona. Jag hoppas 
så många av er som möj-
ligt tar tillfället i akt och 
åker ut för att titta på 
verklig topptennis.

I maj månad anord-
nar vi tennisens dag och 
en prova på dag. Här väl-
komnas alla, bjud gär-
na med någon vän som 
inte provat på tennis och 
hjälp till att introducera 
fler i tennisens värld och 
i vår klubb.

Juni är nog ändå årets 
höjdpunkt då vi ska fira 
90 år tillsammans med 
vår vänklubb från Ber-
lin. Vid årsfesten var vi 
nästan 100 deltagare, jag 
hoppas att vi blir det dubbla på festen 29 juni!

 I augusti intar först juniorerna arenan för 
JSM 14 och 18, varpå veteranerna följer för att 
kämpa i Karlskrona International Senior Trop-
hy. Inom klubben kommer nya klubbmästare 
att koras när klubbmästerskapet genomförs.

Under september flyttar vi inomhus även 

om några av oss hoppas kunna spela vidare ut-
omhus.

I oktober arrangerar klubben Wilson Junior 
Tour slutspel och i november spelas Lotto Cup.

Så var vi åter igen framme i december då trä-
racketturneringen går av stapeln liksom damer-
nas mellandubbel.

Ovan är endast ett axplock av allt som hän-
der på klubben under 
2013. Till detta skall na-
turligtvis läggas alla spon-
tantennisträffar som vi 
medlemmar skapar och 
det är just dessa som byg-
ger vår klubbkultur. Jag 
hoppas under året träffa 
många fler av er på banor-
na och på anläggningen.

Styrelsen har redan 
haft ett styrelsemöte och 
vi har ”sparkat” igång ar-
betet med vår tre års plan 
i strävan att förvalta histo-
rien men även att skriva 
nya kapitel i boken ”Karls-
krona Tennisklubb”.

En liten vädjan till er 
alla. Det är mycket som 
händer 2013 och myck-
et som ska göras så alla 
ni som känner att ni har 
tid och lust att ge ett ex-
tra handtag till klubben, 
tveka inte att höra av er 
till Sophie. Dels behövs ni 
och dels blir det så fantas-

tiskt mycket roligare att ”göra” om vi är många 
fler som gör det.

Nu hoppas jag vintern släppt sitt grepp om 
Karlskrona så att vi inom kort får möjlighet att 
spela tennis utomhus!

Vi ses på banorna.
Henrik

Henrik Johnsson, ordförande.



Fördel 1.2013     www.kar l sk ronatk . com  3

KTK 90 år
Klubbchefens sida

Många ljuvliga tennisminnen

När vi började arbetet med den här utgåvan 
av Fördel var det lätt att gå förlorad bland 

alla underbara minnen. Vi har en rik historia 
fylld med många fantastiska personligheter och 
höjdpunkter som framkommit i samband med 
prestationer och sociala arrangemang, men 
också i den dagliga driften. Allt med utgångs-
punkt från sporten vi alla älskar så mycket. Vi 
har försökt att sammanfatta en del av allt detta 
på de följande sidorna och jag hoppas att vi kan 
bjuda på några leenden, när man ser vart vi har 
kommit ifrån och vart vi är idag.

Visste du förresten att vi kämpade i hela 63 
år för att få en inomhushall? Innan dess spe-
lade vi några år i brandstationens gymnastik-
hall, på plastgolv som var snabbare än nysåpat 
köksgolv och endast tillräckligt med plats utan-
för sidlinjen för att få plats med avbytarbänken. 
En utåtskruvad serve tvingade upp motstån-
daren i ribbstolarna och en lobb (om den kla-
rade sig förbi ringarna i taket) fick motstånda-
ren att smaka på tjockmattan på kortsidan. En 
av de roligaste historier jag har hört från tiden i 
brandstationen var ett gäng veteraner som bru-
kade spela på den sista hyrbara timman. Tek-
nologin fungerade så att när timmen var slut så 
släcktes lyset, i hela hallen! Tennisbanan var be-
lägen på tredje våningen och omklädningsrum-
met på andra, så herrarna hade med sig fick-
lampor för att först och främst finna sin väg ut 
från banan, gärna med alla sina tillhörigheter 
och därefter för att kunna duscha och byta om 
innan de kunde leta sig ut till parkeringen. Det 
låter kanske lite småjobbigt, men de verkar ald-
rig ha tänkt tanken att avsluta spelet tio minuter 

When we began to put this magazine to-
gether, it was easy to get lost in all the 

wonderful memories of the club. We are fortu-
nate to have a rich history with plenty of ama-
zing personalities and highlights connected to 
achievements and social moments, all in con-
junction with the sport that we love so dearly. 
We have tried to summarize some of it on the 
following pages and I hope that it will bring out 
a few smiles, when recognized where we have 
been and where we are today. For example, did 
you know that the club fought 63 years for an 
indoor facility? Before that, we played a few 
years at the fire department´s athletic hall, with 
plastic floors and only enough space outside the 
sidelines to fit the bench for the change overs. 
An out-wide serve would put your opponent up 
on the wall bars and a lob could (if it cleared 
the gymnastic rings) easily give your opponent 
a taste of the sport mattress on the short end. I 
think one of the best stories I have heard from 
the fire department days contains a group of se-
niors who used to play during the last bookable 
hour of the day. When the hour was done the 
lights went off in the whole building (the court 
was on the third floor and the dressing room on 
the second) so they always brought flashlights 
to find their belongings and their way out from 
the court. While in the dressing room they were 
faced with the next challenge; showering and 
changing in the dark before finding their way 
out to the parking lot. Might sound like a hassle, 
but they never considered ending play ten mi-
nutes early to be able to get out in time before 
the lights went off. With only one court avai-
lable during the winter months, the court time 
was precious and the social factor of sharing the 
trouble of getting out only seemed to add to the 
value of their memories.

It is startling to realize that the culture of 
Karlskrona Tennisklubb was set all the way 
back at the 1930s. What has always been spe-
cial for KTK is the social aspect, with a great 
mixture of all ages and skill levels. The youth, 
as they are the future of the club, has always had 
a special place and already in 1932 the club de-
cided to let the juniors play for free on open 
courts. In addition, older juniors were instruc-
ted to help out younger players with advice on 
technique and strategies, the same principle as 
the club is working with today when using older 
juniors as the first teachers for the beginners. 
And with mixing ages and skill levels on camps, 
trips, parties and other gatherings, we are not 
only speaking about the tennis teaching, but the 
teaching of culture and social aspects as well. It 
may or may not be a coincident that the staff on 
hand all hit their first tennis balls at Karlskrona 
Tennisklubb, but it has proven to be successful 
either way. 

Successful is also the word to describe last 
year’s exchange with our friends in Berlin, 
an exchange that has lived on for 45 years (!) 
This year, we are excited to invite them to our 
90-years celebration on the 29th of June. They 
are invited, as are you. We hope that it will be 
a day, and night, to remember for a long time 
to come. Making unforgettable memories, and 
history, is something we have 90-years expe-
rience of, so please join us as we look forward 
to an incredible year and decade to come. 

tidigare, för att hinna byta om och komma ut 
innan lyset släcktes. 

Det är lite smått häpnadsväckande att upp-
täcka att den genomträngande kulturen i Karls-
krona TK var uppbyggd redan på 1930-talet. 
Det som alltid har varit lite speciellt i KTK är 
den sociala aspekten, med en härlig mix av alla 
åldrar och spelnivåer. Juniorerna, som är klub-
bens framtid, har alltid haft en speciell plats 
och redan 1932 bestämdes det att juniorer spe-
lar gratis på lediga banor. Det var också så att 
de äldre ungdomarna blev instruerade att hjäl-
pa de yngre med teknik och speltips, vilket är 
samma princip som klubben jobbar efter idag 
när de äldre fungerar som tränare för de yngre. 
När vi dessutom mixar åldrar och spelnivåer på 
läger, resor, festligheter och andra arrangemang 
så pratar vi inte bara om att lära tennis utan 
även den kulturella och sociala biten. Kanske 
är det inte en tillfällighet att samtliga anställda 
inom KTK slog sina första bollar i KTK:s regi 
men oavsett har det visat sig vara framgångsrikt 
att behålla hjärta och kunskap inom föreningen.

Framgångsrikt är också rätt ord att beskri-
va förra årets Berlinutbyte, ett utbyte som har 
levt vidare under 45 år! I år ser vi verkligen fram 
emot att välkomna våra tyska gäster till vårt 90-
års jubileum som äger rum den 29 juni. Tys-
karna är inbjudna, liksom du. Vi hoppas att det 
kommer bli en dag, och natt, att minnas en lång 
tid framöver. Att skapa oförglömliga minnen 
och historia har vi 90 års erfarenhet av, så hjärt-
ligt välkomna att göra oss sällskap för ännu ett 
fantastiskt år och årtionden framöver.
Sophie

Sophie Alriksson, klubbchef. 
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Marcus Månsson, elitspelare med 
slaktande spelstil och fruktad 
kanonserve.
                             
Julia Ljungberg, nästan lika bra 
på att spela tennis som att prata 
stockholmska.
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Styrelsen i Karlskrona tK

Lilo Media hjälper dig med årsredovisningar, 
kundtidningar, annonser, visitkort, m.m. 
Inget uppdrag är för stort eller smått.
För mer information, besök www.lilomedia.se.

Gör som KTK
 – anlita Lilo Media

Fr.v. Sven Jonasson, ordfö-
rande ungdomskommittén, 
Robert Krznaric, ledamot, 
Per-Anders Lindeborg, vice 
ordförande och ordförande 
marknadskommittén,  
Henrik Johnsson, ordför-
ande, Christer Andersson, 
kassör, Maria Leijonhielm, 
ledamot, Mathilda Grön-
blad, ledamot, Carina 
Andersson, sekreterare, 
Sophie Alriksson, adjung-
erad ledamot. 

Saknas på bilden gör Jo-
nas Petersson, ordförande 
tävlingskommittén. 

Foto: Anders Eriksson, 
amefoto.se.
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Tävlingarna kommer att direkt-
sändas i tv och klubben har 

lånat in f.d. tennisproffset Janne 
Gunnarsson från SVT för att tv-
produktionen ska bli så väl ge-
nomförd som möjligt.

– Direktsändningen i tv och på 

KtK gör stortsatsning  
på Karlskrona Futures 
KTK gör en stortsatsning 
när klubben i år arrang-
erar tredje upplagan av 
seniortävlingen Karls-
krona Futures, som ingår i 
Svenska Tennisförbundets 
"Rising Star Tour 2013".

webben är ett led i vår utveckling av 
verksamheten. Janne Gunnarsson 
är en profil inom tennisen och vi är 
glada att han ställer upp och gör de 
här sändningarna tillsammans med 
vår kommentator Fredrik Persson, 
säger Sophie Alriksson.

"Rising Star Tour 2013" är ett 
led av så kallade "Futures", tävling-
ar för spelare runt 300-strecket och 
nedåt på ATP:s världsranking, och 
ser i år ut att få ett riktigt intres-
sant startfält.

Karlskrona Tennisklubbs ta-
langer Morgan Johansson, Gustav 
Hansson och Marcus Månsson har 
fått så kallade wild cards till hu-
vudturneringen respektive kvalet.

32 spelare kommer mellan den 

27 april och 4 maj att göra upp om 
10 000 dollar på grusbanorna vid 
Telenor Arena Rosenholm.

– Det kommer att bli spän-
nande och intressant. Vi anordnar 
också "Tennisens dag" under final-
dagen och vi hoppas att mycket 
folk kommer hit och tittar på täv-
lingarna. Vi vill visa upp vår klubb 
och detta är ett ypperligt tillfälle, 
säger Sophie Alriksson.

Semifinalerna den 3 maj, som 
inleds klockan 11.00, kommer att 
tv-sändas liksom finalen som spelas 
lördagen den 4 maj klockan 10.00.

Sändningen distribueras via 
SverigeSporten och kan ses värl-
den över via webben och även i tv 
via Karlskronaporten/Stadsnätet.

– Internationella Tennisförbun-
det, ITF, kommer att ha en länk till 
sändningarna och fram till tävling-
arna inleds så kommer det på www.
sverigesporten.se att ligga ett ten-
nismagasin med information om 
turneringen och klubbens verk-
samhet, säger Sophie Alriksson.

– Det här blir en riktigt bra 
start på utomhussäsongen och se-
dan har vi flera stora arrangemang 
under sommaren. Bland annat 
JSM och en internationell veteran-
tävling. Detta blir också första hela 
säsongen med våra gräsbanor och 
det är givetvis stimulerande. Vår 
målsättning är att 2013 ska bli ett 
bra år för klubben, avslutar klubb-
chefen Sophie Alriksson.
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Övriga ledamöter var major 
Heibom, löjtnant Sperling, 

intendent Lindholm samt stude-
randen Erik Sundmark. Klubbens 
första bana fanns på Wämö. 1937 
flyttade klubben till Blå Port där 
två grusbanor byggdes.

Utomhusanläggningen på 
Klinteberga var klar 1960 och om-
fattades till slut av sju banor. Öst-
ersjöhallen byggdes 1986 med tre 
filtbanor. Klubbens egen tidning 
”Fördel” skriver i sitt första num-
mer 1987 om ett ”enormt upp-
sving” och att det ”aldrig tidigare 
spelats mer tennis i Karlskrona”. 

sPel under TaK 
Det största problemet för KTK:s 
verksamhet sedan starten år 1923 
har varit att det under en följd av år 
saknats en inomhushall. I arkivet 
finner vi kontrakt ända från 1924, 
gällande hyra av Kungliga Karls-
krona Grenadjärregementes exer-
cishus. 

1926 kostade ett halvårs hyra 
under de gudstjänstfria söndagar-
na 125 kr. Vädjanden och kontrakt 
översållar klubbens arkiv och man 
kan exempelvis läsa om hur KTK 
försöker få en timme extra till 
nästkommande säsong. Tennisen 
bedrivs till största delen i Anck-
arstiernas gymnastiksal (trägolv) 
efter tillstånd av regementschefen 
i Karlskrona. 1951 får KTK tacka 
nej till seriespel då man anser sig 
ha för lite tider inomhus. 

sTrid för idroTTshall
Redan 1953 engagerade sig KTK 
i den omdiskuterade eventuella 
idrottshallen på Trossö. När hal-
len står klar 1961 får KTK totalt 
tio timmar i veckan. Seriematcher-
na förläggs också i den nya hallen 

Från Wämö till rosenholm
Karlskrona Tennisklubb grundades den 24 maj 1923 av 
en skara intresserade som mött upp vid rådhuset. Den 
första styrelsen bestod av ordförande ingenjör Seger-
berg, vice ordförande kapten von Schultz och sekrete-
rare folkskollärare Ernst Alvik.

(plastgolv!). Nackdelen blir dock 
att man 1962 endast får fyra tim-
mar i Anckarstierna, varpå man på 
nytt måste börja böna och be för 
utökning av antalet speltider med 
hänvisning till ökande medlems-
siffror och juniorverksamhet.

Planeringen för en ny gymnast-
iksal i brandstationen föranledde 
ordföranden Rolf Thorell att rikta 
“en enträgen vädjan“ om att måtten 
skulle anpassas för tennis och 
handboll. Hallen var klar 1966 – 
med linjer både för handboll och 
tennis. Banan fick användas av 
KTK under vardagkvällar och hel-
ger. Sedan timmar erövrats i Ved-
ebyskolan (plastgolv) kunde man 
i årsrapporten 1969 redovisa ten-
nis från fyra hallar: Brandstatio-
nen, Anckarstierna, Idrottshallen 
och Vedeby.

Under 1970-talet och i bör-
jan av 1980-talet överbelastades 
brandstationens gymnastiksal och 
golvet slets så att studsen beteck-
nades som rent “hälsovådlig“. För 
att tävlandet skulle klaras fick man 
ordna timmar långt uppe i Röde-
by och matcherna i Vedebyhal-
len kunde snarast betecknas som 
bortamatcher, eftersom klubben 
knappt hade träningstillfällen där. 
Situationen var under 15-talet år 
närmast outhärdlig för en förening 
som ville utveckla tennisen.

änTligen en hall!
Efter 63 års kamp lyder klubbtid-
ningen ”Fördels” första rubrik nå-
gonsin (1/87):”Hallen vi väntat på”. 
Efter tiotalet förslag som inte för-
verkligades nappade KTK på kom-
munens uppförande av mässhall 
och lyckades få disponera Öster-
sjöhallen vintertid. Uppförd på ett 
kick stod hallen klar till Havs- och 

Fiskemässan hösten 1986. 230 da-
gar om året kunde nu KTK bedri-
va verksamhet i en vackert belägen 
hall med tre banor, cafeteria och 
havsutsikt. 

Telenor arena
Under 1990-talet växte Tennissko-
lan successivt och det blev svårare 
och svårare att få tid för den trä-
ning som behövdes, både för mo-
tionärer och elitspelare. Styrelsen 
tittade på ett antal olika alterna-
tiv för en ny egen tennishall och 
tre förslag togs fram: Klinteberga, 
området söder om Västra mark 
och platsen där nuvarande City 
Gross ligger söder om Mariedal. 
Mycket tack vare att Karlskrona 
Hockeyklubb också hade behov av 
en modern anläggning kunde pro-
jekt ”det nya idrottscentret Rosen-
holm” gå in i en konkret fas 2002.  
Efter ett antal olika förstudier och 
arkitektförslag beslutade kommu-
nen att bygget skulle starta 2004 
och anläggningen var klar 2005 
(sex inomhusbanor). Utebanorna 
invigdes först året efter 2006 (sju 
banor) och 2012 invigdes två gräs-
banor.  KTK disponerar nu 15 ten-
nisbanor och där gräsbanorna är 
de enda klubbägda i hela Sverige.

räTT aTT invesTera i ungdomen
Juniorverksamheten nämns alltså 
för första gången 1917 bland do-
kument i klubbens arkiv. Utlägg 
för pojkar vid tävling: summa 3 kr. 

1918 hör sig Svenska Tennisför-
bundet för bland klubbarna “hu-
ruvida ungdomar spelar lämpligt 
och billigt“?  I svaret från Karlskro-
na Allmänna IF:s tennissektion år 
1919 står det bland annat att “de sju 
som spelar betalar var för sig, åtnju-
ter inte några förmåner och knappt 
erbjuds några tävlingsmöjligheter“. 

Vid KTK:s bildande 1923 fanns 
det därför en hel del att göra. Att 
utveckla tennissporten innebär 
bland annat att sörja för återväx-
ten. Uppfattningen att tennis är 
en överklassport måste förändras. 
Redan 1932 tilläts ungdomar spela 
gratis. De var dock tvungna att be-
tala medlemsavgiften som år 1944 
låg på 8 kr för seniorer och 5 kr för 
juniorer. Under kriget rådde det 
brist på bollar, men därefter börja-
de juniortävlingarna ta fart. 

KamPanjer På 1950-TaleT
KTK ansökte 1956 om ungdoms-
bidrag från RF på 582 kr för att 
betala juniorernas racketar, bollar 
och banhyror. Ungdomsverksam-

Klubbhus och gula huset på Klinteberga.

Östersjöhallen i Karlskrona.
Oskar Jakobsson i brand-
stationen.

Berlinresa 1969. Kort paus hos Tyra Katzman. JSM-funktionärer 2001 på Klinteberga.
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Från Wämö till rosenholm – en spännande 90-årsresa

heten omsatte det året 2 800 kr. I 
försäsongscirkuläret 1957 med-
delas det att klubbens ansträngda 
ekonomi kräver höjda spelarav-
gifter om 3–5 kr. Man skriver ock-
så att juniorer spelar gratis mellan 
9–13 på vardagar så länge de be-
talat medlemsavgiften. Nytt är att 
förstaårsjuniorer bara betalar 2 kr 
– ett försök att främja sporten trots 
höjda priser. 

Äldre spelare uppmanas att ge 
de yngre råd om teknik och spel. 
Åren 1957-58 drog juniorarbetet 
tio procent av utgifterna för klub-
ben. 1958 gavs vissa instruktions-
kurser på banorna, 1959 gick fri-
tidsnämnden ut med stimulerande 
bidrag och ungdomsledarstipen-
dier och 1960-61 propagerades 
det kraftigt för start av fritidsgrup-
per med statliga bidrag. Blekinge 
Idrottsförbund menar att var-
je klubb “måste ha en - helst fle-
ra - fritidsgrupper“. KTK hade en 
grupp 1961 med deltagare i åldrar-
na 12-25 år. Året därpå hade man 
två grupper med sammanlagt 27 
deltagare.

växande juniorverKsamheT …
Blekingeserien för juniorer star-
tade 1963 och under 1960-talet 

började klubben allt oftare skicka 
spelare till JSM och till dessa verk-
samheter ansöktes om bidrag. I 
slutet av 1960-talet utvecklas juni-
orverksamheten. Fritidsgrupperna 
ökar i antal och juniorverksamhe-
ten får gynnsamma tillskott. 

… i TaKT med ”svensKa Tennis-
undreT”
Även på grusbanorna fick juni-
orerna spela gratis om timmar-
na var obokade. 1975–76 fick sju 
spelare tävlingsbidrag med moti-
veringen att de var “framgångsri-
ka och skulle få tävlingsrutin“. Det 
kan tyckas vara något få spelare 
då ju klubben skulle utbilda goda 
idrottsmän och man ju redan på 
1930-talet konstaterat att tävlande 
höjer spelstyrkan. Gratistimmar 
erhöll dessa bästa juniorer också. 
1983 fick ett 15-tal juniorer förmå-
ner i form av tävlingsbidrag och 
gratistimmar. Ungdomsverksam-
heten kostade det året 20 000 kr av 
klubbens omsättning på 150 000 
kr. Medlemsavgiften var 100 kr 
år 1984 för seniorer, och 60 kr för 
juniorer. Ekonomin betecknades 
som god. 1999 var medlemsavgif-
ten 275 kr för seniorer och 100 kr 
för juniorer. 2013 är den 225 kr för 

juniorer, 450 kr för seniorer och 
900 kr för familj.

I ”Fördel” (1/87) kan man läsa 
om tennisskolans enorma utveck-
ling efter inflyttningen i Östersjö-
hallen och att materiel såsom bol-
lar och bollmaskin måste köpas in.

eTablerad sTorKlubb
Redan 1988 omsatte klubben över 
en miljon kronor. Sponsorer och 
nya avtal ordnas för att stödja de 
främsta talangernas tävlingsten-
nis. Träningsgruppspriset ligger 
runt 50 kr. Endast ett par år tidi-
gare kostade samma termin 75 kr, 
men då var å andra sidan grupper-
na betydligt större. 

Sommarkurser och läger hålls 
regelbundet. Klubben har cirka 60 
sponsrande företag och enskilda. 
Astrid och Georg ”Jeppan” Svens-
son instiftade en fond för att främ-
ja tennisen 1993 och från denna 
fond delas det årligen ut ett eller 
flera stipendier till framgångsrika 
juniorer. 

Sedan 2010 har KTK tre hel-
tidsanställda tränare och en klubb-
chef. I racketservicegruppen finns 
fem anställda vaktmästare. Den 
ekonomiska omslutningen var 
2012 drygt 3,1 miljoner kronor.

inTernaTionella Tennisvänner  
De största evenemangen sedan 
1967, då sekreteraren Herbert Ga-
rén tog initiativet, är dock KTK:s 
årliga gemyt med TC Grün-Weiss 
från Berlin. Under många år har 
dessa utbyten upptagit en ansenlig 
del av årsberättelserna! Från första 
gången i Berlin har man vartannat 
år spelat tennis och festat hos var-
andra. Endast 1977 ställdes kalaset 
in. Vid besöket år 1971 inkvartera-
des svenskarna hemma hos tyskar-
na då det inte fanns några lediga 
hotellrum. Kanske var detta före-
bilden till senare års starka person-
liga kontakter? 

Från mitten av 1990-talet ut-
vecklades utbytet med Berlinklub-
ben ytterligare i ca tio års tid. Detta 
genom att flera av KTK:s veteraner 
– i olika åldrar – och duktiga ju-
niorer och seniorer stöttade berli-
narna i deras seriespel. Det fanns 
tillfällen då karlskroniterna fyllde 
två minibussar med spelare. 

Berlinarna är inbjudna till vårt 
90-årsjubileum den 29 juni och det 
blir möte nr 46 under lika många 
år. Vi misstänker att det är ganska 
unikt bland klubbarna i Sverige 
– oavsett idrott – med ett så pass 
långlivat vänutbyte.

Klara Petersson vann Kalle Anka 
Cup 1998. Minitennis i nya Telenor Arena Rosenholm.

Säsongsdebut utomhus: Bengt, 
Jeppan, Helge och Thure.

BLT-Cup: Erik Friberg och Kristian 
Månsson. En av många vuxenkurser under senare år.



McDonald’s® stödjer tennisen  
i Karlskrona. Välkommen in!

Öppen alla dagar

www.blomsterkiosken .se

Blomsterkiosken
Krutviksvägen, Karlskrona

Tel : 0455-802 00

Jag erbjuder dig en kostnadsfri Livsbesiktning®, dvs en analys av din familjejuridiska
situation (värde ca 950 kr). Boka tid på telefon 0708-474249 eller via e-post  
maria.leijonhielm@juristbyran.com

Erbjudandet gäller t o m 2013-06-30.
Välkommen!
  

Värdecheck
Din jurist, Maria Leijonhielm

Kostnadsfri Livsbesiktning®

08-31

Jag erbjuder dig en kostnadsfri Livsbesiktning®, dvs en analys av din familjejuridiska
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maria.leijonhielm@juristbyran.com

Erbjudandet gäller t o m 2013-06-30.
Välkommen!
  

Värdecheck
Din jurist, Maria Leijonhielm

Kostnadsfri Livsbesiktning®

När man är fullt upptagen med att leva livet kan det vara svårt att ta en paus 
och se över hur man egentligen har ordnat det för sig om något skulle hända. 
Ibland tar livet egendomliga vägar och man hamnar plötsligt i en situation som 
man inte har räknat med eller orkat tänka på. Då hopar sig frågorna och det är 
viktigt att veta vad som gäller. Det är därför alltid bra att prata med någon som 
vet och se över vad du har och hur du vill ha det – för trygghets skull.

Kontakta mig och boka tid för en Livsbesiktning. Jag hjälper dig att se över 
din juridiska situation och att tänka efter före. 

Det är aldrig för sent att göra något i tid!
Maria Leijonhielm, jur. kand.

Jag erbjuder dig en kostnadsfri Livsbesiktning®, dvs en analys av din familjejuridiska
situation (värde ca 950 kr). Boka tid på telefon 0708-474249 eller via e-post  
maria.leijonhielm@juristbyran.com

Erbjudandet gäller t o m 2013-06-30.
Välkommen!
  

Värdecheck
Din jurist, Maria Leijonhielm

Kostnadsfri Livsbesiktning®

maria.indd   1 12/04/2013   07:53:10
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–  S T I L S P E C I A L I S T E N  –

Morgan Johansson, elitspelare, ex-
pert på STEIN, dvs att slå stenhårt 
på stenhårda bollar.



12      www.kar l sk ronatk . com  Fördel 1.2013

KTK 90 år

DATuM: . . . . . .VAD: FöR VEM:

detta händer i Klubben sommaren 2013

I slutet av sommaren kommer det även att anordnas ett juniorläger till Polen, håll utkik för mer information om detta, samt knatteserier, 
lördagsextaser, motionsdubblar, cardioträning och ovanstående arrangemang på www.karlskronatk.com.

JSM                                                                                                                                                                                                                       30

27 april–4 maj

4 maj

5 maj

6 maj

24–26 maj

9 juni

16-–20 juni

24–28 juni

28–30 juni

29 juni

20–26 juli

20–25 juli

29 juli-2 aug

2–4 augusti

9–18 augusti

21–25 augusti

7 september

ITF Future Herrar  
(utomhus)

Tennisens Dag
(inklusive prova på möjlighet för funk-
tionshindrade och rullstolstennis kl. 13)

SEB Next Generation Cup – Klubbtävling

Stegen drar igång!

Intersport Cup

Sista dagen i tennisskolan

Rosenholmslägret

Sommarkurs 1

Vänklubbsutbyte 
– T.C. Grün-Weiss Nikolassee

90-års jubileum

SEB Karlskrona Open

SEB Karlskrona Open – Sommartouren

Sommarkurs 2

KM - ute

JSM 14 och 18

Karlskrona International Senior Trophy, 
grade 3

Tennisskolan startar

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

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

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

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

Nationell tävling med juniorklasser samt öppen herr- och damklass.

Nu är det spel på egen hand som gäller. Glöm inte köpa säsongskort och 
anmäla till sommarkurser/läger!

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

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

Ett utbyte som har pågått sedan 1967. I år är det våra vänners tur att 
komma till oss i Karlskrona. Samtliga medlemmar i KTK är välkomna att 
delta på detta vänskapliga tennisutbyte, som innehåller god mat, utflykter, 
mycket skratt och så mycket eller lite tennis man personligen önskar.

Med start klockan 13 bjuds det på uppvisningsmatcher på uteanlägg-
ningen, blandat med prisutdelningar och underhållning. 18:30, drar vi 
igång medlemsfesten, där även våra vänner ifrån Berlin är inbjudna.

En nationell junior- och seniortävling. Tävlingen innehåller även populära 
motionsklasser.

Elitklasser för dam och herr, med en prispott på 10 000 kr per klass.

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

Öppet för alla medlemmar, årets utomhusklubbmästare ska koras!

Juniormästarna ska koras, öppet kval för 14-åringarna, annars är det 
rankingen som bestämmer vilka som får vara med. Många ideella kraf-
ter behövs, passa på att hjälpa klubben samtidigt som du får njuta av 
Sveriges bästa juniorer på banorna.

Tredje upplagan av vår internationella veterantävling, öppen för alla över 
35 år, iPIN krävs för anmälan och kan fås på www.iftennis.com/ipin.

Höstterminen och inomhussäsongen drar igång!



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

Gustav Hansson, elitspelare och 
cool kille med gudomlig bollträff.



Kryssa från Karlskrona till Gdynia i 24 eller 36 timmar. 
Ombord väntar god mat och dryck, avkoppling, nöje 
och vår välfyllda butik. Stanna ombord eller kliv i land 
och upptäck Polen. Här fi nns gott om prisvärda upp-
levelser. Till exempel lyxrestaurangen Metamorfoza i 
Gdansk med en avsmakningsmeny för bara 300 kr.

HALVA PRISET
TILL POLEN.

Kryssning Karlskrona–Gdynia t/r fr 175:-/person* 
Läs mer och boka på stenaline.se/tennis

HAMNPROMENADEN
GDANSK

METAMORFOZA
GDANSK

VANDRANDE SANDDYNER 
I SLOWINSKI NATIONALPARK

*Boka din resa på stenaline.se/tennis eller ring 0770-57 57 00  
  och ange bokningskod XP24RABATT för MiniCruise 24h eller  
  XP36RABATT för MaxiCruise 36h samt erbjudandekod KTH. 
  Bokningsavgift tillkommer vid personlig service. Erbjudandet 
  gäller t�o�m 13/6 2013.

Scandic Karlskrona ligger mitt i Karlskrona city. Men också mitt i skärgården. 
Den stora frukostbuffén står uppdukad, det finns trådlöst internet och  
möjligheter att träna i moderna gym. Under sommaren sjuder vår uteservering av liv. 
Dagtid äter, fikar och njuter våra gäster av solen och utsikten. 

Kvällstid bjuder serveringen på grillbuffe´och trevlig livemusik.  
Välkommen du också till Scandic Karlskrona.

somna i skärgården. vakna i city.

Scandic Karlskrona, Skeppsgossegatan 2, 371 36 Karlskrona 0455-37 20 00. Läs mer på scandichotels.se/karlskrona

Hos Nordens största hotellkedja checkar 
du in med höga förväntningar och checkar ut med ny 
energi. Vare sig du bor hos oss i jobbet eller på fritiden.



Oskarpt läge?

Ronnebygatan 39 i Karlskrona Intill ÖoB i LyckebyRonnebygatan 39, Karlskrona 
0455-127 68, www.eye-do.se          

Kläder och glasögon från GANT

Mattias Zwörner, vilt 
kämpande motionär 
med elegant enhands-
backhand.

Sofia Berglund Krznaric, 
högt flygande motionär 
med vacker forehand.
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1923
Karlskrona TK bildas. 
Ernst Alvik, klubbens 

förste sekreterare.

Höjdpunkter under 90 år med Karlskrona TK

1937
Flytt till Blå Ports utomhusbanor. 

Astrid Svensson.

1958
SM för oldboys på Blå Port.

1975
P-A Lindeborg vinner JSM PD16.

1971
”Jeppan” Svensson blir 

Europamästare i dubbel.

Ivar Carleke 
utför en  

balansakt 
på tennis-

nätet, någon 
gång under 

80-talet.

1960 Klinteberga invigs.
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Sofia Hallström vinner tre JSM.1996

Höjdpunkter under 90 år med Karlskrona TK
1986
Östersjöhallen invigs.

1987
Två nya grusbanor byggs på 
Klinteberga. Kjell Fridlund.

1991
Daniel Brodén anställs 

som tränare.

2000 Klara Pettersson vinner JSM-guld                
i singel och silver i dubbel.

2003
Johan Wilhelmsson anställs

som tränare.

2005
Telenor Arena 

Rosenholm invigs.
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2011
Första spadtaget på 
de nya gräsbanorna.

2010
 P-A Linderborg vann polska Internationella Veteranmästerskapet
för andra året i rad. Morgan Johansson tar dubbla JSM-medaljer 

på hemmaplan. Gustav Hansson vinner Kalle Anka Cup.
Sophie Alriksson (t.h.) anställs som föreningens första klubbchef.

set och hört genom åren....

Vid Berlinutbytet 2006 kommer 
Philip Bergsell in i sin hytt på färjan, 
tittar ut genom fönstret och utbris-
ter: 

– Ooh! ...vi har havsutsikt! 

På SM-slutspel i Båstad 2006 diskute-
rar Marcus, Morgan och Gustav dub-
belmotståndare. 

Marcus:  – Det är hugget som 
stucket mellan dom, om dom skulle 
mötas i singel... 

Gustav:  – Va!? ..heter dom Hugget 
och Stucket?! 

När Ystadspelen gick av stapeln 2006 
promenerar Rishu och Wille till en 
bana och pratar om Willes bil, när de 
sätter sig ner bland publiken frågar 
Rishu vilken årsmodell det är, varvid 
en uppmärksam man bredvid snabbt 
rycker in med svaret: 

–Hon längst bort är 92:a och hon 
närmast är 93:a!

Erika Otero förklarar sin plötsliga ser-
vevolley-taktik i singelmatchen mot 
Tabergsdalen: 

–Jag fick för mig att det var dubbel 
och sprang på nät efter serven, men 
när jag kommit fram upptäckte jag 
att jag inte hade Klara bredvid mig... 

Racket(lon)-experten Pär Carleke har 
en bättre förklaring till begreppet 
välj en racket som passar din spelstil: 

– Välj en spelstil som passar din 
racket. 

Daniel Brodén i häpnad efter att 
Marcus ”Slaktarn” Månsson varit 
någon decimeter från att träffa 
honom i huvudet med en våldsam 
smash. ”Jag hinner ju inte röra ögo-
nen från det att du träffar bollen tills 
dess att den passerat! Det måste 
konkurera med ljusets hastighet…”

I Daniel Brodéns mest intensiva fas 
med att rekrytera till årsfesten blir 
han riktigt poetisk och lägger ut fäl-
jande på facebook ”Om du tycker allt 
är pest, eller vill må som allra bäst, 
anmäl dig till allas vår årsfest!”

Vid ett ogenomtänkt tillfälle läm-
nar Wille över sin son Mio till tillfäl-
liga barnvakterna Daniel och Sophie. 
Wille, som är ett hardcore Babolat 
fan, finner sin son iklädd full Wilson 
utstyrsel när han kommer tillbaka. 
Wille tyckte nog skämtet dock var 
lite kul och lägger ut en bild på detta 
och kommenterar på facebook: – Det 
har sina nackdelar att anlita Sophie/
Daniel som barnvakter. Då elvaåriga 
Tilda Loudd passar på att lägga föl-
jande kommentar: – Puh, skönt. Det 
ser ut att bli folk utav honom också!!!

Innan Karlskronaspelen kallade täv-
lingsledningen tidningarna till press-
konferens. Huvudattraktionen var – som 
vanligt – den traditionella smörgåstår-
tan. Innan presskonferensen skulle inle-
das ringer en dam från Prisjagaren.

-Det är någon som var här och tog 
en smörgåstårta utan att säga till. 
Vi undrar om han verkligen var från 
tennisklubbben, för han gick utan att 
säga till hur den skulle betalas.

Precis när samtalet avslutas dyker 
Rolf upp med en stor smörgåstårta 
och ett belåtet leende på läpparna. 
Alla skrattade och ropade:

– Här kommer tjuven!
Rolf ursäktade sig.
– Det stod ju tennisklubben på 

kartongen, så jag tog den.
– Men sa de ingenting i kassan?
– Nänä, jag rusade rakt igenom kön 

och röt: ”Låt mig komma förbi, släpp 
fram mig” och det gjorde folk, så det 
var inga problem, svarade Perne glatt.

På Karlskronavakan Wilson Cup 2005 
sammanfattar Micke efter en seger-
match i herrsingeln: 

Micke: – Jag hade svårt att andas, 
det kändes som jag inte fick någon 
luft... 

Daniel: – Äh, man behöver inte 
andas om man spelar så bra som du 
gjorde. 

Erik Stenfeldt kastar sig åt sidan 
när Micke Sandström smashar och 
utbrister: 

– Jag är rädd för att få bollen i hjärtat!

Henke Håkansson, dagen efter serie-
premiären ute: 

– Jag skyller inte på något den här 
gången... men det stod en bil par-
kerad bakom bortre baslinjen och 
solen reflekterades i vindrutan så att 
jag blev bländad och inte kunde se 
bollen! 

Sophie Alriksson kommer fel till bol-
len under ett svettigt träningspass: 

– Jag har ju inget lokalsinne härinne! 

Henke Håkansson ger sig aldrig: 
– Jag hade slagit honom på grus, 

för han vann bara på mina misstag. 

Under JSM i Göteborg 2013 säger 
Hermon Mikael lite besviket till 
domaren: – Du borde lära dig döma, 
varpå domaren replikerar snabbt:  
– och du borde lära dig spela.

Under samma JSM frågar Melis 
Yasar Hermon: – Vilka möter ni i dub-
bel? Hermon svarar : – Vi förlorade ju 
mot er igår…

2013
Hermon Mikael 

är en av  klubbens 
duktiga talanger.



trossö trafikskola sponsrar 

Karlskrona tennisklubb
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Inför Stockholm Open 1989, som 
då var en Super 9 tävling, var 

startfältet något alldeles extra. 19 
av de 20 bästa spelarna var med och 
i och med att min form var urusel 
inför turneringen hade jag absolut 
noll förhoppning om ett framstående 
resultat. Faktum var att dagarna 
innan turneringen sa jag till min 
coach att jag inte tänkte spela för 
jag ville inte skämma ut mig inför 
hemmapubliken. Detta var första 
och sista gången jag sa något men 
som tur var det att övertalade min 
coach mig till att ställa upp.

 
självförTroende
Den hösten hade jag verkligen un-
derpresterat och jag hade radat 
upp första omgångarna i de in-
omhus turneringar jag hade spe-
lat. Trots att lottningen var mer än 
gynnsam kände jag att chanserna 
till avancemang till andra omgång-
en var minimal. I första omgången 
blev första set precis som jag hade 
förutspått nämligen ett riktigt uselt 
sådant. Men mirakulöst nog lycka-
des jag vinna andra setet trots då-
ligt spel och efter ett något bättre 
spel i tredje set hade jag lyckats 
vinna första matchen på flera 
veckor. I och med att varje vunnen 
match jag vann på touren genom 
åren gav mig oerhört mycket gläd-
je och mycket självförtroende såg 
jag väldigt mycket fram mot näs-
ta match. Nu hade jag ju i alla fall 
vunnit en match inför hemmapu-
bliken.

Med ett helt annat självförtro-
ende och glädje började jag där-

för att rada upp segrarna. Det var 
en helt annan Gusten som serva-
de bättre, spelade mer offensivt 
och framförallt spelade bra på de 
viktiga bollarna. Efter att ha vun-
nit omgång två och tre lyckades 
jag besegra dåvarande världsstjär-
norna Andre Agassi och Mats Wi-
lander i kvarts- resp semifinal. Be-
löningen blev att möta dåvarande 
världsettan Ivan Lendl i finalen in-
för ett fullsatt Globen.

När jag pratar med tvivlande 
juniorer brukar jag nämna den här 
historien. Man vet aldrig vad som 
väntar bakom hörnet. Kämpar 
man och ligger i kan allt hända.

 
föräldrarnas sTöd värdefullT
När jag förklarar mina föräldrars 
betydelse för min tennis brukar jag 
alltid ta upp följande händelse för 
att skildra hur min mamma var: 
Mina föräldrar brukade väldigt 
sällan titta på mina matcher efter 
den dagen då jag började resa och 
Stockholm Open det året var ing-
et undantag. Men när jag gick till 
final ville inte mina föräldrar mis-
sa, fram till den dagen, det största 
ögonblicket i min karriär. Jag var 
fruktansvärt nervös inför finalen. 
Jag var verkligen inte van vid så 
mycket skriverier och uppmärk-
samhet och att få marschera ut in-
för 17 000 åskådare i ett nedsläckt 
Globen med endast en strålkastare 
riktad mot just min person gjorde 
att jag vara nära att sk-ta på mig. 
Men när jag tittade upp på läktaren 
såg jag mamma och pappa. Pap-
pa var lätt att avläsa, han var som 

alla andra föräldrar, nervös. Men 
när jag såg mamma kunde jag inte 
låta bli att le inombords. Hon satt 
och stickade en tröja. När jag spe-
lade Stockholm Open final! Även 
om hon var nervös så visade hon 
i alla fall det inte utåt sätt och för 
mig var det en trygghet. Genom att 
sticka den där tröjan gav hon dis-
tans till min tennis och denna spe-
cifika händelse. Och förmodligen 
kände hon sin son såpass mycket 
att det var precis vad han behövde 
vid den tidpunkten

 
Kaxige lendl
Den tredje händelsen som jag ald-
rig kommer att glömma skrattar 
jag gott åt varje gång jag tänker 
på den. Inför finalen hade jag till-
skrivits noll chans av tidningarna 
och t.o.m. min obotligt optimis-
tiska coach hyste ingen tilltro att 
jag skulle vinna finalen. En tidning 
skrev bl.a. att han gav en nyfång-

ad fisk som låg i en hink på bryg-
gan större chans att komma loss 
än vad jag hade att vinna match-
en. Och tyvärr hade väl alla rätt. 
Jag var totalt chanslös. Första se-
tet var i och för sig ganska jämnt 
(7-5) men sedan rann det iväg or-
dentligt. Vid ställningen 3-0 i an-
dra set (finalen spelades i bäst av 
5 set) sträckte Lendl upp sina fem 
fingrar mot sin hustru i en rörelse 
som såg ut som början till en high-
five gest. Då förstod jag inte gesten 
men efteråt fick jag reda på vad det 
betydde. Klockan var ett par minu-
ter över tre när Lendl gjorde ges-
ten och signalen betydde att hans 
hustru skulle boka fem-planet! Så-
dan var han, Lendl. Oerhört duk-
tig tennisspelare men också rejält 
kaxig. Men så här efteråt tycker jag 
det var ganska roligt. Behöver jag 
förresten skriva att han hann med 
planet med bred marginal.  
Magnus Gustafsson

Vissa turneringar har betytt mer än andra när man 
tittar tillbaka på karriären. Stockholm Open 1989 var 
för mig en sådan tävling. Framförallt var resultatet en 
av mina största och mest överraskande framgångar i 
karriären men dessutom var det en del händelser som 
etsade sig kvar i minnet och finns kvar än idag

Händelser som gjort avtryck

Magnus Gustafsson skriver om saker som har gjort avtryck i hans karriär.

Borgmästaregatan 13, Karlskrona, tel 0455-801 60.

gäsTKröniKör



Alva Loudd, talangfull 
tennistjej som slår sin 
pappa i squash.
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Johan ”Wille” ”Filuren” Wilhelmsson.

Daniel ”Danne” ”Brollan” Brodén.

tennisskolans historia – från 80-talet fram tills nu
Under den tidigare delen av 

1980-talet organiserades 
klubbens tennisskola av dåvarande 
ungdomskommittén, där framfö-
rallt klubbens hedersmedlem Gerd 
”Järnladyn” Fryding gjorde stora 
ideella insatser. Omfattningen av 
dåtidens tennisskola var liten och 
bestod av nybörjarkurser, som inte 
alltför sällan bestod av en bland-
ning av vuxna och barn, samt nå-
gon enstaka fortsättningsgrupp. 
Det var inte ovanligt att man var 
upp till 15 personer i en grupp, 
som trängdes i den klassiska gym-
nastiksalen i brandstationen, med 
endast två meter mellan baslinjen 
och väggen.

Tävlingsjuniorer fick ofta trä-
na själva och fick, tillsammans 
med övriga medlemmar, samsas 
om de tider i gymnastiksalen som 
inte brandmännen själva dispone-
rade. Under utesäsongerna fanns 
det större möjligheter att få spela 
på klubbens tre grusbanor på Klin-
teberga, detta förutsatte dock att 
man stod på god fot med inten-
denten ”Kung Thure” Henstam.

Tränarna på den tiden var, för-
utom nämnda Gerd Fryding, of-
tast ungdomar, såsom Ola Hen-
stam, Staffan Berg och Johan 
Eriksson. Ibland fick tävlingsju-

niorerna förmånen att träna extra 
under ledning av klubbens bäste 
spelare P-A ”Skeppet” Lindeborg 
eller med Mikael ”Snoddas” Norn-
holm. Med P-A blev träningen ex-
tra effektiv och med Mikael blev 
den extra rolig, ofta på gränsen till 
det absurda. 

saTsning På ansTälld Tränare
Då en ny hall, Östersjöhallen, med 
tre banor stod klar under andra 
halvan av 80-talet, bestämde sig 
klubben för att satsa på en heltids-
anställd tränare. Efter ekonomiska 
beräkningar av klubbens orakel, 
eldsjälen Rolf Pernevall, besluta-
de styrelsen med ordföranden Kal-
le Lindeborg i spetsen, att anstäl-
la Dariusz Polit från Polen. Detta 
blev en nytändning för klubben 
och det blev en ökning av spelare, 
både bland nybörjare, motionärer 
och tävlingsspelare. 

Efter ett tag visade sig dock Po-
lit, sitt namn till trots, vara aning-
en opålitlig i flera sammanhang 
och efter ett år gick han och KTK 
skiljda vägar. Istället anställdes 
klubbens egen Patrik Svensson 
och det blev ett ännu större upp-
sving, mycket beroende på Patriks 
brinnande engagemang och stora 
skicklighet. Samtidigt blev Hans-

Gösta ” Hasse” Andersson rektor 
för tennisskolan där han, utan ett 
öre i ersättning, skötte administra-
tionen. 

Efter ett år slutade Patrik för 
att börja studera och Daniel Bro-
dén och Mats Thorell hoppade in 
och delade på huvudtränarska-
pet. Efter Patrik och Hasses fina 
arbete var nu antalet deltagare i 
Tennisskolan över 200 och Has-
se konstaterade på sin utpräglade 
björkholmska att ”telefoonjävlen 
ringer så han är alldeles rö” och 
deklarerade att han tänkte trappa 
ner. Rolf Pernevall och Daniel tog 
då tillsammans över organisatio-
nen av tennisskolan, Rolf som rek-
tor och Daniel som chefstränare. 

Hösten 1989 ryckte Daniel in 
i lumpen och Olofströmssonen 
Mats ”Folkan” Olsson tog tillfäl-
ligt över som chefstränare. Mats 
var dock inte heltid, utan Daniel 
och McEnroe-kopian, ”Den fly-
gande holländaren” Bertil Kleiss 
ansvarade för träningen två kväl-
lar i veckan.

När Mats Olsson året därpå 
började studera gjorde Daniel co-
meback som chefstränare, fortfa-
rande med Rolf som rektor för ten-
nisskolan och båda la ner sin själ 
i uppgiften. Efter träningarnas slut 

på kvällarna satt de kvar och ana-
lyserade fram till en bra bit efter 
midnatt då Securitas-vakten kom 
och låste anläggningen. 

daniel Tog över
En bit in på 90-talet övertog Da-
niel ensam all organisation och 
administration av Tennisskolan. 
Under mitten av decenniet blev 
det en viss minskning av antalet 
deltagare, men klubben fick fram 
mycket duktiga juniorer i Sverige- 
eliten, såsom Klara Petersson, So-
fia Hallström, Erika Otero, Puff 
Borg, Claes Lindholm, Erik Fri-
berg, Mikael Sandström mfl. 

När intresset för tennisträning 
var som allra lägst hade det mins-
kat till runt 130 deltagare. Då gjor-
de Daniel tillsammans med Jörgen 
”JN-Data” Nilsson ett antal lycka-
de projekt för att sprida informa-
tion om tennisen till barn, bland 
annat körde Jörgen runt i sin Van, 
utrustad med TV och hämtade 
förskolebarn runtom i kommu-
nen som sedan bjöds på fika och 
fick testa tennis. Detta resulterade 
i att vi gick in i 2000-talet med över 
200 glada deltagare i vår tränings-
verksamhet. 

Med detta pånyttfödda intresse 
bestämde klubben sig för att satsa 
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tennisskolans historia – från 80-talet fram tills nu
på en kombinerad kansli och trän-
artjänst, vid sidan av Daniel. Ef-
ter anställningsintervjuer anställ-
des Lars ”Lasse Lock” Haraldsson, 
bördig från Skånes Fagerhult. Den, 
enligt egen utsago, musikaliske 
Lasse skrev bland annat den nu-
mera kultförklarade KTK-låten 
som börjar med ”Jag slår en go 
gammaldags forehand”.

Lasse slutade dock efter ett år 
och klubben fick akut tränarbrist. 
Men Daniel fick då sitt livs kanske 
bästa idé: att plocka hem sin nära 
vän och tidigare adept Johan ”Wil-
le” Wilhelmsson från Thailand. 
Wille anställdes inledningsvis på 
halvtid med vetskapen om att han 
skulle flytta inom ett halvår. En 
protestlista med namninsamling 
som motsatte sig Willes flytt sattes 
upp i hallen vilket fick Wille att ta 
beslutet att stanna kvar som träna-
re. Klubben tog också beslutet efter 
ett halvår att anställa Wille på hel-
tid från januari 2004.

sTörre möjligheTer
Detta gav initialt effekten att Da-
niel fick mer tid över att driva ige-
nom en del av alla hans fantastis-
ka idéer för Tennisskolan. Det fick 
också Tennisskolan att växa och 
framför allt kurserna för vuxna 

fick ökat intresse.
Daniel och Wille fick möjlighet 

att ge några yngre intresserade nio-
åringar lite mer träning i veckan, 
dessa var Gustav Hansson, Mar-
cus Månsson och Philip Bergsell. 
Inom ett år anslöt också en duktig 
junior från Ronneby – Morgan Jo-
hansson – till dessa killar.

Under denna period (2000–
2005) hade klubben ett elitserielag 
för damer med primärt egna spe-
lare. Klubben hade faktiskt, under 
ett år, både ett elitserielag och ett 
division 1-lag för damer samtidigt, 
med enbart egna spelare.

Året 2004 etablerade vi, med 
hjälp av P-A Lindeborg kontakter 
med polska klubbar som vi sedan 
dess besökt årligen på roliga och 
givande träningsläger.

På vintern 2005 flyttade klub-
ben och således också Tennissko-
lan ut till den nybyggda Telenor 
Arena Karlskrona. Tennisskolan 
kunde nu gå från tre inomhusba-
nor till sex. Utomhus behöll vi sju 
banor, samma antal som vi hade 
på Klinteberga. Detta gjorde att vi 
kunde utöka både antalet deltaga-
re i Tennisskolan men även erbju-
da ökad mängd träning till de som 
var intresserade. Tennisskolan 
växte successivt från ca 270 delta-

gare till de ca 400 deltagare som vi 
har i dagsläget.

På tränarsidan behövdes det 
åter igen förstärkning 2006 och 
av en lycklig omständighet kunde 
klubben anställa den nyligen utex-
aminerade ekonomen Jonas ”Pet-
tan” Petersson som halvtid kanslist 
och halvtid tränare. Pettan, som 
liksom Wille, vuxit upp i klubben 
under Daniels ledning och anda, 
bidrog till att en effektiv trio av säl-
lan skådat slag bildades.

En kille som fick en praktik-
plats hos vaktmästarna 2006 var 
Anders ”Ante” Dunér. Ante triv-
des bra inne hos Daniel och Wille 
där han fick dra lite ”fredagsfräcki-
sar”. Efter ett tag hängde Ante med 
tränarna ner på banan och ibland 
fick han prova på att starta lite bol-
lar etc.

Successivt växte Ante in i sin 
nuvarande roll som tennistränare 
och eldsjäl och är numera anställd 
av klubben.

geTT resulTaT
Då Pettan lämnade sin anställ-
ning 2008 för att på heltid arbeta 
som ekonom (dock utan att sluta 
hjälpa till som tränare i vissa grup-
per och numera en viktig hörn-
sten i styrelsen) har ett flertal trä-

nare passerat på sin väg mot vidare 
äventyr (Henrik Lindeberg, Rishu 
Yadav, Veronica Vidarsson, Den-
nis Merdan, m.fl.). I nuläget har 
vi eminent hjälp på tränarfron-
ten av Marcus ”Slaktarn” Månsson 
och Markus ”Coanny” Johansson. 
Klubben gjorde också en satsning 
och anställde en ”extern” tränare i 
form av Fredrik Bengtsson 2009. 
Fredrik bidrog till lite nya tankar 
och idéer och stannade i klubben 
ett år.

Resultatmässigt av Tennissko-
lans deltagare var det nu killar-
na som dominerade. Morgan Jo-
hansson, Gustav Hansson, Marcus 
Månsson och Dennis Merdan sva-
rade för många turneringssegrar, 
inklusive SM-medaljer, men även 
fina avancemang i seriespel och 
Lag-SM. Icke att förglömma i det-
ta sammanhang är att en annan 
av Tennisskolans deltagare – P-A 
Lindeborg, plockade hem ett fler-
tal Veteran SM-medaljer.

Den eminenta Tennisskola som 
Karlskrona Tennisklubb bedriver 
fortsätter att utvecklas och växa. I 
nuläget har vi över 400 deltagare 
som tränar under veckans alla dagar 
och ett stort antal projekt och idéer 
att genomföra i framtiden.
Daniel & Wille

Tränarstaben 2013:
Översta raden fr. vänster: 
Daniel "Brollan" Brodén, 
Johan "Wille" Wilhelmsson, 
nedersta raden fr. vänster:  
Anders "Ante" Dunér, Marcus 
"Slaktarn" Månsson, Markus 
"Coanny" Johansson.



Äkta  
VALFRIHET!

Hem1 är husleverantören där dina önskemål styr. Vi förser dig med egen  

arkitekt och inredare och hjälper dig hela vägen. Det kallar vi äkta valfrihet.

Det är en konst att 
skapa personliga hus

Kontakta gärna någon av oss:
Linköping: 013-31 00 21, magnus@hem1.se 

Kalmar: 0480-36 29 50, timmy@hem1.se 
Karlskrona: 0455-101 38, micke@hem1.se

www.hem1.se
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1953 
Kurt Berg
Herbert Garén
Tyra Katzman
Sven Linblom
Nils Ohlsson
Eric Sjögren
Eric Sundmark
Tage Svensson
Jeppan Svensson
Nils Jarlmén
Ernst Alvik

1955
Jan Fischerström

1956
Lennart Nordheim
Bertil Holm

1958
Rolf Thorell
Astrid Svensson
Arne Gillkvist
Gerhard Björnstedt

1960
Erik Svensson
Börje Westin
Ulf Andersson
Anders Gjertz
Göran Gjertz

1963
Folke Athenius
Iris Gjertz
Arne Andersson
Sven O Hansson
Stig Nilsson
Elsa Cerne
Bengt Wibrink
Åke Fransson
Bertil Jönsson
Arne Nordberg

1964
Rolf Pernevall

1966 
Gunnar Ulvås
Ingemar Erntell
Gun Einarsson
Signar Resare
John Åkesson
Gunnar Gahlin

1967
Pelle Samuelsson

Förtjänsttecken genom tiderna

HEDERSMEDLEMMAR

1981 
Iris Gjertz
Tyra Katzman

1982
Jeppan Svensson

1983
Gerhard Bjrönstedt
Eric Sundmark
Eric Sjögren

1953
Kurt Berg (guld)
Herbert Garén (guld)
Eric Sundmark (guld)
Nils Jarlmén (guld)
Eric Sjögren (silver)

1958
Rolf Thorell (guld)
Gerhard Björnstedt (guld)

1959
Bertil Holm (silver)

1960
Georg ”Jeppan” Svensson (guld)

1963
Astrid Svensson (silver)

1973
Anders Gjertz (silver)
Göran Gjertz (silver)
Thure Henstam (guld)

1983
Helge Nilsson (silver)
Agneta Zimmerman (silver)
Gerd Fryding (silver)
Nils Abrahamsson (silver)
Karl Lindeborg (silver)
Rolf Pernevall (silver)

1993
Karl Lindeborg (guld)
Staffan Zimmerman (silver)
Ulf Andersson (silver)
Hasse Andersson (silver)

1998
Rolf Pernevall (guld)
Staffan Zimmerman (guld)
Anders Gjertz (guld)
Gert Friberg (brons, silver)

1968
Thure Henstam
Wille Andersson
Olle Axelsson
Yngve Klint

1969
Gösta Kullberg
Helge Nilsson
Olga Garén
Rolf Bergstedt
Herbert Garén
Arne Nilsson

1970
Tore Jakobsson
Staffan Kraft
Agneta Zimmerman

1971
Håkan Svensson
Bo Nilsson

1973
Bertil Rasmusson
Gerd Fryding
Tomas Hallström

1974
Lars Hollsten

1975
Per-Anders Lindeborg

1978
Kjell Fridlund
Staffan Zimmerman
Nils Abrahamsson

1980
Karl Lindeborg
Rune Larsson

1983
Mats Thorell
Björn Lindvall
John Stärnevall
Hans-Gösta Andersson
Oskar Jakobsson
Maj-Britt Persson

1988 
Gunnar Wetterling
Dieter Rewicki
Eva Buttkus
Rolf Koch
Gerhard Menzel
Dieter Gröger

1993
Nils Johansson
Gert Friberg
Daniel Brodén
Ivar Carleke
Gunnar Körling
Göran Håkansson
Kalevi Conrad
Håkan Lindholm
Bengt Olvedal
Christer Carlbäck

1998
Ivan Amner
Daniel Brodén 
Ivar Carleke
Sofia Hallström
Svenerik Karlinius
Kristian Larsson
Erika Otero
Guillermo Otero
Klara Petersson
Lars Petersson

2003
Karin Friberg
Monika Alriksson
Jonas Petersson
Erik Friberg
Claes Lindholm
Arne Borg
P-O Eklund
Mikael Säw 
Peter Adaktusson
Tommy Gustavsson
Hans Johansson 
(Intersport)
Stefan Åkesson 
(Printfabriken)
Jürgen Kern 
(Berlin)
Peter Rundholz 
(Berlin)
Wolfgang ”Opa” Morsch 
(Berlin)

2010
Morgan Johansson
Gustav Hansson
Marcus Månsson

2011
Johan Wilhelmsson

KTK’S FöRTJäNSTNåL KLuBBNåL MED KRANS KTK’S FöRTJäNSTMEDALJER

Nils Johansson (silver)
P-A Lindeborg (brons, silver)
Göran Håkansson (silver)
Bengt Olvedal (silver)
Mats Thorell (silver)

2003
Bengt Olvedal (guld)
Daniel Brodén (brons, silver)
Guillermo Otero (brons, silver)
Lars Petersson (silver)
Kristian Larsson (silver)
Kjell Fridlund (brons)

1985
Astrid Svensson
Thure Henstam
Rolf Thorell

1991
Gerd Fryding

1998 
Anders Gjertz

SVENSKA TENNISFöRBuNDET FöRTJäNSTMäRKEN
1943 
Gerhard Björnstedt
Herbert Garén
Nils Johansson
Eric Sundmark

1944
Sören Hedin

1948
Lennart Nordheim

1963
Kurt Berg
Rolf Thorell
Jeppan Svensson
Eric Sjögren

1967
Kurt Berg

1983
Anders Gjertz
Göran Gjertz
Thure Henstam
Karl Lindeborg

1998
Staffan Zimmerman
Gert Friberg
Rolf Pernevall

2003
Daniel Brodén
P-A Lindeborg
Guillermo Otero
Lars Petersson

2002
Kalle Lindeborg
Rolf Pernevall
Bengt Olvedal

2011
Kjell Fridlund



Med inspiration från Venedig och Rom la Karl XI grunden 
för Karlskrona 1680. Och vår vackra stad har fler likheter 
med just Venedig. Karlskronas stadskärna befinner sig,  
precis som Venedigs flera kilometer ut i skärgården och 
båda städer är utnämnda av UNESCO till Världsarvsstäder.
Det som nog överraskar mest, är att Karlskrona har unge-
fär lika många soltimmar per år som Venedig! 2012 hade 
Karlskrona flest soltimmar i Sverige och vi passar på att 
stolt titulera oss ”Sveriges soligaste stad”. Solen är själv-
klart en bonus när besökare kommer till vår vackra stad för 
att njuta av spår från Sveriges marina historia fram till idag. 
Militärhistorien och status som landets enda flottbas ger 

staden en speciell och spännande karaktär. Kruthus och 
befästningar utgör en häftig bakgrund tillsammans med 
gula färjor, vita segel och en och annan ubåt som man kan 
se i vattnen kring staden. Till trots för sina militära inslag är 
Karlskrona en fridfull stad, med en öppen och välkomnande 
atmosfär. Det hoppas vi du kommer uppleva. 

På sidan intill hittar du några förslag till upplevelser i världs-
arvsstaden Karlskrona. Igen – välkommen till Karlskrona 
och Karlskrona Tennisklubb!

Terje Pedersen, turistchef

Välkommen till Karlskrona. 
Mitt i skärgården. 

Kära tennis-vän! 

Kungsholms fort*
Kungsholms Fort har vaktat inloppet 
till Karlskrona i mer an 300 år och är 
fortfarande en viktig del av Sveriges 
marinbas. Upplev den unika rund-
hamnen och den exotiska trädgården! 
Båtresan till och från visar Karlskrona 
från sin rätta sida – sjösidan.

Gamla varvet*
Inne bakom murarna på Sveriges 
marinbas ligger Gamla Varvet, kärnan 
i världsarvsstaden. Tillsammans med 
våra guider tillåts du uppleva 300 år 
av marinhistoria. Besök bl a den 300 
meter långa Repslagarbanan från 1692 
där repslagare fortfarande är igång.  

 

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

Marinmuseum
Båtar, galjonsfigurer, modeller, ubåtar 
och gamla vapen som alla berättar om 
den svenska marinens spännande histo-
ria. Gå ombord på fartygen, som ligger 
vid kajen utanför museet eller varför inte 
testa på att köra båt i fartygssimulatorn? 
Restaurang och butik finns. 

Fort Sweden
Fort Sweden | Karlskrona är en förening 
med syfte att utveckla den militärhistoris-
ka turismen i Karlskrona. Medlemmarna 
består av företag och organisationer med 
intresse av att bevara, tillgängliggöra och 
paketera olika delar av Karlskronas mili-
tära arv. På sajten fortsweden.com hittar 
du mer information.

Enjoy!

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

Drottningskärs kastell
Ta med cykeln ut till Aspö och besök 
det häftiga, välbevarade kastellet som 
byggdes för att försvara inloppet till 
örlogshamnen Karlskrona. Fästningen 
domineras av den mäktiga donjonen. 
Besök den fina utställningen, njut av 
utsikten och ta en matbit på caféet. 
Gratis vägfärja. 

* Militärt område. Guidade turer bokas genom Turistbyrån.
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består av företag och organisationer med 
intresse av att bevara, tillgängliggöra och 
paketera olika delar av Karlskronas mili-
tära arv. På sajten fortsweden.com hittar 
du mer information.
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Läs mer och ansök på www.hermods.se/yh  

» Kvalificerad säljare / Key Account Manager, Start: Aug 2013, Karlskrona

» Kvalificerad Trädgårdsmästare, inriktning park och kulturlandskap, Start: Sep 2013, Karlskrona

» Underhållstekniker, Start: Sep 2013, på distans

Välj mellan 28 attraktiva YH-utbildningar som ger jobb efter examen inom bl.a. försäljning, 

IT, spelutveckling, byggproduktion och trädgård. Ansök senast 15 maj för start i höst! 

Utbildningarna är kostnadsfria och studiemedelsberättigade hos CSN. 

Skapa din framtid!

Kontakt: 
0455 - 37 55 20
monika.alriksson@hermods.se

ORDFöRANDE I KTK
1923 H O Segerberg 
1925 Jean Berglund 
1926 Karl Olving 
1926 J. Berglund 
1928 Hugo Fritjof Gustrin 
1930 Gustaf Gyllenkrok 
1931 Erik Ström 
1932 C G Wigert 
1935 W Silferhjelm 
1938 Lennart Nordheim 
1949 Kurt Berg 
1967 Rolf Thorell 
1979 Karl Lindeborg 
1991 Staffan Zimmerman 
1999 Gert Friberg 
2008 Michael Malvebo 
2010 Peter Adaktusson 
2012 Henrik Johnsson

SEKRETERARE I KTK
1923 Ernst Alvik 
1925 Nils Johansson 
1926 Nils Jarlmén 
1932 Rudolf Holmqvist 
1934 Herbert Garén 
1969 Anders Gjertz 
2000 Lars Petersson 
2005 Catharina Bergsell 
2008 Katarina Ketzénius 
2011 Carina Andersson

KASSöR I KTK
1925 Gerard Björnstedt 
1953 Erik Sjögren 
1954 Tage Svensson 
1955 Bertil Holm 
1958 Georg "Jeppan" Svensson 
1960 Bertil Jönsson 
1962 Arne Nordberg 
1966 Pelle Samuelsson 
1967 Helge Nilsson 
1971 Lennart Lindgren 
1973 Agneta Zimmerman 
1984 Helge Nilsson 
1997 Ivan Ammer 
1999 Guillermo Otero 
2006 Yvonne Lundin 
2008 David Larsson 
2012 Christer Andersson

Funktionärer genom tiderna

Gert Friberg, ordförande 1999-2008. Henrik Johnsson, nuv. ordförande.

Peter Adaktusson, ordförande mellan 2010–2012 får ordförandeklubban 
av Michael Malvebo, som satt som ordförande 2008–2010.

Ständige sekreteraren (1969-2000) 
Anders Gjertz, t.v. med ordförande 
Staffan Zimmerman, 1991-1999.



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

Baddräkter från Wonderful 
och solglasögon från Eye Do.

Oskarpt läge?

Ronnebygatan 39 i Karlskrona Intill ÖoB i LyckebyRonnebygatan 39, Karlskrona 
0455-127 68, www.eye-do.se          

Alicia Linderoth och Charlotta   
    Berglund, två slitstarka 
      tjejer som bjuder på ett
         leende i ur och skur. 



 
 

Vi är Printfabriken.

Vi är det matematiska hjärtat.

0455-33 52 00  www.printfabriken.se 

Vi är passion för det exakta.

Vi är tryckglädje.

� �� ���� ��� ��������� ����� �������� ���:

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

Varmt välkommen/Charlott e

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

Halsogarden.indd   1 15/04/2012   09:38:57

Massage
Kiropraktik
Redcord
Bodyscanning

www.wellnesscorner.se
Tel 0457 - 171 20

Massage
Kiropraktik
Redcord
Bodyscanning

www.wellnesscorner.se
Tel 0457 - 171 20

Asfalt och Betong AB
010 - 448 67 00
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sommarevenemang
i karlskrona

p a r a p l y  p r o d u k t i o n  p r e s e n t e r a r

sinn fenn

the sounds

royal republic

kim larsen

magnus uggla

med flera

fredag 12 juli

kim larsen • royal republic
lördag 13 juli  
magnus uggla • the sounds 
sinn fenn • nam nam

läs mer om våra evenemang på paraplyproduktion.se

med blt:s eller sydöstrans plus-kort kan du köpa ”early bird festivalpass plus”  
för endast 475kr (tom 31 maj) fr.o.m 1 juni är plus-kortspriset 575kr. 

ordinarie pris endagsbiljett 425kr. festivalpass (utan plus-kort) 635kr.
 du köper dina biljetter på turistbyrån i karlskrona och ronneby,  

sydöstrans kundservice i karlskrona, Blt:s kundservice  
i  karlskrona och karlshamn, eller via paraplyproduktion.se



lördagen den 29 juni KlocKan 13.00 

då inbjuder vi Till eTT barnsligT 
Kul firande av KTK:s 90-års dag

välKomna!

deT uTlovas uPPvisningsmaTcher,
musiK, nosTalgi, magi, m.m.!

håll uTKiK På KarlsKronaTK.com 
för mer informaTion.


