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I fjol jag för första gången en inledningsdikt skrev,
och tydligen tyckte många att den ganska bra blev.
Så nu när ordförrådet en aning tryter,
blir det ännu en dikt där jag till verkligheten anknyter.
Våren kom ju fantastiskt tidigt i år,
så vid banarbetet slapp vi fjolårets magsår.
Futuren kunde därför förberedas med gott om tid,
och som vanligt lades det ner ett gediget jobb ifrån varje enskild individ.
Som högste tupp sköttes cafeterians utbud av eldsjälen Kjell,
medan singeltiteln på banan togs hem av en storspelande Lindell.
Tv-teamet var för andra året i rad på plats,
för detta vill jag tacka Fredrik, Marknad och sponsorernas insats.
Polacken Smola drog sen vidare i sin hemmasnickrade husbil,
och Futuren avslutades med Tennisens Dag i stor stil.
Rosenholmslägret blev sedan en riktig succe,
rekorddeltagande som spelade på alla underlagen tre.
Att ha inne, grus och gräs är vi ju ensamma om,
första grästävlingen på sommartouren blir det ju i juli dessutom.
Missa inte denna tävling i sprint,
som gör att Wimbledon gör sig en aning påmint.
Till denna anrika tävling är jag just nu på väg,
tillsammans med den man jag valt att dela min livsväg.
Smekmånad blir det i dagarna sex,
därefter blir det att ändra i KTK:s medlemsindex.
Lindvall blev bestämt uppe i Kalix bland mygg och knott,
Alriksson är därmed enbart ett vackert minne blott.
Stort tack för alla bröllopsgratulationerna till mig och Nicke,
en sådan uppmärksamhet förväntade vi oss icke.
Snart ses vi igen tillbaka på klubben,
men först ska vi få se vem som vinner Wimbledons singel och dubbel.

Sophie Lindvall
KTK:S HEMSIDA

www.karlskronatk.com
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11–13 juli

Berlinutbyte

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

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.
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Internationell veterantävling för alla 35-år och äldre.
Höstterminen för Tennisskolan drar i gång.
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Foto: Amefoto.se

Sommaren är här
H

oppas ni som jag har njutit av det fantastiska
vårvädret som bjudits oss! För två år sedan
spelades vår egen Future i hagelskurar och snålblåst. I år visade Karlskrona upp sig från sin rätta
sida med solsken och glitter i sjön.
Själv var jag ute och tittade på spelet så ofta
jag kunde, tänk att vi har en tävling där tennisspelet hållet Swedish Open klass!
När jag skriver detta är det endast två veckor kvar till vårt Berlin utbyte, för undertecknad är det mitt första på ”bortaplan”. Jag vet att
vi i år kommer med en stor trupp från ung till
gammal så det borgar för en trivsam upplevelse i tennisens tecken. Daniel Brodén har skrämt
upp mig lite avseende den tävling som tydligen
sker mellan klubbarna, och då framför allt ordförandematchen, i samband med utbytet. Med
anledning av det ligger jag nu i hårdträning.
Framför allt gäller det att få ordning på min andra serve vilken Chefstränare Brodén titulerar
Förstaserve?? med alla risker det nu för med sig.
Nåväl, jag ser fram mot utbytet såväl tennisen
som allt det sociala runt omkring och återkommer givetvis med min upplevelse i nästa nummer av Fördel.
Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla
ni som var med och genomförde Rosenholmslägret. I år var deltagarantalet 75 i åldrarna 6-14
år och det spelades tennis på 15 banor och tre
olika underlag. Det är få om någon klubb i landet som har förutsättning och förmåga att ge-

nomföra ett läger som detta.
Eftersom båda våra barn deltog på lägret var
jag av naturliga skäl på plats morgon som kväll.
Det som för mig sticker ut alldeles extra är alla
våra fina yngre ledare/tränare som på ett imponerande sätt skapar ordning, trivsel och trygghet för alla barn. Det är en förutsättning för att
skapa klubbkänsla. Ni gör alla en jätteinsats och
uppträder alla på ett föredömligt sätt! TACK!
Som ni kanske har sätt har gräsbanorna varit
öppna en tid och jag hoppas att ni alla tar möjligheten att drömma er bort till Wimbeldon.
För att få lite inspiration till grässpelet går det
bra att komma ut och titta på SEB Open sommar TOUR och de sprinttävlingar som kommer
att spelas på gräsbanorna. Men som sagt banorna är till för alla och jag kan lova er att det är en
viss känsla att spela på gräs, så ta chansen.
Vad gäller verksamheten i stort kan jag meddela att ekonomin ser bra ut även om vi ständigt
kämpar med att öka lönsamheten något så att vi
kan fortsätta utveckla livet på klubben.
På anläggningssidan har Mathilda Grönblad
gjort ett stort arbete tillsammans med arkitekt
Peter Nordström i att lägga fast utvecklingsmöjligheterna för anläggningen över tid. I detta arbete har bland annat hard court banor och
Paddle banor ritats in på området. Naturligtvis
skall utveckling av detta slag inte slå mot medlemskostnaden att spela tennis, utan finansieras
från andra håll. Jag hoppas vi kan få en bred dis-

kussion kring detta under hösten.
Johan Säfström har tillsammans med Sophie
arbetat fram ett material som presenterar klubben på ett mycket bra sätt. Detta material presenteras efter semestern och kommer användas
som informationsmaterial i arbete med samarbetspartners men också som allmän information om klubben i stort.

Sommarhälsningar
Henrik Johnson

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

Christian Lindell vann

– Gustav försvarade sin ATP-poäng
Österrikaren Nicolas Reissig, rankad 490 i världen,
var förstaseedad i huvudturneringen och Christian
Lindell (494) var andraseedad.

G

ustav Hansson ställdes i första matchen mot sjätteseedade
kanadensaren Erik Chvojka. Gustav spelade stabilt och bjöd inte på
mycket medan Chvojka inte hade
sin bästa dag på banan. Det blev till
slut en övertygande 6-0, 6-0 seger
till Gustav som därmed försvarade
sin ATP-poäng från 2013.
Fjolårets semifinalist, 2012-års
segrare och årets femteseedade

Gustav Hansson. Foto: Amefoto.se

spelare, Patrik Rosenholm, var en
boll från att åka ur årets turnering
i den första omgången. Det var
den kvalspelande slitvarjen Maciej Smola som bjöd upp till starkt
motstånd och imponerade med sin
backhandsida och serve. Polacken
spelade till sig första set 7-5 medan Rosenholm slet till sig andra set
med samma siffror. Tredje och avgörande set pushade spelarna varandra till ett avgörande tiebreak
där Smola tog greppet med ledning 5-2 innan Rosenholm började äta sig ikapp till 5-5. Då spelade Smola till sig en matchboll vid
ställningen 6-5 i tiebreaket. Men
Rosenholm vägrade ge sig, höll sig
kall och kunde spela hem matchen
med 8-6 i avgörande tiebreak.
STARKA VILJOR O LÅNGA MATCHER

En liknande batalj utspelades mellan svenskarna Jakob Adaktusson
och Lucas Renard. Adaktusson var
åttondeseedad i lottningen, men
fick efter närmare tre timmars spel
se sig besegrad av landsmannen
Renard med 6-3 3-6 7-6.
Förstaseedade österrikaren Nicolas Reissig gick vidare till andra
omgången efter vinst i två raka set
över kvalspelaren Bobbie De Goeijen. Morgan Johansson fick det
tufft mot andraseedade Christian Lindell. Lindell tog kommandot i första set som han fick med
sig 6-1, varpå Morgan drog ifrån i
andra med 5-2 innan Lindell hit-

tade sitt spel igen och kunde jobba ikapp och förbi med vinst 7-5.
I dubbel ställdes Gustav Hansson
och Marcus Månsson mot Daniel
Windahl/Igor Tubic. Det blev en
seger i två raka set för Hansson/
Månsson: 6-1 6-4.
Gustav Hansson förlorade tyvärr i andra omgången mot landsmannen Milos Sekulic med 4-6
4-6. Gustav stretade emot bra men
hade inte marginalerna på sin sida.
Med en stark vilja malde Sekulic
på med tunga grundslag och tvingade Gustav till några misstag i viktiga lägen. Gustav hade 2-0 i andra
set var nära att få 3-0, men istället
kom Sekulic ikapp och förbi.
GUSTAV OCH MARCUS TILL SEMI

Gustav i par med Marcus Månsson
besegrade det förstaseedade paret
i dubbelklassen, Isak Arvidsson
och Jesper Brunström i en mycket
jämn match med 7-6(6) 6-4.
I en av kvartsfinalerna fick femteseedade Patrik Rosenholm ge sig
i landskampen mot Ervin Eleskovic med 7-6(5) 6-3. Förstaseedade österrikaren Nicolas Reissig,
andraseedade svensken Christian
Lindell samt fjärdeseedade slovenen Mike Urbanija tog sig alla vidare till semifinal genom vinster i
två raka set.
I dubbeln blev det tyvärr förlust för Gustav Hansson/Marcus
Månsson i semifinalen mot tysken Leon Schutt och polacken Ma-

ciej Smola med 3-10 i avgörande
matchtiebreak. I den andra semin
vann Jakob Adaktusson/Robin
Olin över Lindell/Sam Taylor i två
raka set.
Det blev en spänd match mellan Lindell och Eleskovic där första set bjöd på riktigt bra spel ifrån
båda killarna. Framförallt Lindell var aggressiv och spelförande och plockade också hem setet
med 6-2. Därefter blev det betydligt spändare spel ifrån den brasilianske svensken som både tappade
längd och självförtroende. Eleskovic kunde med stabilt spel få med
sig andra set 6-4. I tredje set rul�lade gamen iväg för Eleskovic och
Lindell kunde knyta ihop matchen 6-2 4-6 6-0. I den andra semifinalen var det förstaseedade österrikaren Nicolas Reissig som tog
sig vidare till final efter vinst i två
raka set mot slovenen Mike Urbanija, 6-3 6-0.
SVENSKA SEGRAR

Dubbelfinalen blev en spännande
uppgörelse mellan två oseedade
lag: svenskparet Adaktusson/Olin
och Maciej Smola (POL)/ Leon
Schutt (GER). Svenskarna kopplade greppet i första set och kunde spela hem det 6-3, i andra set
ledde Smola/Schutt med 5-1 varpå svenskarna plockade game upp
will 5-4 innan Smola/schutt utjämnade till 1-1 i set. I det avgörande
matchtiebreaket ledde svenskarna

Nicolas Reissig, (i röd tröja) fick se sig besegrad av Christian Lindell i finalen. Här flankeras de av några av de duktiga, lokala funktionärer.
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Karlskrona Futures
Marcus Månsson. Foto: Amefoto.se

från start till mål och det blev tillslut seger med 10-5 till Adaktusson/Olin.
I singelturneringen blev det till
slut svensken Christian Lindell
som tog hem 2014-års Karlskrona Futures. Efter sin bästa match
i turneringen stod han som slutsegrare efter klara 6-2 6-3 mot förstaseedade österrikaren Nicolas
Reissig. ITF-segern var Christians
fjärde för karriären i singel men
den första i Sverige.
Därmed är Karlskrona Futures
över för det här året och vi i personalen vill passa på att tacka alla
fantastiska funktionärer som har
ställt upp på över 500 ideella timmar under veckan. Ett särskilt tack
till Christer Andersson och Kjell
Fridlund som har varit på plats
strax efter kl. 6 varje morgon för
att se till att banor och mat fanns
att tillgå under dagen.

Sophie Lindvall

Robert Olin och Jakob Adaktusson vann dubbelklassen.

Mikael Sandström. Foto: Amefoto.se
Morgan Johansson.
Foto: Amefoto.se

Nicolas Reissig. Foto: Amefoto.se
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Christian Lindell. Foto: Amefoto.se
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Damdubbel avgjord

E

n lördag i juni dök 15 spelsugna
damer upp för tennis. Vi startade dagen med att lägga alla rack på
en hög för lottning av dubbelpartner.
Det skiljer sig mellan oss i ålder och erfarenhet på banan, men
vi lägger ingen vikt vid det. Med
glädje ger vi oss in i spelet och sko-

jar ofta om att vi "slår på allt som rör
sig". Den frånvarande publiken missade fantastiska bolldueller, snabba
nätbollar, stenhårda servar och välplacerade forehandsreturer. Till och
med några ramträffar gav poäng.
Vi är många damer som spelar
tennis i klubben och det här är ett

bra tillfälle för både spel och gemenskap. Vi kör lite olika upplägg
på våra träffar, men alltid med utgångsläget att alla kan vara med
och att det ska vara kul. Det lönar
sig att hålla ögonen öppna och bevaka informationen på hemsidan
för dessa tillfällen.

– Vi ses snart på banan igen!
Det var vi alla rörande överens om
när tiden var slut och det var dags
att sopa banorna.
Tack till klubben som stöttar oss
med banbokning, bollar och priser.

Agneta Ringsby Kulenovic

Rosenholmslägret
Årets Rosenholmsläger slog deltagarrekord med 75 ungdomar i åldrarna 6 till 15 år som njöt av tennis och skoj.
FÖRDEL
					w w w. k a r l s k r o n a t k . c o m 
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Lindeborg vann i England
Per-Anders Lindeborg,
Karlskrona Tennisklubb,
vann i slutet av maj HS55klassen i British Open Clay
Court Championship som
var en grade-1-turnering
där P-A var seedad trea.

P-A

stod över den första omgången och besegrade
därefter fem britter i rad för att ta
hem titeln. Först ut var Andrew
Harvey som fick se sig besegrad
med 6-2 6-0. Därefter väntade Russell Howat som P-A slog ut med 6-4
7-5. I kvartsfinalen blev Michael
Appleton en enkel motståndare för
P-A som endast släppte två game på
hela matchen.
Väl i semifinalen stod andraseedade Vincent Gray för motståndet. Gray är rankad 21:a på seniorernas världsranking och P-A
ligger marginellt efter på en 23:e
plats. Matchen fick sämsta tänkbara start då P-A sträckte sig i benet på den första serven som Gray
slog. P-A låg under med 1-4 innan
fysioterapeuten kom in på banan
och hjälpte till att lappa ihop honom. Trots en stark upphämtning
lyckades britten knyta ihop första set med 5-7, men efter 2 timmar och 40 minuter stod ändå P-A

Paul French och Per-Anders Lindeborg.

finalklar efter 5-7 6-1 6-0.
I finalen var det världens åttonde bästa senior i HS55-klassen,
Paul Frensh, som stod för motståndet och även här fick P-A en
dålig start. Med underläge 0-4 och
ett stelt ben såg det inte bra ut från
läktarhåll. Men P-A kom igång
och spelade upp sig allt eftersom

matchen pågick. Efter fantastiskt
bra spel och en adrenalinkick med
tävlingsinstinkt lyckades P-A vända ännu en match och spela hem
titeln efter 4-6 6-3 6-2 mot French.
Detta blev den tredje titeln under
2014 och P-A:s singelfacit är imponerande: 20 vunna matcher och två
förlorade för året. P-A tog som be-

kant hem senior ITF:en i Vilnius i januari, tätt följd av en silvermedalj på
veteran-SM, en titelseger i Luxemburg i mars, tredjeomgången i veteran-VM därefter och nu segrare i
British Open. Resultat som förmodligen räcker till en topp-10 placering
i världen när den nya veteranrakningen släpps i juni.

Lilo_NIGK.indd 1
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SERIESPEL

FÖRLUST MOT YSTAD FÖR HERRLAGET

Karlskronas herrlag stred tappert mot ett starkt Ystadlag med fick se sig besegrade med 3-1.
På 1:a singeln ställdes Dennis Merdan mot Alexander Olsson och Dennis
hängde med väldigt bra i första set och kunde med lite mer flyt tagit hem första set. Men Dennis fick se sig besegrad med 6-4 6-1.
På 2:a singeln ställdes Mikael Sandström mot Christoffer Persson och det
blev en jämn och välspelad match. Efter 6-3 i första set till Persson började Micke
mer och mer komma in i matchen. Andra set gick till tiebreak och trots tre setbollar fick Micke ge sig med 12-10 i tiebreak och sifforna blev tillslut 6-3 7-6.
På 3:e singeln gjorde 14 åringen Simon Birgersson debut i Karlskronas
A-lag. Tyvärr ställdes Simon mot Anders Pålsson (ett antal vinster på
Sommartouren och Vintertouren). Simon kämpade och slet men mötte en alltför stark motståndare, sifforna skrev till 6-0 6-0. Simon ska dock gå rakryggad
från denna match. Han försökte i varje poäng och gav aldrig upp och visade att
han framtiden framför sig. Bra jobbat Simon!
I den avslutande dubbelmatchen vann Dennis och Micke dubbeln mot Daniel
Loff och Lukas Larsson. Efter att Ystadparet haft ledningen med 4-2 i det första
setet tog Micke och Dennis över matchen helt och hållet. Efter har tagit sju raka
game höll man sedan undan och vann utan några problem med 6-4 6-2.

DAMLAGET RÄDDADE POÄNG I SERIEPREMIÄREN

Karlskrona Tennisklubbs damlag hade i helgen seriepremiär i Div II ute mot
starka Ystad TK. Charlotte Åkesson och Sophie Alriksson öppnade seriemötet
genom att i dubbel ställas mot Olivia Larsson och Evelina Hennigor. Det blev
därefter 1-0 i matcher till Ystad genom vinst i två raka set; 6-1, 6-2.
Därefter gick tre singlar in, på förstasingeln för KTK spelade Hermon Mikael,
på andrasingeln Chelsea Unger och på tredjesingeln Sophie Alriksson. Chelsea
fick tyvärr ge sig mot starka Hennigor med 1-6, 1-6 och därmed behövde Ystad
enbart en match till för att säkra segern. Men Hermon gjorde en fantastisk
match då hon vann mot Olivia Larsson med 6-3, 6-4 och på tredjesingeln
lyckades Sophie kämpa sig tillbaka efter först 0-1 i set och sen 2-6 underläge
i avgörande matchtiebreak mot Fanny Holstein-Krag på tredjesingeln. Tillslut
blev det 1-6, 6-2, 10-8 i Alrikssons favör och därmed räddade KTK ett poäng i
seriepremiären då dom utjämnade till 2-2 mot Ystad TK.

Hermon Mikael och Chelsea Unger.

VINST FÖR F16-LAGET

Karlskrona Tennisklubbs F16-lag med Hermon Mikael och Chelsea Unger har
spelat premiärmatch mot Fair Play TK (Malmö). Det blev vinst med 3-0.
1:a singel: Hermon Mikael, KTK - Melissa Todorovska, FPTK 6-3 6-2
2:a singel: Chelsea Unger, KTK - Nicolina Gavriloski, FPTK 6-4 6-1.
Dubbel: Mikael/Unger - Todorovska/Gavriloski 6-1 6-0.

Öppen alla dagar
04/06/2011 09:25:12

Blomsterkiosken
Krutviksvägen, Karlskrona

Tel : 0455-802 00
www.blomsterkiosken .se
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Hermon vann dubbelt

– Intersport Cup
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Chelsea Unger.

Karlskrona Tennisklubbs
andra nationella tävling
för året avgjordes i maj.
Tävlingen drog 75 deltagare från södra Sverige
vilket är en ökning med
20 deltagare från 2013.

K

arlskrona TK hade 25 hemmaspelare utspridda i turneringens tio klasser och totalt blev det
fem klassegrar och tre andraplatser.
Hermon Mikael tog dubbla
klassegrar när hon spelade hem
både damsingel och FS16. Klubbkompisen Chelsea Unger var finalmotståndare i båda klasserna.
Vanja Cado tog sin första turneringsvinst i karriären genom
vinst i FS10. Vanja vann sin pool
och mötte Emilia Nilsson, Kristianstads TK, i slutspelsfinalen med
6-3 6-4.
I PS16 vann Karlskronaspelaren Gustav Wogén en spännande final mot Växjös Pontus Karlsson med 6-2 2-6 6-4. Strax därefter
skulle Gustav in och spela final

Vanja Cado.

i herrsingeln, tyvärr räckte inte
krafterna till mot Kalmars Adam
Svensson som spelade hem HS-titeln med 6-1 6-1.
Den yngsta pojkklassen, PS10,
vann hemmaspelaren Oliver Johansson-Bergqvist i överlägsen stil
då han gick segrande ur poolklassen med 4-0 i matcher.
I PS14 spelade Albin Ekenros,
KTK, final mot Kalmars Jacob Danell, det blev Danell som drog det
längsta strået för dagen och vann
med 6-2 6-0. I samma klass tog
sig Viktor Andersson till semifinal
där det blev förlust mot just klubbkompisen Albin. Även i FS12 blev
det en andraplats för Karlskrona
när Emma Radetinac gick till final men väl där föll mot Värnamos
Isabelle Klasson.
Två tredjeplatser blev det i FS14
och PS12 då Tilda Loudd, KTK,
tyvärr fick ge sig i en tuff semifinal
i FS14 mot Värnamos Love Berglund med 6-7 7-5 4-6. I PS12 gick
Sebastian Leijonhielm, KTK, till
semifinal där det tyvärr tog stopp
mot Nils Magnusson, Värnamo
TK, med 2-6 2-6.

Sophie Lindvall
Gustav Wogén.

Emma Radetinac.

Albin Ekenros.
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Oliver Johansson-Bergqvist.
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Fredrik Persson är redo att försvara sin titel från förra året.

Stegen – established 2011
Premiären skedde en gråmulen eftermiddag i maj
2011. Två medlemmar vandrade in på det röda gruset
för att mäta sina krafter med varandra. Den matchen
har följts av en rad nya drabbningar. Tennismatcher
som lockat till glädje och välbefinnande för deltagarna.
Det var 2011 som "Stegen" föddes. En välskapt tennisbaby med oanade möjligheter.

U

pplägget av tävlingen var och är
lika enkelt som genialt: en anmälningslista och sedan är det bara
att ut och spela. I slutet av sommaren
när augusti slutat andas och bladen
håller på att förändra sin nyans är
det dags för bokslut - då koras vinnaren av "Stegen".
ENKLA REGLER

Reglerna är enkla. Du utmanar
vem du vill under förutsättning att
den personen är placerad maximalt fem placeringar över dig. På
så sätt kan du vandra från plats 17
fram till en match om "tronen" på
några ögonblick. Den som placerar sig överst på "Stegen" kan visserligen blicka ut över en vacker
vy, från sin position höst upp, men
utmanarna flockas kring honom/
henne likt hungriga vargar. Alla
vill utmana om förstaplatsen och
det framkallar en rad nya dueller –

vackra utmaningar.
"Stegen" har hittills vunnits av
följande spelare:
2011 - Paul Birgersson.
2012 - Anders Alriksson.
2013 - Fredrik Persson.
FJÄRDE UPPLAGAN HET

Nu är den fjärde upplagan lika het
som en kamin. Rörelsemönster går
att urskilja redan nu i startfältet för
årets tävling. Vissa spelare ligger
lågt – vill avvakta och slå till under
sommarens sista del. Andra spelare vässar sina vapen tidigt. Vill nå
en position direkt. Bättre förekomma än förekommas.
Svante Carlsson tog täten i "Stegen" 2014, men rekordsnabbt hade
en av de tidigare vinnarna av tävlingen – Anders Alriksson – via
ett par vinster nått slagläge. Utmaningen kom som ett brev på posten och Anders Alriksson klättra-

de högst upp på denna stege.
Några dagar varade denna
glansfulla status. Sedan tvingades Anders Alriksson möta en utmanare från väl känd miljö: arbetskamraten och "hardhittern"
Tommy Strok. Visserligen med
värkande rygg och kraftigt bandagerat vänster knä, men ändå en
opponent av rang. Uppgiften blev
besvärlig. Tommy Strok skickade
hårda grundslag mot Anders Alrikssons racket och efter en stund
hade "Stegen" 2014 fått en ny
ledare.
Men denna tävlingsform ger
dig hela tiden chansen till revansch. Innan de vita och röda kulorna skickats tillbaka till neutralt
läge och bana 1 sopats ren från slitande skosulor, så kom utmaningen från den detroniserade ledaren:
"Jaha, Tommy... Då tar väl jag
och utmanar dig. När kan du?"
Det är så det går till. Varje dag
under sommaren på Telenor Arena Karlskrona.
STEGEN GÖR DIG ATTRAKTIV

Vinster och förluster blandas i ett
hav av spelade matcher. Utmaningar kommer som regelbundna
droppar från ett envist duggregn
och ledaren kan aldrig koppla av.
Leder du Karlskrona TK:s tävling
"Stegen" kommer du ständigt att
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vara attraktiv. Då vill alla ha tag i
dig. Nå dig. För att få spela en ny
match i hopp om att plockat åt sig
förstaplatsen. Det är en härlig föreetelse mitt ibland det blodig allvar som finns runtomkring en
tävlingsverksamhet inom en tennisklubb på sommaren.
Det är en skön oas att hämta
kraft i. Därmed inte sagt att matcherna inte gäller något. I alla deltagares blickfång skymtar den eklusiva t-shirt som bara vinnaren får.
En vit t-shirt med klubbmärket
prydligt på bröstet och med texten:
"Jag vann Stegen 2014" i snyggt
blått tryck på ryggen. I slutet av
sommaren vet vi vilken medlem i
Karlskrona TK som gärna vänder
ryggen åt oss. Som gärna vinklar
upp texten "Jag vann Stegen 2014"
rakt framför dina ögon. Vem vet,
det kanske rentav blir du som står
där som slutsegrare 2014? I vilket
fall som helst så framkallar denna
tävlingsform ett härligt välbefinnande hos alla som deltar.
Om du inte redan nu anmält
dig, så ta chansen! Du kan när som
helst påbörja din klättring upp
mot toppen - till plats nummer 1
på "Stegen"! Välkommen att vara
en del i den kanske gladaste turneringen under hela sommaren!

Fredrik Persson
FÖRDEL 2.2014

NOTERAT

VIKTOR ANDERSSON VANN I HALMSTAD

Viktor Andersson, Karlskrona Tennisklubb, vann PS14 i Söndrums Vårturnering
efter genomgående bra spel och stabilt fokus samt tack vare en fantastisk
finalmatch.
I den första matchen mot Lukas Kristiansson, Söndrums TK, blev det vinst
med 6-3 6-2. I match nummer två, mot Linus Fernvall ifrån Kungsbacka TK, blev
det vinst igen i två raka med 6-0 6-2 efter framförallt bra fokus och bra längd i
forehanden från Viktors sida. I tredje matchen, semifinalen, mötte han Gustav
Joelsson, Kalmar TK, och vann 6-3 6-4. Viktor fortsatte att spela bra och fick i
denna matchen in många välplacerade och hårda förstaservar.
I finalen mot Simon Fahlström, Kungsbacka TK, blev det vinst efter tre set;
6-3 3-6 6-4. Tredje set bjöd på den bästa tennisen båda spelarna har presterat
under hela turneringen och är ett av Viktors bäst set någonsin. Spelarna följer
varandra upp till 3-2 varpå Viktor går upp till 5-2. Motståndaren ger sig emellertid inte och kämpar sig tillbaka till 5-4 innan Viktor lyckas avgöra. Viktor visar
prov på fantastisk kämpaanda och bra fokus hela setet, trots duggregn och
blöta, hala banor. Med armarna i luften, dyngsur av regnet, skitiga kläder och
blodiga knän vinner Viktor finalen med 6-4 i avgörande set.

VANJA VANN I HALMSTAD

Nioåriga Vanja Cado, Karlskrona
Tennisklubb, har varit i Halmstad och
spelat Söndrums vårturnering 2014.
Vanja ställde upp i FS10 och i sin
första match spelade hon mot Alicia
Nossler. Där blev det vinst med 6-4
6-4. Senare på eftermiddagen mötte
hon Julianna Veszeli från Ljungby
och även där blev det seger, denna
gång med 6-3 6-3. I söndagens final
stod hemmaspelaren Saga JönssonSlättsjö för motståndet, en tjej som
också vunnit sina matcher i poolen.
Vanja inledde starkt och vann första
setet med 6-3. Andra setet blev lite
jämnare men siffrorna blev desamma. Riktig rolig seger tyckte Vanja
som fick en jättepokal som förstapris.

EMMA OCH DIN VANN I OSKARSHAMN

Din och Emma Radetinac har tävlat i Oskarshamn TK:s tävling: XL-Bygg Open 2014.
Emma spelade i FS12. Hon besegrade Olivia Bjursten (Tabergsdalens
TK) efter riktig bra spel med 2-6 6-2 10-6. Därefter blev det vinst mot Maja
Petersson Ellström (Oskarshamn TK) med 6-3 6-2. Sedan ställdes hon emot
duktiga Matilda Hansson (Tabergsdalens TK). Efter ett segt första set blev det
riktig bra spel i andra. Tyvärr fick Emma se sig besegrad med 2-6 5-7.
Din spelade i PS12. Han vann i sin pool genom att besegra Alex Boozer
(Tabergsdalens TK) med 6-4 6-4 och därefter Carl Joelsson (Kalmar TK) med 6-3
6-3. I semifinalen blev det vinst mot Edvin Sköld (Tabergsdalens TK) med 6-2
6-3. I finalen besegrades Filip Devallius (Visby TK) med 6-3 6-3 efter en riktigt
välspelad match.

Oliver Johansson-Bergqvist till vänster och Olle Noltorp till höger.

OLIVER VANN I ÅKARP

Oliver Johansson-Bergqvist vann årets första grusturnering, Åkarp Open, i
PS10. I första omgången besegrades Wilhelm Olsen, IS Göta Tennis, med 6-2
6-2. Avancemang till semifinal gick via walkoverseger mot Edvin Jönsson,
Kronprinsens TK. I semin stod Alexander Wessman, IS Göta Tennis, för motståndet och Oliver vann med 6-1 6-1. Finalen vanns mot duktige Olle Noltorp, Fair
Play TK, med 6-1 6-2.

OLIVER VANN I ÅHUS

Oliver Johansson-Bergqvist vann Åhus turnering Wilson Tour Automobil Open
i pojksingel 10. Oliver vann först sin pool via segrar mot Edvard Larsson, Åhus
och mot Jonathan Lundgren, Höllviken. Båda matcherna vanns med 2-0 i set. I
semifinalen besegrades Hugo Ljung, Kronprinsens TK, med 6-3 6-2. Oliver vann
sedan finalen mot Adam Bergenheim, Enebyberg, med 6-2 6-4.

SET-OCH-HÖRT

En snålblåsig dag på utebana 5
spelades det en klassisk 2-mot-1
batalj. Det var syskonen Sophie och
Charlotte som tog sig an nykomlige
tennisentusiasten "Berra". Sophie fick
inte riktigt träff på en forehandcross
som istället blev ett upplagt läge
mitt i banan för Berra, som förvaltade detta på bästa sätt och placerade
bollen mitt emellan motståndarna.
– DIN, hördes det snabbt ifrån
båda syskonen medan bollen
svischade förbi och dog. Efter någon
sekunds betänktetid sa Sophie uppgivet: "Men det var ju DIN forehand!"
– Ok, svarade Charlotte iskallt,
men det var ju DITT fel.

GUSTAV TOG NY ATP-POÄNG

Gustav Hansson, Karlskrona TK, spelade i maj Båstad F1 Futures. Gustav kvalade in genom vinst över Robin Thour
med 6-1 6-2 och holländaren Bobbie
de Goeijen med 6-0 6-1. I huvudturneringens första omgång blev det
vinst och nytt ATP-poäng genom 7-6
(2) 6-4 över Tobias Blomgren. I andra
omgången blev det dock stopp mot
årets segrare i Karlskrona Futures och
DC-spelaren, Christian Lindell, med 2-6
6-3. 3-6. Lindell fick sedan ge sig i semifinalen mot slutsegraren Elias Ymer
som besegrade Lindell 6-7(6) 6-0 6-4
och därefter Patrik Rosenholm i finalen
med 6-3 4-6 7-6(6).
Gustav har sedan årsskiftet klättrat 474 placeringar på rankingen och
ligger på plats 1 645 i världen.
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KARLSKRONA TENNISKLUBB

KARLSKRONA TENNISKLUBB
inbjuder till

inbjuder till

SEB KARLSKRONA OPEN 2014

SEB KARLSKRONA OPEN 2014
SOMMARTOUR GRUS 19–23 JULI:

SOMMARTOUR GRÄS 23–25 JULI:
klass:

HS elit

herrar & damer:

32 kvaltävling, 16 huvudtävling

underlag:

Gräs på Telenor Arena Karlskrona.

kval:

19–20 juli

bollar:

Tretorn

huvudtävling:

21–23 juli

antal spelare:

24 st

prispengar:

DS Elit (2) 10 000 SEK, HS Elit (2) 10 000 SEK.

spelform:

SPRINT (bäst av tre matchtiebreak), 4 pooler med 6 spelare i varje,
de två bästa spelarna i varje pool går till slutspel.

anmälan:

Anmälningstid utgår fredagen 11 juli. Sign-in fredagen 18 juli kl 09.00- 12.00
på telefon 0768-86 71 03. Anmälan görs via Tentour Online.

prel. tidsplan:

Poolspel onsdag eftermiddag och hela torsdag, slutspel fredag förmiddag.
Vid otjänlig väderlek kan matcher komma att spelas inomhus

anmälningsavgift:

320 kr betalas före första match.

underlag:

10 000 SEK

Sju grusbanor med s.k. Båstadgrus på Telenor Arena Karlskrona.

prispengar:
anmälan:

Anmälningstiden utgår onsdagen 16 juli. Sign-in tisdagen 22 juli kl. 09.00-12.00
på telefon 0768-86 71 03. Anmälan görs via Tentour Online.

anmälningsavgift:

350 kr betalas före första match.

tävlingsregler:

Enligt SvTF bestämmelser.

tävlingsledare:

Daniel Brodén

kontakt:

Karlskrona Tennisklubb, tel: 0455-128 02

e-mail:

tavling@karlskronatk.com
Hos Nordens största hotellkedja checkar
Boka till specialpris idu
samband
medförväntningar
tävlingen genom
att ange
kod ny
”KTK2014” på:
in med höga
och checkar
ut med
energi. Vare sig du bor hos oss i jobbet eller på fritiden.
Scandic Karlskrona 750 kr/enkelrum, 850 kr/dubbelrum, 1 050 kr/trippelrum.
Boka på telefon 0455-37 20 00 eller mail karlskrona@scandichotels.com

logi:

ty.

bollar:

Tretorn

tävlingsregler:

Enligt SvTF bestämmelser.

tävlingsledare:

Daniel Brodén

kontakt:

Karlskrona Tennisklubb, tel: 0455-128 02

e-mail:

tavling@karlskronatk.com

logi:

Boka till specialpris i samband med tävlingen genom att ange kod ”KTK2014” på:
Scandic Karlskrona 750 kr/enkelrum, 850 kr/dubbelrum, 1 050 kr/trippelrum.
Boka på telefon 0455-37 20 00 eller mail karlskrona@scandichotels.com
Hotell Conrad 595 kr/enkelrum, 695 kr/dubbelrum, 895 kr/trippelrum och
1095 kr/fyrbäddsrum. Boka genom att ringa hotellet på 0455-36 32 00.

somna i skärgården. vakna i city.

Lyckåhem Hotell och Vandrarhem Priser för vandrarhem: 320 kr/enkelrum,
400 kr/dubbelrum, 515 kr/trippelrum, 585 kr/fyrbäddsrum.
Bokas genom hemsidan www.lyckahem.se.

Hotell Conrad 595 kr/enkelrum, 695 kr/dubbelrum, 895 kr/trippelrum och
1095 kr/fyrbäddsrum. Boka genom att ringa hotellet på 0455-36 32 00.

Scandic
KarlskronaPriser
ligger mitt
i Karlskrona city.320
Menkr/enkelrum,
också mitt i skärgården.
Lyckåhem Hotell och
Vandrarhem
för vandrarhem:
Den stora frukostbuffén står uppdukad, det finns trådlöst internet och
400 kr/dubbelrum, 515 kr/trippelrum, 585 kr/fyrbäddsrum.
möjligheter att träna i moderna gym. Under sommaren sjuder vår uteservering av liv.
Bokas genom hemsidan www.lyckahem.se.
Dagtid äter, fikar och njuter våra gäster av solen och utsikten.

v liv.

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

andichotels.se/karlskrona

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

Asfalt och Betong AB
0455 - 447 00

Asfalt och Betong AB
0455 - 447 00

www.karlskronatk.com

www.karlskronatk.com

KARLSKRONA TENNISKLUBB
inbjuder till

SEB KARLSKRONA OPEN 2014
19–25 JULI:
klasser & preliminära speldagar:

19-23 juli: PS10, PS12, PS14, PS16
20-23 juli: FS10, FS12, FS14, FS16, FD12, FD14, FD16, DD, PD12, PD14, PD16, HD
22-24 juli: DSB, HSB, HS35, HS45, HS55
22-25 juli: DS motion, DD motion, HS motion, HD motion
OBS! Vid stort deltagarantal kan hela sanktionsperioden komma att utnyttjas på
slutet, dvs. t.o.m. 25 juli. Första speldag blir dock tidigast som ovan nämnt.
anmälan:

Anmälningstiden utgår måndagen 7 juli. Lottning sker tisdagen 8 juli.
Anmälan via Tentour Online.

anmälningsavgift:

300 kr för singel och 150 kr per person i dubbel.
Inbetalning görs via bankgironr 601-2199 (OCR-nr via Tentour Online).

tävlingsregler:

Dubblarna avgörs med matchtiebreak som avgörande set. PS10+FS10 spelas som
poolspel och startar vid 2-2 och spelar matchtiebreak som avgörande set.
Vid för få anmälda kan två klasser slås samman.

underlag:

Sju grusbanor med s.k. Båstadgrus på Telenor Arena Karlskrona.

bollar:

Wilson Tour

tävlingsledare:

Daniel Brodén

kontakt:

Karlskrona Tennisklubb, tel: 0455-128 02

e-mail:

tavling@karlskronatk.com

logi:

Boka till specialpris i samband med tävlingen genom att ange kod ”KTK2014” på:
Scandic Karlskrona 750 kr/enkelrum, 850 kr/dubbelrum, 1 050 kr/trippelrum.
Boka på telefon 0455-37 20 00 eller mail karlskrona@scandichotels.com

ty.

Hotell Conrad 595 kr/enkelrum, 695 kr/dubbelrum, 895 kr/trippelrum och
1095 kr/fyrbäddsrum. Boka genom att ringa hotellet på 0455-36 32 00.
Lyckåhem Hotell och Vandrarhem Priser för vandrarhem: 320 kr/enkelrum,
400 kr/dubbelrum, 515 kr/trippelrum, 585 kr/fyrbäddsrum.
Bokas genom hemsidan www.lyckahem.se.

v liv.

andichotels.se/karlskrona

Asfalt och Betong AB
0455 - 447 00

www.karlskronatk.com

SOMMARKURS 2
Träning måndag – fredag
Två timmar/dag för barn och ungdom.
1,5 timme/dag för vuxna (kvällstid).
Möjlighet kan finnas att spela vidare på egen hand.

Tid:				Plats:
Sommarkurs 2 v. 32 (4 - 8 augusti)
Telenor Arena Karlskrona
				(Rosenholm)
Pris: 400:- för juniorer, 600:- för vuxna
Anmälan:
Anmälningsformulär: www.karlskronatk.com
E-mail: tennisskolan@karlskronatk.com
För vuxna är deltagarantalet begränsat.
Anmälningstiden utgår tisdag 22 juli
Träningstiderna för barn görs upp efter anmälningstidernas
utgång. Speltider publiceras på www.karlskronatk.com
För vuxna blir träningen kvällstid. Tider presenteras på
www.karlskronatk.com eller finns att nå på 0455-12802.
Frågor besvaras av Daniel Brodén, tel. 0768-867104 och
Wille, tel. 0768-86 71 05
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CHEFSTRÄNAREN INFORMERAR

Sommarlov är lika med tennis
Sommarlovet är inne på
sin tredje vecka och vi har
redan hunnit genomföra
Rosenholmslägret och
sommarkurs 1.

M

ed 75 barn i åldrarna 6-15 år
och 17 tränare slog Rosenholmslägret deltagarrekord.
Lägret var mycket lyckat och
det var härligt att se alla glada,
kämpande och entusiastiska barn
och ledare. Lägret kändes verkligen unikt, dels för att vi spelade
på 15 banor på tre olika underlag,
men också pga den stora spridningen i åldrar och spelstandard.
Det blev ca 4-5 timmars tennisträning per dag, fys, aktiviteter och
bad för de som ville på onsdagen.
SEB OPEN

Nu ser vi fram emot vår sommartävling SEB Karlskrona Open
vecka 30, som innehåller närmare
30 olika klasser. Nyhet för i år är
att vi kommer att ha en sommartour herrar elit på gräs. Ett spännande evenemang som genomförs i sprintformat. Hoppas att
många KTK-spelare tar chansen
att vara med i lämpliga klasser och
att många medlemmar kommer ut
och tittar på elitklasserna som anordnas både på grus och gräs.
Inför höstens tennisskola vädjar vi till de som ännu inte anmält
om de ska vara med eller inte att
göra detta snarast. Anmälan görs

Daniel Brodén. Foto: Amefoto.se

till via mail till tennisskolan@
karlskronatk.com, dit även nyanmälningar välkomnas. Vi har även
platser kvar till sommarkurs 2,
som går vecka 32.
Vi vill även att alla tävlingsjuniorer mailar in sina skolscheman (sluttider) så fort ni vet
dem. Detta för att vi ska kunna
göra träningsschemat klart i tid.
SPELA TENNIS

Höstterminen i tennisskolan startar
lite tidigare i år, redan lördag 30 augusti drar vi igång. Detta för att vi

tyvärr blir tvungna att ta en veckas
uppehåll i höst pga mässa i hallen.
Hoppas alla har en bra sommar
och att ni spelar mycket tennis i
sommar på alla våra banor som
står till förfogande – som vanligt
gratis spela på obokade tider för

juniorer som är medlemmar. Bokar ni tid betalar ni endast halva
medlemspriset (gäller även vid
spel med förälder).

Sommarhälsningar
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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