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Fyra hemma-
vinster för 
KTK i ITF
sid 11

Marcus och 
Gustav tog 
silver i JSM
sid 6–7

KTK tog 
hem vinsten 
i Lag-SM
sid 8

Gustav vann 
stort Läs mer om SEB Karls-

krona Open på sid 4–5
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Vilken utomhussäsong vi har haft i år! Helt 
fantastiskt att vi har fått ihop alla stora som 

små arrangemang och tacksamhetskänslorna till 
alla er som har hjälp till är överväldigande. Un-
der JSM kändes det som att klubben var en enda 
stor myrstack, med mängder av arbetsmyror som 
sprang kors och tvärs på anläggningen, men alla 
med samma mål i sikte. Underbart härligt att få 
vara en del av denna myrfamilj.

Nu när hösten närmar sig passar våra ung-
domar och juniorer på att ta en sista glidning på 
gruset på det populära Polenlägret innan det är 
dags att helt sikta in sig på innesäsongens snab-
bare underlag. Hösten bjuder på lite nyheter, 
bland annat ett rullstolsläger och något som vi 
kallar för lördagstennis. Syftet med lördagstenni-
sen är främst att ge våra juniorer chans till mer 
matchträning och innebär att det varje lördag 
finns bokade banor mellan 16-18 för de som vill 
spela. Både juniorer och vuxna är välkomna ef-
tersom vi anser att det finns ett väldigt stort ut-
byte för dessa kategorier av spelare att spela mot 
varandra. Vi hoppas verkligen att många tar till-
fället i akt, mer information finns på hemsidan 
och i aktivitetskalendern på sidan 12.

Vad gäller rullstolstennisen så har vi gläd-
jande nog fått beviljat ett bidrag ifrån Kunga-
parets Bröllopsfond till inhandlandet av en 
rullstol. En rullstol är nu beställd och 
kommer att levereras kring jul. Vi 
kommer med detta kunna ge bättre 
möjligheter till dom som är sugna 
att prova rullstolstennis hos oss och 
hoppas att många visar intresse av 
att prova på och kanske till och med 
att börja spela regelbundet.

Andra glädjande händelser är ju gi-
vetvis att det blev en kvartsfinalplats och 
två JSM-silver på hemmaplan i au-
gusti och ett mäktigt SM-guld till 
herrlaget som pricken över i:et i 
slutet av sommaren. Helt fant-
astiskt vilka spelare vi har i den 
här klubben. Det man inte får 
glömma i det här läget är att de 
tre elitkillarna som nu befinner 
sig på hemmaplan är alla pre-

cis i övergången till seniortennisen. Det är nu 
det riktigt tuffa börjar. Det krävs hårt slit ifrån 
killarnas sida men också stora summor peng-
ar och enorm uppbackning till varje individ för 
att kunna fortsätta att tävla och utvecklas. Det 
tar tid att slå sig in på världstouren idag och 
många spelare har tyvärr inte dom ekonomiska 
förutsättningarna för att kunna satsa länge nog. 
I Tennis Magasinets senaste nummer finns en 
intressant artikel om Johanna Larsson som vid 
ett tillfälle endast hade 3 000 kr kvar på kontot. 
I det läget är det lätt att ge upp. Men sen kom 
hjälpen utifrån, den som alla behöver. Tänk vad 
nära att ingen av oss fått möjligheten att uppleva 
alla Fed-Cup vinsterna, eller Johanna mot Sere-
na Williams på Båstadgruset i sommar? Därför 
vill jag rikta ett särskilt tack till de företag och 
personer som stöttar och hjälper våra elitkillar 
till sina satsningar. 

När vi nu ändå pratar sponsring så får vi gi-
vetvis inte glömma klubbens sponsorer, de som 
möjliggör all utveckling som sker i klubben och 
därmed gynnar hela bredden av spelare. Ni fin-
ner företagen utspridda här i tidningen med 
sina loggor, på skyltarna i hallen, på bollplan-
ket och vid gräsbanorna, men även klickbara på 
hemsida. Glöm inte att gynna våra sponsorer i 
första hand när ni gör era egna personliga affä-

rer, som tack för deras engagemang hos oss. 
Utvecklas vill vi fortsätta att göra och di-
alogerna i styrelsen är högst intressanta 

och inspirerande. I år har vi firat 90-år 
och målet är givetvis att vi vid 100-års 
jubileumet ska vara ännu bättre på allt 

vi gör och har att erbjuda medlemmar 
och gäster – allt ifrån knattetenni-

sen till stora arrangemang. 
Vi hoppas att du och var-
je individuell sponsor, stor 
som liten, är lika sugna 
som vi på att hänga med på 
den resan. För när det gäl-
ler att bygga stacken större 
och bättre är varje enskild 
myra guld värd.

Sophie Alriksson

Nu börjar inomhussäsongen efter en fantastisk utomhussäsong.



Ordföranden har Ordet

En rullstol är inköpt för satsning på rullstolstennis. Bilden är tagen i samband med rullstolstennis 2011.

Halvtid i tennisklubben 
Så har september månad infunnit sig och det är 

dags att skriva halvårsbokslut i KTK. 
Först och främst vill jag rikta ett STORT 

grattis till hela klubben och framför allt till 
Morgan, Gustav, Dennis och Marcus för att vi 
numera kan titulera oss Svenska Mästare! En 
helt fantastisk prestation som många har del i. 
I finalen mot Danderyd var det t.ex. hela fyra 
spelare fostrade av Daniel Brodén. Claes Lind-
holm, Karlskronagrabb, representerar nämligen 
Danderyd.

Med Sophie i spetsen och en fantastik upp-
slutning från många ideella genomfördes JSM 
i klasserna 14 och 18 år. Förutom ett högklas-
sigt arrangemang nådde KTK även här sports-
liga framgångar. Gustav tog silver i singel och 
Marcus silver i dubbel, härligt! Glädjande nog 
bidrar detta arrangemang till vårt ekonomiska 
resultat 2013 och det är en extremt viktig pus-
selbit om vi ska fortsätta utvecklas.

Övriga större arrangemang under somma-
ren har varit SEB Karlskrona Open och ITF Ve-
terantävling. Jag själv deltog i både dessa täv-
lingar, dock med blandad framgång. 

Tävlingsinslaget i tennis kan synas ha en hög 
inkörströskel. Är jag bra nog? Jag har ju aldrig 
tävlat tidigare? Och så vidare. Min upplevelse är 
enbart positiv, visst är det fight under match-
en och visst vill jag gärna vinna matcherna. Jag 
gissar att mina motståndare kände och kän-
ner samma sak. Oavsett resultat har det varit KTK:s ordförande Henrik Johnson.

utvecklande för mig att spela matcher och när 
väl sista bollen varit slagen har jag alltid upp-
levt god stämning och att man önskar varandra 
lycka till. 

Så till de av er som funderar på att spela nå-
gon tävling kan jag bara säga: Ta chansen. Det 
är riktigt kul, ni träffar nya människor, utveck-
lar er tennis och varför inte kombinera det med 
en familjeutflykt.

Vad händer då nu i höst? Vi har precis in-
vesterat i rullstolar. Detta är en del i vårt arbe-
te att göra tennis tillgänglig för alla. Vi kommer 
fortsätta att arbeta mot detta mål framöver på 
olika sätt. 

På personalsidan har Teo valt att ta sig an 
nya utmaningar och hon slutade hos oss den 
sista augusti. Vi har anställt Mariusz Szajczyk 
som började den 19 augusti. Välkommen! Vi 
hoppas du ska trivas hos oss.

Vårt bokningssystem fungerar bättre och 
bättre och jag vill passa på att be er alla att an-
vända detta då det framför allt bidrar till att fri-
göra tid för vår personal att arbete med andra 
saker.

En spännande utmaning under hösten är att 
paketera de stora investeringarna i vår fortsat-
ta utveckling så att vi kan genomföra desamma. 
Styrelsen kommer under hösten att prioritera 
denna uppgift.

Den kanske svåraste uppgiften för styrelsen 
är just att skapa utrymme i ekonomin för att 

ständigt utvecklas. Utveckling kräver investe-
ringar och investeringar kräver goda ekonomis-
ka resultat som sedan reinvesteras i verksamhe-
ten. Allt för att göra erbjudandet till medlemmar 
och gäster bättre över tid. Ibland glömmer vi att 
medlemmar inte bara är medlemmar utan ock-
så kunder och bör bemötas som sådana.

Tillbaks till tennis. Nu börjar inomhusperi-
oden och det är dags att vänja mig av med att 
glida mot bollen, parera för vinden när jag för-
söker slå den där drömpasseringen och försöka 
slå en kickserve som bara spinner iväg i gruset. 
Än finns det några dagar till för utomhusspel 
och det gäller att passa på och njuta av gruset, 
gräset och vädret. Sedan gäller det att ställa om, 
komma närmare baslinjen, flacka ut slagen och 
springa hela vägen fram till bollen.

Vi ses i hallen!

Henrik Johnson
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gustav Hansson vann SeB Karlskrona Open
– förlorade bara sex game på fyra matcher
Gustav Hansson svarade 
för en mycket stark insats 
när han i suverän stil 
sopade banan med sina 
motståndare i Sommar-
tourens elitklass och han 
tappade bara sex game 
på fyra matcher. 

Gustav ställdes mot kvalspelaren 
Christopher Edberg, son till 

välkände Stefan, i första omgången 
av herrarnas elitklass i SEB Karls-
krona Open. Artonårige Gustav vi-
sade sig vara ett nummer för stor för 
sextonårige Christopher och vann i 
två blanka set. 

Marcus Månsson var också 
med i klassen och mötte Spårvä-
gens Johan Ljungdahl i första om-
gången. Marcus vann med kom-

Fr.v. Patrik Karlsson, Daniel 
Brodén, Mikael Sandström 
och Marcus Månsson.

fortabla 6-3 6-2 efter ett bra och 
varierat spel. 

I andra omgången var Gustav 
helt överlägsen Axel Holm, Båstad. 
Axel fick, precis som Christopher, 
retirera utan ett enda game i be-
håll. Marcus stötte på Axels klubb-
kompis Oscar Forsell i sin kvartsfi-
nal och ledde med stabila 6-2 2-0 
innan andraseedade Forsell bröt 
matchen. Därefter ställdes de båda 
hemmaspelarna mot varandra i en 
semifinal. Här bjöd inte Gustav på 
någonting och trots bra spel från 
Marcus räckte det inte till mot en 
närmast felfritt spelande motstån-
dare. Slutsiffrorna blev 6-1 6-1 i 
Hanssons favör. 

I finalen svarade Gustav för en 
helt fantastiskt match inför hem-
mapubliken. Finalmotstånda-
ren Magnus Öhrvall, Näsbypark, 
räckte inte riktigt till mot Gustav 
som uppenbarligen var i kanon-
form. Magnus fick inte serven att 
fungera optimalt medan Gustav 
hade en dag när allt satt innan-

för linjerna och då hade Mag-
nus inget vapen att ta till. 
Gustav vann fina-
len med 6-3 6-1 
vilket betyder 
att han bara 
tappade sex 
game på vä-
gen fram till 
turnerings-
vinsten. En 
stor eloge till 
Gustav som 
lyckades hål-
la både nerver-
na och spelet i styr 
inför hemmapubliken. 
En hemmaseger i Sommar-
touren har inte hänt sedan Klara 
Peterssons storhetstid på 90-talet.  

 
cOmeback aV micke SandStröm
En av de mest underhållande 
matcherna stod herrdubbeln för, 
där förstaseedade elitjunioren 
Marcus Månsson i par med hand-
bollsspelande comeback-mannen 
Mikael Sandström tog sig fram 
till final på ena halvan medan spe-
lande chefstränaren och tävlings-
ledaren Daniel Brodén i par med 
”svetsaren” och tillika IPO-kung-
en, Patrik Karlsson oseedade tog 
sig till final på den nedre halvan. 
Det blev en uppvisning av de yng-
re talangerna där Månsson/Sand-
ström vann med komfortabla 6-1 
6-2 efter fantastiskt dubbelspel. 
Mest imponerade Sandström som 
knappt rört en racket på två år 
men ändå bjöd på stenhårda retu-
rer och snabba inbrytningar. 
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gustav Hansson vann SeB Karlskrona Open
– förlorade bara sex game på fyra matcher

 Gustav Hansson.

Radetinac, ekenRos och Loudd vinnaRe
Din Radetinac gjorde en fantastisk tävling under SEB-veckan. Först 
gick han obesegrad igenom poolspelet i PS10 och tog sig därmed till 
slutspelsfinal mot Emil Hultman, Värnamo TK. Där visade Din på bra 
tävlingsnerver när han kunde ta hem turneringssegern i två raka set. Se-
gersiffrorna skrevs till 6-2, 6-2. 

Albin Ekenros ställde upp i fyra klasser i SEB Karlskrona Open. Efter 
kvartsfinal i PS14 och semifinalförluster i både PD12 (i par med Emil 
Quist) och PD14 (i par med Viktor Andersson) gick Albin hela vägen 
till final i PS12 där han mötte duktige Lucas Hultman, Värnamo TK. På 
vägen fram hade Albin inte tappat mer än nio game på fyra matcher och 
trots att Lucas visade upp ett riktigt bra och aggressivt spel så räckte det 
inte till mot Albins bollsnåla och taktiska spel. Det blev vinst för Albin 
med hela 6-0 6-0 i finalen och han fick därmed avsluta veckan med att 
lyfta segerbucklan. 

Alva Loudd vann klassen FS 14 med ett härligt spel. I PS14 förlorade 
tyvärr Simon Quist sin semifinal mot förstaseedade Oscar Sohl, Växjö 
TS, med 3-6 1-6.

Vinnare:
DS Elit: Valeria Osadchenko, GLTK
DSB: Regina von Koch, Gustavsberg
HSB: Emil Nordgren, Ystad
DS Motion: Monika Alriksson, KTK
HS Motion: Andreas Carlberg, KTK
HD Motion: Fredrik Persson/Patrik Kopecky, KTK
FS10: Ebba de Groot, Aktiv TK
FS12: Emma Jeppsson, Växjö
FS14: Alva Loudd, KTK
PS14: Kasper Qvarfordt, Växjö
PS16: Oskar Johnsson, Fair Play
PD12: Adrian Angervall/Vilhelm Bornefalk, Näsbypark
HS35: Jesper Petersson, KTK
HS45: Per-Anders Lindeborg, KTK

Fr. v. Lucas Hultman och Albin Ekenros.
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gustav och marcus tog  JSm-silver hemma
Gustav Hansson hade fyra matchbollar i JSM-finalen 
men Jonathan Mridha lyckades slinka ur greppet och 
vinna i en drygt tre timmar lång batalj. Marcus Måns-
son i par med Alexander Regnér spelade mycket bra 
dubbel och lyckades nå finalen, men där blev det tvär-
stopp. Hermon Mikael gick till kvarten i F14.

KTK arrangerade senast JSM 
2010, då Morgan Johansson tog 

dubbla JSM-guld på hemmaplan i 
PS och PD16. I år var hemmahop-
pet Gustav Hansson som gör sitt 
sista år som junior och var andra-
seedad. I dubbel skulle Gustav ha 
spelat tillsammans med Daniel Ap-
pelgren från Elfsborg, men som ty-
värr blev sjuk strax innan tävlingen. 
I 18-årsklassen deltog även Marcus 
Månsson som har gått fram starkt på 
sistone och bland annat gjort fina re-
sultat i den svenska Sommartouren. 

fyra ktk-Spelare i p14
PS14 var den största klassen där 
128 spelare inledningsvis kva-
lade om 16 platser i huvudtäv-
lingen. Huvudtävlingen var en 

64-lottning. Gustav Wogén, Simon 
Birgerson, Simon Quist och Vik-
tor Andersson spelade för KTK 
och fick börja i kvalturneringen. 
Där blev det tufft. Viktor Anders-
son förlorade en jämn match mot 
Axel Nordgren, Danderyds TK, 
med 6-7 2-6. Simon Birgerson 
fick se sig besegrad mot en form-
stark Arvid Andersson, Sollen-
tuna TK, med 6-0 6-0. Endast Si-
mon Quist lyckades få med sig en 
vinst i PS14-kvalet, då mot Johan-
nes Hammarbäck, Danderyds TK, 
med 6-4 6-2. I andra kvalomgång-
en blev det dock stopp mot Tom 
Guinchard, också Danderyds TK, 
med 4-6 2-6.

Viktor Andersson och Simon 
Birgerson, KTK, gick tillsammans 

vidare i pojkdubbel 14 genom 
vinst över Fredrik Lindau/Johan 
Hultén med 6-4 6-3 i den första 
omgången. Sedan blev det tyvärr 
förlust mot Jesper Nilsson/Kasper 
Qvarfordt med 0-6 2-6.

hermOn preSSade 
FS14 var också en mycket stor 
klass med närmare 100 spelare. 
KTK:s Hermon Mikael har radat 
upp vinster ända uppe i 18-års-
klasserna under våren och blev 
seedad i huvudtävlingen i JSM. 
Därmed stod hon över den för-
sta omgången. Hermon gick till 
kvartsfinal efter vinst i åttondelen 
mot Melis Yasar, Fair Play TK, med 
klara 6-1 6-2. I kvartsfinal väntade 
förstaseedade Julita Saner från 
Hallstahammar TK. När spelarna 
möttes senast blev det vinst till 
Saner med 6-0 6-0, men nu visade 
Hermon att hon har utvecklat sin 
tennis rejält. Saner gick segrande 
ur matchen, men Hermon lycka-
des pressade sin motståndare till 
en tresetare. Slutsiffrorna skrevs 
6-4 5-7 6-0 till Saner. 

guStaV ytterSt nära Sm-guld
Gustav Hansson tog sig vidare till 

semifinal i JSM efter två stabila 
vinster i PS18. Först manövrerade 
han ut Växjös Alexander Regnér 
med 6-3 6-1 men var ändå inte rik-
tigt nöjd med sin egen prestation. 
Desto bättre gick det spelmässigt 
i kvartsfinalen mot SALK:s Johan 
Jönhagen där Gustav vann med 
6-1 6-1 i överlägsen stil. 

I semifinalen var Gustav sko-
ningslös mot KLTK:s Eric Ahren 
Moonga. Gustav bröt omedelbart 
Erics serve och var den som be-
stämde och tog initiativ från bör-
jan. Eric svarade med bra grund-
slag när Gustav drev på från 
bakplan, men hade inte förmågan 
att sätta Gustav under tillräcklig 
press. Gustav vann första set kom-
fortabelt med 6-1 och ledde andra 
med 5-1 när Eric blixtrade till med 
ett antal lyckade chansningar som 
höll sig innanför linjerna. Vid 5-3 
tog Gustav tag i spelet igen och av-
slutade med ett servegame utan 
misstag. 6-1 6-3 talar sitt tydliga 
språk i en JSM-semifinal. 

I den andra semifinalen möt-
tes Jonathan Mridha, SALK, och 
Simon Freund, KLTK. Här blev 
det en betydligt tuffare och jämna-
re match och andraseedade Mrid-

Fr. v. Alexander Regnér  och Marcus Månsson. Foto: Anders Eriksson, Amefoto.se.
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gustav och marcus tog  JSm-silver hemma
ha kunde till slut stå som vinnare 
med 6-4 7-5. Båda spelarna visade 
upp ett stabilt och tungt spel från 
bakplan och där det blev avgöran-
de vem som kunde hålla bollarna 
innanför linjerna och göra minst 
antal misstag.

Gustav och Jonathan bjöd se-
dan på en riktig nagelbitare i 
PS18-finalen. Gustav tog hem ett 
oerhört jämnt och välspelat för-
sta set via tiebreak, varpå Jonathan 
fick medvind i andra och tog det 
ganska snabbt med 6-2. I tredje set 
fick Jonathan ett tidigt break och 
ledde med 5-3, varpå Gustav höll 
sin egen serve och bröt Jonathans 
serve för första gången i matchen 
till 5-5. Gustav hamnade sedan i 
underläge 0-40 i egen serve men 
lyckades hämta upp och vinna ga-
met fram till 6-5. Pressen låg där-
med på Jonathan att hålla sin ser-
ve för att pressa fram ett tiebreak. 
Efter tre mycket enkla missar ifrån 
Jonathan hade Gustav helt plöts-
ligt tre matchbollar! Jonathan bör-
jade dock plocka en efter en fram 
till det stod 40-lika, varpå Gustav 
skaffade sig ytterligare en match-
boll. Jonathan lyckades dock åter-
igen kämpa sig tillbaka in i match-

en och tiebreaket var ett faktum. 
I alla kast mellan hopp och för-

tvivlan såg publiken sjösjuk ut 
och spelarna började visa kramp-
känningar efter närmare tre tim-
mars spel. I tiebreak tog Jonathan 
ledningen med 4-1 och det såg 
mörkt ut för hemmahoppet, men 
Gustav kämpade sig tillbaka in i 
matchen och hämtade upp till 4-4.  
Därefter blev det dock tre raka po-
äng till Jonathan som vann 6-7(5), 
6-2, 7-6(4) och blev svensk mästa-
re utomhus 2013. 

månSSOn/regnér i dubbelfinal
För Marcus Månsson blev det 
stopp i åttondelen i singeltävling-
en mot Christian Samuelsson, 
Åhus TK, med 3-6 4-6. Desto bätt-
re gick det i dubbeln där Marcus i 
par med Alexander Regnér gick vi-
dare till kvartsfinal efter vinst mot 
John Edlund/Tom Johansen med 
6-3 6-2. I kvartsfinalen väntade Fi-
lip Månsson/Gustav Christensen 
som besegrades i två raka set: 6-3 
7-6. I semifinalen blev det desto 
svängigare då Serdar Bojadjieva/
Georg Lundkvist stod på andra si-
dan nätet. Första set vanns av Bo-
jadjieva/Lundkvist med 5-7 som 

sedan hade två matchbollar i an-
dra set. Månsson/Regnér lyckades 
rädda matchbollarna och kämpa 
till sig andra set med 7-6. I det av-
görande supertiebreaket svängde 
det fram och tillbaka innan Måns-
son/Regnér i skymningen kunde 
slå in matchbollen och spika slut-
ställningen till 10-6. 

I finalen blev det tyvärr förlust 
för Marcus/Alexander med 1-6 1-6 
mot Alexander Fahnehjelm/Simon 
Freund som spelade felfri dubbel 
och var oerhört fokuserade. 

Övriga resultat listas nedan:
FS18 Emilia Granström, GLTK – 
Maja Örnberg, Kils TK, 6-2 6-3
FD18 Donika Bashota/Emma Ek 
– Paulina Vulcan/Mathilda Malm, 
6-4 7-6(2)
FS14 Lisa Zaar, Enskede – Alexan-
dra Victorovic, Tabergsdalens TK, 
6-2 6-1
PS14 Jonas Eriksson Ziverts, KLTK 
– Karl Friberg, Örebro TK, 7-6(5) 
3-6 6-2
FD14 Emelie Kjellén/Rebecca Ehn 
– Alexandra Victorovic/Ida Fer-
ding, 6-2 7-5
PD14 Karl Friberg/Linus Bergevi 
– Filip Hallin/Jonas Eriksson Zi-
verts, 6-4 6-4

många berömVärda inSatSer
JSM 2013 i Karlskrona är över för 
denna gång. Det blev alltså JSM-
silver till hemmahoppen Marcus 
Månsson och Gustav Hansson, ett 
mycket fint facit tillsammans med 
Hermon Mikaels kvartsfinalsplats.

Arrangemanget har haft oer-
hörd tur med vädret och inga reg-
navbrott drabbade varken Ro-
senholm eller Ronneby mer än 
marginellt. 

Många ideella krafter har med-
verkat till att JSM blev en mycket 
lyckad tävling arrangörsmässigt, 
ingen nämnd ingen glömd. Vår 
mycket kompetenta personal ska 
ha ett stort tack och då särskilt rik-
tat till klubbchefen Sophie Alriks-
son, chefstränaren Daniel Brodén 
med kollegorna Johan Wilhelms-
son och Ante Dunér, domarex-
perten Bernt Priemer, banchefen 
Christer Andersson och tävlings-
ledaren Jonas Petersson. Heders-
medlemmen Kjell Fridlund hade 
som vanligt en samordnande och 
fixande roll för det mesta av logis-
tiken runt mat och dricka. 

Gert Friberg

Hermon Mikael. 
Foto: Anders Eriks-
son, Amefoto.se.

Fr. v. Jonathan 
Mridha och Gustav 

Hansson. Foto: 
Anders Eriksson, 

Amefoto.se.

Fr. v. Marcus Månsson/
Alexander Regnér och 
Alexander Fahnehjelm/
Simon Freund. Foto: 
Anders Eriksson, Ame-
foto.se.
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Efter att ha gått obesegrade igen-
om utomhusserien, där för öv-

rigt Dennis Merdan var ordinarie i 
laguppställningen, var det i slutet av 
augusti, dags för slutspel mot övri-
ga tre regionvinnare. KTK lottades, 

KtK vann lag-Sm
Det må ha blivit stopp i det individuella SM-slutspelet för 
seniorer för Morgan Johansson och stopp i JSM-finalerna 
för Gustav Hansson och Marcus Månsson, men tillsam-
mans är de oslagbara. I Stockholm vann de SM-guldet i 
lag i en rafflande batalj mot förstaseedade Danderyds TK. 

som andraseedade, mot Kramfors 
TK i sin semifinal, medan Dande-
ryds TK och Lidköpings TK gjorde 
upp i den andra semin. 

Karlskronaherrarna dominera-
de och släppte enbart ett(!) game 

under de inledande tre singlarna. 
Morgan Johansson slog Linus Pet-
tersson på förstasingeln med 6-0 
6-0. Gustav Hansson slog Nils Lid-
ström med 6-0 6-0 på andrasing-
eln och Marcus Månsson besegra-
de Linus Lövgren med 6-1 6-0 på 
tredjesingeln. I dubbeln hoppade 
spelande coachen Mikael Sand-
ström in med Marcus och de bese-
grade Pettersson/Edström med 6-2 
6-4. Slutseger med 4-0 mot Kram-
fors TK alltså. 

claeS lindhOlm i ”fel” lag
I söndagens SM-final väntade för-
staseedade Danderyds TK som 
hade vunnit mot Lidköping med 
3-1. Danderyd ställde upp med ett 
mycket starkt lag där bland annat 
den tidigare KTK-spelaren Claes 
Lindholm spelade andrasingel. 
På förstasingeln fann man Alex-
ander Hartman, tidigare Helsing-
borgs TK, som spelade college till-
sammans med Claes i början av 
2000-talet på det välkända univer-
sitetet Ole Miss. I USA tillhörde de 
ett lag som slogs om mästerskaps-
titlar i slutet av varje tennissäsong. 
På tredjesingeln spelade Ola Jöns-
son. Tre definitivt mycket öppna 
matcher på förhand.

Morgan Johansson började 
lagmatchen med att spela fantas-
tisk tennis mot Alexander Hart-
man och släppte endast fem game: 
6-2 6-3 blev slutresultatet och 1-0 
till KTK. Gustav Hansson tog sig 
an Claes Lindholm och lyckades 
till slut besegra honom i ett avgö-
rande supertiebreak: 6-2 3-6 10-4 
och därmed 2-0 till KTK. Marcus 
Månsson vände setunderläge mot 
Ola Jönsson, men fick inte till det 
i det avgörande tiebreaket: 6-3 2-6 
3-10 och Danderyd reducerade 
därmed till 2-1. 

Hansson/Johansson mötte 
Lindholm/Hartman i den avgö-
rande dubbeln och kom snabbt i 
underläge 1-3 i första set. Men där-
efter spelade karlskronaduon upp 
sig rejält och började plocka hem 
underläget och lyckades vinna se-
tet med 6-3. I en helt fenomenal 
och mentalt urstark dubbelmatch 
vinner till slut Hansson/Johansson 
med 6-3 6-1 och SM-guldet är i 
hamn!! Slutställning: 3-1 till KTK.

– En riktigt stor prestation från 
hela laget som slår ett mycket start 
Danderyd, hälsade coach Mikael 
Sandström efter matchen.

Sophie Alriksson

KTK:s a-lag spelar i år i div 2 inomhus efter vinst i 
div 3 förra säsongen. Matcherna spelas i bäst av 
fyra singlar och två dubblar och eftersom Dennis 
Merdan befinner sig i USA behövs förstärkning. 

Förstärkningen heter Sebastian Vainikka. 
Sebastian är 24 år och kommer ifrån Helsing-
borg (spelade tidigare för IS Göta) där han bör-
jade spela tennis som 5-åring. Mellan 2005 och 
2008 gick han på tennisgymnasiet i Båstad och 
2010 flyttade han till Karlskrona för att studera. 
Sebastian bor numera i Karlskrona med sin flickvän och har därför valt att 
byta klubb till KTK och ta plats i serielaget till hösten. Vi hälsar Sebastian 
varmt välkommen och hoppas att han ska trivas hos oss! 

FöRstäRkning tiLL a-Laget i divison 2-speLet

Sebastian Vainikka. 

Fr. v. Gustav Hansson, Marcus Månsson, Morgan Johansson och Mikael Sandström vann lag-SM när finalen avgjordes i Stockholm.
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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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I det inledande gruppspelet var 
Sverige andraseedade i "Zone B", 

där Italien var högst rankat. Övriga 
lag var Israel, Slovenien, Kroatien 
och Nederländerna. Mot Slovenien 
vann Elias Ymer förstasingeln mot 
Matic Spec i en tuff match som slu-
tade 7-6(5), 7-5, på andrasingeln 
vann Jonathan Mridha mot Rok Kri-
zaj med 6-0 6-0 och Mridha/Gustav 
Hansson vann dubbeln med 6-2 6-3. 

I matchen mot Portugal vann 
Elias på förstasingeln mot Rodol-
fo Pereira med 6-2 6-0, Gustav mot 
Goncalo Loueiro på andrasingeln 
med 6-1 6-4 och Gustav i par med 
Jonathan vann dubbeln med 7-5 
7-5. Efter Italiens 3-0 vinst över 
Kroatien var både Sverige och Ita-
lien direktkvalificerade till slutspe-
let i Frankrike. Matchen länderna 
emellan hade ändå betydelse då 
den påverkade seedningen av la-
gen i slutspelet.

Sverige besegrade Italien med 
3-0 efter att Jonathan på andra-
singeln startat med att slå Antonio 

Sveriges P18-lag, med KTK:s Gustav Hansson, kom på 
en fjärdeplats när slutspelet var klart i Frankrike. Men 
då hade faktiskt det svenska laget slagit de blivande 
europamästarna Italien i gruppspelet. 

Sverige fyra i lag-em

Lilo_NIGK.indd   1 04/06/2011   09:25:12

Massara med 6-4 4-6 6-1. Därefter 
vann Elias mot Matteo Donato på 
singel nr 1 med 6-2 2-3 uppgivet. 
Dubbeln behövde på grund av det-
ta inte spelas.

SVerige fyra i Seedningen
Tack vare zonfinalvinsten mot Ita-
lien blev Sverige fjärdeseedat i slut-
spelet och fick först möta Rumäni-
en. Sverige tog ledningen med 1-0 
efter en tuff match av Jonathan på 
andrasingeln. Han vann mot Bog-
dan Ionut Aostol med 6-3 7-6(5). 
På förstasingeln säkrade sedan Eli-
as lagvinsten genom att besegra 
Luca George Tatomir med 7-5 6-3. 
I dubbeln förlorade Jonathan/Gus-
tav mot Apostol/Tatomir med 6-4, 
6-7, 5-10. 

I semifinalen fick Sverige möta 
förstaseedade Frankrike, där Gus-
tav gick in på andrasingeln mot 
Enzo Couacaud (rankad nr 18 i 
världen). Gustav knep första set 
6-2 innan Couacaud vände och 
vann de två följande seten med 3-6 

1-6. Även Elias fick en tuff match 
på förstasingeln mot Maxime Ha-
mou (rankad nr 12 i världen). Elias 
vann första set i tiebreak med 7-1 
innan Hamou vände och vann 3-6 
5-7 för Frankrikes lagvinst och av-
ancemang till final. I dubbeln spe-
lade Gustav med Jonathan mot 
Couacaud/ Calvin Hemery och 
förlorade 6-7(5) 2-6. 

På andra halvan slog Italien ut 
tredjeseedade Tyskland med 3-0 
och därmed blev Italien, som Sve-

rige slog ut i zonfinalen i Venedig, 
klara för final mot Frankrike. För 
Sverige blev det istället match om 
tredjeplats mot Tyskland. 

Sveriges bronsmatch mot Tysk-
land slutade sedan 0-2. Jonathans  
höft gick sönder i första matchen 
och han tvingades ge upp vid 1-6 
0-1. Elias föll sedan mot Wagner 
6-7 6-4 3-6. Dubbeln spelades inte. 
Lite snöpligt slut för Sverige, men 
att vara topp fyra i Europa är ett 
mycket bra resultat. 

Fr.v. Elias Ymer, Gustav Hansson, Jonathan Mridha och Henrik Holm.
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Ordförande Henrik Johnsson 
fick till en lyckad turnering 

med vinst både i HS35 och däref-
ter i HD35 tillsammans med Pon-
tus Hult. Henrik behövde denna 
gång bara vinna mot Kenny Geiverz 
6-0 6-1 för att ta hem klassvinsten 
i HS35. I dubbeln besegrade man 
Jörgen Karlsson/Jesper Petersson 
med 6-4 6-3.

Mattias Lundgren lyckades ty-
värr inte försvara sin titel i HS40 
utan det blev förlust i finalen mot 
Anders Lindström, Växjö, som im-
ponerade stort under turnering-
en. Mattias vann första set med 
6-2 men sedan blev det för många 
enkla misstag, framförallt dubbel-
fel. Lindström tog de följande se-

Det blev fyra hemma-
segrar i årets upplaga av 
"Trofén" samt två mixed-
segrar med KTK-spelare i 
laguppställningarna. 

ten med 6-2 6-3. I semifinalen 
vann Lindström mot Jesper Pe-
tersson, KTK, med 6-2 7-5 och där 
Jesper gjorde överraskande starkt 
motstånd. Lundgren vann i sin se-
mifinal mot klubbkamraten Pon-
tus Hult med 6-3 7-5 och i den 
matchen blev det många härliga 
dueller mellan bollvirtuosen Hult 
och den hårdslående Lundgren.

Stefan tOg ny itf-titel
Efter en tung förlust i fjolårets final 
mot SM-vinnaren Anders Frans-
son, tog P-A Lindeborg  "revansch" 
i år mot SM-finalisten Åke Svens-
son, Kalmar, i semifinalen med 6-2 
6-3 i HS50. Matchen varade i drygt 
två timmar och det var kamp om 
varje poäng. P-A hade krampkän-
ning i slutet av andra set men lyck-
ades ändå hålla trycket uppe. Fina-
len blev en ren KTK-affär mellan 
P-A och Stefan Bengtsson. P-A in-
ledde starkt och tog första set med 
klara 6-1. Stefan hade dock inte 
gett upp utan matade tillbaka bol-
larna till P-A som fick svårare och 
svårare att avgöra. Stefan kunde till 

slut vinna de båda följande seten 
med 6-3 6-4. Stefan tillhör en av de 
mest vältränade spelarna i 50-klas-
sen och är en mästare på att trötta 
ut sina motståndare med sitt säkra 
baslinjespel.

Mattias Hedefalk, KTK, fick i 
HS45-finalen möta grusspecialis-
ten David Piedrola Maroto, Spa-
nien. Hedefalk öppnade med sten-
hårda projektiler från bakplan och 
Maroto hann inte med i det höga 
tempot. 6-0 till Mattias i första set. 
I andra set tappade Mattias några 
procent av koncentrationen och 
det var tillräckligt för att Maroto 
skulle komma in i matchen. Mat-
tias kunde hålla undan och vann 
andra set med 7-5.

HS55 vanns av Jan Rydegran 
i en alla-mot-alla tävling och HS 
60 av Sven Andrén som låg under 
med 0-2 i finalen mot Östen Jo-
hansson när denne var tvungen att 
kasta in handduken. 

HS65 vanns av Robert Stig ge-
nom genom vinst mot Henrik An-
drén i en spännande och välspelad 
final. Stigs vinstsiffror blev 4-6 6-2 
6-4 och hade sitt starkaste vapen i 
en lågt slicad backhand som An-
drén hade svårt att trycka tillbaka 
med kraft och då fick Stig många 
enkla alternativ att avgöra.

fridlund öVerlägSen i dS45
Tyskan Nicole Seliger försvarade 
sin titel i DS35 och förstagångs-
deltagaren Eva Fridlund segrade 
i DS45. Seliger besegrade Tatjana 
Stukova, Litauen, med 6-2 6-3 i en 
underhållande match med många 
långa dueller där stoppbollar och 
lobbar var flitiga inslag. Fridlund 
var helt överlägsen i DS45 och 
vann sina tre matcher med 6-0 6-0.

HD45 vanns av Peter Bengts-
son i par med Håkan Hjärtquist 
och HD60 av Svante Bjork/Östen 

Fyra KtK-vinster i itF

Johansson. I MD35 segrade Seliger 
i par med Mattias Hedefalk och i 
MD45 segrade Fridlund i par med 
den mycket välkända Hasslöbon 
Mats Thorell. 

tredje upplagan aVklarad
Detta var tredje upplagan av Karls-
krona International Senior Trophy, 
en tävling som förhoppningsvis är 
här för att stanna. Tävlingsled-
ningen har en förhoppning om 
att turneringen ska stiga i grader-
na ytterligare (f.n. Grade 3), vilket 
kommer att locka än fler utländska 
och svenska spelare till Karlskrona.  
Årets upplaga har liksom tidigare 
år hyllats av KTK:s gäster, både för 
en välarrangerad turnering, men 
också för den härliga miljön i som-
marstaden Karlskrona!

 
Gert Friberg

Stefan Bengtsson och P-A Lindeborg.

Robert Stig och Henrik Andrén.Tatjana Stukova och Nicole Seliger.
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I början av augusti, en dryg vecka 
innan JSM, spelades årets utom-

hus-KM i ett sommarfagert väder. 
Tyvärr blev det ett mycket magert 
startfält och den största klassen 
blev herrsingeln med 16 deltagare. 
Sophie Alriksson och Pontus Hult 
vann dam- respektive herrsingeln i 
överlägsen stil, delvis beroende på 
att många namnkunniga spelare inte 
ställde upp.

Sophie eliminerade i tur och 
ordning Suzanne Gjertz och Lisa 
Palme med stora siffror innan 
det blev dags för final mot Tilda 
Loudd (12 år). Här blev det en be-
tydligt jämnare match och Sophie 
fick ta i ordentligt för att gå segran-
de ur striden. Vinstsiffrorna blev 
till slut 6-3 6-3.

Pontus Hult ”nollade” först 
Dragan Cado och sedan Jörgen 

Sophie och Pontus 
– klubbmästare 2013 utomhus

Karlsson i herrsingeln innan det 
blev jämnare i semifinalen mot 
Jesper Petersson: 6-3 6-3. Andreas 
Carlberg vann i sin tur mot Fred-
rik Persson i en mycket tuff semi-

final med 6-3 6-7 6-2. I finalen var 
Pontus helt överlägsen och släppte 
inte ett enda game.

Sex par ställde upp i herrdub-
beln där man spelade alla-mot-al-

Mycket magert deltagan-
de med totalt bara drygt 
30 deltagare i sex klasser

la. Slutsegrare blev Fredrik Pers-
son/Patrik Kopecky som vann alla 
sina fem matcher. Tuffast motstånd 
hade man mot Jesper Petersson/
Jörgen Karlsson och där vinsten 
kunde bärgas först efter matchtie-
break. Tvåa blev Pontus Hult/Hen-
rik Johnsson som bara förlorade 
mot Fredrik/Patrik och som slog 
Jesper/Jörgen med klara 6-2 6-2.

I damdubbel blev det direkt final 
mellan Monika Alriksson/Annette 
Birgerson – Cecilia Johnsson/Lisa 
Palme. Denna final blev en riktig 
rysare och Monika/Annette kunde 
vinna med 6-3 4-6 6-4 och försva-
rade därmed sin KM-titel.

Juniorklassen hade bara tre del-
tagare och här vann Simon Bir-
gerson med klar segermarginal. 
Sebastian och Alexander Leijon-
hielm blev två respektive trea. Tot-
ti Åkerström och Birk Arwedahl 
spelade en direkt final i pojksingel 
10 och här blev Totti klubbmästare 
i överlägsen stil. 

 
Gert Friberg

Håll utkik för mer information om lördagsextaser, motionsdubblar, cardioträning och ovanstående arrangemang på  www.karlskronatk.com.

Datum:  .  .  .  .  .  .      VaD: För Vem:

detta händeR i kLubben hösten 2013
7 september

27–29 september

5 oktober

6 oktober

11 oktober

12–13 oktober

17 november

22–24 november

13 december

14 december

22 december

27 december

28 december

Startskott för lördagstennis

Rullstolstennisläger –  Rullstolstennis prova på

Succé Open

Knatteserien

Näringslivsmässan

Slutspel – Wilson Junior Tour

Knatteserien

HEAD Cup  (f.d. Lotto Cup)

Juldubbeln

Tennisskoletävling

Sista dagen Tennisskolan

Damernas Mellandubbel

Gentlemen Doubles Woodie Challenge

Både vuxna och juniorer som spelar med hård boll är välkomna.

Breddläger arrangerat av Svenska Tennisförbundet. Fritt fram för allmänheten att komma och prova på.

Samarbete med tidningen Succé där vi bjuder in näringslivet till en dubbelturnering under en dag.

Knatteserien är KTK:s tennistävling för de yngre i tennisskolan som spelar mini, mellan eller maxiboll.

Tennishallen stängd fr.o.m. 9 oktober

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

Knatteserien är KTK:s tennistävling för de yngre i tennisskolan som spelar mini, mellan eller maxiboll.

Pojkar och flickor 10, 12 och 14.

Alla medlemmar bör vara med på denna skoj-turnering!

För alla juniorer i tennisskolan.

Öppen för alla klubbens damer.

Speciell inbjudan krävs för deltagande. Läktaren är öppen för allmänheten.

Sophie och Tilda. Pontus och Andreas.
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nOterat

FutuRe i köpenhamn
Morgan Johansson, Karlskrona TK, spelade i slutet av sommaren Denmark F3 
Futures och kvalade in i huvudtävlingen genom att slå ut svenske Angelos 
Lenis med 6-2 6-0. I kvalfinalen ställdes han mot dansken Mads Engsted som 
han kunde slå med 6-4 6-2. 

Väl inne i huvudturneringen ställdes han direkt mot femteseedade frans-
mannen Davy Sum. Morgan tog första set med 6-3 medan fransmannen 
plockade hem andra set med samma siffror. I tredje och avgörande set följdes 
spelarna åt fram till 4-4 innan Morgan kunde bryta och vinna med 6-4. En fin 
skalp för Morgan som resulterar i ännu ett ATP-poäng. 

Morgan förklarar segern med att han litade på sitt eget spel och aldrig sluta-
de att kämpa. Det blev tyvärr förlust för Morgan i andra omgången mot danske 
Mikael Torpegaard. Denne var bäst för dagen och kunde vinna i två raka set, 
6-3 6-4. Morgan ligger just nu rankad 1377:a på herrarnas världsranking.

koLLeviksspeLen
Oliver Johansson-Bergqvist, vann PS10 
i Sparbanken Cup Kolleviksspelen i 
Karlshamn. Han vann finalen mot Joen 
Sjöblom (-03), Åhus TK, med 6-3 6-2 efter stabilt spel. Under juli blev det också 
en tredje plats i Kalmarspelen, PS9 samt en turneringsseger i PS10 i Västerviks 
tröstturnering. I Kollevikspelen blev det även karlskronavinster i mixed dubbel 
genom Marcus Månsson/Ida Sundås, Ronneby TK och PD12 Albin Ekenros/ 
Johan Falck, Wä TK.

oLiveR tvåa i öResundsveckan
Oliver Johansson-Bergqvist (-04) tog en fin andraplats bland 36 delta-
gare i PS10 i Helsingborg TK:s Öre-
sundsveckan 2013. Efter att dag ett 
ha vunnit sina båda poolmatcher 
väntade en mycket tuff andradag i 
värmen. Först åttondelsfinal mot Filip 
Gustafsson, Kungsbacka TK, 6-3 6-4, 
kvartsfinal mot Simon Orensztajn, 
Helsingborgs TK, 6-3 6-3, semifinal mot 
Hugo Rask, Strömstads TK, 2-6 7-6(0) 
10-7 samt final mot Hugo Thott, Fair 
Play TK, 2-6 3-6. I semin kan nämnas 
att ett till synes hopplöst underläge 
med 2-6 2-5 på något mirakulöst sätt 
vändes till seger efter ett envist käm-
pande. I finalen var dock Hugo Thott 
övermäktig. Därmed tog en segersvit 
på 13 matcher slut för Olivers del.

itF baRceLona senioRs championship
I Barcelona försvarade de meriterade veteranerna Stefan Bengtsson och Per-
Anders Lindeborg de svenska och karlskronitiska färgerna i ITF Barcelona 
Seniors Championship.

P-A var fjärdeseedad i M50 och fick bye i första omgången innan han stötte 
på spanjoren Alberto Vich Cordon i andra. Vich Cordon blev ett enkelt byte för 
P-A:s tunga spel och det blev vinst 6-1 6-1. I tredje omgången blev det dock 
stopp mot en annan spanjor, Klaus Poggler, som tyvärr gav P-A respass ur tur-
neringen med 3-6 4-6.

Stefan Bengtsson skördade framgångar i samma klass, där han var femte-
seedad och också började med ett bye. I andra omgången blev det spel mot 
italienaren Sandro Bianchi. Stefan dominerade med sitt bollsnåla spel och 
vann med 6-0 6-0. I tredje omgången blev det inte många fler game till nästa 
motståndare, spanjoren Fernando Duffo, som fick se sig besegrad med 6-0 6-1. 
I kvartsfinalen blev det dock tuffare för Bengtsson, som stötte på rutinerade 
spanjoren Miguel Puigdevall Lamolla som fått en wild card in i turneringen och 
var förstaseedad. Bengtsson fick tyvärr se sig besegrad med 0-6 1-6.

veteRan-sm
Hedersmedlemmen Staffan 
Zimmerman, (bilden), i par 
med Anita Carlsson, (bilden), 
ifrån Stockholmsklubben SALK, 
lyckades gå obesegrade igenom 
mixedklassen och försvara sitt 
VSM-guld i MD70 från i fjol. 

Urban Geiwald representera-
de Karlskrona Tennisklubb i vete-
ran-SM i Båstad. Tillsammans 
med Michael Knutas ifrån Järfälla TK ställde han upp i HD50 där de var oseedade. 
I finalen besegrade de det rutinerade förstaseedade paret Anders Fransson, Växjö 
TS, och Åke Svensson, Karlmar TK. Anders Fransson är för övrigt regerande svensk 
mästare i HS50, men det stoppade inte Geiwald/Knutas som gjorde en bragd-
match och alltså gick oseedade fram och vann finalen med 6-4 7-6. 

oLiveR i två FinaLeR
Oliver Johansson-Bergqvist deltog i början av augusti i Mölndals TK Grus Open 
PS9. Oliver tog sig hela vägen fram till final bland de 27 spelarna. Där blev 
det dock förlust mot Henrik Bladelius, Alingsås TK, med 2-6, 5-7. I poolspelet 
dessförinnan besegrades Ludwig Olsen, Ullevi TK, med 4-6, 6-4, 10-2 och 
Philip Abrahamsson, Torslanda TK, med 6-2, 6-2. Kvartsfinalen vanns mot Filip 
Gustafsson, Kungsbacka TK, med 7-6(2), 6-4 och semifinalen mot Nadeem 
Kanani, Trollhättans TK, med 2-6, 6-2, 10-7. Oliver var nöjd med helgens insats 
där några riktigt krångliga underlägen vändes till segrar.

Helgen därefter spelade sedan Oliver Intersport Outdoor i Tabergsdalen. 
Han vann sina poolmatcher i 9-årsklass på fredagen och vann sin pool. På lör-
dagen vann han två av tre poolmatcher i 10-årsklassen och blev tvåa i poolen 
(förlust, precis som i finalen i Mölndal helgen innan, mot Henrik Bladelius, 
Alingsås TK, med 6-4, 2-6, 2-6). På söndagen spelade han semi i 9-årsklass och 
vann mot Lucas Fäldt, Pixbo TK, med 6-3, 6-2. I finalen ställdes han återigen 
mot Henrik Bladelius och förlorade med 2-6, 4-6. 

p-a LindeboRg noRdisk LagmästaRe
Nordiska Mästerskapen har spelats i Köpenhamn på Hellerup IK. Sverige vann 
sex klasser däribland H50 med P-A Lindeborg i laget. I denna klass möttes 
Sverige-Finland i finalen efter att man spelat mot Danmark i smifinalen, där 
Sverige vann med klara 3-0. 

Lindeborgs lagkamrat Anders Fransson förlorade inledningsvis en mycket 
jämn match på förstasingeln mot Hannu Saari. Därmed var det stor press på 
P-A om Sverige skulle hänga med i matchen. P-A fick från början ett bra tryck 
och längd på sina bollar och som han lyckades behålla under hela matchen. 
Per- Anders egen kommentar var: 

– Jag vann över Jari Larkiola med 6-4 6-3. Han blev MYCKET sliten och kunde 
inte ställa upp i dubbeln. Dessutom var det visst ett flygplan som skulle passas, 
så vi fick vinna dubbeln i "kavajen"!

set och höRt
Kl. 06:40 under JSM-veckan är en något sliten tävlingsledning på väg i mini-
bussen till Rosenholm. Niklas "Berra" Lindvall, morgonpigg materialare ifrån 
Karlskrona Hockeyklubb som liftat in till hallen den här morgonen, lyser upp 
när han ser den trötta Ante som hasar sig in i bussen: "Ta bort kudden ifrån 
ansiktet Ante! Ska du med mig ut och springa en runda?" Ante får först ta ut 
bomullen ur öronen innan han svarar: "Springa? Näe, det är överkurs, jag är j-t 
nöjd med att ha tagit mig ur sängen." 

Fr. v. Anders Fransson och P-A Lindeborg.

vaRdagsspeLbiLjetteR – nYtt FöR säsongen
Nytt för säsongen – köp 10 st spelbiljetter för 1 000 kr för spel på vardagar 
mellan kl. 8-15, biljetterna gäller t.o.m. 20140831 och finns i begränsat 
antal i receptionen.



14      www.kar l sk ronatk . com  Fördel 3.2013

Fem ”snabba”
1. Varför spelar du tennis 

2. Hur länge har du spelat?

3. Hur ofta spelar du?

4. Vad är ditt mål? 

5. Har du någon förebild?

 

Lisa paLme svaRaR på Fem snabba:
1. Jag har spelat när jag var yngre. Jag tycker att det är 
jätteroligt att spela. Det är också en bra allsidig träning. 

2. Jag har spelat tennis i två år.

3. Två till tre gånger per vecka.

4. Målet med min tennis är att bli bättre.

5. Nej, ingen speciell.

nOterat

Fem ”snabba”
1. Varför spelar du tennis 

2. Hur länge har du spelat?

3. Hur ofta spelar du?

4. Vad är ditt mål? 

5. Har du någon förebild?

 

andeRs ”ante” dunéR svaRaR på Fem snabba:
1. Det är roligt och utvecklande att spela tennis. 

2. Jag har spelat sedan 2006.

3. En till två gänger i veckan.

4. Att bli bättre, så att jag kan träna tävlingsgrupper.

5. Ja, Roger Federer.

bRavida cup kaLmaR
I Bravida Cup som arrangerades av Kalmar Tennisklubb stod 14-åriga Hermon 
Mikael för tre av de sammanlagda fyra klassvinsterna som hamnade hos våra 
duktiga karlskronaspelare.

Hermon började med en klassvinst i FS16 där hon finalslog Emma Eriksson, 
Linköpings TK, med 6-2, 6-1. Hermon följde sedan upp med seger i FD 13-15. 
Hermon spelade där tillsammans med Alexandra Almborg, Allmänna TK Lund 
och i finalen vann de med 6-3 7-6(8-6) mot Emma Eriksson, Linköpings TK och 
Sanna Axelsson, Finspångs AIK. Även i FS14 blev det seger för Hermon, där hon 
mötte dubbelkompisen Almborg i finalen och vann med 6-2 6-1.  

I FS12 stod Tilda Loudd för den fjärde klassvinsten då hon finalslog Alexzan-
dra Hörling, Södertälje Pershagen TK, med 6-0 3-6 7-5.

Duktiga Emma Radetinac gick till final i FS11. Emma spelade väldig bra i 
finalen men tyvärr blev det förlust med 3-6 6-3 2-6. 

Tävlingsflitiga Viktor Andersson var givetvis också med i Kalmars Bravida 
Cup, bäst gick det i PS14 där han gick ända fram till semifinal. I kvartsfinalen 
ställdes han mot tuffe Carl Wickman ifrån Kalmar TK och Viktor spelade en av 
sina bästa matcher när han gick vidare till semifinal genom vinst 6-1 6-4. I semi-
finalen blev dock Erik Gran, Linköpings TK för svår. Även Gustav Wogén spelade 
sig fram till semifinal i PS14, men där blev det förlust mot Kevin Thour, VTS, 
med 6-4 3-6 1-6. I PD13-15 ställde Gustav upp i par med klubbkompisen Simon 
Quist och tillsammans tog de sig fram till semifinal.

Albin Ekenros gick till final både i PS12 och PD10-12 (tillsammans med Jacob 
Danell, Kalmar TK). I singeln blev det tyvärr förlust mot Alex Ottosson ifrån 
Växjö TS med 4-6 6-7 och även i dubbeln blev det dessvärre finalförlust mot 
Johan Falck, Wä TK, och Adam Heinonen, VTS. I PS11 spelade sig Din Radetinac 
fram till en fin kvartsfinalsplats.

set och höRt
KTK fanns på plats under Skärgårdsfestivalen med bland annat en servemät-
are, där servaren var tvungen att försöka träffa ett uppfångningsnät för att 
förhindra att skjuta bollen rakt ner i Borgmästarfjärden. Klubbchef Sophie hade 
varit på plats under festivalens första dag och hade sett att väldigt många bol-
lar försvann under nätet, eftersom de flesta försökte undvika att skjuta över. 
Veronica Vidarsson och Linnea Berglind fanns på plats på festivalens andra dag 
när nätet återigen skulle på plats.

– Se till att spänna fast det ordentligt i nederkanten, hojtade Sophie till 
"Vera" och Linnea undrade varför. 

– Det är väl ingen som är så dum och skjuter under nätet, svarade Vera, 
varpå en diskussion uppstod mellan Vera och Sophie angående om kraft skulle 
läggas på att täppa till hålet under nätet eller inte. Till slut fick chefen sista 
ordet och hålet under nätet gjordes så minimalt som möjligt. 

– Ok, vem är frivillig till att prova om mätaren fungerar? frågade Sophie. Vera 
anmäler sig, tar tag i rack och boll, går fram till markeringen och servar...rakt i 
den minimala springan under nätet och ner i Borgmästarfjärden.

Fr. v. Hermon Mikael, Albin Ekenros och Tilda Loudd är framgångsrika.

Massage
Kiropraktik
Redcord
Bodyscanning

www.wellnesscorner.se
Tel 0457 - 171 20

Massage
Kiropraktik
Redcord
Bodyscanning

www.wellnesscorner.se
Tel 0457 - 171 20



Fördel 3.2013     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

Nu drar vi igång hösten
Sommaren och all dess olika tennisaktiviteter är över. 
Vi hade dessutom detta året den stora förmånen att få 
arrangera Junior-SM för 18 och 14-åringar.

Arrangemanget är otroligt stort 
i omfattning och krävde stora 

insatser både från anställd personal 
och ideella medlemmar. Ett stort 
tack till alla som hjälpte till!

På det sportsliga planet var 
det mycket glädjande att note-
ra våra egna framgångar, i första 
hand Gustav Hanssons finalplats 
i singel, Marcus Månssons andra-
plats i dubbel och Hermon Mika-
els kvartsfinal i singel.

tenniSSkOlan Slår rekOrd
Intresset för Tennisskolans verk-
samhet i sommar har slagit alla re-
kord, både Rosenholmslägret och 
våra båda sommarkurser. Det-
ta gäller både kurserna för vuxna 
och barn. Vi märker också ofta att 
de som är med på sommarveck-
orna utvecklas lite extra, då det är 
bra att köra lite intensivare. Vi har 
också sett flera juniorer spela på 
egen hand under sommaren, vilket 
självklart också ger en snabbare 
utveckling.

Inför höstens terminsstart har 
vi lagt ned ett omfattande arbete 
på att pussla ihop träningstider, 
rekrytera tränare, starta nybörjar-
kurser osv. Vi känner oss tillfreds 
med resultatet. Vi vill också anmo-
da de som vill utöka sin träning till 
två pass i veckan att maila sitt in-
tresse till tennisskolan@karlskro-
natk.com. Vi kan inte garantera att 

få in alla som vill två gånger i veck-
an, men vi gör vårt bästa för att hit-
ta en lämplig grupp och kommer 
att höra av oss så snart ett lämpligt 
tillfälle dyker upp.

nya i tränarteamet
Nyheter i vårt tränarteam är att 
Charlotte Åkesson och Fred-
rik ”Swante” Swahn har anställts. 
Charlotte är halvtidsanställd och 
Swante timanställd. Charlotte är 
26 år och har själv varit duktig täv-
lingsspelare med bla spel i vårt elit-
serielag för ett antal år sedan. Hon 
har på senare tid periodvis va-
rit tränare, både under terminer-
na och våra sommarkurser. Även 
Swante är bekant för många, då 
han tidigare både haft praktikplats 
och varit timanställd i klubben. 
Senaste året har han förkovrat sitt 
idrottsledarskap på Bosön och har 
nu flyttat hem till Karlskrona igen. 
Förutom Swante och Charlotte har 
vi flera nya tränare som hjälper till 
en till tre timmar i veckan. Mer in-
formation om alla tränarna, samt 
telefonnummer, finns på vår hem-
sida, www.karlskronatk.com.

interna juniOrtäVlingar
Jag vill inför hösten slå ett extra 
slag för våra interna tävlingar för 
juniorerna. För de som spelar med 
mini, maxi och mellanboll har vi 
Knatteserien ett antal gånger per 

termin. Håll koll på hemsidan för 
information. För de som spelar 
med vanlig boll har vi lördagsten-
nis de flesta lördagarna. Samling kl 
15.45 i cafeterian, slut ca kl 18 och 
ingen föranmälan krävs.

Med hopp om en bra tennishöst.

Daniel Brodén




