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rar på veterantouren och på juniorsidan har
”For he´s a jolly good fellow, for he´s a jolly
vi duktiga juniorer som Hermon Mikael, Tilgood fellow, for he´s a jolly good feeellow, and
da Loudd, Albin Ekenros och Viktor Andersso say all of us!” Det är lika härligt varje gång
son som vinner tävlingar till höger och vänster.
veteranerna stämmer upp i skönsång på bana
Även i 10-årsklasserna börjar vi få spelare som
3 och deras klara stämmor hörs lika vackert in
tycker det är kul att åka runt och möta nytt motpå kontoret som det ekar ut över hallen. Otalstånd. Riktigt roligt att det händer så mycket på
iga är de gånger de har sjungit låten för att uppalla nivåer i klubben. Även den interna knattevakta varandra och utomstående och jag tvivlar
serien har slagit deltagarrekord och lördagsteninte på att de återigen kommer att sjunga upp
nisen har slagit rot. Här vill jag passa på att ge
när det gäller att tacka av och uppmärksamma
en stor eloge till ungdomskommittén med Sven
en av klubbens elitprofiler som står veteranJonasson i spetsen, som gör ett helt fantastiskt
gruppen varmt om hjärtat. Morgan Johansson
jobb för juniorerna i klubben. Ert arbete och
har alltid stått veteranerna nära och känslorna
engagemang är oerhört värdefullt!
är besvarade ifrån Morgans håll. Efter ett antal
Förutom sportsliga resultat så har året som
framgångsrika år i klubben väljer nu alltså Morsagt också kantats av härliga arrangemang och
gan att flytta med familjen upp till Stockholm
gemensamma framgångar. Det började med att
och gå vidare med sin karriär med Lidingö TK
vi fick motta priset som ”Årets förening i Blesom bas. Längre bak i tidningen finns en interkinge 2012” följt av nominering till ”Årets förvju med Morgan och vi önskar honom all lycka
ening” på eldsjälsgalan i Göteborg. Sen fick vi
med sin framtida satsning och tackar för alla
tack vare Fredrik Persson en livesänd semifinal
framgångar han skämt bort oss med under åren.
och final i vår futureturnering som gav eko i
Samtidigt som Morgan tar tennistennissverige, följt av ett magiskt 90-årsjuväskan med sig till Stockholm är det
bileum och fest i samband med årets berdags för oss här hemma att sikta in
linutbyte. Hur vi sen orkade samla oss
oss på julens härligheter, eller vad
till JSM efter SEB Karlskrona Open
sägs om juldubbeln, tennisskoleär en gåta, men bra gick det till slut
tävlingen, damernas mellandubbel
ändå. Däremot gick vi på reservkrafter
och Gentlemen´s Doubles Woounder sommarens sista stora event som
die Challenge? För att inte tala om
var vår veteran-ITF, men det
ledigt från jobbet och fullt med ströslutade med vind i seglen
tider att spela på!? Jo, visst kommer det
där också. Sen har vi stått
att finnas möjlighet att spela mycket
värd för ett rullstolsläger,
tennis i jul för den som vill. Vi har
knåpat på ansökningar och
som vanligt generösa öppettider
till slut lyckats få ihop biöver jul och nyår samt en juldrag till att köpa in en alloch mellandagsrea i shopen
deles egen rullstol till klubunder december månad. Passa
ben; äntligen! Dagarna har
på att fynda julklappar till alla
med andra ord rullat på
tennisfanatiker och entusiaster
och det är bara att konstadu känner.
Sophie Alriksson. Foto: Amefoto.se
tera att vi har haft ett helt
Året som gått har kantats av
galet år som har skänkt oss
fantastiska arrangemang och immånga arbetstillfällen och enormt mycket glädponerande framgångar. Vi började i Melbourje och oskattbara minnen.
ne, Australien, där Gustav Hansson som första
Nästa år drar vi lite i handbromsen, men vi
karlskronit kvalade in i en junior Grand Slam
återfår förtroendet ifrån förbundet att arrangoch där tidigare nämnda Morgan gick in och
era JEM-kvalet för P14 i februari och Futuren
vann VM för amatörer. Amatör var han dock
i maj. Däremot kommer vi inte att ge ut någon
inte så länge eftersom det senare under året börTEMA-tidning under 2014 utan vi sparar det
jade trilla in ATP-poäng. Detsamma gällde för
tills nästa stora tema kommer på tapeten (gräsGustav som plockade sina första världspoäng
banorna och klubbens 90-års jubileum var fjolpå hemmaplan i maj. Morgan tog också plats i
årets och årets teman). Vi ser
landslaget, Gustav spelade Wimbledon, Marcus
istället fram emot ett år att
Månsson och Gustav tog var sitt silver i JSM på
samla krafterna och plahemmaplan varpå de sen tillsammans plockade
nera inför nästa drag i klubhem brons i senior SM i dubbel.
bens historia, samtidigt som
Mikael Sandström gjorde comeback i juli
vi fokuserar på att göra varoch drygt en månad senare vann han SM-slutdagen så inspirerande och
spelet i lag tillsammans med Gustav, Morgan
utvecklande som möjligt
och Marcus uppe i Danderyd. Mikael har sedan
för spelare, gäster, komfortsatt stötta upp Morgan och Gustav, tillsammuninvånare, samarbetsmans med nytillkomna Sebastian Vainikka och
partners och perlaget har nu demolerat div 2 serien inne. Gustav
sonal. Stort tack
passade ju förresten också på att ta hem somför all gemenskap och
martouren på hemmaplan, följt av första vinglädje under 2013.
sten i en vintertourtävling (Ystad). Ja nog har
God jul och gott
vi blivit bortskämda med sportsliga framgångar
nytt tennisår till
under året och det roliga är att det är inte bara
er alla!
på elitnivå. Det skördades ju också två VSM
guld genom Staffan Zimmerman och Urban
Sophie Alriksson
Geiwald. Stefan Bengtsson har radat upp seg-

Sophie Alriksson
Helsida: 1 800 kr/nr
Gert Friberg
Halvsida: 1 000 kr/nr
P-A Lindeborg
1/4-sida: 600 kr/nr
Carina Andersson
1/8-sida: 400 kr/nr
Johan Wilhelmsson
Helår ger 20% rabatt (4 nr)
Daniel
Brodén
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ordförandeN har ordet

Gustav Hansson, Marcus Månsson, Morgan Johansson och Mikael Sandström i det vinnande laget som tog SM-guld 2013.

Bokslut för 2013
N

u lackar det mot Jul och det är snart dags att
lägga tennisåret 2013 bakom oss. Jag tycker
vi haft ett fantastiskt år tillsammans.
Når året började var inriktningen att vi skulle konsolidera och kvalitetssäkra verksamheten
samt bygga en solid plan för framtiden. För en
vecka sedan stämde jag av vår treårs plan med
Sophie som då på ett diplomatiskt sätt upplyste
mig om att det kanske inte riktigt blev så.
I princip allt som vi beslutat oss för att göra
under året enligt vår treårs plan är genomfört
alternativt påbörjat. Men tänk så många andra
arrangemang och aktiviteter som ägt rum under året. Det var alla dessa arrangemang som
Sophie syftade till. Vi får hoppas att 2014 får ett
något lugnare tempo.
Vi har haft en strålande sommar med massor av tävlingar inklusive JSM. Men det är två
händelser som jag bär med mig lite extra. Den
första är naturligtvis vår jubileumsfest. Vilken
dag det blev, solen strålade, fin tennis på våra
gräsbanor, våra tyska vänner på besök och som
kronan på verket en festkväll som hade allt.
Den andra händelsen är SM guldet! I min
värld är det helt otroligt att KTK med egna pro-

dukter kan spela hem ett SM guld. Dessutom
följde laget upp guldet med att gå upp i högsta
serien även inomhus.
Glädjande nog ser vårt ekonomiska resultat
bra ut, mycket tack vare ett väl genomfört JSM
där många ideella krafter i hög grad bidragit till
resultatet. Trots detta tror jag att just ekonomin
är något vi behöver ”borra” lite i. Om KTK skall
fortsätta utvecklas krävs investeringar och för
att göra dessa krävs en god ekonomi med tillräckliga medel kvar på sista raden i bokslutet.
Än är inte året slut och det finns många roliga arrangemang kvar att ta del av på klubben.
Två höjdare är Damernas Mellandags Dubbel
och Woodies Championship. Jag ser fram mot
att få ta fram träspaden och kämpa om den så
åtråvärda Woodie trofén.
När jag tittar ut genom fönstret hemma på
Saltö känns det inte riktigt som att det snart är
jul. Visst, några grannar har varit duktiga och
satt upp julstjärnor och utebelysningar. Men när
ska vintern infinna sig?
Nu vill jag att det ska komma snö så att det
blir en vit jul. Lite kyla och snö behöver inte
vara fel. Dessutom blir allt mycket ljusare och

mysigare när snön lagt sig. På något sätt sänks
tempot under julen och det är då vi gör alla saker som vi borde göra lite oftare. Sätta en brasa
i kakelugnen, spela spel med barnen, läsa en bra
bok och bara vara med varandra.
Tennisklubben stänger inte ned för julen och
själv kommer jag att springa bort julmaten på
banorna men till dess: Fram med glöggen och
pepparkakorna så håller vi jul!

God Jul önskar Henrik

Ordförande Henrik Johnson. Foto: Amefoto.se.

Håkansson vinnare av
KarlskronaPokalen
F

inalen i den återinvigda populära tävlingen KarlskronaPokalen (f.d. nostalgitävlingen Gubben
Rosenbom) avslutades inte förrän
framåt småtimmarna på sista tävlingsdagen. Då fanns hela fyra trogna supportrar kvar på läktaren som
bjöds på en fantastiskt underhållande match mellan den outtröttlige bollmaskinen Patrik ”Pekka”
Kopecky och den evigt unge och
lika raska Göran ”Byggare Bob”
Håkansson.
Jag säger bara Nadal-Djokovic: släng er i väggen. KopeckyHåkansson slog världsstjärnornas
54-långa bollduell flera gånger om,
om och om igen. Med stoppbollar,
lobbar, vinklar, skruvar, passerslag
och välplacerade servar bjöd de
rutinerade spelarna på det mesta.
Handikapptävling

KarlskronaPokalen är en handikapptävling, vilket gör att alla spelare kan möta varandra på lika
villkor, i finalen ledde Håkansson
med 15-0 i varje game och som
kanske var avgörande till slut?
Göran Håkansson tog i alla fall
hem slutsegern i KarlskronaPoka-

len efter över två timmars spel.
Värt att notera är även matchen mellan Mikael Löfqvist och
Åsa Brodén (som för övrigt var
den enda kvinna till att våga ställa upp – strongt! Men vart var alla
andra?!). Åsa hade +40 minus 30 i
varje game på Micke, snacka om
press Micke Löfqvist! Inga utrymmen för enkla misstag där inte. Efter en förståligt nervig match vann
Micke till slut över nervositeten
och kunde knyta ihop matchen i
avgörande set. En stor eloge till er
båda – tennis när den är som bäst
(bara pirriga lägen…kul!).
tröstturnering

Initiativsmannen och tävlingsledaren Fredrik Persson hade också
kommit på den uppskattade idén
med en consolation (tröstturnering) för de som förlorade i första
omgången. Detta gjorde att Niklas "Berra" Lindvall kunde fira sin
första tävlingsmatchseger i karriären efter vinst i consolationssemifinal mot den rutinerade inhopparen Kjell "Hedersmedlemmen"
Fridlund. Däremot blev det senare förlust för Berra i finalen mot

Pecka och Göran Håkansson (th).

den formstarka junioren Jonathan
"Anis" Arlund som kunde höja
bucklan på lördagseftermiddagen.
Ett stort tack till Fredrik som
drog i turneringen och till alla som
ställde upp och spelade.

Sophie Alriksson

Niklas "Berra" Lindvall och Jonathan "Anis" Arlund.

Lilo_NIGK.indd 1
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Succé Open avgjord
När Roland Lundgren på
tidningen Succé kom och
frågade om vi inte kunde
göra något roligt ihop så
föll tanken direkt på en
företagsturnering. Det är
ju såklart det som saknas
i en stad där så många
människor spelar tennis!

L

ite snöpligt var det inte lika
många som nappade på idén
som vi hade trott, men från vad vi
har hört efter turneringen så vågar
vi tro på att det är betydligt fler lag
som ser fram emot att ställa upp
nästa år – för vilken dag det blev för
dom som var på plats! Med ett lottningsträd som garanterade minst tre
matcher till varje lag samt tillät ett lag
att jobba sig tillbaka till final trots en
förlust, så var tävlingsformen väldigt
uppskattad och det bjöds på många
underhållande matcher.
Bra tävlingsinstinkt

Tävlingsinstinkten bland de tävlande var det absolut inget fel på
och det visade sig att en del verkligen gjorde allt för att kunna kamma hem trofén. Priset till turneringens mest drogade lag gick till
Kenny och André Geiverz på Råbergs Bil, där Kenny hade preparerat sig med diverse febernedsättande medel för att kunna ta sig till
hallen på morgonen. De kämpade
på bra och fick med sig en vinst
över KHK:s Tobbe Karlsson och
Niklas Lindvall innan de fick ge sig
mot Marinbasen och Hästö IF.
Räddningstjänstens Stephan
Åkerström och Paul Birgerson
hade jour, men det stoppade dem
knappast från att ställa upp - de
kom körandes med brandbilen på
morgonen och spelade med wal-

Vinnarna av Succé Open Christian Sjögren och Mattias Hedefalk. Foto: Succé.

kie-talkien i fickan. Som tur var
hände ingen olycka i kommunen
den dagen och de uppskattade
brandmännen kunde fullfölja turneringen och spela till sig en fin
vinst mot Affärsverken innan de
fick stryk av Marinbasen och Dynapac lag 1.
Nagelbitare

Dynapac ja, det var turneringens
mest representerade företag med
två lag - kul! Lag 1 tog också vara
på tiden de fick på banan: av totalt fem matcher spelade de avgörande matchtiebreak i samtliga
matcher. Bara roligt tyckte Anders Alriksson, kanske inte lika kul
tyckte hans partner, Tommy Strok,
som precis kommit tillbaka från
en knäskada – men att ge sig var

Kenny och André Geiverz och Tobbe Karlsson, Niklas Lindvall. Foto: Succé.

det inte tal om. I första matchen
fick de kapitulera i en jämn fight
mot Telenor med 6-4, 6-7 (4-10).
Därefter blev det derby mot Dynapac lag 2 (Göran Claesson och
Mats Nilsson) där de drog längsta strået med 6-2, 4-6 (10-8). Därefter blev det en riktig nagelbitare
mot Affärsverken (Björn Sernhed
och Peter Thorstensson) där de
vann 7-5, 6-7 (10-8), följt av kanske turneringens bästa match mot
Räddningstjänsten 5-7, 7-5 (10-6)
innan det till slut tog stopp mot
Hästö IF med 3-6, 6-3 (4-10). Då
hade Dynapacs lag 1 spelat mer eller mindre non-stop i närmare sex
timmar(!). Inte riktigt tävlingsledningens avsikt kanske...
Marinbasen ohotade

Förstaseedade laget i turneringen var Marinbasen med Christian Sjögren och Mattias Hedefalk
och de visade sig vara svårstoppade. Närmst att pressa Marinbasen
till ett tredje och avgörande set var
Telenors lag i form av servekanonen Mikael Sandström och hans
nyupplärda kollega Pär Johansson.
Trots att Telenor stod emot bra
blev det tillslut Marinbasen som
avancerade vidare till final med
6-4, 6-4. Telenor fick då möjlighet
att utmana andraseedade Hästö IF
med Fredrik Persson och Dragan
Cado om den andra finalplatsen.
Trots att Pär, som fått några lektioner av Micke innan de ställde
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sig på banan, överträffade förväntningarna i lagens senaste möte,
hade Hästö IF denna gång en bättre taktik mot det något ojämna paret ifrån Telenor. Efter en underhållande och jämn match kunde
Hästö IF till slut avancera till final
efter vinst 6-3, 3-6 (10-4).
Även om Hästö kämpade på
bra i finalen mot Marinbasen hade
Sjögren/Hedefalk full kontroll på
matchen och kunde obesegrade
spela hem den första historiska segern i Succé Open med 6-4, 6-2.
Ett stort grattis till Marinbasen och ett stort tack till tidningen Succé för ett förträffligt samarbete. Också ett stort tack till alla
företag som ställde upp – vi hoppas på återseende 2014.

Sophie Alriksson

Dragan Cado och Fredrik Persson.
Foto: Succé.
5

Matchen med stort M
På tv-skärmen flimrar
bilder från den nyss avgjorda Stockholm Openfinalen förbi. Snabba
fötter, vackra handleder
och kraft i alla utväxlingar
– alla slag. Tennis anno
2013.

J

ag kan erkänna att jag inte satt
klistrad och såg ATP-turneringen
i Kungliga hallen. Det är roligare att
spela tennis själv än att blicka in i
den "andra världen", där servarna
limmas innanför de vita linjerna
i hastigheter som överstiger 200
km/h. Det är betydligt trevligare att
gå in i Telenor Arena Rosenholm
och spela själv.
Och om du inte spelar själv kan
du alltid se någonting som berör
dig, som lockar dig. Det kan vara
en av våra talangfulla ungdomar
som sveper in en magisk poäng eller någon av våra motionärer som
smeker in en passering i en dubbelmatch. Det här tennis för mig.
Inte "Pang, Boom, Crasch" på ATPtouren. Inte Roger Federer, Rafael
Nadal eller Novak Djokovic.
För mig är tennis doften av nybryggt kaffe i gröna porslinsmug-

gar, ljudet av studsande Wilsonbollar och livfulla känsloyttringar
på någon av våra banor. Det är tennis för mig.
Sedan finns nerven här också.
Den där matchen som det talas
om. Matchen med stort M.
Den som omges med så mycket prestige att det går att ta på.
En höstdag bevittnade jag en sådan match. En fight som snackats upp likt en match mellan två
proffsboxare. En holmgång som
inte skulle utkämpas i 12 ronder,
men väl i bäst av tre set. På ena sidan den obesegrade mästaren med
tjeckiskt ursprung från Marieberg
– Patrik Kopecky. På andra sidan
utmanaren med självförtroende
lika stort som hela Balkan – Dragan Cado. Centercourten väntar
på dessa spelare.
Mästaren med sina skurna, lösa
slag. En tennisens Picasso som
målar sina matcher med små, lätta penseldrag. Utmanaren med sin
powertennis. En tennisens John
Bon Jovi som förser sina matcher
med ständig rock´n roll. Nu ska de
mötas – igen. Patrik Kopecky är
obesegrad. Inte lämnat ifrån sig ett
enda set under utomhussäsongen.
Dragan Cado ser sin chans.
Nu är det inomhus. En bättre
plats för rock´n roll.
Matchens första game: Blankt
till utmanaren och Patrik begraver

Patrik Kopecky.

ansiktet i sina händer. Ett tiebreak
senare är ordningen återställd. 7-6
till mästaren. I andra set kommer
trendbrottet. Dragan tar sitt första
set och utjämnar via 6-3.
Tiden tickar iväg. Klockan nu
farligt nära 13:00. Timglaset plågar
Patrik Kopecky. Klockan 13:00 ska
han inleda sitt arbetspass. Tredje
set blir dramatiskt. Vid 3-3 meddelar mästaren att tempot måste
höjas. Han kan inte lägga många

fler minuter på denna titelmatch
om inte arbetet ska bli lidande.
12:37 når matchbollen sin rätta
plats djupt nere på Dragan Cados
planhalva. Matchen är över. Kopecky-Cado slutar 7-6, 3-6, 6-3.
Dimitrov-Ferrer slutade också
2-1 i set. Jag tror du nog kan lista
ut vilken match som fångade mitt
intresse allra mest...

Fredrik Persson

CA Fastigheter Cup

– Gemensam tävling i Kalmar
U

nder höstlovet åkte ett gäng
KTK-juniorer och ledare till
Kalmar på gemensam tävling.
Vi bodde i hallen, var mycket
uppskattat bland deltagarna.
Det blev många nyttiga matcher för våra ungdomar, samt en del
träning på kvällarna. Ledare var
Ante, Wille, Charlotte och Daniel.
Pojksingel 14

Bästa prestationen svarade Gustav ”Gamen” Wogén för med en finalplats, där dock Kalmars Adam
Svensson blev för svår. Vi hade ytterligare två semifinalister i form av Viktor Andersson och Albin Ekenros.
Flicksingel 12
Din Radetinac. Foto: Amefoto.se.

I denna klass spelade Emma Radetinac och Matilda Perslöf för Karlskrona TK. Båda flickorna kämpade
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på mycket bra i sina pooler men tog
sig tyvärr inte vidare till slutspel.
Pojksingel 12

Här vann KTK:s Albin ”Piol”
Ekenros i överlägsen stil. Tuffaste
matchen var klubbderbyt i semifinalen mot kämpen Emil ”Voltas”
Quist. Även om Albin var lite för
bra, så var det en mycket välspelad
match med många fina dueller.
Pojksingel 10

Denna klass dominerades helt av
KTK. Finalen spelades mellan Din
Radetinac och Oliver JohanssonBergqvist, där Din denna gången
drog det längsta strået och vann i två
jämna set. Även Totti Åkerström tog
sig till slutspel efter bra matcher.

Daniel och Wille
Fördel 4.2013

Prestigelösa veteraner
Tennisspel två dagar i
veckan. Fest två gånger
om året. Där har vi några
viktiga inslag i tillvaron
för veterangruppen i
Karlskrona TK.
– Prestigelöst och roligt i gruppen,
konstaterade ordföranden Bertil
Lilienberg, när årets julfest genomfördes sista fredagen i november.
Roligt och prestigelöst blev det
också denna kväll. Ett 40-tal hade
mött upp och skapade tillsammans
en kväll med hög stämning med god
julmat och trevlig underhållning.
Gun-Ivarz med altmeister Ivar
Carleke, som nyligen fyllde 85, och
Gunnar de Sharengrad svarade för
den musikaliska underhållningen.
Traditionsenligt bjöd Ivar också på ett uppskattat kåseri. Denna
gång på temat Sinnen. Med sin underfundiga humor lyckades Carleke fånga in allt från våra traditionella sinnen till egenskaper som
ölsinne och vansinne. Allt till åhörarnas uppskattning.
Att Ivar har alla sina sinnen
i behåll behöver ingen betvivla.
Också på tennisbanan har han sin
skicklighet kvar. Vi är många som
beundrar varje gång han kommer
till banan stöd på en krycka, stäl-

Ålderman i veterangruppen är Nils
Jacobsson som fyller 88 i januari.
Här med tomten Sture Larsson.

ler kryckan ifrån sig och går ut och
spelar imponerande tennis!
Ivar är inte äldst i veterangruppen. Några år äldre är Nils Jacobsson – 88 i januari. På banan är han
spänstig som i fornstora dar då
han dansade runt på handbollsarenor runtom i landet.
Klubbens nu flyktade stjärna
Morgan Johansson hade skänkt en
tävlingsracket till veterangruppen
som åtskilliga gånger följt hans
morgonträning i tennishallen.
Racketen blev ett självklart förstapris i det lotteri som blev en av
festkvällens höjdpunkter. Ny ägare till racketen blev Sture Lindbom, som spelat tennis hur länge
som helst. Racketen blev en något
försenad födelsedagspresent. Fyra

Morgans racket var lotteripris och hamnade hos Sture Lindbom. Här med
lotterigeneralen Jan-Åke Knutsson t.v. och ordföranden Bertil Lilienberg.

Gun-Ivarz med Ivar Carleke (t h) och Gunnar de Sharengrad.

dagar tidigare hade Sture firat sin
70-årsdag!
Ett nytt och populärt inslag i
programmet var besök av tomten.
Sture Larsson, den glade histo-

rieberättaren som en gång i tiden
kom till Blekinge från Mariestad,
fördelade julklapparna.

Roland Andersson

Tennishöjdpunkternas tennishöjdpunkt och avslut på tennisåret 2013 :

10 Gentlemen Doubles
Woodie Challenge !!!!!!!!!
th

Telenor Arena Karlskrona, lördag 28 december
Välkomna på STOR JUBILEUMSUPPLAGA! Tävlingen startar kl 10.30, Finalen spelas ca kl 18.00.
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Rekorddeltagande
Efter sista bollen slagits in i HEAD Cup kunde man sammanställa fina resultat för hemmaspelarna. Bäst gick
det för Albin Ekenros i PS12 som efter fem matchvinster stod som slutsegrare i klassen.

I

tur och ordning vann Albin över
Carl Joelsson, Kalmar TK, 6-1
6-1, Johan Franz, Lugi TF, 6-0 6-0,
Adam Heinonen, Växjö TS, 6-4 6-4,
Emanuel Annvik, Jönköpings TK,
6-1 6-0 och finalvinst mot Ludvig
Danielsson, Åhus TK, med 6-3 6-0.
Med andra ord var det enbart Heinonen som lyckades pressa Albin i
sin match, i övrigt var Albin överlägsen. Tilläggas bör att Albin genom
hela turneringen visade upp mycket
fin sportslighet mot sina motståndare och var ett utomordentligt föredöme på banan då han dömde

in alla tveksamma bollar (oavsett
ställning), applåderade sina motståndare när de slog vinnare och sa
"bra spelat" då han kände att motståndaren vann poängen snarare än
att han själv förlorade den. Mer sånt
på tävlingar och träningar av både
juniorer och seniorer tack!

pooler och tog sig till slutspel. Där
föll Din i kvartsfinalen mot duktiga Nils Magnusson ifrån Värnamo
TK med 4-6 4-6 medan Oliver finalföll mot Olle Bernström ifrån
Vetlanda med 1-6 4-6.
I PS14 blev det en klubbdrabbning i andra omgången mellan
Gustav Wogén och Viktor Andersson. Ett år äldre Wogén fick ta på
sig favorittrycket och klarade till
slut en mycket nervig match mot
en välspelande Viktor efter ett avgörande tiebreak i tredje set. I
nästkommande match föll dock
Wogén mot Alex Helmersson ifrån
Växjö TS.

Oliver och Din

Tilda till semi

Två andra hemmaspelare som det
gick bra för var Oliver JohanssonBergqvist och Din Radetinac, som
ställde upp i PS10. Både Din och
Oliver segrade i sina respektive

På flicksidan var det tunt om hemmaspelare men Matilda Perslöf och Emma Radetinac bar upp
klubbens färger i FS12 tillsammans
med Tilda Loudd. Tävlingsrutine-
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rade Tilda tog sig till semifinal där
det tog stopp mot slutsegraren Annie Heinonen ifrån Växjö TS. Siffrorna blev 7-5 6-0 till Heinonen. I
den yngsta flickklassen vann Alva
Jönsson, Alvesta TK, mot Linn
Svärd, Mölndals TK, med 7-5 6-4.
Rekorddeltagande

Stort tack till alla som hjälpte till
under årets turnering i sekretariatet, som match- eller tävlingsledare
eller som domare. Årets turnering
slog deltagarrekord (120 deltagare)
och en stor eloge till tävlingskommitténs Jonas Petersson och Daniel Brodén som lyckades knåpa
ihop ett spelschema som höll över
en helg med så många deltagare en inte helt lätt uppgift. Stort tack
också till Ronneby TK som lånade
ut sin hall till oss under lördagen.

Sophie Alriksson
Fördel 4.2013

Ludvig Danielsson och Albin Ekenros (th). Albin vann klass P12. Foto: Gert Friberg.

Tilda Loudd. Foto: Amefoto.se.

Öppettider i jul och nyår!
Julafton: 8.00-12.00
Juldagen 10.00-16.00
Annan Dag Jul: 10.00-16.00
Nyårsafton: 8.00-14.00
Nyårsdagen: 10.00-21.00
Trettondagsafton: 8.00-21.00
Trettondagen: 8.00-22.00

Oliver Johansson-Bergqvist. Foto: Gert Friberg.
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Flyttar till Stockholm
Han har radat upp SM-vinster som junior, blivit medlem i "Team Sweden", plockat sina första ATP-poäng
och spelat final på Rod Laver Arena i Melbourne. Han har
nått framgångar på tennisbanan som de flesta bara kan
drömma om och detta trots att han ännu inte fyllt 20 år.

H

an har strött briljans över tennisen i länet under många år
och han är en av de spelare som Davis Cup-kaptenen Fredrik "Fidde"
Rosengren vill bygga svensk tennis
framtid kring.
Morgan Johansson möter en
ljus tennisframtid, men dessvärre blir det inte som spelare i Karlskrona Tennisklubb i fortsättningen. När nyårshimlen färgsätts med
sprakande fyrverkerier så finns den
omtyckta talangen inte längre kvar
som en av oss i Karlskrona TK.
Vid årsskiftet är det Stockholm
och spel i Lidingö TK som väntar
för Morgan Johansson.
– Jag känner att det är dags för
mig att ta nästa steg i min utveckling och när jag fick chansen att
få träna under Peter Hjorts ledning så bestämde jag mig för att
byta klubb. Det var inget lätt beslut, men det var nödvändigt, säger Morgan Johansson.
Staplade segrar på varandra

Morgan Johansson föddes den 29
mars 1994 och låg i vaggan när det
svenska fotbollslandslaget grävde
guld i USA och nådde ett historiskt
VM-brons. Det skulle dröja åtta år
från den romantiska, oförglömliga VM-sommaren innan Morgan Johansson började intressera

sig för bollar. Familjen hade flyttat
till Spjälkö utanför Ronneby och
de första tennisslagen slog han på
grusbanorna vid Brunnsparken.
Talangen fanns där direkt och efter
några år blev spel i Karlskrona TK.
– Jag pendlade först till Karlskrona, men sedan flyttade vi och
jag fick närmare till träningarna.
Det var när jag kom i träning under Daniel Brodén som jag märkte att jag kunde få en framtid inom
tennisen, säger Morgan Johansson.
Efter flytten till Karlskrona gick
det spikrakt uppåt för Morgan Johansson. Han staplade segrar på
varandra och vann i princip allting. SM-guld som 14-åring och så
segern för tre år sedan som fortfarande är den vackraste: Finalvinsten i JSM för 16-åringar på hemmaplan i Karlskrona.
– Jag minns den turneringen
som om det vore igår. Först den
jobbiga resan fram till finalen och
så avgörandet mot Erik Johnsson,
Fair Play (numera representerade
Lund).
Det blev seger med 6-4, 6-1 och
den finns en boll som aldrig kommer att lämna Morgan Johansson.
Setbollen vid ställningen 5-4:
– Han får in en flack, hård förstaserve och jag bara går fram och
drar till med min forehand och

den sitter i krysset. En obeskrivlig
känsla. En boll som dödade matchen, säger Morgan Johansson.
LAndslagsuppdrag

Landslagsuppdragen kom tidigt
och under ledning av Julius Demburg och Peter Hjort (som han nu
återförenas med) blev många internationella matcher. Bästa minnet
hittills kommer från januari i år.
– Jag vann en turnering i Melbourne och finalen spelades på
Rod Laver Arena. Vi spelade på
centercourten några timmar innan finalmatchen i damsingel skulle
spelas. Det var en mäktig känsla!,
säger Morgan Johansson.
Landslagsplatsen har han behållit trots att han för ett år sedan
lämnade juniortiden bakom sig.
Morgan Johansson har en plats
i "Team Sweden" med Fredrik
"Fidde" Rosengren som tränare.
– Det känns väldigt bra och tillsammans med "Fidde" och Peter
Hjort kommer jag inom de närmaste veckorna att lägga min planering för nästa år. Det är viktigt
att göra rätt saker nu, säger han.
Lidingö ny adress

Nu blir det ett avsked till den klubb
som han tillhört de senaste åtta
åren. Han medger att det känns
jobbigt att skiljas från en miljö som
han tyckt så mycket om och som
han uppskattat.
– Gemenskapen i klubben är
något som jag kommer att sakna
oerhört mycket. Sedan har jag haft
nära band med klubbens veteraner. De har trott på mig och även
stöttat mig på olika sätt under min
karriär, säger han.
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Nu väntar spel i Lidingö och
nya målbilder inför framtiden.
– Vi arbetar inte så mycket med
resultatmål utan mer med detaljer
i spelet. Men det är klart att jag vill
avancera på ATP-rankingen under
nästa år. Det är ett självklart mål
för 2014.
Om några månader fyller Morgan Johansson 20 år. Den 29 mars
2024 fyller han 30 år och han övertygad hur långt hans tennis har burit honom då.
– När jag är 30 år så har jag
vunnit min första ATP-titel och
jag har nått en plats bland de 100
främsta spelarna i världen, säger
Morgan Johansson.
Stort tack till Morgan

Karlskrona Tennisklubb är djupt
tacksamma för de år som Morgan
Johansson tillbringat i klubben.
Han har skänkt klubben framgångar och glädje. Han har visat
väg för många av våra talanger.
Det är ingen omöjlighet att spela
i Karlskrona TK och vandra ut på
centercourten på Rod Laver Arena
i Melbourne. Det är ingen omöjlighet att spela i Karlskrona TK
och spela i landslaget. Det är ingen
omöjlighet att spela i Karlskrona
TK och plocka hem ATP-poäng.
Morgan Johansson har genom
sitt sätt att vara visat att det går att
nå väldigt långt inom tennisen. Nu
hoppas vi inom Karlskrona TK att
han lyckas med sina kommande
mål och att han når precis så långt
som han själv vill på tennisbanan.
Tack, Morgan, för allt du gjort
för klubben!

Fredrik Persson
Fördel 4.2013

NOTERat

Team Karlskrona

Morgan Johansson och Gustav Hansson blev i oktober invalda i Team
Karlskrona bland ytterligare 20 elitidrottare. Medlemmarna i teamet utses av
Elitidrottsrådet och ska uppfylla en rad kriterier. Till exempel ska idrottarens
idrott eller gren tillhöra Riksidrottsförbundet och föreningen, som man företräder, ska ha sin verksamhet i Karlskrona kommun. Idrottarna ska vara uttagna i
landslaget eller ha nått internationella topplaceringar i sin idrott.
Stort grattis till Morgan och Gustav. Då Morgan byter till Lidingö så var han
tyvärr tvungen att avsäga sig platsen.

Fortsatt fötroende

Karlskrona Tennisklubb har fått fortsatt förtroende ifrån svenska och internationella tennisförbundet och kommer därmed att stå som
värd för tre internationella tävlingar under 2014:
JEM kval P14 31 januari – 2 februari
ITF Men´s Future 16 april – 3 maj
Karlskrona International Senior
Trophy 20 – 24 augusti
– Vi är givetvis väldigt stolta och glada över
att för tredje året i rad få förtroendet att arrangera dessa tävlingar och vi tycker det är extra kul att
tävlingarna skiljer sig så i karaktär. Det passar väldigt
bra in i klubbens filosofi där vi siktar på att vara En klubb
för alla, då vi erbjuder våra medlemmar och kommuninvånare tennis för alla
åldrar och nivåer. Genom den här mixen av turneringar finns alltså möjlighet
att se både internationell juniortennis, proffstennis och veterantennis på våra
hemmabanor. Det är därför vår förhoppning att alla tennisintresserade i området hittar minst ett arrangemang som tilltalar dom och som dom får med sig
glädje och inspiration ifrån, säger Sophie Alriksson, Klubbchef KTK.

Svedalaspelen

Oliver Johansson-Bergqvist deltog under fyra dagar på höstlovet i tennisturneringen Svedalaspelen 2013 i PS10. Oliver tog sig hela vägen fram till final
bland de 36 spelarna. Där blev det dock förlust mot mycket skicklige Adrian
Lüddeckens, Höllvikens TK, med 2-6, 4-6.
Dessförinnan besegrades Elliot Hillsäter, Höllvikens TK, med 6-3, 6-3 och
Jonathan Lindstrand, Lugi TK, med 6-3, 6-2. Kvartsfinalen vanns mot Marco
Ratchoff, Skanör-Falsterbo TK, med 7-6 (7-3), 7-5 och semifinalen mot Oliver
Harnisch, Höllvikens TK, med 6-2, 6-2.

Gustav vann i Ystad

Gustav Hansson, Karlskrona Tennisklubb, har spelat Ystad Indoors Vintertour
och tog hem slutsegern utan setförlust. Han eliminerade i tur och ordning: första omgången David Thorstensson, Helsingborgs TK, 6-1, 6-1, kvartsfinal Lukas
Larsson, Ystad TK, 6-3, 6-2, semifinal Alexander Regnér, Lidköpings TK, 6-1, 6-3,
och i finalen Christian Samuelsson, Åhus TK, 7-6, 6-2.

Radetinac tvåa i Malmö

Din Radetinac kom tvåa i GUL
Kronprinsens Open i Malmö. Din vann
först mot Leo Borg KLTK 7-3, 1-7, 9-7
sedan Oliver Harnisch Höllvikens TK 7-5,
9-5, Sebastian Chrica Elleby Fair Play TK
7-4, 7-5, men förlorade sedan tyvärr finalen mot Adrian Luddeckens Höllvikens
TK 2-7, 2-7.

Bakre raden fr. vänster: Gustav Hansson och Mikael Sandström (lagledare),
främre raden fr. vänster Sebastian Vainikka och Morgan Johansson.

A-laget klart för divison 1 2014

Karlskrona Tennisklubbs A-lag behövde bara en poäng i lördagens bortamatch
mot ATL Lund för att seriesegern skulle vara klar. Så efter en klar seger med
4-0 i matcher innebär det att Karlskrona nästa år kommer att för första gången
någonsin ställa upp med ett lag i Division 1.
Klubben har tidigare deltagit i play-off match till Sveriges näst högsta serie
inomhus, men fallit på målsnöret. På den tiden var det Erik Friberg, Jonas
Lindvall och Claes Lindholm som spelade. Nu är det Morgan Johansson, Gustav
Hansson, Mikael Sandström och Sebastian Vainikka som utgör stommen i laget.
Daniel Brodén och Mattias Lundgren gästspelade i laget i början av säsongen.
Segern mot Lund var odiskutabel, Morgan Johansson, Gustav Hansson
och Mikael Sandström vann sina singlar relativt enkelt. I avslutande dubbelmatchen vann Gustav Hansson och Mikael Sandström efter endast har släppt
tre game. Fem segrar av fem möjliga i årets serie visar att KTK:s herrar har
den klart bästa truppen i division 2 och vinner serien mycket övertygande.
Endast fyra tappade set på 20 delmatcher (singel+dubbel). Hemmamatch mot
Helsingborg blir därmed betydelselös (spelas efter denna pressläggning) men
laget går för seger med målet att vinna serien utan poängförlust.

Sophie Alriksson

Tre och en halv timmes match i Båstad

24/11 = seriematch i Båstad mellan KTK o Båstad i herrar 65-serien – div II.
Matchen startade kl. 12.00 och slutade kl. 15.35, (d.v.s. 3 tim o 35 min). Krister
Joneke, Båstad-Malens TK – Kalevi Conrad, KTK, 6-3 5-7 8-10 (supertiebreak)

Fem snabba till Morgan johansson
Novak Djokovic eller Rafael Nadal?

Rafael Nadal

Serveäss eller passering

Passering med

med rak backhand?

rak backhand

Volvo eller Saab?

Volvo

Marieberg eller Söder?

Söder

Wimbledon eller Paris?

Wimbledon

Kalevi Conrad
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NOTERat

STARK INSATS AV HERMON I SOLNASPELEN

Dags för Årsmöte
Årsmötet blir lördagen 8 februari
med start klockan 12.00.
Möteshandlingarna finns att tillgå
på kansliet fr.o.m. 31 januari.
Årsfesten startar klockan 18 på kvällen.
Mer information
kommer senare.

F15-laget tvåa i division 2-serien Syd
Karlskrona Tennisklubbs F15-lag i division 2 med Hermon
Mikael och Chelsea Unger kom på en andra plats i serien.
Detta efter vinst i avslutande match mot Höllvikens TK.
Hermon och Chelsea har besegrat Söndrum med 3-0 och
Helsingborg med 2-1. Den enda
förlusten blev mot Svedala där
våra flickor föll med 2-1 i en stenhård lagmatch. Hermon förlorade
på förstasingeln mot Elin Hellberg
med 1-6 4-6 medan Chelsea
besegrade Sofia Gullstrand efter
en stark uppryckning med 6-7 6-1
10-6 (supertiebreak). I den avslutande dubbeln förlorade KTK
första set med 4-6 men vände på
matchen och tog andra med 6-3. I
supertiebreaket blev det Svedala
som höll i taktpinnen och vann
klart med 10-3. Alltså, ett tiebreaks marginal från
serievinsten.
I den avslutande
matchen på bortaplan mot Höllviken
vann KTK med 2-1.

Massage
Kiropraktik
Redcord
Bodyscanning

Gert Friberg

Översta bilden t.v.
Chelsea Unger. Bilden
t.v. Hermon Mikael.
Foto: Amefoto.se.

I helgen deltog Hermon Mikael, Karlskrona Tennisklubb, i FS14* i Solnaspelen.
Solnaspelen är en stor tävling med
över 500 deltagare i olika klasser.
Hermon spelade väldigt bra och
stabilt och slog i första matchen
Nathalie Johansson, SALK, och vann
6-1 uppg. I andra matchen vann hon
mot Jessica Mridha, SALK, 6-2 6-1. I
tredje blev det då också vinst mot Ida
Norberg, SPTK, 6-3 6-1. I semifinalen
då Hermon mötte Ebba Rosberg,
SALK, kom hon inte riktigt upp i sin
höga nivå på spelet och det blev förlust 0-6 2-6.
I matchen om tredjeplats mötte
Hermon Nelle Ingham, SaltsjöDuvnäs, och vann 6-0 6-2. En stark
insats av Hermon i en konkurrenskraftig tävling.
* FS14 är en speciell klass i Solnaspelen
eftersom arrangörerna använder den
klassen till att hedra en omkommen
mamma (Birgitta) och hennes då
14-åriga dottern (Frida). Frida hade stort intresse för idrott och spelade tennis i
nuvarande Solna TK. Mamman hämtade Frida och en av dotterns träningskompisar nyårsafton 1991 efter en tennislektion och blev på vägen hem rammade av
en onykter förare som körde emot rött. Föraren hade 1.56 promille alkohol i blodet
och klarade sig med en stukad tumme och en bula i pannan. Samtliga i Fridas bil
omkom omedelbart. Stiftelsen "Birgitta och Frida Kragell´s minnesfond" jobbar för
att stödja svensk flicktennis samt arbeta mot trafikonykterhet. Efter denna händelsen har stiftelsen årligen delat ut fyra priser (1-4) i FS14 i Solnaspelen.

Sophie Alriksson

SET OCH HÖRT

Sophie Alriksson var iväg under några dagar i november och hade inte möjlighet att hämta upp ett beställt jobb på Printfabriken. Sophie skrev då ett
mail till personalen:
"Hej, kan ni höra med Kjelle om han kan hämta affischer på Printfabriken
på måndag från klockan 8? Det är bara tre stycken så inte mycket. Tack!"
Personalen sa till Kjell Fridlund som läste meddelandet innan han började
fundera på hur han skulle lösa detta, han hade ju en så liten bil och de där
lådorna brukar ju vara så förbaskat tunga och otympliga. Han rekryterade
till slut hjälpvilliga praktikanten Anette Lundström och hennes kombi, så
tillsammans körde dom till Printfabrikens lokaler. Väl där backade Anette till
bilen medan Kjell tackade henne så för att hon följde med så att han skulle
få med sig de här tre lådorna affischer plus att han fick hjälp med att bära
allt detta. Föreställ er sen Kjelles förvåning när Printfabrikens trevliga personal kom ut med tre stycken(!) A3-affischer och lämnade över... Annette låg
dubbelvikt och alla vi som känner Kjelle kan misstänkte att en och annan
välmenad svordom kom flygande ur den något snopna eldsjälen som ordnat både kombi och bärhjälp!

Massage
www.wellnesscorner.se
Tel 0457 -171 20
Kiropraktik
Redcord
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chefstränaren informerar

Ännu en termin till ända
Höstterminen har rasslat
iväg i ett rasande tempo.
Det har varit full verksamhet i hallen

information eller frågor,
kontakta tränarna:
Daniel Brodén
daniel@karlskronatk.com
0768-86 71 04

T

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

ennisskolan har haft ungefär
400 deltagare fördelat på över
70 grupper och mellan 15-20 tränare
har varit verksamma varje vecka.
Knatteserien för de som spelar med mini, mellan och maxiboll har genomförts två gånger
under terminen. Senaste gången
var det deltagarrekord med över
40 deltagare, varav ett drygt tiotal
från Ronneby TK. Knatteserien är
ett mycket roligt och givande tillskott till den vanliga träningen.
Alla får spela flera korta matcher
och reglerna är mycket enkla. Föräldrar hjälper till att döma och alla
deltagarna får medalj.
Tävlingar och höstlov

För 14 år och yngre har den nationella tävlingen Head Cup arrangerats med så stort deltagarantal att
vi fick spela en del matcher i Ronneby. Nyttig matchträning för våra
juniorer med flera framskjutna
placeringar.
Under höstlovet var vi på gemensam tävling i Kalmar. Vi bodde i tennishallen, vilket var uppskattat av spelare och ledare. Även
här var det givande matcher och
fina resultat.
Grattis till a-laget

Jag vill rikta ett stort grattis till Alaget för herrar som vann division
2 och för första gången i historien

Daniel Brodén önskar en god jul till alla tennistokiga. Foto: Amefoto.se

har gått upp i division 1. Ett speciellt tack riktas till lagledaren Mikael Sandström.
Höstterminens sista träning
blir söndag den 22 december. Vi

kommer ut med information om
när vårterminen börjar.
OBS! De som inte vill vara med
längre vill vi mailar detta till tennisskolan@karlskronatk.com.
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De som inte meddelar avhopp
räknar vi med att de ska vara med
nästa termin.

Daniel Brodén
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Karlskrona Tennisklubb vill tacka alla våra
sponsorer för ett gott samarbete 2013.
God Jul och ett fantastiskt 2014 önskar vi er!

Huvudsponsorer:

SEB, BLT,
Amer Sport/Wilson,
Skanska, Intersport,
Garnborns Åkeri & Maskin,
Printfabriken, Stena Line,
Scandic, Roxtec

1852
Eye Do
Vitargo
Zon Taxi
Kockums
Lilo Media
Säljö Udde
Nävrgöls El
Ernst & Young
Fastighetsbyrån
WirelessMaingate
Storköksprodukter
Dynamic Consulting
Bergåsa Ljud & Ljus
Ekonominavigation
Altefur Development
Lindebergs Fastigheter
ABB High Voltage Cables
Advokatfirman Björn Lindmar
Energi & Värme
Body Shop
Charkett

Övriga:

KPMG
Doflex
Lawnit
Vestons
Anticimex
Z-bageriet
Lyckåhem
Råbergs Bil
Affärsverken
Stars’n Stripes
Wellness Corner
Winds Enterprises
Mats Svenssons Bil
Albinsson & Sjöberg
Karlskrona Lampfabrik
Racketdoktorn/ Babolat
Sandvikens Fritidstomter
Ica Supermarket Cityhallen
Computer Aided FluidEngineering
Hotell Conrad
GSL/Lotto
Succé

Gynna KTK:s sponsorer
Om vi medlemmar gynnar våra sponsorer, kommer dessa även i fortsättningen med stor glädje satsa på KTK. Gör därför i första
hand Dina inköp hos våra sponsorer, uppmana Dina anhöriga och vänner att göra likaså. Tala gärna om för sponsorn att Du tillhör
KTK och att Du har uppmärksammat att de stödjer klubben. Detta kommer garanterat att ge ett mervärde för alla parter.

