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Klubbchefens sida

Sophie Alriksson. Foto: Amefoto.se
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Vad underbart att se solen stråla över banorna,
och i skyn dom vajande fanorna.
Vinden på Telenor Arena blåser ju alltid i samma takt,
och spelarna kan enbart acceptera vädrets makt.
Tänk på det ni som JSM vill vinna på banorna här,
rätt som det är flyger uppkastet både här och där.
Att hålla humöret och fokusen är ju a och o,
annars ska man definitivt inte på världstouren bo.
Alban Meuffels som våran Futures vann,
han hade koll på humöret minsann.
Han imponerade med arbetsmoral och noggrannhet,
precis som alla ni andra som kring banorna slet.
Ett jättetack ska ni verkligen ta emot,
lite så här på stående fot.
Officiella ”tack” blev det när vi nittio år firade,
det blev även utställning, grillning, tennis och annat lirande.
Livebandet Daze the Maze fick alla att släppa loss,
och många timmar på hembyggda dansgolvet blev det förstås.
Gert, Staffan och Agneta blev hedersmedlemmar dom,
tack gode gud att de en gång till KTK kom.
Tack för allt ni gjort och gör för oss,
ni har ju alla på något sätt varit klubbens boss.
Berlinarna dom kom och såg,
men segrade, det gjorde KTK utan vare sig buff eller båg.
Tänk vad roligt våra klubbar kan ha tillsammans,
man vill helst direkt bara göra om alltsammans.
Men redan 2014 vi till Berlin far,
då hoppas jag många ledigt från jobben tar.
Nu näst är det dags för SEB Karlskrona Open,
så när du då ser anläggningen full, bli inte snopen.
Klasserna är elit, junior och motion,
så många kan på/utanför banan få en funktion.
Tack i förväg alla ni som ställer upp,
jag tror inte vi behöver leta efter er med lupp.
Nu höjer vi glasen i en skål,
och skriker ”Grattis KTK” med ett gemensamt skrål!

Sophie Alriksson



Ordföranden har Ordet

vår tennisklubb 
– En högst levande 90åring
När jag skriver detta har tennisklubben precis 

firat 90 år, och vilken fest det blev! Tillsam-
mans med fyrtio tyskar från vår vänklubb i Berlin 
TC Grün-Weiss avnjöt vi en härlig lunch inom-
hus på bana 2. Jag har föreslagit Sophie 
att vi bör döpa om bana 2 till Party-
banan. Det var just på denna bana vi 
förra året firade invigningen av våra 
gräsbanor och nu fick vi möjlighet att 
fira 90 års jubileum med en rungande 
fest, som kronan på verket, på kvällen 
för barn såväl som för vuxna. 

Ett Jubileum sammanbinder på 
något sätt dåtid, nutid och framtid. 

Det finns säkert många av oss, 
inklusive undertecknad, som inte 
riktigt har fått tennisklubbens 90 
åriga historia berättad för sig. Histo-
ria är viktigt, i någon mening är det 
den som bygger vår kultur och sam-
tidigt vår framtid. Vår historia bör-
jade på 1890 talet då det ritades det 
upp linjer på Flottans Kaserngård 
här i Karlskrona. Det var strax ef-
ter det att tennisen kommit till Sve-
rige från England. Tennisen kom till 
Sverige 1878 genom Kaptenen Ar-
thur Frestadius som anlade en egen 
bana på sin egendom i Stockholm, 
givetvis var det en gräsbana. Även 
om det ritats linjer på Flottans Ka-
serngård på 1890 talet var det först 
två decennium senare som tennis-
en organiserades i Karlskrona och 
då i föreningen KAIF. KAIF menade 
stort allvar med tennisen och satsade hela tre 
kronor redan första året på en tävling för gos-
sar. Karlskrona Tennisklubb grundades emel-
lertid först 1923 då en skara tennisintresserade 
män hyrde en bana, inklusive kiosk, av Fören-
ingen Wämöparken. Det var här 39 medlem-
mar la den grund som vi även idag står på, gäst-
frihet och kamratskap. 1937 flyttade klubben till 
Blå Port där stenmjölsbanor anlades. Nästa flytt 

gjordes 1960 då anläggningen på Klinteberga 
stod klar att tas i bruk. Här huserade klubben 
ända fram till 2000 talet då flytten 2006 gick till 
Rosenholm och den anläggning vi idag befin-
ner oss på, förmodligen en av Sveriges bästa! 

Under jubileumsdagen hade jag förmånen att 
dela ut flertalet förtjänsttecken och tre personer 
utnämndes till Hedersmedlemmar, den finaste 
av alla utmärkelser. Det är alla ni och naturligt-
vis många andra medlemmar som under mas-
sor av år bidragit till att KTK står just där vi står 
idag.  Så glöm nu inte vår historia, det är den vi 
förvaltar och utvecklar.

Idag bedriver vi en verksamhet med både 

bredd och spets där ingetdera är viktigare än det 
andra. Vi har nästan 1 000 medlemmar att jäm-
föra med 1923 då klubben bestod av 39 med-
lemmar. Karlskrona Tennisklubb har blivit en 

storklubb i tennisSverige. Denna verk-
samhet fungerar tack vare alla er! Det 
är engagerade ideellt arbetande med-
lemmar som tillsammans med vår pro-
fessionella personal på bästa sätt förval-
tar och utvecklar vårt 90 åriga arv. 

Så till framtiden! 
Jag lovar att vi inte kommer sit-

ta still i båten. KTK kommer fortsätta 
sin utveckling. Jag har tidigare presen-
terat vår treårsplan som nu har levt i 
två kvartal. Styrelsen stämmer av den-
na plan en gång i kvartalet och än så 
länge ligger vi i fas. Huvudsyftet med 
dessa tre år är att konsolidera och kva-
litetssäkra verksamheten samtidigt som 
vi lägger grunden för att ta nästa steg i 
klubbens utveckling.  Just nu pågår det 
ett arbete i att visualisera hur vår an-
läggning skall se ut om 5-10 år. Detta 
tillsammans med finansieringslösning-
ar för respektive del, ex Hard Court ba-
nor, Paddlebanor och ett nytt klubbhus, 
skall vara klart 2015 så att vi därefter i 
en förutbestämd ordning kan genom-
föra delprojekten. Givetvis är klubbens 
huvudfokus tennisen och att alla med-
lemmar ges förutsättning att fortsätta 
utvecklas och ha roligt i denna sport ut-
ifrån egen ambition.

Det viktiga för klubbens framtida ut-
veckling är att inte glömma bort var vi kom-
mer ifrån samt att bevara den där ”Klinteber-
gakulturen” som så många pratar om. Jag tror 
att det innebär att behålla småskaligheten i en 
stor verksamhet. Med andra ord det är vi själva 
som skapar den anda och miljö som vi vill ha på 
klubben. Man har inte roligare än man gör det!

Vi ses på banorna.
Henrik

KTK:s ordförande Henrik flankeras av Stefan Lang.
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Startfältet för årets turnering såg 
lovande ut på papper med Erik 

Chvojka, Kanada, (som var i final 
2011) som förstaseedad och Patrik 
Rosenholm (som vann fjolårets fi-
nal) som andraseedad. I lottningen 
hittade man också dom svenska Da-
vis Cup-spelarna Marcus Eriksson 
och Isak Arvidsson, tillsammans 
med resterande delar av landslaget. 
Även Alban Meuffels, fjolårets fina-
list ifrån Holland, fanns på plats till-
sammans med tre landsmän. 

Karlskrona TK hade två hem-
mahopp med i kvalspelet av tur-
neringen i form av Gustav Hans-
son och Marcus Månsson. Tyvärr 
blev det ett snöpligt slut i kvalspe-
let för Marcus då han fick stöta 
på åttondeseedade Nima Madani 

(SWE) i första omgången. Mar-
cus fick en bra start men Madani 
kom igång ordentligt och kunde 
vinna setet 4-6. Vid 3-3 i andra set 
sprang Marcus fram på en stopp-
boll och föll med blödande knän 
och stukad fot som följd. Marcus 
fick sedan tacka för sig och avbryta 
matchen. 

Därefter kom Gustav in på ba-
nan och ställdes mot sjundeseed-
ad Oscar Forsell. Gustav visade 
upp härlig kämpaglöd ända fram 
till sista boll. Segersiffrorna skrevs 
till 6-4, 6-4. I kvalfinalen gjorde 
Gustav åter en stark insats när han 
vann mot den långe, vänsterhänte 
holländaren David Pel i två raka 
set; 6-4, 6-2. Efter två suveräna 
vinster över högre rankade spela-

re kvalade sig alltså Gustav in i hu-
vudtävlingen där han gjorde Mor-
gan Johansson sällskap.

mOrgan jOhanSSOn  
förSVann i förSta rOnden
Morgan hade fått ett wc in i hu-
vudturneringen och hade en tuff 
uppgift framför sig då han ställdes 
mot femteseedade Bastian Trin-
ker ifrån Österrike i första om-
gången. Det började bra och blev 
bättre, men räckte ändå inte ända 
fram. Trinker bjöd på bra servan-
de och stabilt spel både ifrån bak-
plan och framme på nät. Första 
set blev 3-6 till österrikaren, varpå 
Morgan gick fram till en 4-2 led-
ning i andra set efter att ha lagt om 
taktiken och spelat mer tålmodigt 
i den hårda blåsten. Trinker kna-
pade dock in på ledningen och till 
slut stod det 5-6. Efter två räddade 
matchbollar blev det till slut förlust 
för Morgan med 3-6 5-7. 

I tisdagens dubblar blev det för-
luster för samtliga hemmaspelare, 
Hansson/Månsson förlorade 6-7 
4-6 mot Adaktusson/Tubic och Jo-
hansson i par med finske Herkko 
Pöllänen fick ge sig 5-7 6-4 (5-10) 
mot Lindell/Milenkovic.

Väl inne i huvudturneringen 
tog Gustav sin första ATP-poäng 
genom att besegra en sällsynt då-
lig dansk förlorare vid namn Sören 
Wedege med utklassningssiffrorna 
6-0 6-1. Efter att både ha prickat 
Gustav med en stenhård boll ef-
ter att poängen var slut, samt kall-
lat Gustav för både det ena och det 
andra, blev dansken bötfälld med-
an Gustav tog med sig sin ATP-
pinne in i andra omgången.

gOtt Om publik
På onsdagen blev österrikaren 
Bastian Trinker mäkta förvånad 
när han för andra dagen i rad drog 
storpublik kring sin match i Karls-
krona Futures, vad han initialt inte 
förstod var att han först slog ut ar-
rangörsklubbens Morgan Johans-
son och därefter stötte på hemma-
spelaren Gustav Hansson. Som tur 
var så inföll matchen på första maj 
– allas lediga dag, så till både spe-
lares och arrangörers förtjusning 
var det gott om folk kring banorna 
trots snålblåst och lite kyliga vin-
dar. I dagens batalj var det Gustav 
som drog det längsta strået i för-
sta set. Med fullt fokus, bra längd, 
tunga slag och fin serve vände 

gustav Hansson tog sitt allra första atP-poäng
– holländaren Alban Meuffels tog revansch för fjolårets finalförlust

För tredje året i rad arrangerade KTK en 10 000 dollars-
turnering för herrar. Länge såg det mycket mörkt ut att 
i tid hinna få grusbanorna i ordning på grund av den 
sena våren, men tack vare Christer Andersson, vakt-
mästarna och övriga idoga medhjälpare iordningsställ-
des banorna i suveränt skick och spelarna var mycket 
tacksamma och positivt överraskade.

I mitten står Alban Meuffels och Herkko Pöllänen.
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Gustav underläge 4-5 till vinst 7-5 
i första set över Trinker. Kampen 
fortsatte i andra set, även om öster-
rikarens rutin och lugn till slut tog 
över Gustavs frenetiska kämpande. 
Båda spelarna bjöd på fantastisk 
tennis och de över 100 tennisen-
tusiasterna som fanns i publiken 
blev inte besvikna på den sports-
liga underhållningen. Tyvärr gled 
dock matchen Gustav ur händer-
na och femteseedade Trinker kun-
de ta sig vidare till kvartsfinal efter 
vinst med 5-7 2-6 2-6. 

rOSenhOlm/chVOjka Vann 
dubbelnfinalen
Patrik Rosenholm och Erik Chvoj-
ka tog enkelt hem årets dubbeltitel 
genom vinst 6-1 6-1 mot Christian 
Lindell/Stefan Milenkovic. Chvoj-
ka/Rosenholm spelade fenome-
nal dubbel ihop och lämnade inte 
många luckor öppna. 

I singel tog det dock stopp för 
Rosenholm i semifinalen där det 
blev en repris ifrån fjolårets final 
mot holländaren Alban Meuffels. 
I fjolårets final drog Rosenholm 
längsta strået i en tresetare. Men 
i dagens semi började Rosenholm 
bäst och kunde vinna första set 
med 7-5 efter underhållande ten-
nis från båda spelarna. I andra set 
tog Meuffels över när Rosenholm 
tappade lite längd på slagen och 
utjämnade ganska snabbt till 1-1 
i set efter endast ett tappat game. 
I tredje och avgörande set tog hol-
ländaren mer och mer plats på ba-
nan och bjöd på färre misstag och 
aggressivt spel. Meuffels spelade 
till slut till sig en finalplats genom 
en imponerande vinst med 5-7 6-1 
6-2. 

Därefter bjöds det på ännu en 
batalj på centercourten. Femte-
seedade österrikaren Bastian Trin-
ker mötte den finske kvalspelaren 
Herkko Pöllänen. Båda spelarna 
bjöd den trogna publiken på en 
riktig nagelbitare. Pöllänen vann 
första set med 7-5 innan Trinker 
kunde sno åt sig andra set med 
3-6. I tredje set såg finländaren 
länge ut som den klara segraren 
när han gick upp till 5-2, men efter 
att han släppt upp Trinker till 5-5 
var matchen öppen igen. Efter två 
svängiga game och en eller två för 
många stoppbollar ifrån Trinkers 
racket blev det ändå så att kvalspe-
laren Herkko Pöllänen, 19 år, vann 
med 7-5 i tredje. Matchen varade 
i över tre timmar och i slutändan 
visar statistiken att Trinker fak-

gustav Hansson tog sitt allra första atP-poäng
– holländaren Alban Meuffels tog revansch för fjolårets finalförlust

tiskt vann en boll mer än Pöllänen 
(109 mot 108) men i tennis är det 
ju som bekant endast gamen som 
räknas. 

andra gången gillt
I finalen öppnade finländaren star-
kast trots att den något mer ruti-
nerade holländaren fanns på andra 
sidan nätet. Men Meuffels såg blek 
ut i första set och bjöd på misstag 
som han vanligtvis är snål med. 
Pöllänen tog hem första set med 
6-3 innan Meuffels kom igång i 
andra set och situationen var den 
omvända. Meuffels kunde driva på 
lite mer och Pöllänen bjöd på miss-
tagen. Holländaren utjämnade till 
1-1 i set efter vinst 6-3. I tredje och 
avgörande verkade Meuffels lägga 
i en högre växel och sågs allt ofta-
re framme vid nät. Efter knappt tre 
timmars spel kunde fjolårsfinalis-
ten Meuffels slå in matchbollen ef-
ter setsiffrorna 3-6 6-3 6-1. Däref-
ter kunde både spelare, sponsorer 
och funktionärer njuta av en här-
lig buffé i klubbstugan eller ute i 
solen, medan alla aktiviteter efter 
Tennisens Dag sakta avstannade. 
En härlig och lyckad vecka var till 
ända och det är många som ska ha 
ett stort tack för sin insats. 

grymma banarbetare
Christer Andersson nämndes i 
början av artikeln men bör näm-
nas igen. Utan honom vet man 
inte om banorna hade blivit klara 
i tid och definitivt inte i ett sådant 
fantastiskt skick! Också ett stort 

Bollkallarna flankerar, från vänster, finalisterna Christian Lindell och Stefan Milenkovic och vinnarna Patrik 
Rosenholm och Erik Chvojka.

tack till Fredrik Persson, Janne 
Gunnarsson och Karlskronakana-
len som gjorde ett fantastiskt jobb 
med att tv-sända semifinaler och 
final. Alla sponsorer, bollkallar, 
funktionärer, chaufförer, cafeteria-
personal och bansopare ska givet-
vis också ha ett stort tack!

Vi har fått mycket positiv feed-
backen efter tävlingsveckan och 
Erik Chvojkas meddelande på vår 
Facebook grupp (du är väl med 
där?) ger all heder åt alla inblan-
dade: 

“Big thank you and congratu-
lations to the KTK-team for orga-

nizing a great tennis tournament. 
I’ve played well over 100 pro tour-
naments in my career and you 
guys are true leaders on how to 
put an event together. It’s almost 
a shame that such a talented gro-
up of people dont have in charge 
a bigger event. I sure do wish this 
event keeps growing, you guys de-
serve it!” 

Ett jättetack till alla som har 
ställt upp. Era insatser är mycket 
värdefulla för klubben. 

 
Sophie Alriksson
Klubbchef

Gustav Hansson tog sitt första, men inte sista ATP-poäng. Foto: Amefoto.se
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90-årsfirande på solig gräsbana
– och riktigt jättepartaj på festdukad inomhusbana
Jubileumsfirandet lördagen den 29 juni blev mycket 
lyckat och vädergudarna stod på KTK:s sida. Efter en 
rejäl åskskur på förmiddagen kom solen fram och tor-
kade upp gräsbanorna snabbare än vad någon kunde 
föreställa sig och den planerade tennisuppvisningen 
och medaljutdelningen kunde ske planenligt. 

90-årsjubileumet startade med 
lunch som hade dukats fram 

på bana två i tennishallen och där 
medlemmar, inbjudna gäster och 
tillresande tyska vänner från TC 
Grün-Weiss kunde sätta sig till bords 
med vita linnedukar. Det serverades 
gravad lax med stuvad dillpotatis 
som smakade utsökt. Ordförande 
Henrik Johnsson hälsade välkom-
men och sammanfattade klubbens 
90-åriga historia. Peter Kullring 
hade engagerats som konferencier 
och gjorde korta intervjuer bland 
gästerna och presenterade anmälda 

talare. Mats Radhammar från Tennis 
Syd gratulerade klubben och över-
lämnade en oljemålning. 

Efter den utsökta lunchen gick 
gästerna till gräsbanorna där Hen-
rik Lindeborg underhöll med njut-
bar soft gitarrmusik. KTK hade en 
plan att visa upp tennis från oli-
ka perspektiv och där ålder, kläd-
sel och material var några av mix-
ingredienserna. Först på plan var 
veteranerna Björn Lindvall, Gert 
Friberg, P-A Lindeborg och Daniel 
Brodén som spelade helt vitklädda 
försedda med träracketar. Kullring 

presenterade genomgående under 
uppvisningarna spelarna för pu-
bliken och informerade om deras 
insatser genom årens lopp. Vetera-
nerna bjöd på många roliga duel-
ler och där det fanns inslag av både 
stoppbollar, dödande ramträffar 
och motljusdubbelfel.

Sofia Hallström, Erika Otero, 
Erik Friberg och Jonas Lindvall 
tog sedan banan i besittning och 
visade upp mixed av hög klass. De 
fyra spelarna var under 1990-ta-
let klubbens bästa spelare under 
många år tillsammans med Klara 
Petersson och Claes Lindholm.

Dennis Merdan och Erik Fri-
berg spelade därefter singel i ett 
förlängt matchtiebreak och visa-
de prov på utsökt bollkänsla blan-
dat med stenhårda projektiler. Det 
blev överraskande många dueller 
av hög klass och som fick stor upp-
skattning av publiken.

Avslutningsvis visade Johan 
”Wille” Wilhelmsson upp trä-

ningsmodeller med några av klub-
bens duktiga juniorer och berätta-
de samtidigt om satsningen med 
Ready Play i Växjö, i vilken fyra ju-
niorer från KTK medverkar.

utdelning aV förtjänSt-
nålar Och medaljer
Mellan tennismatcherna delades 
det ut förtjänstnålar/-tecken, med-
aljer, diplom m.m. till medlem-
mar, sponsorer, anställd personal 
och andra som svarat för särskilt 
förtjänstfulla insatser som gagnat 
klubben. Här kan särskilt nämnas 
Magnus Larsson, Ready Play, och 
tre personer från TC Grün-Weiss. 

Mats Radhammar delade ut 
förtjänsttecken från Svenska Ten-
nisförbundet och Barbro Engkvist 
delade ut förtjänstmärken från 
Blekinge Idrottsförbund. Christer 
Andersson och Kjell Fridlund var i 
det sammanhanget ett par av med-
lemmarna som ropades in av kon-
ferencieren ett antal gånger och 

Björn Lindvall.



Fördel 2.2013     www.kar l sk ronatk . com  7

90-årsfirande på solig gräsbana
– och riktigt jättepartaj på festdukad inomhusbana

fick många tecken/medaljer att 
hänga på kavajen. 

Slutligen äskade Kullring sär-
skild uppmärksamhet och det var 
då dags att tillkännage utnäm-
ningen av KTK:s nya hedersmed-
lemmar. Deras insatser för klub-
ben presenterades för publiken 
och Staffan och Agneta Zimmer-
man samt undertecknad kallades 
in på banan och fick motta en spe-
cialdesignad karlskronalampa plus 
en tennisskjorta med inskriptio-
nen ”hedersmedlem”. Antalet he-
dersmedlemmar i KTK är nu sex 
stycken. Till nämnda tre ska läggas 
Bengt Olvedal, Kjell Fridlund och 
Gerd Fryding.

Mot slutet av programmet 
hängde åter regnet i luften, men 
höll sig lyckligtvis borta. Klubb-
chefen Sophie Alriksson tackade 
Kullring (Kullring fick också en 
förtjänstnål för alla de gånger han 
har ställt upp som konferencier 
för klubben) och överlämnade en 

badhandduk med KTK-emblem. 

jubileumSfeSt på bana 2
Jubileumet fortsatte på lördags-
kvällen med middag och till vil-
ken det hade anmälts drygt 140 
deltagare, inklusive ett fyrtiotal 
tyska vänner. Vi serverades en ut-
sökt buffé från restaurang Eken. 
Middagen avslutades med särskild 
”tennisbakelse” och tårta ifrån Z-
bageriet. 

President Stefan Lang, TC 
G-W, höll ett trevligt tal där han 
gratulerade klubben på födelseda-
gen och bjöd in till nästa års utby-
te i Berlin. Slutligen överlämnade 
Stefan en ”Berlinbjörn” som deko-
rerats av duktiga konstnärer och 
som nu finns att beskåda i tennis-
hallens cafeteria. Agneta Zimmer-
man, biträdd av Staffan och Gert, 
tackade klubben för utnämningen 
till hedersmedlem och poängtera-
de vilken stolthet och känsla som 
är förknippad med en sådan titel.

Pontus Howding, alias Fritz-
margo, underhöll gästerna och då 
särskilt barnen med diverse olika 
trollkonster på känt årsmötesma-
nér. Fortfarande inte många som 
hänger med i trollkarlens snabba 
fingerfärdighet och förmåga att 
dupera publiken. Sedan var det 
dags för dans till Daze the Maze, 
fyra mycket musikaliska ungdo-
mar som spelade både covers och 
egna låtar. Det blev trångt på dans-
golvet och som tur var stod maso-
nitskivorna emot trycket från alla 
höga klackar.

Vänutbytet med tc g-W
Vänutbytet med TC G-W har på-
gått sedan 1967 och det har bli-
vit 47 möten genom årens lopp. I 
början av 2000-talet fanns en ten-
dens med vikande intresse och det 
fanns tillfällen då KTK bara repre-

senterade med en handfull delta-
gare på plats i Berlin. Men i sam-
band med förra årets personliga 
engagemang från främst Daniel 
Brodéns och klubbchefens sida har 
utbytet fått ny fart. I år kom det 
43 tyskar och denna gång passade 
det utmärkt att slå samman utby-
tet med jubileumet. Sophie lovade 
i ett tal att sträva mot 50-talet vid 
nästa tillfälle (vi var 45 förra året). 

Utbytet inleddes denna gång 
med en kortare skärgårdstur på 
fredagsmorgonen och sedan åts 
det lunch på olika platser i ”staun” 
såväl som på klubben. Eftermid-
dagen ägnades fullt ut åt tennis 
och där Daniel, med hjälp av Mats 
Thorell, sände ut olika dubbelkon-
stellationer på sammanlagt nio (!) 
banor under ca tre timmars lopp. 

Tyskarna var mycket impone-
rade av KTK:s oerhört fina gräs-

Tavla från Tennis Syd överlämnas.

Lokal iordningsställs. 

Utställning.

Festdeltagare på bana 2.

Fredagen avslutades med en grillkväll.
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banor och det ryktades snabbt om 
att tillresande styrelseledamöter 
från TC G-W (inkl. ordföranden) 
redan hade börjat planera för att 
etablera minst ett par gräsbanor i 
Nikolassee. Återstod att övertala 
icke närvarande styrelseledamö-
ter! Tyskarna märkte snabbt att 
en ”gubbaslice” fick en helt annan 
betydelse jämfört med effekten på 
grusbanorna. Det var mycket po-
pulärt för tyskarna att få möjlig-
heten att lira på gräset, särskilt när 
solen sken och vinden knappt var 
kännbar. 

Till slut hade det spelats ett 
trettiotal olika matcher och Daniel 
konstaterade en viss segermarginal 
för KTK (18-16).

Fredagen avslutades med tradi-
tionsenlig barbeque där Kjell Frid-

lund hade inhämtat förstärkning 
av Kalevi Conrad, Krister Persson 
och Madeleine Andersson. Det 
grillades hamburgare och korv 
och det behövdes många grillar ef-
tersom antalet gäster nådde över 
hundratalet. Inte så konstigt att det 
tidvis blev lång kö och lite ont om 
sittplatser runt klubbhuset. Vädret 
tillät att vi kunde sitta utomhus på 
terrasserna, men det blev lite kyligt 
under kvällens lopp. 

Opa Fan-Club – med Staffan 
Z i spetsen - tog tillfället i akt och 
överlämnade en gåva till Daniel 
som tack för hans engagemang i 
samband med utbytet 2012. 

Det var särskilt roligt att åter få 
träffa de spelare som var ledande 
i klubben för 10-15 år sedan, t.ex. 
Sofia Hallström, Erika Otero, Erik 

Friberg, Jonas Lindvall och Daniel 
Hallström. Flertalet hade dessut-
om med sig sina härliga ungar och 
som redan verkade mycket intres-
serade av att leka med tennisbollar.

Mot senkvällen åkte många av 
grilldeltagarna vidare in mot cen-
trum där man gick en pubrunda. 
Kareokemöjligheten i en av de 
kända pubarna blev särskilt upp-
skattad av tyskarna. 

Under lördagen deltog tyskarna 
naturligtvis i det lagda jubileums-
programmet och på söndagen åkte 
flertalet man hem igen. Då reg-
nade det kraftigt varför de motor-
cykelburna gästerna säkerligen, 
tyvärr, var genomblöta vid fram-
komsten till färjan i Trelleborg.

Många har lagt ner ett stort 
arbete med att förbereda festlig-

heterna, administrera formel-
la avsnitt, iordningsställa lokaler, 
genomföra programmet och inte 
minst klara ut efterarbetet. 

StOrt tack
Jag vill särskilt nämna några styck-
en. Sophie Alriksson i sin funktion 
som klubbchef har överträffat alla 
förväntningar och outtröttligt le-
vererat allt som krävts. Kjell Frid-
lund, KTK:s restaurangproffs, har 
gjort ett enastående jobb med allt 
i matväg och Monika/Anders/So-
phie Alriksson biträdda av Niklas 
Lindvall och Ante svarade i stort 
sett själva för hela återställningsar-
betet på söndagen. Stort tack. 

Gert Friberg
Nybliven hedersmedlem

Jonas, Sofia, Erika och Erik.

Erik och Dennis.

Daniel, Björn, P-A och Gert. Andreas, Daniel, Erik, Malte och Harry.

Lukas, 
Gustav, 

Simon 
och 

Anton.

Peppe, Mats, Wolgang och Staffan.
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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.

Asfalt och Betong AB
010 - 448 67 00
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Förtjänstnål med krans 
Christer Andersson
Cina Andersson
Sophie Alriksson
Anders Dunér
Janne Preutz
Torsten Hansson
Henrik Johnsson
Sven Jonasson
Maria Leijonhielm
Pontus Hult 
Fredrik Hansson 
Stefan Bengtsson 
Patrik Karlsson 
Anders Alriksson
Stefan Lindeberg
Nettan Hansson
Arne Niklasson
Bertil Lilienberg
Michael Malvebo 
Anders Eriksson
David Larsson
Katarina Ketzénius

Anställda:
Richard Pettersson
Teolinda Fridström
Robert Eriksson
Patrick Löfstedt
Ferdane Mazrek

Grün-Weiss:
Georg Peine
Stefan Lang
Darlene Pohl

Sponsorer och övriga:
Lotta Ivarsson
Tony Michaelsen
Göran Andersson
Johan Andersson 
Jerker Seijsing
Bosse Persson 
Urban Geiwald 
Calle Hageskog
Stefan Edberg 
Magnus Larsson 
Peter Kullring

Bronsmedalj
Johan Wilhelmsson
Christer Andersson
Jonas Petersson
Peter Adaktusson
Pontus Hult 
Fredrik Hansson
Monika Alriksson
Richard Pettersson

silvermedalj
Kjell Fridlund
Pontus Hult
Richard Pettersson 
Johan Wilhelmsson 
Jonas Petersson

Guldmedalj
Gert Friberg
P-A Lindeborg
Daniel Brodén
Kristian Larsson
Kjell F ridlund
Göran Håkansson
 
Bl. iF Förtjänstmärke
Diplom
Jonas Petersson
Monika Alriksson
Pontus Hult
Per-Anders Lindeborg
Fredrik Hansson
Daniel Brodén
Gert Friberg
Kjell Fridlund

silver
Per-Anders Lindeborg
Daniel Brodén
Christer Andersson
Gert Friberg
 
svtF Förtjänsttecken
Christer Andersson

svtF med Bronskrans
Daniel Brodén
Gert Friberg
Per-Anders Lindeborg

Förtjänsttecken delades ut

Hedersmedlem
Agneta Zimmerman
Gert Friberg
Staffan Zimmerman

tennis syds Förtjänstmedalj
Christer Andersson  och Johan Wilhelmsson

Förtjänstnålar delades ut på gräsbanorna mellan uppvisningarna.
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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.

20–26 juli

20–25 juli

29 juli-2 aug

1–3 augusti

2–4 augusti

9–18 augusti

21–25 augusti

7 september

seB karlskrona open

seB karlskrona open – Sommartouren

Sommarkurs 2

Skärgårdsfestivalen

KM - ute

jsm 14 och 18

karlskrona international senior trophy, 
grade 3

Tennisskolan startar

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).

KTK kommer att finnas på plats med minitennis prova-på, prickskytte m.m.

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 krafter 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 anmä-
lan och kan fås på www.iftennis.com/ipin.

Höstterminen och inomhussäsongen drar igång!
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herrarna vann div södra
Den 1 juni gick herrarnas A-lag vidare till slutspel i landets högsta seniorserie 
i tennis utomhus, division 1. Karlskrona besegrade Helsingborg på bortaplan 
med 3-1 och segern innebär att KTK vann den södra division 1-serien utan en 
enda förlust.

Genom segrar mot Fair Play, Höllviken, Svedala och Helsingborg samt oav-
gjort mot Malmö/Bellevue skaffade sig killarna en ohotad position i serietop-
pen. Seriesegern innebär att laget nu är med och slåss om SM-medaljerna. 
I september kommer lag-SM för serielag att avgöras och då möts de lag som 
vunnit sina respektive regionala serier.

I Karlskrona TK har Gustav Hansson, Marcus Månsson, Morgan Johansson 
och Dennis Merdan spelat merparten av matcherna. Segern i helgens match 
mot Helsingborg blev extra imponerande med tanke på att laget saknade 
Marcus Månsson och Morgan Johansson (upptagna av spel i Tabergsdalens 
Sommartour). Nu klarade Gustav Hansson, som gått obesegrad genom serien 
och Dennis Merdan av att vinna sina singlar. Det blev vinst också i den avslu-
tande dubbeln och sammanlagd vinst med 3-1. Därmed var seriesegern bärgad. 
Reserver i laget har varit Mattias Lundgren och Georg Karavidas på tredjesingeln.

lindeborg till semi i Prag
Veteranen P-A Lindeborg har varit och visat god form i Prag, Tjeckien. 

P-A var fjärdeseedad i MS50 i grade 2 turneringen Czech Seniors Grand Prix 
Prague. I första matchen vann P-A mot tjecken Petr Pokorny med 7-6 (4) 6-4 
och i andra matchen blev det vinst över ännu en tjeck, sjundeseedade Pavel 
Novak, med 6-1 6-0. Efter kvartsfinalen mot Novak väntade samma dag semi-
finalen mot tjecken Mirko Grossman. Efter tre och en halv timmes spel fick P-A 
ge sig i en tuff tresetare. Det blev till slut förlust med 3-6 6-3 3-6 och en tredje-
plats med hem till soliga Sverige igen. 

viKtor andersson trea i helsingborg
Viktor Andersson var i slutet av april och tävlade i Helsingborg: Pålsjö Outdoor 
Open, där Viktor spelade i PS13. Viktor kom på en hedrande 3:e plats!

Vinst mot Erik Stjärnquist, IS Ödåkra, 6-2 6-0, Erik Brechter, Helsingsborgs 
TK, 6-1 6-2 och Kalle Schylander, Fair Play TK, 6-2 6-2. Semifinalen spelades mot 
Axel Torle, Helsingsborgs TK, och där blev det förlust med 6-4 2-6 4-6. Torle vann 
sedan hela turneringen. Viktor spelade bra och hade bra fokus och kämpaglöd.

stefan bengtsson vann i sPanien
Veteranen Stefan Bengtsson, Karlskrona Tennisklubb, tog hem en fin seger i 2nd 
Juan Carlos Ferrero International Senior Open i spanska Villena. 

I den första matchen i HS50 stod Vicente Amoros Caerols, ESP, på andra 
sidan nätet, åtminstone en kort 
stund, innan Stefan kunde ut-manöv-
rera sin motståndare med en så  
kallad "double bagel". Alltså, 6-0 6-0 
till Bengtsson och vidare till andra 
omgången där en annan spanjor 
väntade. Jose-Antonio Malagon-
Bautista må ha många bokstäver i sitt 
namn, men speciellt många game 
fick han inte med sig ifrån matchen 
mot en av Karlskronas – och kanske 
Sveriges – mest vältränade veteraner. 
Bengtsson vann 6-1 6-2 och tog sig 
vidare till final. 

I finalen stod Jose Miguel 
Fernandez Ucar för motståndet och 
efter att ha delat lika på de första två 
seten kunde Stefan Bengtsson till 
slut ta hem segern genom vinst 6-1 
5-7 6-2. 

Detta var andra året som Juan 
Carlos, före detta världsetta och Grand Slam segrare, anordnade veterantäv-
lingen på sin anläggning i Villena.

hermon vann i falKöPing
Hermon Mikael, kan stoltsera med en 
fin semifinalplats i dubbel i Falköping 
14 Summer Cup. 

I dubbel spelade Hermon 
ihop med duktiga Isabel Källmén 
ifrån Malmöklubben Fair Play TK. 
Tillsammans tog de sig ända till 
semifinal innan de åkte på patrull. 
Kvartsfinalsmatchen var en riktig bragd. Här slog Hermon och Isabel ut lands-
lagstjejerna Julita Saner, Hallstahammars TK, och Alexandra Viktorovitch, 
Tabergsdalens TK, med 1-6 7-6(4) 11-9. "Våra" tjejer gjorde en fantastisk vänd-
ning efter att ha legat under 1-6 2-5 och haft två matchbollar emot sig. I semi-
finalen blev det match mot det förstaseedade norska paret Astrid Wanja Brune 
Olsen och Malene Helgo. Det blev en tuff och bra dubbel där Hermon och 
Isebal hade möjlighet att gå fram till 5-2 i andra set, men tyvärr blev det förlust 
i två raka, 1-6 4-6.

stefan bengtssons andra turneringsseger
Stefan Bengtsson tog hem sin andra seger i Barcelona i år, då han spelade hem 
H50 klassen i 17th Internacionales de Espana ”Memorial Simon Mateo”. 

Bengtsson var förstaseedad och fick bye i första omgången. Första matchen 
mot spanjoren Rafael Aranda Valles tog Bengtsson enkelt hem med 6-0 6-1. I 
andra matchen stod tredjeseedade spanjoren Josep Maria Carbonell Gabarros 
för motståndet, men även här blev det seger i två raka för Bengtsson: 6-2 6-4. 
I finalen väntade andraseedade spanjoren Jordi Curnellas Hugas och även här 
kunde Bengtsson knipa en relativt bekväm seger i två set: 6-0 6-1. 

 Detta innebär att Stefan Bengtsson blir rankad 64:a i världen i H50 och även 
klättrar upp som bäste svensk i klassen.

hermon och din vann i ljungby
Både Din Radetinac (född -03) och Oliver Johansson-Bergqvist (född -04) tog 
sig till final i helgens upplaga av Best Western Ljungby Open i PS 10. Din vann 
den mycket välspelade finalen med 6-2 6-3. Båda hade tidigare tagit sig vidare 
från sina respektive pooler. Din mötte därefter Hugo Eek, Munka Ljungby, i 
semi och vann med 6-2 6-4. Oliver mötte Emil Lilja, SALK, i sin semi och vann 
med 7-6 (4) 6-1.

Även Hermon Mikael deltog i Ljungby, där hon ställde upp i fyra klasser: 
FS14, FS16, FS18 och FD18. Hermon vann alla fyra klasserna efter otroligt 
bra spel under veckan. I FS14 final blev det mot Malin Kvant-Wallen Ljungby 
TK och Hermon vann med 6-0 6-0. I FS16 final blev det mot Ester Bolmenäs 
Skövde TF och Hermon vann med 6-1 6-2. I FS18 final blev det också mot Ester 
Bolmenäs och Hermon vann med 6-0 6-1. I FD18 final blev det Hermon tillsam-
mans med Malin Kvant-Wallen Ljungby TK mot Ester Bolmenäs Skövde TF och 
Danijela Rados Ljungby TK. Hermon och Malin vann med 6-2 7-5.

P-A Lindeborg. 
Foto: Amefoto.se

Hermon Mikael.Foto: Amefoto.se

Marcus, Dennis, Morgan och Gustav.



Fördel 2.2013     www.kar l sk ronatk . com  13

noterat

morgan blev atP-ranKad i båstad
Morgan Johansson blev den andra KTK:aren inom loppet av en vecka att knipa 
sitt första ATP-poäng. Segern kom i Båstads $10.000 turnering.

Morgans väg till poänget gick genom kvalet och i första omgången mötte 
han tysken Tobias Simon som var seedad tia. Morgans seger med 6-4 6-4 
tog honom fram till kvalfinal mot den åttonde seedade fransmannen Yanais 
Laurent. Även här kunde Morgan vinna i två raka set: 6-3 6-3. 

I huvudtävlingens första omgång väntade ett bekant ansikte, nämligen 
dansken Sören Wedege, samma motståndare som Gustav Hansson tog sitt 
första ATP-poäng mot i förra veckan hemma i Karlskrona. Morgan blev också 
för svår för dansken och efter ledning 6-2 3-0 till karlskroniten bröt Wedege 
matchen efter att en gammal skada gjort sig påmind. Morgan fick sedan se sig 
besegrad i andra omgången av en seedad spelare.

tilda loudd till semi i malmö
Tilda Loudd, (bilden t.v.) spelade Majspelen i Malmö i början av maj. Där gick 
hon till semifinal och förlorade mot slutsegraren Olivia Pezo med 6-3 6-4. Innan 
dess tog hon dock två meriterande vinster. 

En mot Ebba Nilsson Malmö Bellevue med 6-3 6-4. När de möttes senast i 
Karlskrona förlorade Tilda, men nu tog hon revansch. I andra omgången lycka-
des hon slå Anna Opitz även hon från Malmö Bellevue efter tre set: 4-6 6-0 7-6.

I dubbel spelade Tilda tillsammans med Ebba Nilsson och de tog sig ända till 
final, men förlorade där mot Olivia Pezo och Julia Lif med 7-6 6-4.

morgan vann värnamos sommartourtävling
Morgan Johansson vann Liljedahl Group Cup som ingår i den svenska sommar-
touren.

Morgan Johansson gjorde en av sina bästa turneringar och, i finalen, en av 
sina bästa matcher för säsongen när han tog hem slutsegern i sommartourtäv-
lingen hos Värnamo TK. Med i turneringen fanns även KTK:s Marcus Månsson 
som tog sig fram till kvartsfinal genom vinster över Teodor Tonelid, KLTK, 
med 7-6 6-4 och Elias Svensson, Växjö TS, med 6-0 7-6. I kvartsfinalen väntade 
Morgan, som hade tagit sig förbi Oslo TK:s Sebastian Hawken med 6-3 6-2 i sin 
första match. Klubbmatchen mellan Morgan och Marcus slutade med vinst till 
Morgan med 6-3 6-2 som därmed tog sig vidare till semifinal där han tog sig 
förbi Lidköpings TK:s Georg Lundqvist med 7-6 6-2.

I finalen väntade Pablo Figueroa, Fair Play TK, som inte varit i närheten av att 
förlora ett set på väg fram till final. Morgan och Pablo har mötts flertalet gång-
er tidigare och Pablo har gått segrare ur samtliga strider. Men den här dagen 
var Morgan starkare. Med siffrorna 6-4 6-4 tog han hem slutsegern i cupen och 
kunde räkna hem sin första sommartourtitel för säsongen. 

morgan till semi i tabergsdalen
I Tabergsdalen Bravida Elit 2013 spelade både Marcus Månsson och Morgan 
Johansson, KTK. 

Marcus började bra genom tuff vinst mot Båstad TK:s Axel Holm med 7-6 
7-6. I den andra matchen besegrade Marcus sedan Rasmus Hallberg, Elfsborg 
Tennis, med 6-0 6-2. I kvartsfinalen väntade Johan Beigart, GLTK. Här tog 
Marcus första set med 7-6 innan Johan vände och kunde vinna matchen med 
6-7 6-1 6-1. 

Morgan vann sin första match mot Robin Thour, Växjö TS, med 6-0 6-0. 
Därefter besegrade han Adam Gustavsson, Jönköpings TK, med 6-2 6-. I semi-
finalen stötte även Morgan på Johan Beigart och tyvärr blev det stopp även 
för Morgan mot göteborgaren. Nu med 3-6 1-6. Beigart gick sedan vidare och 
vann finalen. 

morgan vann en ny sommartourtävling
Morgan Johansson tog ytterligare en seger på årets Sommartour. Den här 
gången i Näsbyparks Riflex Open. 

I HS Elit var Morgan oseedad och stötte direkt i första matchen på andra-
seedade Fred Simonsson ifrån KLTK. Morgan kunde ta sig vidare efter fint spel 
och klara siffror: 6-2 6-2. I andra omgången väntade Oskar Wikberg, Danderyds 
TK. Även här blev det vinst i två raka set: 6-2 6-1. 

Christoffer Solberg ifrån arrangörsklubben Näsbyparks TK stod för motstån-
det i semifinalen, där Morgan återigen tog hem segern efter bra och fokuserat 
spel i två raka set: 6-4 6-0. I finalen väntade förstaseedade Lucas Renard ifrån 
Mälarhöjdens IK, men inte ens Lucas mäktade med Morgan denna dag och fick 
ge sig i två raka. 6-3 6-1 blev segersiffrorna till Morgan. 

din radetinac vann i växjö
Tre karlskronajuniorer visade hög klass i Växjö’s 
Strandbjörksspel. Dina Radetinac vann sin 
PS10-klass. Hermon Mikael och Tilda Loudd 
förlorade sina finaler.

Din segrade i PS10 efter fyra raka segrar i sin 
pool. Det blev 6-2, 6-2 mot Victor Björkqvist, 
Alvesta TK, 6-2, 6-2 mot Tage Liljenberg, Växjö 
TS, 6-3, 6-2 mot Wilhelm Åqvist, Spårvägens 
TK, och 6-3, 6-2 mot Max Eriksson, Växjö TS. 

Hermon Mikael deltog i FS14 Strandbjörk-
spelen, Växjö. Hermon var framflyttad i lott-
ningen och i första matchen mötte hon Ellen 
Larsson ifrån Vimmerby TK och vann med 6-2 
6-0. I semifinalen väntade då Astrid Brodén 
ifrån arrangörsklubben Växjö TS. Hermon vann 
även här i två raka: 6-2 6-4. I finalen väntade 
Amanda Citré, Malmö Bellevue TK, som tyvärr 
blev för svår denna dag. 7-5 6-0 blev segersiff-

rorna till Amanda och Hermon fick nöja sig med en fin andraplats. 
Även för Tilda Loudd gick det bra i Växjö. Hon deltog i FS12 och började med 

en wo-vinst fram till omgång två där hon stötte på tufft motstånd i form av dub-
belkompisen Annie Heinonen, Växjö TS. Det tog tre timmar för Tilda att i stekhet 
sol spela till sig en seger genom 7-6, 2-6, 6-4. I semifinalen, två timmar senare, 
ställdes Tilda mot Maja Johansson, Vetlanda TK. Efter att ha tappat första set med 
2-6 lyckades Tilda hitta lite krafter till att vända och vinna resterande seten med 
6-4, 6-1. Två tuffa tresetare på samma dag satte sina spår och tyvärr var Tilda lite 
sliten på finaldagen och fick ge sig med 0-6, 2-6 mot Frida Bostrand ifrån Malmö 
Bellevue TK. Men en hedersam andraplats blev det för Tilda. 

Din Radetinac.

Morgan Johansson. Foto: Amefoto.se
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fyra ”snabba”
1. Varför spelar du tennis och 
hur länge har du spelat?

2. Hur ofta spelar du?

3. Vad är ditt mål med ten-
nisen?

4. Har du någon förebild?

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

2. Hur ofta spelar du?

3. Vad är ditt mål med 
tennisen? 

4. Har du någon förebild?

 

 5 Klassvinster i intersPort cuP
 Det blev fem klassvinster till blekingespelare när Karls-
krona Tennisklubb arrangerade Intersport Cup 2013. 

I damsingel segrade Chelsea Unger (bilden), KTK, 
efter ett jämnt poolspel där alla spelarna slog varandra. 
Chelsea vann till slut på seträkning. 

I herrsingel vann Jesper Petersson, KTK, efter final-
seger mot klubbkamraten Fredrik Persson med 6-2, 6-1. 
Även i PS12 blev det final mellan karlskroniter där Albin 
Ekenros besegrade träningskompisen Emil Quist med 
6-1, 6-0. 

Killarna i P10 var inte sämre dom, båda hemmaspelarna Din Radetinac och 
Oliver Johansson-Bergqvist vann sina respektive pooler och gick till slutspels-
final mot varandra. I finalen var det Din som drog det längsta strået efter en 
tresetare som slutade 4-6, 6-1, 6-0. 

I FS14 segrade Ronneby TK:s Aina Sundås efter finalvinst över 
Elsa Petersson, KTK, med 6-1, 6-1.

simon birgerson svarar På fyra snabba:
1. Jag har spelat i fem år. Jag provade när jag var liten. 
Nu tycker jag det är kul att tävla.

2. På sommaren spelar jag nästan varje dag. På vintern 
blir det tre gånger i veckan.

3. Mitt mål är att bli bättre.

4. Förebilden är Federer.

elsa Petersson svarar På fyra snabba:
1. Jag har spelat i tre år och jag spelar för att det är kul.

2. Jag spelar tre gånger i veckan.

3. Jag vill träffa nya kompisar och bli bäst i världen.

4. Nadal är min förebild.

Sommarläger Rosenholm.

Tomas Skyllberg är KTK:s nya vaktmästare. Vi hälsar honom varmt välkom-
men till vår klubb och hoppas han ska trivas hos oss. 

noterat



Fördel 2.2013     www.kar l sk ronatk . com  15

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

Daniel  Brodén uppmanar till en träningsrik sommar. Foto: Amefoto.se

Träna mycket i sommar
Sommarlovet är igång och vi har redan hunnit genom-
föra Rosenholmslägret och Sommarkurs 1, båda med 
rekorddeltagande. Nästan 70 glada barn och 16 tränare 
bidrog till att det sprudlade av aktivitet på klubben 
dagarna innan midsommar. 

Vi körde vissa pass på alla 15 ba-
norna plus bollplanket samti-

digt, vilket var en mäktig känsla. Få 
anläggningar i landet har en sådan 
kapacitet. Med närmare 30 timmars 
träning på fem dagar blir det en ex-
tra skjuts i tennisutvecklingen hos 
de deltagande barnen. 

Förutom organiserad sommar-
träning finns det utmärkta möj-
ligheter till extra spel under som-
maren. Det finns ofta lediga banor 
där juniorer som är medlemmar 
spelar gratis på obokade tider (säg 
bara till vaktmästaren först). Bokar 
man är det halva medlemspriset 
som gäller, även vid spel med för-
äldrar. Sveriges största bollplank är 
dessutom alltid gratis.

Vill man utvecklas snabbare 
räcker det inte med en eller två or-
ganiserade timmar under termi-
nerna, utan det finns som sagt sto-
ra möjligheter att öka på detta på 
egen hand. 

Ett annat bra sätt att utvecklas 
är att spela tävlingar. Under höst-
terminen kommer vi att arrangera 
flera små lördagstävlingar i form 
av Knatteserien, för de som trä-
nar med maxi, mellan eller mini-
boll. För de som hunnit lite längre i 
sin utveckling kan jag även rekom-
mendera klubbmästerskapet som 
spelas 2-4 augusti. Anmälan kan 

ske på hemsidan eller på anslags-
tavlan på klubben.

tack till aVgående tränare
Jag vill tacka tränarna Markus 
”Coanny” Johansson och Marcus 
”Månsa” Månsson, som båda av-
slutat sina anställningar i klubben 
efter vårterminen. Månsa, som sat-
sar på sin egen spelarkarriär, kom-
mer säkert att hoppa in och hjälpa 
till då och då i höst. Även några av 
våra timtränare kommer att sluta 
och vi jobbar på att hitta ersättare. 
Som det ser ut nu kommer Fred-
rik ”Swante” Swahn och Charlotte 
Åkesson, båda tidigare verksamma 
i KTK, att fylla upp många timmar.

Vi kommer i höst att introduce-
ra en del nyheter när det gäller de 
yngre spelarna i verksamheten. De 
främsta är att vi håller på att utfor-
ma vissa kunskapskrav som man 
ska uppfylla innan vi flyttar upp 
till en ”svårare” boll. Som det har 
varit tidigare har flera barn blivit 
uppflyttade för tidigt vilket häm-
mat deras utveckling. Vi använder 
ju enklare bollar för att optimera 
utvecklingen, inte för att hämma 
den. Vi kommer även att utveckla 
och förtydliga träningsinriktning-
en för våra tränare på olika stadier. 

Tennisskolans hösttermin star-
tar från och med fredagen den 6 

september. Har du missat att an-
mäla dig, maila snarast till 
tennisskolan@karlskronatk.com. 
Även nya anmälningar tas emot på 
denna adress. Besked om tränings-
tider meddelas omkring 1 septem-
ber, i första hand via mail.

Stort lycka till med tennisen i 
sommar!

Daniel Brodén




