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Världens bästa jobb
F

redagen den 28 februari klockan 20:30 cyklade jag till nattskiftet under Karlskronavakan Wilson Cup. Det var ljuvlig vårluft redan
då, men att vi skulle ha de första grusbanorna
klara endast en månad senare skulle kännas som
ett tidigt aprilskämt om jag fått informationen då.
Men det hade jag ingen aning om vid det tillfället
och tankarna låg istället på andra delar av jobbet.
Jag var nämligen helt övertygad om att jag har
världens bästa jobb. Det var tävlingsdags igen och
som vanligt kände vi i personalen starkt stöd av
medlemmar, som ställde upp dag som natt, som
funktionärer under dygnet-runt tävlingen. Jag ser
alltid fram emot våra tävlingar och arrangemang
och anledningen är att jag är helt säker på att allt
vi gör tillsammans stärker det vi diffust beskriver
som ”klubbkänsla”. En del tror att klubbkänsla är
något man beställer på internet eller ska få genom
att betala medlemsavgiften. Men väldigt många
förstår att klubbkänslan inte kommer självmant,
man måste ge för att få. Jag tycker det är en helt
underbar känsla att se klubbens medlemmar
jobba tillsammans för klubbens skull, för allas
gemensamma intresse. För hur man än vrider på
det så är det ju medlemmarna som ”är” klubben,
inte klubbchefen, tränarna, vaktmästarna, elitspelarna eller styrelsen. Däremot så är alla dessa
kategorier också en del av klubben, men som
medlemmar och inte genom titlar. All energi och alla resurser man väljer att förlägga på
klubben går direkt tillbaka in i klubben, vare
sig det är att hjälpa till som funktionär, handla i
shopen, ta en fika, eller sprida god stämning med
vännerna på läktaren.
Klubbkänsla för mig är när alla känner alla,
man hälsar på varandra, man utbyter några
ord med vaktmästarna, hänger i hallen, byter
om i hallen, spelar en timme och sen sitter och
fikar en stund innan man skiljs åt, man delar
sina framgångar och motgångar med tränarna,
stör klubbchefen med diverse frågor och funderingar på förbättringar eller positiv feedback.
Klubbkänsla för mig är när man bryr sig och
engagerar sig i klubbens välgång.
Den härliga tävlingshelgen i början av mars
övergick i ännu mer glädje när det var full fart
på städdagen med många trogna medlemmar
samt några nya ansikten som vågat sig dit –
väldigt roligt att se och vara en del av. Två medlemmar som inte kunde vara med på städdagen

Sophie Alriksson
Helsida: 1 800 kr/nr
Gert Friberg
Halvsida: 1 000 kr/nr
P-A Lindeborg
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Carina Andersson
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Johan Wilhelmsson
Helår ger 20% rabatt (4 nr)
Daniel
Brodén
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ställde istället upp med nybakade muffins och
andra härligheter till fikat, hela dagen var ett exempel på klubbkänsla i sin renaste form. Vaktmästarna fick därmed hjälp med en rivstart på
utesäsongen och några banor var som sagt klara
redan till 1:a april (till er som inte kommer ihåg
så var det några få hjältar som började skotta
snö ifrån banorna i april i fjol).
Sista helgen i mars fick jag sedan nöjet att
spendera en utbildningshelg i Jönköping med
kollegan Daniel och sex av KTK:s juniorer som
jobbar hos oss som timtränare på helgerna. Ett
oerhört viktigt jobb för klubben och ett väldigt
utvecklande jobb för juniorerna. När vi satt och
pratade på kvällen kom vi in på vad som är roligast med tennisen och Anton, som är adopterad
ifrån Hässleholm medan han pluggar på BTH,
uttryckte hur mycket han trivs i KTK och hur
välkommen han kände sig direkt när han kom
hit. Sara och de andra tränarna höll med om att
vi har en härlig känsla i klubben. Det var härligt att höra och inte lustigt att man känner sig
stolt som klubbchef. Inte stolt för att jag har något att göra med det som klubbchef, utan stolt
för att jag jobbar för ett gäng underbara medlemmar som bryr som om varandra och tar
hand om nya tillskott i familjen.
Så ja, jag tycker att jag har världens bästa
jobb. Inte för att det aldrig är jobbigt, aldrig
kommer tuffa beslut eller händelser, aldrig är
stressigt eller alltid går som på räls. Nej, det
vore att försköna. Utan jag anser att jag har världens bästa jobb för att jag får vara en del av en
organisation där styrelse, personal och en stor
mängd av medlemmarna bryr sig om varandra
och klubben så pass mycket att jag får uppleva
det där diffusa ordet ”klubbkänsla” dagligen.
Känslan kan kompensera mycket och jag skulle
aldrig sälja den för pengar eller sluta lägga in
ideell tid i klubben. Man måste ge för att få, så
enkelt är det. Så tack alla medlemmar och sponsorer som väljer att ge till Karlskrona Tennisklubb, jag hoppas att ni fortsätter att engagera
er, jobba med personal och styrelse för förbättringar, kämpar tillsammans genom tuffa tider
och firar tillsammans i glädjens tider. Vi har alla
ansvaret och vi har alla förmånen, tillsammans
är vi klubben!
Vi ses på gruset!

Sophie
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

2014 har kommit igång
V

erksamhetsåret 2013 lades till handlingarna
den 8 februari då årsmötet hölls för en mindre skara. Vi i styrelsen behöver titta över om vi
kan ta ett nytt grepp kring upplägget för årsmötet för att göra detsamma mer intressant för fler
att närvara vid.
En reflektion från min sida är att ett årsmöte i KTK är ungefär detsamma som en årsstämma i ett företag, medlemmarna i KTK är
således ”aktieägare” i föreningen och vi i styrelsen är valda av er medlemmar. Mot den bakgrunden är det vid årsmötet som alla ni ”aktieägare” har möjligheten att påverka vilka ni vill
se i styrelsen samt de beslut som påverkar vår
förenings framtid.
EN KORT SAMMANFATTNING AV 2013

2013 var året då vi sjösatte vår treårsplan som
syftar till att konsolidera verksamheten samt
skapa realistiska förutsättningar för fortsatt utveckling. När vi skriver bokslutet 2013 kan jag
konstatera att samtliga beslutade aktiviteter är
påbörjade och närmare 70 % avslutade. Naturligtvis hade det varit önskvärt att en större andel av aktiviteterna varit avslutade. Några av de
verksamhetsrelaterade aktiviteterna som genomförts och syftar till konsolidering av verksamheten är:
• Anställd personal har tränats i tennis.
• Anställd personal har utbildats i försäljning av de produkter vi har i shopen.
• Vi har säkerställt informationsflödet så att
samtliga anställda har bättre kunskap om vad
som sker i verksamheten.
• Vi har säkerställt temporärt boende i samband med arrangemang i nära anknytning till
anläggningen.
• Förslagslåda i syfte att få fler goda förslag
från medlemmar och gäster är uppsatt.
• Vi har genomfört en inspirations- och utbildningsdag för personalen avseende utbudet
i cafeterian.
• Vi har ökat tillgängligheten på anläggningen för funktionshindrade och köpt rullstolar för
tennisspel.
• Tydliga arbets- och skötselinstruktioner är
framtagna och genomgångna med de anställda.

En av satsningarna i treårsplanen är att öka tillgängligheten på anläggningen för funktionshindrade.

Nu är det 2014 som gäller och vi har konstituerat en ny styrelse i vilken jag särskilt vill välkomna två nya ledamöter, Johan Säfström och
Andreas Bergqvist.
Förutom att vi fortsätter vårt arbete med den
plan som beslutades inför 2013 så har vi i år valt
att fokusera styrelsearbetet på:
• Anläggningen, för vilken vi under första
halvan 2014 kommer redovisa kommande satsningar och möjliga byggnationer. Detta arbete
leds av Mathilda Grönblad.
• Ekonomi, som syftar till att skapa en målbild och förutsättning för fortsatt satsning och
utveckling av KTK. Detta arbete leds av Christer Andersson och Andreas Bergqvist.
• Kommunikation, våra erbjudanden och
marknadsföring som leds av Johan Säfström.
• Utveckling av samarbetsformer med våra
partners. Detta arbete leds av Robert Krznaric
och P-A Lindeborg.
Så alla ni som har idéer och tankar kring ovan,
tveka inte att kontakta oss. Alla idéer är bra!
Tack alla ni som var med på städdagen för att
iordningsställa grusbanorna. Personligen ser
jag fram mot tennis utomhus, inte bara på grus
utan även på gräs, under solsken.

Henrik

KTK:s ordförande Henrik Johnson.
Foto: Amefoto.se

Årsmöte och fest
I början av februari var
det som vanligt dags för
årsmöte och i år flöt det
på i samma goda anda
som vanligt.

E

n välfylld årsberättelse med
jubileum, SM-medaljer och
JSM-arrangemang följt av en ny
årsplan med bland annat Sveriges
enda grästurnering på agendan
bådar för ett spännande 2014.
Tyvärr innebar mötet även avtackning av den långvarige styrelseledamoten Jonas Petersson som flyttar till huvudstaden under våren.
Jonas har under åren i styrelsen gjort
fantastiska insatser som ordförande
i tävlingskommittén där han bland
annat har stått i täten för två JSMarrangemang (2010 och 2013). Ett
stort tack till Jonas för all tid och
engagemang som han har skänkt till
klubben och all lycka i Stockholm.
NYA I STYRELSEN

Jonas Petersson. Foto: Amefoto.se

Nyinvalda i styrelsen blev Johan
Säfström och Andreas Bergqvist,
kvar på ordförandeposten sitter
Henrik Johnsson och Per-Anders
Lindeborg sitter kvar som vice
ordförande, Christer Andersson
får fortsatt förtroende som kassör efter ännu ett plusresultat 2013
och Carina Andersson är den som

håller koll på allt och alla ifrån
sekreterarposten. Övriga ledamöter är Sven Jonasson, Robert
Krznaric och Mathilda Grönblad.
Maria Leijonhielm är suppleant.
Ingen dåligt laguppställning!
ALBIN ÅRETS JUNIOR

Årsfesten då? Jo, den hölls som
vanligt på kvällen efter mötet och
det bjöds på smakrik buffé, liveunderhållning av duktige juniorpianisten Din Radetinac, frågesport, prisutdelningar, den klassiska musiktävlingen och en nykomponerad smeknamnstävling.
Under kvällen delades utmärkelsen ”Årets junior” ut och mottagare till 2013 års pris gick till 12-årige Albin Ekenros som radade upp
segrar under fjolåret. Ungdomskommitténs val föll också på Albin
på grund av hans sportsliga uppträdande på banan och kamratskap utanför banan.
Ett stort grattis till Albin Ekenros för den mycket välförtjänta
utmärkelsen!

Sophie Alriksson

Albin Ekenros blev Årets junior.

Så här glada var deltagarna på utbytesresan till Berlin 2012.

Öppen alla dagar

Blomsterkiosken
Krutviksvägen, Karlskrona

Tel : 0455-802 00
www.blomsterkiosken .se

Följ med KTK
till Berlin i år
D

en 11-13 juli bär det av till
TC Grün-Weiss Nikolassee
för årets Berlinutbyte. Utbytet har
pågått sedan 1967 och innebär att
KTK:s medlemmar vartannat år är
välkomna till Berlin för att umgås
och spela tennis och vartannat år
kommer berlinarna till Karlskrona.
Utbytet är ett socialt arrangemang och alla åldrar och spelnivåer är varmt välkomna, även medlemmar som inte spelar tennis har
tagit del i utbytet under många år
och stormtrivts. Att resa hela fa-
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miljen är verkligen att rekommendera och man bestämmer själv om
man vill spendera mer tid inne i
Berlin, på tennisbanan eller i solstolen på takterrassen.
Resan samordnas och man har
valmöjligheten att bo i värdfamilj
eller på hotell. Hotell och resekostnader står man för själv men maten bjuder våra berlinvänner på.
Mer information kommer inom
kort på anslag och hemsida.
Håll därför utkik och missa inte
årets utbyte!
FÖRDEL 1.2014

Vårstädning av banorna

FÖRDEL 1.2014					w w w. k a r l s k r o n a t k . c o m 

5

Gentlemen Doubles
December månad. Himlen har inte varit generös med
snökristaller. Parkeringen utanför Telenor Arena Karlskrona är kliniskt ren från vita snöflingor. Men det ska
bli en hel del av färgen vitt denna dag i tennishallen,
trots att vädergudarna resolut stängt av nederbörden.

R

edan vid entrén hörs röster från
omklädningsrummen. Deltagarna i den årliga "Gentlemen Doubles Woodie Challenge" vässar sina
vapen bakom de stängda dörrarna.

De byter om för att gå ut och hedra
den sport som "tenniskungen" Gustav V placerade närmast sitt hjärta.
Han beträdde banan under psedonymen Mr. G. Flera år senare valde

han att ge offentlighet åt sin kärlek
till tennisen och 1936 instiftade han
i egenskap av donator vandringspriset King´s Cup som sägs vara den
tidiga europeiska motsvarigheten
till nuvarande Davis Cup.
Vid denna tid var tennis inte
samma färgsprakande myller som
det är idag. När nutidens stjärnor
som Rafael Nadal, Maria Sjarapova, Serena Williams och Novak
Djokovic klär sig i regnbågens alla
färger innan de tar centercourten i
besittning, så var det helt tvärtom

Mats Thorell, Patrik Karlsson, Sven Jonasson och Marcus Karlsson.
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i tennisens begynnelse.
Hatt, vita långbyxor och vit cardigan var dåtidens "Nike-mania".
Många har kanske glömt bort att
tennisen kallades den vita sporten.
Det är bara under ljuvliga sommardagar i London på Wimbledons
anrika gräs som den vita sporten
markerar sin plats nuförtiden.
OCH FÖRRESTEN...

Markeringen sker på en plats till.
Lika traditionsenligt som Wimbledon, men på en annan plats – på ett
annat underlag. Varje år i december i Telenor Arena Karlskrona, så
hedrar medlemmarna i Karlskrona Tennisklubb den vita sporten.
Gentlemen Doubles Woodie Challenge är, precis som Wimbledon,
en turnering som inte släpper in
färgerna. Som värnar gamla anor.
Som bevarar sporten som den en
gång i tiden var. En vit sport med
racketar av trä. Det är dessa vapen
av trä, som nu slamrar i de välfyllda omklädningsrummen.
En av deltagarna, Arne Borg,
låter dagen till ära den moderna
tennisbagen vila i hemmets lugna
vrå. Han plockar med sig ett dyrbart arvegods. En tennisväska som
liknar en koffert. En väska från
en svunnen tid. Arne Borg placerar sin antika tennisväska på ett av
cafeterians vita bord och knäpper
upp spännet på låset. Ur väskan
doftar det tennis. Tennis som det
spelades en gång i tiden. Med varsam hand plockar Arne Borg upp
FÖRDEL 1.2014

Träracketspelarna samlade.

Woodie Challenge
sitt träracket. Han ser nöjd ut. Förväntansfull.
Snart är de 40 deltagarna (nytt
rekord!) samlade nere på bana ett
för sedvanlig posering och fotografering. Det är som en vit snödriva i hörnet av tennisbanan. 40
spelare med helvit utstyrsel och
utrustade med sina vapen – sina
träracketar. Artigt och korrekt vid
poseringen, men när turneringen är igång strax efteråt så är det
allvar. Det handlar om att få lyfta
Wimbledonpokalen, förlåt trofén
för Karlskrona TK:s "Gentlemen
Doubles Woodie Challenge".
FINALEN SPELAS JÄMNT

Patrik Karlsson trakterar sitt träracket som om det vore ett hypermodernt, nytt racket av finaste
material. Projektilerna viner från
baslinjen och vid jämna mellanrum stegar den hårtslående Patrik
Karlsson fram till sin dubbelpartner Sven Jonasson och ger honom
instruktioner hur han ska stå, var
han ska stå och hur högt han ska
hålla sin racket. Taktiken är vinnande – oslagbar.
Patrik Karlsson sopar rent
från bakplan och resten av bollarna skickar Sven Jonasson dödande ner på motståndarsidan med
sin racket, som han använder vid
nät likt en pizzaspade. Karlsson/
Jonasson forsar fram i lottningen.
Besegrar allt och alla.
Till slut har decemberdagen begåvats med mörker utanför tennis-

hallen. De utslagna kollegorna står
redan i duschen. Redo för kvällens
bankett. Men en match återstår,
finalen! Karlsson/Jonasson ställs
mot skicklige Christian Pape och
avigt, slugt spelande, Niklas Bremström. Det blir en ganska jämn
final, men Karlsson skickar projektiler från bakplan. Projektiler som
han skickat med precision under hela dagen och Sven Jonasson
står hela tiden rätt. Finalen blir en
vacker resa för Patrik Karlsson och
Sven Jonasson. Matchbollen slås in
och turneringen är över. Men festen har bara börjat.
När vinnarna anländer till turneringens utvalda krog – Stars and
Stripes – möts de av ett jubel som
skänker uppmärksamhet åt den
del av lokalen där prisutdelning,
middag och mingel för deltagarna
i årets turnering ska ske. En glad
eldsjäl – Per-Anders Lindeborg –
tar ton. Han ler. Glad över uppslutningen. Stolt över turneringen och
imponerad över prisbordet. Priser delas ut och det snackas tennis.
Skratten avlöser varandra och när
natten börjar övergå i tidig gryning finns fortfarande några ärrade kämpar kvar för att gå igenom
årets turnering. Segrarna lämnar
lokalen. Festen är över. Tävlingsdagen är slut.

och svaren kommer i december.
Kommer Patrik Karlsson att vinna
igen? Vem blir hans partner? Vilka blir finalmotståndare? Kommer
Arne Borg att plocka med sitt arvegods igen? Kommer banketten
på Stars and Stripes bli lika stämningsfylld? Svaren kommer – var
så säker.
Hoppas du också kommer och

förgyller årets upplaga av "Gentlemen Doubles Woodie Challenge"!
Tennisen kan aldrig bli mer genuin – mer äkta än så här. Det
är Wimbledon och "Gentlemen
Doubles Woodie Challenge" som bär
traditionen vidare. Till mångas
glädje och förtjusning.
Gustav V ler i sin himmel...

Fredrik Persson

Jonas Petersson, Gert Friberg, Arne Borg och Ola Hansson.

TRADITIONEN LEVER VIDARE

Det är några månader kvar till
nästa "Gentlemen Doubles Woodie Challenge". Frågorna är många

Kristian Larsson, Fredrik Persson, Peter Adaktusson och David Larsson.
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KARLSKRONAVAKAN WILSON CUP

Mikael Sandström
– KTK tog hem fyra klasser
Karlskrona Tennisklubb
vann fyra klassvinster i
årets rekordupplaga av
Karlskronavakan Wilson
Cup. Det blev 330 matcher dygnet runt den första
helgen i mars. Antalet deltagare slog rekord: 220.

H

errsingelklassen vanns av
oseedade Mikael Sandström,
KTK, som gjorde comeback i tävlingssammanhang förra året och
som nu var sugen på en turneringsvinst. Sandström vann sina
tre matcher på väg mot finalen i
överlägsen stil och där det hårdaste
motståndet bjöds av Daniel Brodén
i kvartsfinalen: 6-3 6-2.
Sandström mötte i finalen
Andreas Moberg, Åhus, som också hade haft en ganska enkel resa
mot finalen. I finalen stämde det
bra för Sandström som briljerade med sin kanonserve och tunga
forehand. Servereturerna fungerade också bra vilket bäddade för
ett par viktiga servegenombrott.
Mikael Sandström vann efter ungefär en timmas spel med 6-4 6-2
och var aldrig riktigt hotad.
OLIVER TOG EN NY KLASSVINST

Oliver Johansson-Bergqvist, KTK,

Mikael Sandström och Andreas Moberg.

tog hem den andra singelklassen:
P10. Oliver har under inomhussäsongen vunnit flera turneringar
och spelat stabilt och Karlskronavakan Wilson Cup var inget undantag. Han vann sin pool och
hade sedan en tuff match i det inledande slutspelet mot Filip Kristiansson, Söndrum. Oliver kunde
till slut kunde vinna med 7-6 6-3

i en mycket spännande match med
många bra dueller. I finalen mot
Linus Olausson, Vetlanda, fick Oliver en något enklare resa och var
aldrig riktigt illa ute. Olivers segersiffror blev här 6-2 6-3.
TVÅ DUBBELVINSTER

I pojkdubbel 16 överraskade Gustav Wogén/Simon Quist, KTK, och

spelade mycket bra dubbel i flera
matcher. I finalen mot Skåneparet
Dahlstrand/Nilsson blev det tufft
och matchen gick till supertiebreak efter 6-3 4-6 i de inledande
seten. Gustav och Simon hade full
fokus och var stabilast i det spännande avgörandet och kunde vinna med 10-5.
Patrik Karlsson/Daniel Brodén,
KTK, försvarade fjolårets vinst i
herrdubbel vilket också var KTK:s
fjärde klassvinst. Patrik/Daniel
är ett mycket rutinerat dubbelpar
men det var också motståndarna i
finalen: Pontus Hult/Fredrik Persson, KTK. En ren veteranfinal.
Matchen blev jämn och välspelad,
särskilt i andra set som gick till tiebreak. Vinstsiffrorna blev 6-3 7-6
till Karlsson/Brodén.
Gustav Wogén, KTK, gjorde
också en bra insats i singelklassen P16 där han i semifinalen mot
Andreas Dahlqvist, Svedala, hade
ett överläge med 4-1 i avgörande
set, men tappade plötsligt sitt vinnande spel och förlorade till slut
med 4-6. Dahlqvist fick sedan ge

Stilstudie av Mikaels
hårda forehand.
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vann herrsingeln

Filip Kristiansson och Oliver Johansson-Bergqvist.

ehandsidan.
Oliver satsar på for

sig i finalen mot Adam Svensson,
Kalmar med 5-7 1-6.
MÅNGA STORA INSATSER

Det stora antalet deltagare satte
stor press på organisationen och
logistiken runt tävlingen. Klubbchefen Sophie Alriksson och chefstränaren Daniel Brodén svarade
som vanligt för en väl fungerande
tävlingsledning och organisation
med domare, chaufförer, sekretariat, övernattning etc. Det spelades matcher även i Ronneby vilket
ställde särskilda krav på upplägget.
Den gamle rutinerade ”köksmästaren” Kjell Fridlund svarade för
grovarbetet när det gällde logistiken med mat och det blev mycket
uppskattat och välsmakande.
Stort tack till personalen och
alla ideella insatser under helgen.
Karlskronavakan Wilson Cup går
samtidigt som Vasaloppet och kan
i vissa sammanhang liknas vid
detta klassiska lopp, åtminstone
när det gäller förberedelser och
genomförande.

Gustav Wogén.

Gert Friberg

Simon Quist (bilden) och Gustav
Wogén vann pojkdubbel 16.
FÖRDEL 1.2014					w w w. k a r l s k r o n a t k . c o m 

9

Gustav Hansson vald till

Årets Komet

Spelare från KTK har vid flera tillfällen fått utmärkelsen Årets Komet, som utses av BLT: Sofia Hallström 1996, Klara Petersson 1998 och Morgan
Johansson 2008. Nu var det dags för Gustav
Hansson, nybliven senior.
Gustav började spela tennis i åttaårsåldern och
det gick inget vidare i början men han gav aldrig
upp. I tolvårsåldern blev det mer allvar i träningen
och Gustav visade snabbt klass. När han blev uttagen till landslagsläger blev tennisen nummer ett.
Under 2013 kvalade Gustav in till två Grand
Slamturneringar (juniorklass P18): Australien
Open och Wimbledon. Bäst gick det i Australien
där Gustav kvalade in i huvudtävlingen där
han förlorade mot en japan i en mycket jämn
match. Gustav tog sitt första ATP-poäng på
hemmaplan i Karlskrona i den årliga internationella seniortävlingen på grus. Sedan
blev det finalplats i JSM-finalen, också på
hemmaplan. Gustav hade här totalt fyra
matchbollar men kunde inte knyta ihop
säcken. Under sommaren var Gustav med
i laget som vann SM-guld i lag för KTK och
spelade för Sverige i lag-EM där det
blev en fjärdeplats. Ytterligare en
turneringsvinst blev det i SEB
Karlskrona Open.
Ett stort grattis till
Gustav!

Gert Friberg

Lilo_NIGK.indd 1

JSM
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Tjeckien vann junior EM i lag
Det blev Danmark som
tog hem segern i derbyt
om femteplatsen mot
Sverige i JEM-kvalet i
Karlskrona. Tjeckien
tog förstaplatsen, blev
seedade i slutspelet i Italien, Storbritannien knep
andra platsen och den
sista slutspelsplatsen.

D

et blev en avgörande dubbel
som avgjorde i matchen om 5-6
plats mellan Sverige och Danmark i
lag-EM för pojkar max 15 år. Sverige
tog ledningen ganska komfortabelt
med 1-0 i matcher efter att Erik Grevelius spelade ut Niels Heise Korsgaard med 6-0 6-1. Därefter blev det
en tuff holmgång mellan Sveriges
förstespelare Johan Garpered och
danske ettan Sebastian Grundtvig.
Garpered tog första set 6-4 men tappade andra 2-6. I tredje och avgörande set ledde svensken med 3-1
och hade gameboll fram till 4-1 när
dansken lyckades vända och vinna
setet med 5-7. I den avgörande, men
i sammanhanget betydelselösa, dubbeln valde förbundskapten Fredrik
Hörnell att låta ettan Garpered vila

På bilden, fr. v.: Storbritannien, Tjeckien, Slovakien.

efter fem tuffa matcher på tre dagar.
Istället klev Filip Tensing in med
Grevelius för att ta sig an Grundtvig/Jesper Andi Jorgensen. Här visade sig danskarna ett nummer för
stora och kunde spela hem matchen
med 6-1 6-1. Sverige hamnade därmed på en sjätteplats totalt i kvalet.
I finalen blev det en riktig nagelbitare mellan toppseedade
Tjeckien och andraseedade Storbritannien. Även om båda lagen

redan var klara för slutspel stod det
en seedad plats i slutspelet på spel
och lagen gick "all in." Tjeckien tog
ledningen med 1-0 på andrasingeln innan Storbritannien utjämnade till 1-1 efter förstasingeln. I
dubbeln gav spelarna publiken en
riktig underhållning och bjöd på
fantastiska bolldueller. Till slut var
det emellertid tjeckerna som drog
det längsta strået och kunde därmed säkra en seedning i slutspelet.

RESULTAT:
Tjeckien-Storbritannien 2-1
Slovakien-Estland 2-1
Danmark-Sverige 2-1
Serbien-Slovenien 2-1
1: Tjeckien
2: Storbritannien
3: Slovakien
4: Estland
5: Danmark
6: Sverige
7: Serbien
8: Slovenien

DETTA HÄNDER I VÅR/SOMMAR 2014

DATUM:. .  .  .  .  .

VAD:

FÖR VEM:

26 april – 3 maj

ITF Karlskrona Future

Enbart för spelare som kvalificerar sig genom internationella förbundet; som publik och funktionär
är dock alla välkomna utan kostnad eller krav!.

3 maj

Tennisens Dag – Prova på dag

Alla är hjärtligt välkomna till denna familjedag på Telenor Arena Rosenholm.

23–25 maj

Intersport Cup – nationell juniortävling

Juniorer som älskar tennis!

15–19 juni

Rosenholmslägret

Vårt allra populäraste läger som alltid blir fulltecknat – fulla dagar med tennis för juniorer; öppen för
alla åldrar och nivåer, medlemmar som icke-medlemmar.

23–27 juni

Sommarkurs 1

För alla som är sugna på två timmars rolig tennisträning per dag, vuxna och juniorer.

11–13 juli

Berlinutbyte

Alla medlemmar är välkomna att följa med till vår vänklubb T.C. Grün-Weiss Nikolassee i Berlin. Man
kan välja att bo i värdfamilj eller på hotell. Tennis, festligheter och sightseeing ingår i programmet.

19–23 juli

SEB Karlskrona Open – sommartour

Elittävling för damer och herrar – 20.000 kr i prispotten.

19–25 juli

SEB Karlskrona Open

Nationell tävling för juniorer och seniorer.

23–25 juli

SEB Karlskrona Open – sommartour gräs

OBS NY TÄVLING! Sveriges första sommartourtävling på gräs hålls i Karlskrona. En elitklass för herrar
i sprintformat med prispott på 10.000 kr.

1–3 augusti

Klubbmästerskap

Alla medlemmar.

20-24 augusti

Karlskrona International Senior Trophy

Internationell veterantävling för alla 35-år och äldre.
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NOTERAT

P-A VANN I LUXEMBURG

Per-Anders Lindeborg,
Karlskrona Tennisklubb, spelade hem HS55 i International
Championships of Luxembourg.
Lindeborg var tredjeseedad i
turneringen och stod över första omgången.
I åttondelsfinalen blev det
en enkel seger med 6-1 6-0
över tysken Manfred Morsch. I
Finalparet Posch och P-A.
kvartsfinalen väntade före detta
världsfyran och europamästaren Horst Engel ifrån Tyskland. Det blev en tuff batalj över tre set där Lindeborg
till slut stod som slutsegrare med 6-4 4-6 6-4.
I semifinalen väntade den förstaseedade finländaren Joakim Berner som är
sjätte man på världsrankingen för herrar 55. Även här blev det en match över
tre set som Lindeborg till slut lyckades ro i hamn med 2-6 6-1 7-5. I finalen
gjorde P-A processen kort med österrikaren Alois Posch: 6-2 6-2.
Segern gjorde att Lindeborg klättrade 21 placeringar på världsrankingen
och ligger nu rankad som nummer 19 i herrar 55. Nästa stora tävling blir
veteran-VM i Florida. P-A är rankad 9:a bland de 173 spelare som kommer att
göra upp om segern.
Mattias Lundgren, KTK, var också med i Luxemburg och gick tillsammans
med Kent Olsson, Ronneby TK, till semifinal i HD45. I singel blev det tyvärr
förlust i första matchen för Lundgren i MS45 mot andraseedade italienaren
Roberto Devalle.

LINDEBORG I FINAL I VSM H55

Per-Anders Lindeborg, Karlskrona Tennisklubb, var andraseedad i inomhus
veteran-SM i Göteborg och höll för trycket och sin seedning.
De första två omgångarna i HS55 flöt på utan större motstånd innan
Lindeborg i kvartsfinalen ställdes mot Georg Brunstam, Skanör-Falsterbo
TK, där han hamnade i underläge med 4-6 efter första set. Därifrån lyckades
Lindeborg sen vända spelet och vinna de två återstående seten med 6-2 6-2.
I semifinalen väntade sedan Jan Rydegran, Näsbyparks TK. Lindeborg spelade hem första set 6-4, varpå Rydegran spelade till sig det andra med 4-6. I det
avgörande tredje setet var P-A bäst på plan och kunde spela sig fram till final
genom vinst med 6-3 i tredje set.
I finalen väntade förstaseedade Ulf Pettersson ifrån ATL (Lund). För dagen
visade sig ATL:s klubbchef snäppet för stark för Lindeborg som fick nöja sig
med ett VSM-silver efter förlust 2-6 5-7.

OLIVER KOM FEMMA
I SALK OPEN

Oliver Johansson-Bergqvist
(bilden), Karlskrona Tennisklubb, tog en mycket fin
delad femteplats i PS10 i
SALK Open i Stockholm. Efter
att ha vunnit sin pool besegrade Oliver Albin Jansson,
Bålsta TK, i åttondelsfinal med
10-6, 6-10, 10-4. I kvartsfinalen föll Oliver mot Oskar
Jansson, Mölndals TK, med
10-5, 4-10, 8-10 efter att ha
varit bara två bollar från
seger.
SALK Open tillhör en av
Sveriges största juniortävlingar och i årets PS10 var det 24
pooler med sammanlagt 93
deltagare. Klassen vanns av
Henrik Bladelius, Alingsås TK.

OLIVER TOG DUBBLA
TITLAR SAMMA HELG

Oliver Johansson-Bergqvist tog två fina titlar i PS 10 utan setförlust på de nio
matcherna. Först spelades Näset Junior Open i Skanör-Falsterbo. I slutspelet
spelade Oliver mycket bra tennis och vann såväl kvartsfinal, semi och final efter
ett imponerande spel och bra inställning. I finalen mot Wilhelm Olsen, IS Göta,
fick Oliver en mardrömsstart och tappade de tre första gamen till 2-5 och inte
mycket tydde på KTK-vinst. Men tack vare en bra inställning höjde Oliver sitt
spel och vände matchen fullständigt och kunde till slut vinna med 7-5 6-3.
På hemväg till Karlskrona spelade Oliver även C4 Open i Kristianstad. Via
segrar i poolen vann Oliver sedan finalen mot välspelande Filip Kristiansson,
Söndrums TK, genom mycket stabilt spel med 6-3 6-4.

OLIVER JOHANSSON-BERGQVIST TVÅA I FAIR PLAY OPEN

LINDEBORG VANN I LETTLAND

Oliver Johansson-Bergqvist tog en mycket hedrande andraplats i PS10 i tennisturneringen Fair Play Open i Malmö.
Oliver stod över till andra omgången där han besegrade Rusian Filipenko,
Orange Tennis Lettland med 6-2 6-1. Därefter besegrade han Vincent
Pais-Bengtsson, Svedala TK med 6-0 6-0. I semifinalen stod Gustav Obel,
Skodshoved Tennis, Danmark för motståndet och Oliver vann den långa välspelade matchen med 6-4 6-7 6-1. I finalen blev Anton Häggberg, Enköpings
TK, övermäktig och det blev förlust med 3-6 3-6. Därmed tog en segersvit på
16 matcher slut. Finalsegrarna i varje singelklass kunde glädja sig år de mycket
fina priserna i form av två valfria Wilsonracketar.

VIKTOR VANN I ESLÖV

Oliver Johansson-Bergqvist vann PS10 i Lugi TF:s Vårvinterslicen 2014. Han gick
igenom turneringen utan setförlust efter att i poolen ha besegrat Saba Nanobashvili, Lugi TF, med 6-4 6-2 och Edvard Larsson, Åhus TK, med 6-2 6-2.
I semifinalen besegrades Edvin
Jönsson, Kronprinsens TK, med 6-2
6-2. Oliver gjorde en stark insats i
finalen och vann mot Olle Noltorp,
Fair Play TK, med 6-2 6-3.

Veteranen Per-Anders Lindeborg plockade hem årets första turneringsseger i
Lettland. P-A var femteseedad i HS 55 i Vilnius Cup i Lettland och tappade inte
ett set under turneringens gång. Vilnius Cup är en grade 2-turnering på veterantouren och lockade många högt rankade spelare. P-A började mot en hemmaspelare, Alvydas Pukas, som han bara tappade ett game motl. Därefter slog
P-A i tur och ordning ut Wojcieck Andrzejewski, Polen, 6-4 6-3, förstaseedade
Micheal Rasche, Tyskland, 6-3 6-2, fjärdeseedade Frank Lapre, Frankrike, 6-2 6-1
och i finalen landsmannen Jan Rydegran, 6-2 6-3.

Viktor Andersson, Karlskrona
Tennisklubb, blev slutsegrare
i PS14 i Eslöv TK:s tävling
Around the clock. Första
matchen var mot Jonatan
Persson, Svedala TK, och
efter många, långa dueller blev det vinst för Viktor
med 6-2 7-6 (7-1). I andra
omgången besegrade han
Kristian Stojkovic, Eslöv TK,
med 6-0 6-0. I semifinalen
stod Kevin Wiik, Allmänna TK
Lund, för motståndet. Även
här blev det vinst för Viktor:
6-3 6-2. Finalen spelades
mot Gustav Joelsson, Kalmar
Viktor Andersson. Foto: Amefoto.se
TK, och här kunde Viktor slå
in matchbollen för vinst med 6-2 6-1 efter en riktigt välspelad match.

OLIVER TOG TREDJE RAKA TITELN

VINN ETT NYTT RACKET

Vi lottar ut ett sprillans nytt
tennisrack! Lottpriset är 20kr/
styck och köpes i receptionen
från och med 1 april. Första pris
är ett valfritt tennisrack ifrån
shopen. Lottdragningen sker
Tennisens Dag, 3 maj, i samband med finalen i Karlskrona
Futures.
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NOTERAT

GUSTAV TOG NY ATP-POÄNG

Gustav Hansson, KTK, åkte i mitten av mars ner till Turkiet för att spela i Turkey
F7 Futures för seniorer i Antalaya på grus. Gustav är för närvarande rankad runt
2100 på seniorrankingen och var därför tvungen att först spela i kvalet, vilket
också gällde för övriga tolv svenskar.
Efter två stabila vinster i kvalet gick Gustav in i huvudtävlingen (32-lottning)
och fick där möta slovaken Michal Milko, rankad 1141. Det blev en tuff match
över tre set och Gustav kunde till slut vinna med 4-6 6-4 6-4.
I den andra omgången fick Gustav möta Teeodor-Dacian Cratium,
Rumänien, 33 år och rankad strax över 500 i världen och seedad sjua i turneringen. Gustav inledde starkt och tog hem första set med 6-4, men sedan blev
rumänen för tuff och Gustav fick ge sig med 3-6 1-6.
Tack vare vinsten i första matchen tog Gustav ännu ett ATP-poäng.
Veckan efter deltog Gustav i Turkey F8 Futures - bland ett tiotal andra
svenskar - där han enkelt vann den första matchen mot en spanjor i kvalet,
men fick sedan ge sig i andra omgången mot kroaten Franjo Raspudic, seedad
tvåa i kvalet, med 4-6 4-6. Av svenskarna var det bara Jonathan Mridha, som
vann JSM förra året i Karlskrona, som gick vidare till huvudturneringen.

RADETINAC OCH LOUDD FRAMGÅNGSRIKA I RAISKO CUP

Din Radetinac vann pojksingel 12-klassen. Han vann först över Filip Skorpan
Bergström, Oskarshamn TK, med 6-3 6-1. Sedan besegrades Herman Algesson,
Oskarshamn TK, med 6-1 6-0. I semifinalen var det vinst med 6-0 6-1 mot Alexander
Gross Myrne, TK77. I finalen vann han över Albin Olsson, Kalmar TK, med 6-0 6-1.
Tilda Loudd tävlade i flicksingel 14. Hon besegrade först Malin Svahn,
Oskarshamn TK, med 6-0 6-2. Sedan Elisa Thomas, Värnamo TK, med 6-3 6-1. I
semifinalen blev det vinst
mot Ana Tilde Windborg,
Växjö TS, med 6-3 6-3.
Finalen förlorade hon mot
Evelina Titusson, Vetlanda
TK, med 6-2 6-4 i en mycket
underhållande och välspelad match.
Tilda Loudd.
Foto: Amefoto.se

Din Radetinac. Foto: Amefoto.se

DIN RADETINAC VANN I LJUNGBY

Din Radetinac vann Pojksingel 12 i Babolat Sportlovs Cup 2014 i Ljungby.
Han gick igenom turneringen utan setförlust efter att i poolen ha besegrat
Zackarias Fredar Rosen, Söndrums TK, med 6-3 6-1 och Jakob Jolheden
(Ljungby TK) med 6-0 6-1. I semifinalen besegrade han David Idehed, Växjö TS,
med 7-5 6-3. I finalen väntade igen Zackarias Fredmar Rosen, Söndrums TK,
och Din vann efter bra spel med 6-1 6-3.
Din tävlade även i Pojksingel 12 i Stanstad Cup 2014 i Staffanstorp. Först
besegrades Oliver Hovstadius, Svedala TK, med 6-2 6-2 och sedan Walter Wiik,
Eslövs TK, med 6-2 6-2. I finalen väntade den duktiga Adrian Luddeckens,
Höllvikens TK. Finalen blev tuff och första set tog över en timme. Efter riktigt
bra spel blev det vinst för Adrian med 7-5 6-3

Massage
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CHEFSTRÄNAREN INFORMERAR

Utomhussäsongen närmar sig
Innesäsongen är snart
över och jag konstaterar att vi genomfört en
mängd aktiviteter;
nationella tävlingar,
Knatteserien, lördagstennis, mentala föreläsningar mm.

V

i jobbar kontinuerligt med att
höja kvalitén på tennisskolan.
En sak vi håller på att utarbeta är
kriterier för när barn är mogna att
flytta upp till en ”svårare” boll. Vi
jobbar även på att utveckla riktlinjerna för vad som ska prioriteras på
träningarna, framförallt då det gäller de yngre spelarna.
En annan sak vi i sammanhanget arbetar med är att höja
kompetensen hos tränarna. I slutet av mars gick sex av klubbens
ungdomstränare kursen ”Tennisens Plattform” i Jönköping, i Tennissyds regi. Våra deltagare visade
stort engagemang under kursen
och blev inspirerade att prova nya
idéer och använda sin nya kunskap
direkt när de kom hem.
TÄVLINGAR– HEMMA OCH BORTA

Jag vill passa på att informera om
att vi under året kommer att ha följande gemensamma tävlingar för
våra tävlingsungdomar:

Bortaplan:
SM Göteborg, 12-16 år, 13 -23 april

Daniel Brodén. Foto: Amefoto.se

SEB Next Generation Cup Zonspel
Växjö, 16-18 maj.
Junior-SM ute Lund, 12, 16 år,
8-17 augusti
Junior-SM ute Norrköping, 14,
18 år, 8-17 augusti
CA Fastigheter Cup, Kalmar,
oktober/november
Hemmaplan:
Intersport Cup, 23-25 april
SEB Karlskrona Open, 19-25 juli
Head Cup, november
KNATTESERIEN

För de lite yngre spelarna kommer
vi fortsätta att ha Knatteserien, vilken vi mailar ut information om

innan varje tävling. Knatteserien
anordnas ungefär en gång varannan månad under terminerna.
Vi kommer även att ha SEB
Next Generation Cup, klubbtävling, 3 maj, samt Tennisskoletävling i december.
Sista träningsdatum för Tennisskolan är 8 juni.
För att vara med till hösten
måste nyanmälan göras av samtliga. Denna mailas senast 10 juni till
tennisskolan@karlskronatk.com.
Om någon ska sluta vill vi även ha
in avanmälan via mail.
I vecka 24 kommer vi att ha avslutning för hela tennisskolan. Dag
och tid meddelas senare.
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Vi har sommarkurser vecka 26
och vecka 32, samt Rosenholmslägret 15-19 juni.
För mer information och anmälan, se www.karlskronatk.com.

Daniel Brodén

INFORMATION ELLER FRÅGOR,
KONTAKTA TRÄNARNA:
Daniel Brodén
daniel@karlskronatk.com
0768-86 71 04
Johan “Wille” Wilhelmsson
wille@karlskronatk.com
0768-86 71 05
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