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En sommar med fart!

F

ör mig känns det som om sommaren flugit
ni återkopplar med feed back till oss kring arbemig förbi och det är kanske inte så konstigt
tet. Jag vill understryka att utveckling av anläggeftersom vädret gett förutsättning att hitta på utningen inte ska belasta medlemsavgifter utan fiomhusaktiviteter varje dag.
nansieras med andra medel.
Jag började min semester med att åka till
Efter många års slit är det nu dags för KTK
Berlin med familjen och ett 45-tal KTK:are. Peratt göra inomhusdebut i högsta serien! Det är
sonligen var mina förextra kul att detväntningar höga efter
ta kommer att göras
att ha lyssnat på många
med en massa ”gamhistorier från utbytet
la” KTK:are i laget.
med vår vänklubb. Jag
Jag vet att laget komkan konstatera att mina
mer ha träningsläger
förväntningar infriades,
i hallen den 18-19
vi blev mycket generöst
oktober så ta chanvälkomnade och omsen att kolla in forhändertagna under damen på ett av våra regarna tre. Själva hjärpresentationslag. Jag
tat i utbytet är verkligen
hoppas och se många
vänskap och tennis, vilav er ute i hallen unket inte minst syntes
der seriematcherna
bland deltagarnas ålnär vi hejar fram ladersspridning, alla praget till nya stordåd.
tade med alla och alla
Jag vill passa på
spelade tennis med alla.
att slå ett slag för vår
Precis som det ska vara!
tennisshop. KTK driNästa år är det vår
ver shopen i syfte att
tur och vara värdar och
ge medlemmar och
jag hoppas att många av
gäster ett brett utbyte
er tar tillfället i akt att
och hög servicegrad.
vara med, ni kommer
Fråga gärna persoKTK:s ordförande Henrik Johnson. Foto: Amefoto.se nalen i receptionen
inte ångra er!
Under
sommaren
eller våra tränare vad
spelades det tennis som
som passar just dig
aldrig förr på klubben och SEB tävlingarna gick
bäst. Vi tar gärna emot synpunkter på vad ni
till historien som Sverige första sommar TOUR
skulle vilja se i shopen, den är till för er.
på gräs (åtminstone i modern tid).
Nu är sommaren slut och hösten har börLite längre fram i tidningen kan ni läsa om
jat smyga sig på, det känns inte minst i vinden.
hur vi ligger till med vårt första större projekt i
Snart är det dags att ta upp båten men framför
att utveckla vår anläggning. Just i dagarna har vi
allt är det dags att flytta inomhus och spela tenlämnat in bygglov för Paddle- och Hard Court
nis. Det ska bli skönt att slippa kastvindarna
banor helt överensstämmande med den tre års
som förstör mina uppkast……….
plan som beslutade vid årsmötet 2012/2013. Jag
Vi ses i hallen
hoppas ni alla tar del av informationen och att
Henrik Johnson
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KLUBBCHEFENS SIDA

Härliga hösten är kommen
N

u lägger vi ännu en sommar till KTK:s geelitherrarnas spel även 2015.
digna historiearkiv. Förutom alla ”ordinarie”
Några andra karlskronaspelare som också
aktiviteter och tävlingar, t.ex. Karlskrona Futuär fina förebilder för våra juniorer är de spelares, Intersport Cup, Rosenholmslägret,
re som ingår i klubbens A-lag, som för första
sommarkurserna, Berlinutbytet, SEB
gången någonsin spelar i div. I inomhus. LaKarlskrona Open, KM och Karlsgets sammansättning kommer att vara en
krona International Senior Tropöverraskning för många och även upphy, så anordnade vi i år även den
lägget kommer att vara nytt. Mer om
första officiella sommartouren på
detta på sidan 5, men glöm inte att
gräs någonsin. Om vår historiska
boka in den 26 november samt 6-7 degrästävling kan ni läsa på sidorna
cember för hemmamatcherna innan ni
8-9, men jag vill ändå nämna här hur
bläddrar vidare.
extra roligt det var att se f.d. karlskroVår
verksamhetsplan
naspelaren Claes Lindholm stå som
jobbar vi vidare med ensegrare och hålla ett fint tacktal till
ligt årsmötesbeslutet 2013
sin juniortränare Daniel Brodén
och där är det stora saker
och till KTK – ”klubben i mitt
på gång. Läs mer på sidan 6
hjärta” som han uttryckte det.
angående utveckling av anClaes är en bra förebild både på
läggningen. Samtidigt har
och utanför banan och hanterar
det bildats ett ungdomsråd
olika situationer som uppkomdär Linnea Berglind är ordmer under en match på ett föförande. Ungdomsrådet har
Sophie Lindvall. Foto: Amefoto.se
redömligt sätt. Det var en fröjd
i uppgift att jobba för ungatt få se honom spela. Vi kan bara
domarnas röst i klubben och
hoppas att vår huvudsponsor SEB fortsätter gräslägga fram förslag och idéer till ungdomskomsatsningen och att våra medlemmar och juniorer
mittén och styrelsen. Ungdomsrådet har också
får möjligheten att njuta av Claes och de andra
möjlighet att skapa egna aktiviteter och påverka

hur anläggningen ska se ut och användas. Vill
du vara med i ungdomsrådet så kontaktar du
Linnea på 070-922 59 55.
Under slutet av året ska vi också synliggöra och jobba med klubbens värdegrundsord som är samhörighet/klubbkänsla, trygghet
och utveckling. Målet är givetvis att alla medlemmar ska känna sig stolta över att tillhöra
KTK, man ska känna sig välkommen in i klubben och se fram emot de sociala aktiviteterna
där man känner sig trygg. Medlemmar känner
också trygghet i att klubben och styrelsen arbetar för verksamhetens bästa och ser till alla delar
och spelare – oavsett spelstyrka, ålder, kön, osv.
Medlemmar och personal ska också känna att
det finns ett driv för utveckling och att klubben
ständigt rör sig framåt och jobbar för förbättring på alla nivåer. Så hur ser det ut idag? Vart
vill vi? Hur kommer vi dit/hur jobbar vi vidare?
Hur kan vi förstärka och fördjupa dessa tre områden? Hör gärna av dig med synpunkter och
kommentarer till undertecknad.
Jag ser fram emot en härlig höst i många
brokiga färger!

Hälsningar
Sophie Lindvall

Wogén klubbmästare på grus
Gustav Wogén, Sophie Lindvall, Birk
Arwedahl, Fredrik Persson, Patrik
Kopecky, Monika Alriksson, Viktor
och Jan Andersson kan alla titulera
sig klubbmästare i Karlskrona Tennisklubb för 2014.

G

ustav Wogén tog hem titeln i herrsingeln
efter tufft motstånd av Viktor Andersson i
semifinalen, där Andersson tvingade fram ett avgörande matchtiebreak. Wogén drog till slut det
längsta strået genom 10-8 i tiebreaket. Lika tufft
blev det i den andra semifinalen, som stod mellan Albin Ekenros och Fredrik Persson. Persson
tog sig vidare till final genom 14-12 i det avgörande matchtiebreaket, en final som han senare
fick se sig besegrad i av Wogén som tog hem titeln med 6-2 6-1.
SOPHIE FÖRSVARADE SIN TITEL

Sophie Lindvall försvarade fjolårets titel i damsingel genom vinst i finalen över Tilda Loudd
med 6-4 6-3. Monika Alriksson knep tredjeplatsen genom 7-6 6-4 över Anette Birgerson.
I PS10 segrade Birk Arwedahl som vann alla
sina poolmatcher, Adrian Iggstedt blev tvåa och
Gustav Johnsson trea.
I herrdubbeln fick Persson revansch på Wogén då Persson i par med Patrik Kopecky tog
hem segern efter 6-4 6-1 över Wogén och Fabian Howding.

Gustav Wogén. Foto: Amefoto.se

I damdubbel blev det seger till Lindvall och
Monika Alriksson som finalbesegrade Åsa Brodén och Anette Birgerson med 6-0 6-2.
I den avgörande klassen, generationsdubbel, tog Viktor Andersson hem en välförtjänst

klubbmästartitel i par med sin far, Jan Andersson. Tilda Loudd och Mattias Lundgren kom
tvåa och Sophie Lindvall och Anders Alriksson
kom trea.

Sophie Lindvall

Henrik Jonsson och Stefan Lang.

Hjärtligt Berlinutbyte
I början av juli åkte
hela 47 entusiastiska
KTK-medlemmar till vår
vänklubb TC Grünweiss
Nikolassee i Berlin.

till klubben och blev hjärtligt välkomnade av tyskarna med Klaus
Scheer i spetsen. Klaus hade lagt
ner ett stort jobb för att vi skulle
få en trivsam vistelse. Efter att ha
blivit inkvarterade hos våra värdfamiljer var bjöds vi på en trevlig
grillafton.

ett mycket festligt inslag där man
med hjälp av servemätare skulle
serva i en viss hastighet. Man fick
själv säga hur hårt man skulle serva och sedan fick man tre försök
att komma så nära den hastigheten
man angivit.

T

FESTLIG TENNISTÄVLING

På lördagskvällen var det åter dags
för god mat i trevligt sällskap. Ordföranden i de båda klubbarna, Stefan Lang och Henrik Jonsson höll
uppskattade tal.. Kvällen avslutades med en otrolig match i att
skratta längst mellan Sofie ”Puff ”
Borg och en av berlinarnas största
eldsjälar Rolf ”The laughing machine” Koch.
Söndag förmiddag ägnades
åt en guidad tur i Potsdam för de
som ville. För övriga var det fri tid

idig fredagmorgon 17 juli samlades 47 entusiastiska KTKmedlemmar för avfärd till vår vänklubb vänklubb TC Grünweiss Nikolassee i Berlin. Det komiska var
att berlinarnas karlskrona-ansvarige
Darlene Pohl också infann sig denna
morgon – för att vinka av oss! Hon
hade nämligen hyrt en stuga i Karlskrona och befann sig på vår hemmaplan medan vi åkte till hennes…
Framåt kvällskvisten anlände vi

På lördagen var det tennistävling i form av lagspel. Harry Heidecke och Alexandra Eckhoff hade
med taktisk indelning satt ihop lagen med två herrar och två damer
i varje lag. Alla spelare fick spela
två mixedmatcher och en dubbelmatch var. Laget fick ett poäng för
varje vinst.
När alla matcher var genomförda hade fyra lag lika många segrar
i toppen. Vinnaren utsågs genom

ROLIG SKRATTÄVLING
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med tennis för de som ville. Därefter tog vi farväl och körde mot
Rostock och båten hemåt. Trots att
Mats ”Rosenbom” Thorell lyckades
med bedriften att få bensinstopp
på autobahn, tre mil från närmaste
bensinmach, hann alla med båten
och kom trötta, men nöjda hem
runt midnatt.
TACK TILL ALLA

Jag vill rikta ett jättestort tack till
våra gästvänliga tyska vänner som
tog väl hand om oss.
Nästa år kommer de till oss och
jag hoppas att så många KTK-are
deltar och hjälper till att göra utbytet till en trevlig tillställning för
båda klubbarna och dess medlemmar.

Daniel Brodén

FÖRDEL 3.2014

Herrlaget laddar för debut

– flera spelare gör comeback inomhus
Första helgen i november
skrivs det historia i Karlskrona Tennisklubb då
herrlaget spelar sin första
match i div. 1 inomhus för
första gången någonsin.

E

ftersom Gustav Hansson och
Dennis Merdan går på college
i USA, Morgan Johansson flyttat
till Stockholm och Marcus Månsson gått till annan klubb har laget
tappat fyra mycket bra tennisspelare och klubben har fått hitta andra
lösningar. Efter intensivt arbete kan
vi nu presentera vår div.-1-trupp.
KLUBBHJÄRTAT SLÅR STARKT

Vi är mycket glada och stolta att
kunna meddela att KTK-fostrade
Erik Friberg, Jonas Lindvall och
Staffan Eklund kommer att göra
comeback för att hjälpa laget att
klara ett nytt kontrakt. När frågan ställdes behövdes det inte ens
en övertalning från någon av dem
utan alla såg det som en utmaning
och en självklarhet att ställa upp för
klubben. Det kallas klubbhjärta!
Erik och Jonas var tidigare två
av klubbens bästa spelare, båda
med flera framskjutna resultat i
sommar- och vintertourer och
mångårigt collegespel i USA som
meriter. Även Staffan Eklund var
och är en duktig spelare och som
förra året spelade seriespel för Helsingborgs TK.
Vi kommer även att få hjälp av
Mikael Sandströms gamle vapendragare Roberth Syrèn från Söndrum. Roberth var bland topp 10 i
Sverige i sin ålder under juniorti-

Fr.v. Jonas Lindvall, Sofia Hallström, Erika Otero och Erik Friberg. Fyra elitspelare i KTK som hade sina bästa år
under perioden 1990-2005.

den. Mikael och Roberth var ett
mycket bra dubbelpar under juniortiden och har bl.a. varit i kvartsfinal i JSM. Roberth tränar nu för
fullt för en comeback efter några
års uppehåll från tennisen. Karlskrona Tennisklubb hälsar Roberth
välkommen!
HÄRLIG UTMANING

Mikael Sandström och Sebastian Vainikka är kvar från fjolårets trupp och tränar för fullt för
att komma i form lagom till div1-starten. I truppen kommer våra
bästa juniorer också ingå och kanske det kan bli aktuellt med inhopp
från någon av våra rutinerade veteraner. Ett träningsläger kommer

att hållas ute på Rosenholm 18-19
oktober där laget kommer att genomföra flera träningspass och
svetsa samman laget inför premiärhelgen två veckor senare.
Div. 1 håller väldigt hög klass och
det kommer bli en härlig utmaning
att klara ett nytt kontrakt. Vi kommer göra vårt yttersta för att lyckas
och vi kommer aldrig att ge oss.
Boka in redan nu onsdagen
26/11 (Växjö hemma) och helgen
6-7/12 (Ystad och Höllviken hemma) i din kalender, då hoppas vi att
alla kommer och stöttar laget och
gör detta till en tennisfest!

Mikael Sandström
(med viss hjälp av Daniel)
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HELA SPELSCHEMAT:
1/11 Allmänna TK Lund – Karlskrona TK
2/11 Helsingborgs TK – Karlskrona TK
Spelplats Helsingborg
8/11 Karlskrona TK – Lerums TK
9/11 Karlskrona – Ullevi
Spelplats Växjö
26/11 Karlskrona TK – Växjö
Spelats Karlskrona
6/12 Karlskrona – Ystad
7/12 Karlskrona – Höllviken
Spelpats Karlskrona
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Spännande förändringar
På årsmötet 2013 tog vi
ett gemensamt beslut om
att utveckla vår anläggning med bland annat två
hardcourtbanor och två
paddelbanor.

D

etaljerna kring detta beslut jobbades fram under 2012 genom
fyra stycken medlemsmöten. Styrelsen har nu glädjen att meddela att
planerna är framme vid en bygglovsansökan och förhoppningen är att
sätta spaden i marken till våren.
SKISSER OCH RITNINGAR

Arkitekt Peter Nordström har
ställt upp helt ideellt med ofantliga mängder tid och engagemang

för att ta fram skisser och ritningar enligt medlemsförslaget, resultatet ser ni nedan. Det kommer
att byggas två hardcourtbanor på
och bredvid den befintliga plankytan, observera dock att planket
och möjligheten till att spela där
kommer att finnas kvar. Däremot
så kommer det finnas en möjlighet att sätta upp ett nät och spela
på en full hardcourtbana om behovet skulle finnas. Den andra
hardcourtbanan kommer inte att
vara bokningsbar genom receptionen utan öppen och tillgänglig för spontanspel för både medlemmar och allmänheten helt utan
kostnad. Bokning kommer istället att ske enligt golfens ”lägg en
boll i rännan” och vänta på din
tur, om det skulle vara kö. Medan
man väntar finns planket tillgängligt. Hardcourtytan är tänkt som

en aktivitetsyta och samlingsplats
där man kan ”hänga” likt kommunens gamla asfaltbanor i bostadsområdena.

ler snöar. Sporten är väldigt social
då man främst spelar dubbel och
den påminner av en blandning
mellan tennis och squash.

HARDCOURT- OCH PADDELBANOR

FINANSIIERING AV PROJEKTET

Bredvid hardcourtbanorna (mellan nuvarande stora parkering och
vår centercourt) kommer det att
beredas yta för fyra stycken paddelbanor. Två stycken kommer att
byggas initialt för att sedan kunna
utökas till fyra om investeringen
visar sig vara uppskattad av medlemmar och kommuninvånare.
Paddeltennis växer så det knakar
både i Sverige och i världen och
anledningen är att det är en sport
med låg inkörsport till att kunna
börja spela, det går enkelt att mixa
både vuxna och barn tillsammans
samt att säsongen kan sträcka sig
året runt så länge det inte fryser el-
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Ekonomiskt är inriktningen att
projektet ska finansieras genom
bidrag, sponsorsamarbeten med
entreprenörer och ideella krafter.
Projektet kommer därför inte att ta
medel ifrån övriga verksamheten.
I hallen finns en skiss över byggplanerna samt information kring
projektet. Tveka inte att ställa frågor
eller ge förslag genom vår förslagslåda som hänger bredvid anslagstavlan på nedre plan. Era synpunkter och önskemål är viktiga och vi
ser fram emot att göra verklighet av
vår gemensamma plan.

Styrelsen
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Sju KTK-spelare i Junior-SM
Junior-SM ute gick i år av
stapeln i Lund för 12- och
16-åringar och i Norrköping för 14- och 18-åringar och KTK hade totalt sju
deltagare.

C

helsea Unger vann sin första
match i kvaltävlingen genom
att besegra Alexandra Persson, TK
Saab. Chelsea kämpade frenetiskt
och sprang som en gasell och var
verkligen bäst när det gällde. Efter
ett jämnt förstaset gjordes processen
kort i andra. I kvalfinalen fick hon
dock stryka på foten mot seedade
Ebba Holmberg, SALK.
Hermon Mikael var direkt i huvudtävlingen och mötte fint spelande Victoria Saldh, GLTK.
Hermon startade inte på topp
och förlorade första set, men kom
igen mycket starkt och vann andra
med hela 6-1. I avgörande stod det
och vägde, men tyvärr blev det förlust med 6-4.
Hermon spelade även dubbel
tillsammans med Margareta Chadrina från Järfälla. Tyvärr hade de
oturen att möta de seedade Linnea
Björk och Hanna Wikberg redan i
första matchen. Första set förlorades klart, men tjejerna höll humöret bra och lyckades pressa Linnea
och Hanna i andra set, men knapp
förlust med 4-6.
FYRA KTK-SPELARE I POJKAR 14

Albin Ekenros gjorde en fantastiskt bra kvaltävling och mer eller mindre utklassade alla sina tre
motståndare. Framförallt i kvalfinalen mot Simon Fahlström,
Kungsbacka, spelade Albin drömtennis; säkert, smart och med väl
avvägda kontringar lyckades han
med i princip allt på banan. I huvudtävlingen ställdes sedan Albin
mot hårdslående Ludvig Nilsson,

Hermon Mikael och Chelsea Unger.

Oliver Johansson Bergqvist.

Albin Ekenros.

Simon Birgersson.

Helsingborg, som gjorde sitt livs
match. Något oturligt för Albin
spelades dessutom matchen inne
på grund av regn. Albin stred tappert, men fick ge sig i två raka set.
Simon Birgersson vann sin första kvalmatch efter knockout-tennis mot Erik Ravegård, Påvelund.
I andra stötte han på Tom Knobe,
Fair Play och fick tyvärr stryk efter
två mycket jämna set som kunde
gått hur som helst.
Vår tredje kvalspelare, Emil
Quist, fick möta Linköpings duktige Eric van Nunen och trots idogt
kämpande vägde han lite för lätt
och åkte på pisk.
Viktor Andersson var direktkvalificerad och mötte en mycket
bollsäker och taktisk spelare vid

namn Filip von Friesendorff, Faluns TK. Första set kom att bli ett
av turneringens längsta. Viktor
slog och slog, men allt kom tillbaka, ibland i form av lösa pastejer,
ibland som väl avvägda kontringar.
Till slut blev det 7-6 till motståndaren och trots att Viktor fortsatte kämpa som en blådåre, rann det
iväg till 6-1 i von Friesendorffs favör.
Både Viktor och Albin lirade
också dubbel, tillsammans med
Theo Lindahl, Växjö, respektive
Johan Falck, Vä. Albin och Johan
vann sin första match och pressade sedan seedade Oliver Sandgren/
Erik Larsson till två tuffa set. Viktor och Theo tog sig ända fram till
åttondelsfinal, där de var ytterst

nära att vinna andra set mot finalisterna Kasper Qvarfordt/Jesper
Klöv Nilsson.
OLIVER I POJKAR-12-KLASSEN

Här representerades vi av blott
10-årige Oliver Johansson Bergqvist. Oliver spelade en, för sin ålder, mycket mogen tennis och höll
fint fokus. Detta resulterade i seger över Oliwer Mattar med 6-1
6-1. Starkt av Oliver att hålla nivån uppe hela matchen. Även i andra matchen spelade Oliver bra
och kämpade föredömligt mot den
ett år äldre och seedade motståndaren, Albin Olsson från Kumla,
som till slut visade sig var aningen för tuff.

Daniel Brodén

Lilo_NIGK.indd 1
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Allgurin och Öhrvall vann

Fr. v. Magnus Öhrvall och Daniel Hammarstedt, HS Elit.

Fr. v. Emma Radetinac, Matilda Perslöf, Elise Brodén och Vanja Cado, flickdubbel 12.
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SEB Karlskrona Open
I fjol fick han finna sig i att stå i skuggan av Gustav
Hansson, men i år klev Magnus Öhrvall, chefstränare
i Näsbyparks TK, fram och vann den finalmatch han
förlorade 2013.

S

ista matchen, mot hans egen
adept - Daniel Hammarstedt,
blev den enklaste: 6-0 6-1. Vinsten
i SEB Karlskrona Open Sommartouren 2014 var det här året lika
kassaskåpssäker för Magnus Öhrvall
som de bankfack huvudsponsorn till
tävlingen tillhandahåller.
Minst lika imponerande som
Magnus Önrvalls seger (en setförlust under hela turneringen - mot
hårdservande Daniel Svensson,
Växjö TS) var Ellen Allgurins prestation i damklassen.
SKADEDRABBAD ELLEN

Den av skador otursförföljde Ellen
Allgurin var totalt överlägsen allt
motstånd och hon tappade bara
några få strögame på sin vandring
fram till finalvinsten mot Viktoria
Björk, Ready Play Tennis Club. Finalsiffrorna blev 6-1 6-2.
Sommartouren på grus såg fyra
deltagare från Karlskrona TK: Sophie Lindvall och Hermon Mikael
i damklassen - Mikael Sandström
och Dennis Merdan i herrklassen.
Sophie Lindvall föll i kvalet mot
Josefine Haldén, Båstad TS, men
stod upp väl mot sin motståndare. Detsamma gjorde Hermon Mikael i sin match i den första omgången mot Olivia Larsson, Ystads
TK. Matchen stod och vägde vid
ställningen 5-5, men då visade
Olivia Larsson upp sitt allra
bästa spel och vann resterande
game i matchen.
DENNIS NÄRA FINAL

På herrsidan hade Dennis Merdan
finalplatsen i sin hand vid flera
tillfällen i mastodontmatchen på
bana 1 mot Daniel Hammarstedt,
Näsbyparks TK. 6-2 i första set och
4-1-ledning i det andra skapade
förutsättningar för en liknande final som ifjol, Magnus Örvall mot
en hemmaspelare. Men Daniel
Hammarstedt lyckades vrida sig ur
Dennis Merdans grepp. Han lyckades vinna setet med 7-5 och historien upprepade sig i det avgörande setet.
En betryggande ledning för
Dennis Merdan förvandlades i ett
hav bollar strax utanför linjerna
Bilden till vänster, fr. v. Oliver
Johansson Bergqvist och Tobias
Wallin, final P10.

och allvarliga krampkänningar till
förlust: 4-6.
TRIST SORTI FÖR SANDSTRÖM

Mikael Sandström imponerade
stort, då han slog Axel Holm, Båstad/Göta TS, i första matchen. 6-1
6-2 skrevs vinstsiffrorna till - ett
resultat som födde förhoppningar
om en fin tävling för hemmaspelaren. Förhoppningar som grusades dagen efter mot Daniel Hammarstedt. Plågad av en axelskada
försökte Mikael Sandström få liv i
matchen, men smärtorna tog överhanden och efter första set var det
slutspelat. En trist sorti för Mikael Sandström som hade sett fram
emot den här turneringen och som
på grund av skadan tvingades kasta in handduken även i den efterföljande turneringen på gräs inom
ramen för Sommartouren.
CADO VANN FLICKOR 10-KLASSEN

I övrigt bjöd SEB Karlskrona Open
2014 på flera fina insatser av Karlskrona TK:s spelare:
Vanja Cado vann den yngsta
klassen för flickor, F 10, efter finalvinst mot klubbkompisen Elise
Brodén. Flickdubbel 12 vanns av
Emma Radetinac/Matilda Perslöf.
Flickdubbel 16 plockades hem av
Chelsea Unger/Hermon Mikael.
Viktor Andersson och Simon Birgersson knep segern i pojkdubbel
14 och ytterligare slutsegrare var
följande spelare från Karlskrona
Tennisklubb:
Monika Alriksson (damsingel
motion), Sophie Lindvall tillsammans med "utflyttade" före detta
klubbkompisen Sofie Borg (numera representerande TSK Malmen).
Monika Alriksson/Anette Birgersson (damdubbel motion). Mattias
Lundgren vann herrsingel 35 och
Patrik Kopecky segrade i herrsingel motion. I herrdubbel motion
gick segern till Göran Håkansson/
Patrik Kopecky.
Om mindre än ett år är det
dags för nya slutsegrare i SEB
Karlskrona Open – det är kassaskåpssäkert...

Fr. v. Viktoria Björk och Ellen Allgurin, DS Elit.

Fredrik Persson
Fr. v. Simon Fellman
och Din Radetinac,
final P12.
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SEB KARLSKRONA OPEN 2014 SOMMARTOUREN GRÄS - "ITF-TOURENS CHARM"
-

Den förlorade sonen skrev

Fr.v.: Tävlingsledare Daniel Brodén, SEB representant Per-Anders Lindeborg, Claes Lindholm, Axel Fries, Michael Henriksson, Valdemar Holm, Axel Holm, Marcus Vidgren.

Solen smekte det gröna gräset till en skimrande färg. De
kritade linjerna låg som vackra ramar kring de ytor, där
de 16 deltagarna blev historiska som de första spelarna
som medverkat i tävlingsmatcher på gräs i Sverige.

S

EB Karlskrona Open Sommartouren på landets enda klubbägda gräsbanor hade sett dagens
ljus och när den sista speldagen var
avklarad med de sista andetagen

av juli-månad, blev slutvinjetten
lika gudomlig som de matcher som
spelats under tävlingens tre dagar.
Uppradade tillsammans med
Karlskrona TK:s vice ordförande

Per-Anders Lindeborg och tävlingsledaren Daniel Brodén stod
de sex finalisterna med blomsterkvastar och prischeckar i sina händer. När den förre detta Karlskrona
TK-spelaren Claes Lindholm (numera Danderyds TK) klev fram
och tog emot segerchecken smattrade applåderna i den varma eftermiddagssolen.
ÖVERLÄGSEN KONKURRENTERNA

Claes Lindholm var överlägsen

sina konkurrenter i den här turneringen. Han gick igenom sitt poolspel med fem raka vinster och endast två setförluster. I slutspelet
tog han fem nya skalper och släppte bara ifrån sig ett set. Claes Lindholm var under många år Karlskrona TK:s stora affischnamn.
Under ledning av sin tränare Daniel Brodén utvecklade Lindholm
ett spel som gjorde honom framgångsrik på tennisbanan. Efter sin
tid i Karlskrona hamnade Claes

karlskrona
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tennishistoria

Lindholm så småningom i huvudstaden och här har han fortsatt att
spela tennis på hög nivå.
Ifjol var han ett avgörande
matchtiebreak från att besegra
Karlskrona TK:s Gustav Hansson
i finalen i lag-SM (Karlskrona TK
vann över Danderyds TK i finalen) och när han nu återvände till
sin barndomsstad så var det med
ett spel som var av yppersta klass.
Axel Fries, lovande spelare från
Näsbyparks TK, imponerade ock-

så och förlorade bara en av sina
matcher i turneringen (den avslutande drabbningen mot slutsegraren Claes Lindholm).
UNDERLAGET VAR SUPER

Som helhet var alla deltagare och
coacher riktigt nöjda med turneringen. Underlaget var, enligt spelarna, av yppersta klass och tävlingsupplägget med tre pooler
och bäst av tre matchtiebreak var
mycket uppskattat.

SLUTRESULTAT I SLUTSPELSPOOLEN:
1. Claes Lindholm, Danderyds TK, 5-0 i matcher
2. Axel Fries, Näsbyparks TK, 4-1 i matcher
3. Michael Henriksson, Varbergs TK, 3-2 i matcher
4. Valdemar Holm, Fair Play TK, 2-3 i matcher
5. Axel Holm, Båstad TS, 1-4 i matcher
6. Marcus Vidgren, Trollbäckens TK, 0-5 i matcher

Karlskrona TK skulle ha representerats av Dennis Merdan
och Mikael Sandström, men bägge spelarna skadade sig i den grusturnering som föregick grästävlingen.
Ersättare från Karlskrona TK
blev Daniel Brodén och Fredrik
Persson, där den förstnämnde visade upp ett bra spel som höll
på att ge honom en plats i finalspelet. Två segrar och en direkt avgörande match mot Axel Holm om

Asfalt och Betong AB
010 - 448 67 00
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en plats bland de sex finalisterna
blev resultatet av Daniel Brodéns
framfart på gräset. Mycket imponerande.
Det var många som var belåtna
med denna historiska första grästävling på elitnivå och redan nu
pågår diskussioner om att begåva
sommaren 2015 med en ny grästurnering. Tennisspelare runt om
i tennis-Sverige längtar redan.

Fredrik Persson
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Lindeborg tog ny vinst
– i Karlskrona International Senior Trophy
Fjärde upplagan av
Karlskrona International
Senior Trophy är färdigspelad och KTK fick med
sig en klassvinst genom
Per-Anders Lindeborgs
seger i MS55.

D

et blev fem dagar fyllda med
högklassig, internationell veterantennis, sociala tillställningar och
härlig stämning mellan banorna.
Det var som sagt Per-Anders
Lindeborg som lyckades få med
sig en klassvinst till hemmaklubben KTK och 80 världsrankingpoäng till sig själv. Lindeborg var
förstaseedad i MS55 och lyckades
hålla sin ranking genom att ta sig
segrande ur poolspelet mot Anders Johansson och Bengt Gejrot
innan han finalslog Bert Chyssler
med 6-2 6-3.
Klubbkompisen Stefan Bengtsson var ytterst nära att följa i samma spår som Lindeborg, fast i
MS50, där Bengtsson gick fram
till final mot Växjös Anders Fransson. Dessa två fysikfenomen gjorde ingen i publiken besviken, då
de slet varandra mellan banans
alla hörn i 3 timmar och 45 minuter innan Fransson till slut lyckades knyta ihop segern med 6-2 4-6
6-4. En fantastisk match som verkligen underhöll publiken.
FREDRIK ÖVERRASKADE

Tysken Jens Ole Weinhold blev
tog hem MS40-klassen efter att ha

Stefan Bngtsson och Per-Anders Lindeborg.

gått obesegrad genom poolspelet. I
MS45 vann Ja Hedman som även
han gick obesegrad igenom sina
fyra gruppspelsmatcher. I MS45
skrällde hemmaspelaren Fredrik
Persson då han besegrade förstaseedade Kent Olsson med 6-3 4-6
7-5. Olsson blev till slut tvåa i klassen. I MD45 segrade Hedman/
Olsson.
I MS60 var Sven Andrén ohotad
då han tappad endast fem game på
fyra matcher. I MS65 vann Robert
Stig efter en tuff tresetare mot PerThomas Wall: 6-7(5) 7-5 6-4. Stig

tog även hem MD55 i par med Per
Reinholtz där de finalbesegrade
karlskronaparet Christer Andersson och Mats Thorell i två raka set.
I MS70 vann Rolf Westman som
två veckor tidigare blivit svensk
mästare. Westman slog Anders
Sjöblom i finalen med 3-6 6-3 6-4.
HEMMASPELARE TVÅA I WS55

I WS40 finalbesegrade tyska Nicole Seliger Tatjana Stukova ifrån
Litauen i två raka set. Tillsammans vann de sedan WD40 genom
finalvinst mot Monika Alriksson

och Kristina Stig.
I WS45-finalen besegrade Cecilia Persson Eva Fridlund i två
raka set. I WS55 vad det flerfaldiga
svenska mästaren Ann-Christine
Medhammar som stod som slutsegrarinna. Hemmaspelaren Monika Alriksson kom tvåa. I XD40
(mixed-dubbel) segrade tyska Seliger och svenske Christian Krueger. I finalen besegrade de litauiskan Stukova och svenske Fredrik
Persson.

Sophie Lindvall

J
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Jag besökte Karlskrona och deltog i den enda internationella seniortävlingen i Sverige. Per Anders Lindeborg
och hela familjen Alriksson - tävlingens allt-i-allon - såg
till att allt var perfekt. Per Anders, som delat ut mängder
med reklam för turneringen när han själv tävlat runt om i
världen, hade skrapat ihop ett kvalitativt men kanske lite
tunt startfält. Tennisbanorna var av bästa sort och den
som ville kunde även testa de fina gräsbanorna.
Det var många spännande och fina matcher. Det är
svårt att glömma Robert Stig och Peter-Thomas Walls tre
timmars match i HS65-klassen där båda var vinnare ända
till sista bollen. Robert vann med 6-4 i tredje.
Arrangemanget var av högsta klass. Tävlingsledningen med Bernt Primer gjorde allt perfekt. Vad sägs
om ett kräftparty med Janssons Frestelse, köttbullar,
paj, drycker, mm? Dessutom var det grillparty en kväll.
Fantastiskt trevligt var givetvis omdömet från alla.
När man inte var på tennisbanan utforskade man
stadskärnan med världsarvet. På Trossö finns en stor
del av miljöerna som ingår i världsarvet. Vi började på
Stortorget med de imponerande kyrkorna och promenerade vidare till Björkholmen där varvsarbetarna tidigare
bodde i enkla stugor. Sedan gick vi längs varvet och
örlogshamnen för att avsluta på Stumholmen där det nu
är en enastående stadsmiljö.
Ett gott råd: Åk till Karlskrona och ställ upp i nästa års
Karlskrona International Senior Trophy och upplev en
fantastisk och annorlunda stad.
Hälsningar Rolf Westman

JSM

30
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NOTERAT

VIKTOR VANN I GUL KRONPRINSEN SPRINT OPEN I MALMÖ

I FS10 vann Vanja Cado, KTK, sin pool utan förlust.
Väl i slutspelet blev det vinst mot Samantha Afia
S Khan med 7-1 7-4 men i kvartsfinalen tog det
sedan stopp mot Ella Virdarson ifrån IS Göta efter
3-7 7-4 6-8.
I PS10 spelade Oliver Johansson-Bergqvist,
KTK, med bra resultat. Det blev 3-0 i poolmatcherna och därefter gick Oliver ända fram till semifinal
i slutspelet innan det tog stopp mot Kronprinsens
Sebastian Chirica Elleby med 4-7 7-2 3-7.
I PS14 ställde Viktor Andersson, KTK, upp och
det blev även för Viktor vinster i samtliga poolmatcher. I slutspelet blev det fyra segrar till, varav
finalen spelades mot Gabriel Tell ifrån Svedala.
Där blev det vinst till Viktor med klara 7-3 7-1.
Viktor Andersson (t.v.) och Gabriel Tell.

CADO VANN I MÖLNDAL

Vanja Cado, Karlskrona Tennisklubb, vann
sin klass Mölndals TK Grus Open. Vanja
ställde upp i två klasser (FS11 och FS9).
Vanja inledde turneringen med att vinna
första matchen i FS11. Andra och tredje
matchen blev för svåra trots att Vanja
hade 4-4 i andra och 5-5 i tredje matchen
mot mycket duktiga tjejer. Däremot gick
det mycket lättare dagen därpå då Vanja
spelade i sin egen åldersklass: FS9. Vanja
vann samtliga tre matcher utan setförlust
och bara två tappade game.

TILDA LOUDD I RM-FINAL

I slutet på augusti spelades tennis-RM för juniorer 12 och 14 år i
Smålandsstenar. Fem KTK-juniorer deltog. Resultatmässigt bäst gick det för
Tilda Loudd som gick till final i FS14 samt Albin Ekenros som vann sin kvalgrupp och tog sig ända fram till semifinal i PS14.
Tilda Loudd gick direkt in i huvudtävlingen i FS14. I första matchen besegrade Tilda Emma Nyqvist ifrån Tabergsdalens TK med 6-3 7-5. Även i andra
matchen blev det seger i två raka set, denna gång mot Evelina Titusson ifrån
Vetlanda TK som i sin tidigare match slagit ut klassens förstaseedade spelare.
I finalen ställdes Tilda mot andraseedade Albiona Dobraj ifrån Westerviks TK.
Albiona blev tyvärr för svår och Tilda förlorade i två raka set.
Emil Quist fick det tufft i sin första kvalmatch i PS14 där han stötte på Växjös
Fredrik Falkman och blev besegrad med de jämna siffrorna 4-6 3-6.
Viktor Andersson gick tack vare sin höga ranking direkt in i huvudtävlingen i PS14 men fick en duktig motståndare genom Hugo Regnér ifrån
Smålandsstenar. Hugo vann mot Viktor med 6-4 6-3 och gick därefter hela
vägen fram till final.
Simon Birgerson spelade bra i Småland och vann första matchen i kvalet
mot Hugo Ambjörn, Jönköpings TK, med 6-1 6-1 och därefter Carl Valfridsson,
även han Jönköpings TK, med 6-4 6-4. I kvalfinalen ställdes Simon mot klubbkompisen Albin Ekenros som var något för stark för dagen då Albin gick vidare
till huvudtävlingen genom vinst 6-1 5-7 6-3. Albin vann sina tidigare kvalmatcher mot Filip Darud, Jönköping, 6-1 6-0 och Per Åström, Tabergsdalens TK,
6-4 6-2. Väl i huvudtävlingen fortsatte Albin att spela bra tennis och besegrade
Dennis Smajic, Jönkpings TK, med 6-0 7-5 och även andraseedade Caesar
Friberg Jonsson, Vetlanda TK, med 6-3 6-3, innan det tog stopp i semifinalen
mot ovan nämnda Hugo Regnér med 2-6 1-6.
Simon Birgerson och Viktor Andersson ställde upp i PD14 och fick där ge
sig i en riktig nagelbitarmatch mot Allen Botic/Lucas Hultman ifrån Vetlanda.
Birgerson/Andersson förlorade till slut med 4-6 6-4 9-11.

Sophie Lindvall

DANMARK FUTURE

Gustav Hansson, KTK, är klar för första omgången i Danmark F1 Future
$10,000 efter att ha vunnit gårdagens kvalfinal mot chilenaren Felipe
Parada med 6-4 6-1.
I dagens match ställs han mot f.d.
klubbkompisen Marcus Månsson,
numera Ronneby TK, som också
kvalade in i huvudturneringen.
Gustav Hansson knep i veckan
ännu ett ATP-poäng då han slog
Marcus Månsson, Ronneby TK, i
första omgången av Danmarks F1
$10,000 future. Hansson vann med
6-4 6-4. I andra omgången ställdes
han mot sjätteseedade ukrainaren
Vladyslav Manafov som blev för svår.
Förlustsiffrorna blev 2-6 3-6.
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GUSTAV FICK GE UPP I DANMARK

Gustav Hansson, Karlskrona Tennisklubb, spelade i veckan Danmark F2
$10,000 Future där han kvalade in i huvudturneringen via vinster över Kalle
Averfalk (SWE): 6-1 1-0 ret, och Jonas Zacho Larsen (DEN): 6-3 6-0. I huvudtävlingen ställdes Gustav mot österrikaren Peter Goldsteiner men fick tyvärr
ge upp efter 2-6 1-4 i den tryckande värmen. Gustav ligger nu rankad som nr
1463:a i världen, hans högsta placering än så länge.

SET-OCH-HÖRT

Birk Arwedahl, 10 år, efter en månads uppehåll under sommaren ”Jag kommer
inte ihåg att tennis var såååå jobbigt!”
Fjortonåriga charmören Viktor Andersson svarar på tränaren Veronicas
fråga angående hur träningen timmen innan gick ”inte så bra... men det känns
mycket bättre nu när jag fick se dig!”
Under ett fyspass skriker chefstränare Daniel ”Alla killar ställer sig vid nätet NU!”
Alla killar rusar till nätet, alla utom Alexander Leijonhielm som lugnt står
kvar bland tjejerna och lyssnar efter vidare instruktioner.
Daniel: ”Alex, du är också kille...”
Alex: ”Just det, det är jag!”
Daniel: ”Sorry om jag inte berättade det.”
Alex: ”Det gör inget Daniel.”
Under ett träningspass på centrecourten i sommar, fällde Gustav Johnsson,
6 år, förskräckt en kommentar:
”EN MÖRDARSNIGEL! HAN HAR INTE BOKAT BANAN!!!”
På Ready Play träffen i Växjö:
Efter att ha väntat någon minut på att någon ska öppna den låsta entrédörren till Södra Climate Arean utbrister Viktor Andersson:
”Nähä, nu tar vi och spammar dom!”
...vartefter han trycker femtioelva gånger på dörrklockan
Tennisjuniorer är inte kända för att vara morgonpigga. Ytterligare ett bevis
på det fick tränaren Veronica Vidarsson på en tidig Sport College träning då
Hermon Mikael dök upp med shortsen ut och in. Det tog Hermon sedan en
halvtimme in på träningen innan hon insåg att någonting inte stod rätt till
med byxorna.
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CHEFSTRÄNAREN INFORMERAR

Ny termin och nya tränare
Höstterminen har startat
bra med många glada
kämpande barn, vuxna
och tränare.

P

å tränarsidan är Wille och Charlotte föräldralediga. Wille jobbar dock deltid.
Vi är mycket glada att Jämshögsbördiga Veronica Vidarsson gjort
comeback som tränare och kommer
att jobba 60% åtminstone hela hösten. Veronica har en gedigen idrottsledarutbildning och har senaste året
varit timanställd i Fair Play TK.
Jag vill också hälsa nytillskotten i tränarstaben Fredrik Persson
och Alexander Forsberg hjärtligt
välkomna. Fredrik är en stor tennisentusiast och författare, bla till
boken om före detta tennisproffset
Janne Gunnarsson. Alexander har
tränarerfarenhet från Mölndals
TK i Göteborg där han varit i gamle Karlskronabekantingen Fidde
Bengtssons stall.
Mer information om alla tränarna hittar ni på vår hemsida.
Jag vill uppmuntra alla som vill
att spela mer tennis. Tränar man
mer utvecklas man snabbare vilket ofta gör det ännu roligare att
lira. De som är intresserade av att
träna en timme till i Tennisskolan, kan maila detta till tennisskolan@karlskronatk.com. Så fort det
dyker upp ledig plats i lämplig
grupp hör vi av oss till er.

Daniel Brodén uppmanar alla tennisentuasiaster till att spela mycket och med glädje. Foto: Amefoto.se

Ett annat bra sätt att utvecklas och spela mer är att vara med
i Knatteserien, som spelas ungefär
en gång varannan månad. Dessa
tävlingar är till för de som spelar
mini, mellan eller maxiboll och
spelas under ca tre timmar på lördagar eller söndagar. Information
om dessa brukar vi maila ut till
alla. Vi har även den likartade Tennisskoletävlingen som spelas lördag 13 december. I denna tävling

finns även klass för de lite äldre
som spelar med vanlig boll.
Det går också utmärkt att spela på egen hand. Två juniorer som
spelar med varandra tränar gratis
på obokade tider. Bokar man bana

gäller halva medlemspriset. Detta
gäller även om en junior som är
medlem spelar med en vuxen.
Kör hårt och mycket glädje med
tennisen under innesäsongen!

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

FÖRDEL 3.2014					w w w. k a r l s k r o n a t k . c o m 

15

