Nr 1 2015 Utgiven av Karlskrona Tennisklubb

Ekenros
vann

Karlskronavakan
Wilson Cup sid 8–9

Årsmötet
och festen
avklarade
sid 4–5

Utebanorna
är färdiga
rekordtidigt
sid 7

Vinster i
överflöd
av KTK:are
sid 12–14

KLUBBCHEFENS SIDA

Förändringens vind

STYRELSE
ORDFÖRANDE

Henrik Johnsson

070-246 58 08

VICE ORDFÖRANDE

Robert Krznaric

0703-50 39 25

SEKRETERARE

Carina Andersson

0733-82 52 88

KASSÖR

Christer Andersson

070-563 23 71

ÖVRIGA STYRELSELEDAMÖTER

Maria Leijonhielm
Mathilda Grönblad
Johan Säfström
Henrik Dahl
Åsa Holmgren
Guillermo Otero

0708-47 42 49
0708-21 44 96
076-855 18 00
076-882 49 61
070-819 79 06
076-216 44 47

TELENOR ARENA ROSENHOLM
Tennishallen; receptionen

0455-128 02

KLUBBCHEF

Sophie Lindvall

0768-86 71 03

TRÄNARE

Daniel Brodén
Johan Wilhelmsson
Fredrik Swahn
Anders Dunér
Veronica Vidarsson
VAKTMÄSTARE

0768-86 71 04
0768-86 71 05
0723-50 51 65
0709-45 20 49
0708-29 88 13

0768-86 71 00

Patrick Löfstedt, Mariusz Szajczyk, Robert Eriksson, Anette
Lundström, Tomas Skyllberg och Marlene Andreasson.
KTK:S HEMSIDA

www.karlskronatk.com
KTK:S E-POSTADRESS

kansli@karlskronatk.com
BANKGIRO

5660-6361

Ä

schas upp. Tidpunkten är ännu inte spikad men
ntligen strålar solen igen och vitsipporna
det lutar åt månadsskiftet juni/juli. Så håll tumstår stolta i backen. Vaktmästarna jobbar för
marna för fint väder så att vi kan vara ute under
fullt med utebanorna och det är dags för femte
arbetets gång utan spelavbrott.
upplagan av Karlskrona Futures att inviga uteNågot annat positivt under sommaren
säsongen. Årets första Fördel kommer som vanär att vi för första gången kan erbjuda prisligt ut i samband med starten på utesäsongen och
pengar i vår senior ITF i augusti, tack vare en ny
därmed är den fullsmockad med information,
tävlingssponsor. Jag hoppas att alla hemmabåde kring vad som har hänt hittills i år och vad
spelare tar tillfället i akt och istället för att
som komma skall. Årets första Fördel blir även
bli avskräckta av den internationella
min sista för året, eftersom jag i maj (så
statusen och prispengarna, tar
vida allt går bra) försvinner hem på
tillfället i akt och tävlar på hemmamammaledighet resten av året. Det
plan mot inspirerande nationellt
kommer därför bli lite förändringar
och internationellt motstånd. Tävi klubben framöver men jag hoplingens traditionella, trevliga kräftpas att alla har överseende och
skiva får heller inte missas!
tålamod under omställningsfaTill slut vill jag passa på att
sen. Jag känner mig trygg i att
tacka Jessica Loudd och Ingela
lämna över kansliet till Christer
Nilsson som helt frivilligt har komAndersson, klubbens kassör och
mit och erbjudit sina tjänster till att
grusbaneexpert, som de
fräscha upp vår klubbstuga. Resultaflesta känner väl till och
tet vet jag inte ännu, men med dessa
som har erfarenhet av
två i spetsen så kan det bara bli
jobbet sedan tidigabra. Också ett stort tack till Patre. Det lutar också åt
rik Karlsson som har desigatt P-A Lindeborg
nat och svetsat ihop ett helt
kommer att ta över
fantastiskt vandringspris
delar kring vissa
till vårt klubbmästertävlingar, shopen,
skap! Det värmer frammarknadsföring,
förallt att den frivilliga
m.m. Stabilare
och ideella känslan sitstand-ins får man
ter i och att medlemleta efter! Därtill
mar är villiga att ställa
kommer enstaka
upp och göra en insats
uppgifter att lanför ”sin” klubb. Det är
da på olika persomånga ideella som jobner i styrelsen, idebar i kulisserna och jag
ella eller anställda. Sophie Lindvall. Foto: Amefoto.se
hoppas att alla känner
Så jag tvivlar inte på
sig värdesatta och uppskattade, likväl som anatt allt kommer att flyta på MINST lika bra som
ställd personal och varje enskild medlem. Jag är
tidigare och jag ser fram emot att komma till
tacksam att få jobba åt och med er varje dag
klubben och njuta av våra events, atmosfären och
och jag ser fram emot våra nästa utmaningar
alla underbara människor under min ”ledighet”.
tillsammans. Nu snörar vi på oss grusskorna
Det händer som vanligt mycket positivt
och laddar för stegen, KM, SEB Open, Sommarkring klubben och en sak vi alla har att se fram
kurser m.m.
emot under sommaren är en ommålning av inomhusbanorna. Som ni har märkt har golvet
Glad sommar!
blivit rejält slitet efter alla mässor under åren
Sophie Lindvall
och äntligen ska det göras iordning och frä-
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VILL DU FÖLJA MED TILL STOCKHOLM OPEN 2015?
Ungdomskommittén undersöker för tillfället intresset av att göra en gemensam resa till Stockholm
Open 23–25 oktober 2015 (v 43). Vi har satt ihop ett paket med resa till och från Stockholm, två nätters övernattning på hotell, tre middagar, två frukostar samt inträdesbiljetter till arena området för
Stockholm Open i två dagar.
Priset kommer att hamna på cirka1 500 kr för juniorer och cirka 2 000 kr för vuxna. Resan är i första
hand tänkt till alla våra ungdomar men givetvis vill vi även ge resterande av våra medlemmar möjligheten att få följa med.
Nu vill vi veta vilka som är intresserade av att följa med så fort som möjligt för att kunna förhandsboka både hotellrum samt biljetter då dessa riskerar att ta slut.
Mer information finns på anslagstavlan i receptionen, där kan man också skriva upp sitt intresse,
alternativt så kontaktar ni Åsa Holmgren på e-mail: asaholmgren79@gmail.com.

Junior-EM kval i Karlskrona
Första dagen av Junior-EM kvalet i Karlskrona skrällde
Sveriges 14-åriga tjejer mot andraseedade Storbritannien efter vinst med 3-0 i matcher.

F

örst ut var Caijsa Wilda Hennemann på andrasingeln mot Storbritanniens Indianna Spink. Hennemann spelade stabilt hem matchen
i två raka set; 6-4, 6-2. Därefter var
det dags för Victoria Carlsten på förstasingeln, som ställdes mot Storbritanniens Esther Adeshina. Adeshina
spelade till sig första setet 7-5 medan
Carlsten lyckades kämpa sig till det
andra setet med samma siffror. I det
tredje visade sig Carlsten starkast
och spelade hem matchen med 6-1.
I dubbeln spelade Hennemann/Frida Furst för Sverige och fastställde
slutresultatet 3-0 efter vinst med 6-4,
6-2 över Adeshina/Victoria Allen.
I semifinalen väntade sedan
fjärdeseedade Schweiz, som slog
Portugal med 3-0. Caijsa Hennemann inledde på 2:a singeln med
vinst 6-4 6-2 över Alexandra Bakaldina, Schweiz. Caijsa spelade
mycket stadigt och rörde sig väldigt bra på banan. Victoria Carlsten gjorde även hon en bra insats
på 1:a singeln men föll 6-4 i tredje efter att ha gjort ett riktigt bra
2:a set som hon tog med 6-0 mot
Valentina Ryser, Schweiz. Victoria förlorade första set 5-7 och sedan 4-6 i tredje. I dubbel avgjor-

de sedan Frida Furst och Caijsa
Hennemann efter en bra laginsats
med 6-4 6-2 mot schweiziskorna
Alexandra Kocic/ V. Ryser. Sveriges F14-landslag stod därmed
för ännu en skräll då dom spelade till sig en plats i J-EM slutspelet i Tjeckien, 20–22 februari, efter vinst med 2-1 i matcher över
Schweiz.
I den andra semifinalen möttes
förstaseedade Polen, som slog Holland med 3-0, och Slovakien, som
slog Danmark med 2-1. Här vann
Polen över Slovakien med 3-0.
Frida Furst fick chansen på
andrasingeln mot Polens Maja
Chwalinska men fick tyvärr se sig
besegrad i två raka set. Därefter
spelade Caijsa Wilda Hennemann
förstasingeln mot polskan Iga Swiatek. Swiatek, som ligger rankad
trea i Europa bland 14-åringarna, imponerade under helgen, liksom landsmaninnan Chwalinska.
Hennemann bjöd upp till kamp
och tjejerna bjöd på en underhållande match, men i slutändan var
Swiatek för tuff och polskan spe-

Sverige fr. vänster: Fredrik Hörnell, kapten, Frida Furst, Caijsa Wilda Hennemann, Victoria Carlsten.

lade hem matchen med 6-2, 6-3. I
dubbeln var Hennemann och Victoria Carlsten nära att plocka en
poäng till Sverige men fick tyvärr
se sig besegrade på målsnöret mot
Chwalinska/ Stefania Rogozinska
Dzik. Segersiffror i dubbeln blev
6-3, 3-6, 7-5.
I kvalfinalen föll alltså svenskorna med 0-3 mot Polen, men
genom finalplatsen var slutspelsplatsen i Tjeckien redan säkrad.

Slovakien knep tredjeplatsen före
Schweiz.
Därmed blev Polen seedade i
slutspelet som spelades i Tjeckien 20-22 februari och Sverige blev
oseedade. Övriga länder som kvalificerade sig till slutspelet runt
om i Europa var: Tjeckien, Kroatien, Ryssland, Italien, Turkiet och
Ukraina. Polen vann sedan slutspelet i Tjeckien medan Sveriges
slutade på en sjunde plats.

Fullständiga resultat finns här: http://te.tournamentsoftware.com/sport/drawsheet.aspx?id=29A227A9-B351-4D1F-8F18-70B0F8942954&draw=1
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Din röst hörs på årsmötet!
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det
är ett möte för alla medlemmar och varje medlem har
en röst på mötet. Årsmötet beslutar om vilka personer
som får förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen
och som revisorer.

S

tyrelsen ska företräda medlemmarna mellan årsmötena. Medlemmarna ska på årsmötet ta ställning till om styrelsen gjort ett bra
jobb och om den kan beviljas ansvarsfrihet eller inte. I KTK har vi
årsmöte i februari varje år. Fjorton
dagar före mötet finns alla årsmöteshandlingar såsom dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan
och årsredovisning tillgängliga för
alla medlemmar. Vi annonserar ut
mötet på hemsidan, i Fördel och
med anslag i tennishallen.
I år gick årsmötet av stapeln
lördagen den 7 februari. Till mötet
kom det bara 12 medlemmar, varav sex från styrelsen, tre från valberedningen och tre övriga medlemmar. Vår ordförande Henrik
Johnsson hälsade alla välkomna
till mötet och vi började med att
fastställa röstlängden för mötet,
dvs. hur många som var där och
om de är medlemmar i föreningen. Till ordförande för mötet valdes Henrik Johnsson och till sekreterare Carina Andersson.
Sedan måste ordförande alltid
fråga om mötet utlysts på rätt sätt,
dvs. om information gått ut om att
det är årsmöte samt när och var
årsmötet hålls. Därefter fastställs
det förslag till dagordning som sekreteraren upprättat. Mötesdeltagarna var nöjda med båda dessa
punkter och vi kunde gå vidare till
verksamhetsrapporten för 2014.
TILLBAKABLICK

Här gjorde ordförande en kort tillbakablick på förra verksamhetsåret som präglats av fortsatt arbete
med vår treårsplan som bas.

• Personalen i Racketservice har
utbildats i både shopen och cafeterian vilket har haft positiv inverkan på försäljningen
• Vi har tagit fram en informationsbroschyr om klubben
• Föreningen har beviljats bygglov
för att kunna utveckla anläggningen med hardcourt- och
padelbanor
• I tennisskolan finns numera kontrakt skrivna med alla våra ungdomar som deltar i några av våra tävlingsgrupper
• Marknadskommittén har via bidrag från Norrbacka-Eugeniastiftelsen och Kungaparets Bröllopsfond köpt in tre rullstolar med
mycket hög kvalitet. Vi har fortsatt
bra sponsring av många företag
• Ungdomskommittén har under
året fortsatt med knatteserien, lördagstennis och seriespel för F15
och P15
• Veterankommittén fortsätter att
träffas två dagar i veckan för spel
och samvaro
EKONOMI

Därefter var det dags för den ekonomiska redovisningen och vi
kunde åter konstatera att tennisklubben gjort ett positivt resultat:
i år blir överskottet 140 000 kr. Revisorerna var nöjda med hur styrelsen förvaltat föreningen och
årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
Vår klubbchef, Sophie Lindvall, redogjorde för verksamhetsplanen för 2015. Det blir som vanligt många roliga och spännande
tävlingar. Vi jobbar vidare med att
hitta finansiering för byggnation

Ordförande Henrik Johnsson avtackar Per-Anders Lindeborg.

av hardcourt- och padelbanor. Så
var det dags att välja styrelse för
verksamhetsåret 2015 och Johan
Wilhelmsson gick igenom valberedningens förslag till ny styrelse.
Vi kan nu hälsa tre nya krafter välkomna i styrelsen, nämligen Åsa Holmgren, som blir ungdomskommitténs nya ordförande,
Henrik Dahl och Guillermo Otero.
Henrik Johnsson sitter kvar som
ordförande, Robert Krznaric blir
vår nye vice ordförande. Christer
Andersson fortsätter som kassör
och Carina Andersson upprätthåller posten som sekreterare. Övriga
ledamöter är Mathilda Grönblad
och Johan Säfström. Suppleant är
Maria Leijonhielm.
AVTACKNING

I år fick vi avtacka två ledamöter
som lämnade styrelsen: Per-Anders Lindeborg och Sven Jonasson.
Per-Anders har suttit i styrelsen
i 19 år och varit vice ordförande

och ordförande i marknadskommittén. P-A är ”pappa” till våra
grästennisbannor och går numera
under smeknamnet ”Farbror Gräs”.
Han har lovat att fortsätta sitt engagemang i klubben och det är vi alla
mycket glada för. Sven Jonasson slutar efter fyra år som ungdomskommitténs ordförande där han bl.a.
varit med om att införa lördagstennisen. Andreas Bergqvist har
suttit som ledamot i ett år, men var
tyvärr tvungen att avsäga sig uppdraget efter ett byte av jobb efter att
ha blivit invald vid årsmötet i fjol.
GÖR DIN RÖST HÖRD

Vi ser gärna att fler medlemmar
kommer till våra årsmöten. Har du
några idéer om hur vi kan få fler
medlemmar att komma och vara
med och påverka så hör gärna av
dig till någon i styrelsen.

Carina Andersson
Sekreterare

Lilo_NIGK.indd 1
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Årsfest med späckat program
Ett nytt vandringspris för klubbmästarna avtäcktes
under högtidliga former. Ungdomskommittén planerar
en gemensam resa till Stockholm Open. Chefstränare
Daniel och assisterande chefstränare Wille visade prov
på imitationens konst men inte utan att själva bli föremål för detsamma av klubbens juniorer.

R

unt 80 uppklädda och förväntansfyllda festdeltagare samlades för ett par timmar trevlig samvaro med familjär känsla. Ung som
gammal, elit som motionär, medlem som familjemedlem – gästlistan
innehöll en mix som visade bredden
av vår fina klubb.
Uppdukad stod en härlig buffé
med allt man kan önska sig. Efter
att ordförande Henrik Johnsson
hälsat välkomna ledde klubbchef
Sophie Lindvall, med stabil hand,
oss genom ett digert program.

KTK:s nya vandringspris som Patrik
Karlsson designat och konstruerat.

NYTT VANDRINGSPRIS

En nytt vandringspris för klubbmästerskapet avtäcktes under högtidliga former. Tankarna flydde
tillfälligt till Davids Cup trofén
men snabbt slogs vi av tanken att
det här priset är otroligt mer åtråvärt och exklusivt än så, detta
pris är endast uppnåeligt för segrare i KTK. Ingraverat på trofén
finns samtliga klubbmästare sedan
1946. I KM 2014 vann Gustav Wogén herrklassen och Sophie Lindvall damklassen. Ett stort tack till

klubbmedlem Patrik Karlsson som
designat och konstruerat. Ideella
krafter lyfter klubben gång på gång.
Ungdomskommittén
utsåg
årets junior – Viktor Andersson,
som utvecklats starkt. Prisutdelning fortsatte och duktiga tennisspelare hyllades, se separat ruta.
RESA TILL STOCKHOLM OPEN

Ungdomskommittén
meddelade att man planerar en resa till If
Stockholm Open helgen den 23–
25 oktober. Ungdomarna i klubben (även vuxna) är hjärtligt
välkomna att anmäla sig för att gemensamt åka till huvudstaden och
se tennis på hög nivå. Se notis på
sidan 2.
BOSSE PARNEVIKS EFTERTRÄDARE

En annan typ av hyllningar, med
glimten i ögat och mycket kärlek
startade kvällens första lek – imitationer. Under jubel och skratt

Lekar och spex förenade gammal som ung under årets årsfest hos KTK.

fick vi se tränare Daniel och Willes
förinspelade pricksäkra imitationer av tränare, personal, domare,
klubbmedlemmar. Det gick ut på
att gissa vem de gestaltade. Under
årens lopp har de imiterat 123 personer, i år var det alltså dags för 25
nya! Många glädjetårar och skratt.
Juniorerna har varit med förr.
och visste vad som skulle komma
så med stora leenden påannonserades att de också hade förberett
imitationer, med enbart Daniel
och Wille som måltavla. Det gällde
att gissa vem av dessa herrar som
imiterades. Under applåder fick
vi se våra juniorer Emil, Chelsea,
Viktor och Fabian göra träffande
gestaltningar.
Kvällen fortsatte med olika spex
och lekar där ung och gammal
möttes. En kväll som denna binder
klubben samman och förenar.

Johan Säfström
PRISUTDELNING
VID ÅRSMÖTE
Segrare F16 Tennis Syds serie ute
Chelsea Unger och Hermon Mikael.
Segrare H65 inne Div 2
Mats Thorell (lagledare).
Årets Junior: Viktor Andersson
Klubbmästare dam: Sophie Lindvall
Klubbmästare herr: Gustav Wogén
Klubbmästare P10: Birk Arwedahl
Klubbmästare Generationsdubbel:
Jan och Viktor Andersson
Klubbmästare damdubbel:
Sophie Lindvall och Monika Alriksson
Klubbmästare herrdubbel:
Fredrik Persson och Patrik Kopecky

04/06/2011 09:25:12
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Herrarna skrev historia
Karlskrona Tennisklubb
skrev historia genom
att ta de första poängen
någonsin i Div I genom
att slå Ystad TK med 4-2 i
matcher.

K

TK och YTK slåss i bottenstriden och inför mötet låg Karlskrona sist på noll poäng och Ystad
näst sist på tre poäng. Två lag åker
ur Div I efter sammandrabbningen.
Karlskrona började med att plocka
hem två dramatiska dubblar där
Mikael Sandström och Roberth Syrén slog Ystads Anders Pålsson och
Alexander Olsson med 7-6, 6-4.
På andradubbeln spelade Sebastian Vainikka och Erik Friberg hem
matchen i avgörande matchtiebreak
(7-6, 5-7, 10-4) mot Ystads Daniel
Lohff och Daniel Infanger.
Med ledning 2-0 i matcher intog Sebastian Vainikka banan på
andrasingeln och ställdes mot
Ystads Alexander Olsson. Vainikka gjorde processen kort med Olsson och utökade Karlskronas ledning till 3-0 efter seger med 6-3,
6-0. På banan bredvid kämpade
KTK:s Erik Friberg på fjärdesingeln mot Ystads rutinerade Anders
Pålsson. Friberg gjorde en riktigt bra match men det räckte inte
hela vägen mot Pålsson som reducerade till 3-1 efter vinst 6-4, 7-5 i
Ystads favör.
Därefter intog Mikael Sandström banan för att spela förstasingeln mot Ystads Daniel Infang-

Herrlaget tog poäng och skrev historia för Karlskrona TK:s räkning.

er. Sandström knep första set 6-4
och lyckades efter stor dramatik
spela hem även andra set genom
7-5 i game. Därmed var segern
säkrad. På banan bredvid hade
Staffan Eklund gått in på tredjesingeln mot Ystads Christoffer
Persson, Eklund fick tyvärr ge sig
3-6, 1-6 och slutresultatet fastställdes 4-2 till Karlskrona.
TEORETISK MÖJLIGHET

Karlskrona fick alltså två poäng i
tabellen och låg fortfarande sist efter Ystad på tre poäng, men en teoretisk möjlighet till att hålla sig kvar
i Div I fanns i och med vinsten.
Inför söndagens avslutande
match i Div I herrar var det tre
scenarior som var tvungna att bli
uppfyllda för att Karlskrona Tennisklubb skulle säkra nytt kontrakt
i Div I; KTK var tvungna att slå
Höllvikens TK, Växjö var tvungna

att slå Ystad och ATL var tvungna
att slå Lerum. Allt utom det sista
föll igenom och Karlskrona hamnar näst sist i tabellen och åker ur
Div I.
Karlskrona TK, sist i tabellen,
mötte Höllvikens TK, 4:a i tabellen, och var piskade att vinna för
att ha en chans att hänga kvar. Det
började bra med ledning 2-0 redan
efter dubblarna. På förstadubbeln
storspelade Mikael Sandström/Roberth Syrén och besegrade Höllvikens Ervin Duratovic/Mattias Andersson med hela 6-1, 6-2. Även på
andradubbeln blev det storseger då
Erik Friberg/Sebastian Vainikka gjorde processen kort med Höllvikens
Måns Johansson/Gustav Christensen,
6-1, 6-2 i KTK:s favör även där.
Vainikka och Friberg intog sedan banorna för varsin singel.
Vainikka, som spelade andrasingeln, bjöd inte Christensen ifrån

Höllviken på mycket, det blev en
relativt enkel seger för karlskronaspelaren med 6-0, 6-3. Även Friberg spelade stabilt på fjärdesingeln och en något ojämn Johansson
ifrån Höllviken fick det tufft. Friberg spelade hem matchen och
säkrade därmed även totalsegern
till Karlskrona genom 6-1, 6-1.
Med 4-0 i matcher i ryggen gick
Sandström in på förstasingeln och
Syrén på tredjesingeln. Syrén kunde även han spela hem sin match i
två raka set; siffrorna blev 6-4, 6-3
mot Höllvikens Mattias Andersson. Sandström spelade en svängig
match mot Höllvikens etta Duratovic. Sandström spelade hem första set med hela 6-2, varpå Duratovic reducerade genom 1-6 i andra
set. Det avgörande matchtiebreaket tog dock Sandström hand om
efter en knapp seger med 10-8.
FÖLL PÅ MÅLSNÖRET

Totalt 6-0 till Karlskrona och laget visade hemmapubliken i helgen att man har i Div I att göra.
Med två avslutande segrar slutade
KTK på fyra poäng. Ystad, på tre
poäng, fick det tufft mot Växjö och
förlorade 1-5 och slutade därmed
på sista plats i tabellen. Det väntades med spänning på resultatuppdatering ifrån Göteborg där Lerum mötte ATL och när det efter
dubblarna dök upp 2-0 till Lerum
såg det mörkt ut och när det någon
timme senare dök upp 3-0 så var
loppet kört. Därmed var det klart
att Karlskrona fick en kort vistelse
i Div I och faller på målsnöret för
fortsatt spel även nästa år.

NILS ABRAHAMSSON – TENNISENS TROGNE VÄN
Tennisens och Karlskrona Tennisklubbs trogne och käre vän, boktryckaren, författaren och förläggaren Nils Abrahamsson, har lämnat
oss. Efter en tids sjukdom avled Nils
den 12 februari 2015. Nils var född
den 12 december 1924 och var för
bara något år sedan på Rosenholm
och tittade på tennisklubbens
yngre spelare. Ända till de senaste
åren deltog Nils flitigt i klubbens
veteranverksamhet, och var också en
av dem som var viktigast när denna
verksamhet startade i den nya hallen
på Rosenholm.

Nils Abrahamsson var under
många år medlem av klubbens styrelse, han var också initiativtagare
till den enda korptennisverksamhet
som det fanns plats för i Karlskronas
anläggningar – de informella bankmästerskapen. Undertecknade
klubbmedlemmar har tyvärr ingen
kunskap om precis hur Nils kom in i
Karlskrona Tennisklubbs verksamhet
på 1960- och/eller 1970-talet. Men
det vi vet är att från mitten av 1970talet var han alltid en central person
i klubbens verksamhet och ständigt
mycket aktiv när det gällde att öka

antalet tennisspelare i Karlskrona.
Nils, med bistånd av sonen
Anders, hjälpte också tennisklubben
med många trycksaker, som affischer
och program, till den framgångsrika
nationella tävlingsverksamheten
i Karlskrona, de på sin tid stora
Ankarspelen.
Minnesord över Nils skrevs i
Blekinge Läns Tidning av före detta
LM-chefen i Karlskrona, Gösta
Larsson, en av alla de tennisentusiaster som knutits till KTK tack vare
sin kontakt med Nils. Den stabile
Gösta var under många år en perfekt
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dubbelpartner till den svårpasserade
och rörlige volleyvirtuosen Nils – ett
framgångsrikt par i Karlskronas veterantennis.
Vi saknar dig, Nils, och hoppas att
många yngre och kommande tennisspelare ska känna samma kärlek till
tennisen och glädje över att åter och
återigen få beträda tennisbanan.
Tack för allt du har gjort för klubben och för oss medlemmar!
För Karlskrona Tennisklubb

Mats Thorell och
Staffan Zimmerman

FÖRDEL 1.2015

REKORDTIDIGT FÄRDIGSTÄLLDA

Lördagen den 21 mars var det dags för vårstädning
på utomhusanläggningen på Rosenholm och då med
fokus på tennisbanorna. Vädret var uruselt. Himlen var
mörkgrå, temperaturen visade på två grader plus och
det både regnade och snöade, men inte hela tiden.

D

et kom i alla fall några medlemmar som trotsade vädret
och som hjälpte Patrik med att göra
grusbanorna färdiga för vältning.
Det var hela familjen Holmgren,
Sven Jonasson, P-A Lindeborg och
undertecknad. Vaktmästarna hade
tidigare i veckan redan börjat arbeta
med bana 1 och 2 vilka var vältade
minst 15 gånger vardera och som såg
riktigt inbjudande ut. Där kan man
troligen senast den 28 mars börja
spela in sig för tidiga utomhustävlingar. Till exempel meddelade Lindeborg att han snart styr kosan mot
Italien för årets första grusturnering
och då gäller det att kunna komma
igång på hemmaplan.
Vi bar bort stenarna från lin-
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jerna samt räfsade bort kvistar och
löv. Patrik bedömde att vi skulle
låta bli att gå på banorna i onödan
med tanke på att de fortfarande var
ganska mjuka efter regn och snö varför linjerna fick trampas på plats senare. Lova och Hampus var suveräna stenbärare och det syntes knappt
några fotsteg på gruset efter dem.
Efter ett par timmars arbete var
banorna välstädade och nu återstår det bara att sätta upp de gröna
vindskydden och välta, välta och
välta. Vårstädningen avslutades
med att klubben bjöd på fika och
behaglig värme i cafeterian.

Gert Friberg
Text och foto
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Karlskronavakan Wilson
I februari har Karlskrona Tennisklubbs populära dygnet-runt turnering, Karlskronavakan Wilson Cup, avverkats i vanlig ordning. Det blev hela fem klassvinster till
Blekinge - fyra till Karlskrona TK och en till Ronneby TK.
Därtill blev det sju fina finalplatser och en tredjeplats.

I

äldsta juniorklassen, PS16, segrade hemmaspelaren Gustav Wogén efter finalvinst mot klubbkompisen Viktor Andersson. Båda karlskronaspelarna tog sig till final utan
setförlust och i finalen var Gustav
starkast för dagen och vann med
6-4 6-2.
I PS14 blev det också Karlskronaseger genom Albin Ekenros som i både semifinal och final
lyckades komma tillbaka efter 0-1 i
set. I semin blev det vinst mot Kalmars Hugo Landin med 1-6 6-1
6-4 och i finalen besegrade Albin
Jacob Danell, Kalmar TK, med 4-6
6-3 6-4.
I PS12 gick KTK:s Din Radetinac hela vägen till slutseger utan
setförlust. Efter fint spel besegrade
han Munka-Ljungbys Elias Nilsson med 6-4 6-1 i finalmatchen.
BRODÉN/KARLSSON UPPREPADE
VINSTEN

I herrdubbel kom den fjärde segern för Karlskrona, då Daniel
Brodén i par med Patrik Karlsson
besegrade klubbkompisarna Gustav Wogén och Henrik Johnsson

med 6-4 6-1 i finalen. Därmed försvarade man vinsten 2014.
I damdubbel vann Ronneby
TK:s Aina och Ida Sundås efter 3-0
i matcher. Aina fick även med sig en
andraplats i FS16 efter förlust mot
Linnea Lundström, Svedala TK.
I damsingel tog Chelsea Unger,
KTK, en andraplats efter en knapp
finalförlust mot Helsingborgs Ada
Carlsson. Chelsea förlorade en
mycket jämn final med 4-6 7-5 5-7.
TILDA LOUDD I TVÅ FINALER

Tilda Loudd, KTK, fick med sig två
silverpokaler efter finalförlust mot
Emma Jeppsson, Växjö TS, i FS14
och tillsammans med Julia Lif,
Höllvikens TK, i FD14. Även Liam
Svensson, KTK, fick med sig en
silverplats efter seger i gruppspelet i PS10, seger i semifinalen mot
Höllvikens Victor Tauson innan finalförlust mot Filip Slavkovic, Fair
Play TK, med 2-6 5-7.
I FS10 gick det bra för KTK:s
Vanja Cado, som vann sitt gruppspel och tog sig till semifinal innan
det tog stopp mot Jennifer Erinson
ifrån Svedala TK.

Din Radetinac, till vänster, tog hem PS12 och Albin Ekenros tog hem PS14.

Viktor Andersson. Foto: Amefoto.se
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Cup

Liam Svensson fick med sig ett silver i denna turnering. Foto: Amefoto.se

Vanja Cado kom till semifinal i
Karlskronavakan, men har radat
upp många fina placeringar och
vinster i vinter. Läs mer om hennes framfart på noteratsidorna.
Foto: Amefoto.se

Tilda Loudd. Foto: Amefoto.se

Gustav Wogén och Henrik Johsson fick se sig besegrade av chefstränare Daniel Brodén i par med Patrik Karlsson.
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NOTERAT

Lyckat Junior-SM för KTK
Under påsklovet var klubben på Junior-SM i Göteborg,
där elva av våra duktiga ungdomar deltog. Allra bäst
gick det för Gustav Wogén i pojksingel 16. Gustav
inledde med att kvala in i huvudtävlingen. Väl där gick
hela vägen fram till kvartsfinal.

G

ustav visade att han verkligen
lärt sig utnyttja sin höga kapacitet och spelade fin tennis tävlingen igenom, där speciellt hans
knallhårda forehand, tillsammans
med bra inställning och fotarbete,
firade stora triumfer. I kvarten blev
det dock förlust mot sverige-ettan
Karl Friberg.
Även Viktor Andersson var med
i pojksingel 16. Viktor besegrade
en seedad spelare i kvalet efter bra
spel. Därefter blev det sorti mot
duktige Rolan Jusupov efter tre tuffa set. Tillsammans vann även Viktor och Gustav en match i dubbel.
HERMON, DIN OCH ALBIN TILL
ÅTTONDELSFINAL

I flicksingel 16 gick Hermon Mikael till åttondelsfinal där hon förlorade en välspelad match mot den
högt seedade Emelie Kjellén. Hermon vann även en match i dubbel
tillsammans med Elin Vilén.
I pojksingel 14 gick också Albin
Ekenros till åttondelsfinal där han
förlorade mot Axel Olsson Mörck.
Albin hade bra inställning och

kämpade väl, men marginalerna
var denna gång på motståndarens
sida. Även Emil Quist deltog här,
men fick en tuff förstamatch.
I pojkdubbel gick Albin till åttondelsfinal tillsammans med Johan Falck, Vä TK.
Emil spelade tillsammans med
Hannes Liljegren, Kalmar, och fick
till sin stora glädje inkassera sin
första vinstmatch i SM-sammanhang då de båda avancerade till
andra omgången.
I flicksingel 14 vann Tilda Loudd
sin första match i huvudtävlingen.
Därefter förlorade hon efter moget
och inspirerande spel mot duktiga
Saga Berggren. Även Emma Radetinac deltog i kvalet till flicksingel 14
och vann sin första match, men förlorade den andra efter bra spel.
I pojkar 12 svarade både Din Radetinac och Oliver Johansson Bergkvist för bra matcher. Din gick ända
fram till åttondelsfinal där han förlorade mot den blivande slutsegraren
Ashlan Temirhanov. Din visade med
tungt baslinjespel och stor kämpaglöd att han inte är så långt efter.

Din Radetinac. Foto: Amefoto.se

Oliver svarade för en stark
vändning i sin första match och var
mycket nära att göra samma bedrift i sin andra mot Theodor Frölander, men föll efter ett spännande andra set. Tillsammans gjorde
killarna även en bra dubbeltävling
och avancerade till åttondelsfinal,
där spelskickliga paret Jarosz/Hasselgren blev för tuffa.
Vår enda deltagare i flicksingel
12, Elise Brodén, förlorade, trots
bra inställning och kämpatag, sin
första match.
Sammantaget en kvartsfinal
och fem åttondelsfinaler under en
mycket lyckad resa där våra juniorer fick många utvecklande matcher och värdefulla erfarenheter att
träna vidare på.
Bra jobbat alla!

Daniel Brodén

SET & HÖRT
UNDER JSM I GÖTEBORG:
Daniel frågar Din Radetinac: "Vilken
tävling skulle du helst vilja vinna?"
Din: "Australian Open för de har
samma underlag som Staffanstorp!"
Viktor Andersson pratar strategi med
Wille inför en JSM-match: "Jag ska
försöka att inte göra så många...vad
heter det...airforced errors."
Gustav Wogén, alias "Gamen" (efter sin
omättliga hunger) sätter i sig en hel
McDonald´s meny plus en extra kycklingburgare efter sin match. Gustav
utbrister sedan "jahopp..." varvid coach
Wille tänker sig en fortsättning likt "...
det där va gott." istället säger Gamen "...
vad ska man ta nu tros?"

AKTIVITETSKALENDER KARLSKRONA TENNISKLUBB VÅR & SOMMAR 2015
DATUM

ARRANGEMANG

FÖR VEM?

25 april – 2 maj

ITF K-a Future

För kvalificerade spelare. Elittävling

2 maj

Tennisens dag – Prova på

För alla

8 maj

Fredagsdubbel

Social klubbdubbel för alla

22-24 maj

Intersport Cup

Nationell junior- och seniortävling

5 juni

Fredagsdubbel

Social klubbdubbel för alla

14-18 juni

Rosenholmslägret

Öppet för alla

22-26 juni

Sommarkurs 1

Två tim träning/dag. Öppen för alla

18-22 juli

SEB K-a Open- sommartour

Elittävling. 20 000 kr i prispotten

18-24 juli

SEB K-a Open

Nationell tävling för juniorer och seniorer

22-24 juli

SEB K-a Open sommartour gräs

Sveriges enda grästävling. 10 000 kr i potten

31 juli – 2 aug

Klubbmästerskap

Alla medlemmar

3-7 augusti

Sommarkurs 2

Två tim träning/dag. Öppen för alla

19-23 aug

K-a International Senior Trophy by Scandic

Internationell veterantävling för alla 35 år och äldre. Prispengar

28-30 aug

Berlinutbyte

TC-Grün Weiss från Berlin hälsar på i Karlskrona
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NOTERAT

C4-OPEN I KRISTIANSTAD

Karlskronaspelare lyckades bra i C4-Open i Kristianstad. Resultatmässigt bäst
gick det för Vanja Cado och Liam Svensson som tog hem segrarna i dom
yngsta klasserna FS10 och PS10. Båda klasserna avgjordes i poolspel och båda
karlskroniterna gick igenom grupperna obesegrade.
I äldsta juniorklassen, PS16, gick Viktor Andersson, KTK, till final där det
tyvärr tog stopp efter en tuff tresetare mot Christian Skogsgårdh, Åhus TK.
Siffrorna blev 3-6 7-5 3-6.
Även Oliver Johansson-Bergqvist, KTK, tog sig till final i sin klass, PS12. Oliver tappade inte ett set fram till final, men föll där mot Albin Nyman, Åhus TK, med 2-6 2-6.
Din Radetinac, KTK, spelade sig fram till semifinal i PS14 genom tre raka
matchvinster men föll i semifinalen i två raka set mot slutsegraren Miles
Mahoney, Åhus TK.
Tilda Loudd, KTK, spelade hem två semifinalplatser. Först i FS14 där hon
i semifinalen föll mot förstaseedade Valerie Litzell, Båstad TS, med 1-6 3-6.
Därefter i Damsingel Open där hon i första omgången slog Aina Sundås,
Ronneby TK, i en tuff tresetare med 2-6 6-4 6-4. Sedan väntade Elsa Svedberg,
TK 77, i kvartsfinalen och Tilda kunde där vinna med 6-1 6-2. I semifinalen blev
det dock tuffare mot Ronnebys Ida Sundås. Sundås vann 6-3 6-1.

VINSTER I OSKARSHAMN

Det blev två klassegrar och en finalplats
till KTK i Oskarshamn TKs Raiskio Cup.
Tilda Loudd, KTK, vann i FS15 efter
att i semifinalen besegrat Dominique
Litzell, Båstad TK, med 7-6 6-3 och där
första sets tiebreak slutade med ofattbara 19-17(!). I finalen besegrade Tilda
Ellen Larsson, Vimmerby TK, för första
gången. Segersiffrorna blev 7-5 6-2 i
Tildas favör.
Oliver Johansson-Bergqvist.
Oliver Johansson-Bergqvist, KTK,
vann i PS11 efter att ha gått obesegrad igenom sin pool och i finalen besgrat
Linus Olausson, Vetlanda TK, med 6-3 6-3.
I PS13 gick Sebastian Leijonhielm, KTK, hela vägen till final efter klara vinster
över Otto Staverik, Spårvägens TK, 6-1 6-0, Felix Shahya Persson, Ronneby TK,
6-1 6-1 och Olle Palmquist, Oskarshamns TK, 6-1 6-2. Finalmotståndaren Carl
Joelsson, Kalmar, var dock lite för tuff och Sebastian föll 4-6 2-6.
I PS13 spelade även Hampus Holmgren, KTK, som tyvärr föll i två raka set
mot Kalmars Albin Olsson. I HS Open ställdes KTK:s Mattias Lundgren mot
Vimmerbys Eric Lidström. Lundgren föll tyvärr med 3-6 3-6.

SÖDRA CUPEN

I Växjö spelades Södra Cupen, där Elise Brodén, KTK, tog sig till semifinal i
FS12. Elise började med att komma tvåa i gruppspelet efter 2-1 i matcher, efter
bland annat en kämpavinst över Stina Arvidsson med 6-3 3-6 7-6 innan det var
dags för semifinal i slutspelet. Väl där blev Tilda Johansson, Alvesta TK, för tuff
och det blev en knapp förlust med 6-2 3-6 2-7.

MÅNGA KTK-DELTAGARE PÅ RM I KALMAR

Ett flertal KTK:are har deltagit i RM för 12 och 14-åringar i Kalmar.
Bäst gick det för Din Radetinac, som gick hela vägen fram till slutseger i pojkar 12. Din spelade mycket fokuserat tävlingen igenom, där han mixade säkerhet och tuffhet med fin variation i spelet. Sin kanske tuffaste match hade Din
i kvartsfinalen mot Oscar Wennerholm, där Din visade prov på fina nerver och
kämpatag i viktiga lägen. Segersiffrorna här blev 6-4, 7-5. I finalen besegrade
Din Vetlandas Olle Bernström med 6-4, 6-2.
Albin Ekenros gick till semifinal i pojkar 14, där han storspelade sig fram till
6-1, 5-3 och 40-0 mot Jakob Danell. I grevens tid kom började sedan Jakob
storspela, samtidigt som Albins fina
spel mattades något. Till slut stod
Jakob som segrare med 1-6, 7-6, 6-3.
Tilda Loudd var i semifinal i Flickor
14. Tilda gjorde en fin vändning i
kvartsfinalen mot Anna Tilde Windborg,
där hon kom tillbaka och vann efter
att ha förlorat första set. I semi tog det
tyvärr stopp mot blivande slutsegraren
Emma Jeppsson, Växjö, som vann klassen utan setförlust.
I dubbel hade vi två finalpar i
14-klasserna, Tilda Loudd som spelade
Tilda Loudd. Foto: Amefoto.se
med Love Berglund och Albin Ekenros
som spelade med Jakob Danell.
I PD 12 nådde Oliver Johansson Bergqvist och Totti Åkerström semifinal.

INTERSPORT OPEN I VETLANDA

Karlskrona Tennisklubbs juniorer hade
stora framgångar i Intersport Open i
Vetlanda. Gustav Wogén, KTK, vann
PS16 efter att ha besegrat Erik Nyqvist,
Tabergdalens TK, med 6-4 6-4, Ceasar
Friberg Jonsson, Vetlanda TK, med 6-1
6-2 och i finalen förstaseedade Elias
Knutsson, Vetlanda TK, med 6-4 6-2.
Albin Ekenros, KTK, tog hem PS14
efter seger mot Martin Starck, Växjö TS,
med 6-0 6-1 och därefter Olle Bernström,
Vetlanda TK, med samma siffror. I semifinalen mot Alex Ottosson, Växjö TS, blev
Albin Ekenros, vänster, och Alexdet betydligt tuffare men Albin kunde till ander Stenman, PS14.
slut avancera till final efter seger 4-6 6-4
6-1. I finalen besegrades Alexander Stenman, Växjö TS, med 6-3 6-1.
I PS14 deltog även Emil Quist, KTK, som tog sig vidare till tredje omgången
innan han fick se sig besegrad mot nämnda Stenman ifrån Växjö. Emil fick dock
med sig ett mycket hedersamt pris hem i form av "Fair Play" - priset för tävlingens sportligaste spelare.
I FS12 gick Elise Brodén obesegrad igenom sin pool och tog sig till semifinal
i slutspelet innan det tog stopp mot Josefin Andersson ifrån Tabergdalens TK
med 4-6 0-6.

FAIR PLAY OPEN

I Malmö spelades Fair Play Open by Wilson och där vann Albin Ekenros, KTK,
klassen PS14. I första omgången besegrade Albin Miles Mahoney, Åhus TK,
med 6-1 6-4, därefter blev det vinst över Ture Gyllenborg Lundh, GLTK, med
6-4 6-2 och i semifinalen besegrades Tom Knobe ifrån hemmaklubben Fair Play
TK med 6-2 6-3. Även finalen blev en seger i två raka set för Albin efter att ha
jobbat sig till första set i tiebreak. Johan Hallquist Lithén, GLTK, var finalmotståndaren som Albin besegrade med 7-6 6-1.
I Malmö spelade även KTK:s Tilda Loudd som tillsammans med Julia Lif,
Höllvikens TK, tog hem FD14. I finalen blev det en övertygande seger med 6-2
6-2 mot Patricija Zvirgzdauskaite och Linnéa Eriksson.
Vanja Cado, KTK, spelade till sig en fin tredjeplats i FS10 samt ett silver i
FD10 tillsammans med Filippa Knezevic, Fair Play TK. Vanja fick även två fina
revanscher i singelklassen. Först mot Amina Kadic, Gothia Tennis, för finalförlusten för en månad sedan. Vanja vann med 6-3 6-2 för att sedan vinna över
Emma Lindh med 5-7 6-1 6-0. Danskan Zoe Helle Jenssen blev för svår. Hon
vann med 6-1 6-1. I dubbel gick det sedan ett steg längre då tjejerna tog sig
till final innan danskorna återigen satte stopp för framfarten. Finalen vann det
danska paret med 6-3 6-4.

ALBIN EKENROS TILL FINAL I SALK OPEN

Albin Ekenros, Karlskrona Tennisklubb, tog sin finaste skalp hittills då han mellan jul och nyår spelade sig fram till final i anrika SALK Open i Stockholm.
I PS14 fanns 150 deltagare och Albin avverkade i första rundan Viktor Ek
Johansson från KLTK med 6-0 6-1. I andra matchen fick Jack Karlsson Wikstrand,
TK Hobby, se sig besegrad med 6-1 6-2. I tredje omgången var det Adam
Samuelsson, Mölndals TK, som besegrades med 6-0 6-1 och i fjärde besegrade Albin även Philip Hobaek, Kungälvs TK, i två raka set: 6-4 6-2. I kvartsfinalen väntade Fredrik Collyer ifrån Norge. Även här lyckades Albin vinna i
två raka set: 6-1 6-1. I semifinalen väntade förstaseedade Leyton Rivera ifrån
Malmöklubben Fair Play TK. Rivera lyckades pressa fram ett tiebreak i första set
men sedan var Albin för stark och tog sig därmed till final utan setförlust efter
7-6(6) 6-2.
I finalen stod Falkenbergs Kevin Chahoud för motståndet. Chahoud vann
första set 6-2 varpå Albin spelade till sig andra med samma siffror, i tredje set
var det Chahoud som tog kommandot och spelade till sig segern med 6-2 2-6
6-3. Andraplatsen var en fantastiskt fin prestation av Albin Ekenros i världens
största inomhustävling för juniorer.
Det var fler karlskronaspelare som deltog i årets upplaga av SALK Open. Även
Vanja Cado, KTK, fick med sig en fin andraplats ifrån Stockholm. Andraplatsen
kom i flickdubbel 10 tillsammans med Malmös Filippa Knezevic. Även i singel
gick det bra för Vanja som var ytterst nära att ta sig vidare ifrån gruppspelet.
Din Radetinac, KTK, gjorde också en bra turnering då han tog sig ända till
åttondelsfinal i PS12. I åttondelen blev det tyvärr förlust mot Timothy CarlssonSeger, Täby TK, med 3-6 1-6. Även Oliver Johansson-Bergqvist, KTK, deltog
i PS12 men fick se sig besegrad i andra omgången mot nämnde Timothy
Carlsson-Seger.
Hermon Mikael, KTK, deltog i FS16 men i andra matchen tog det stopp mot
Karolina Tilander, Järfälla TK, med 2-6 3-6. Tilda Loudd, KTK, ställde upp i FS14
och fick ge sig i första omgången mot duktiga Othilia Brodin ifrån Umeå TK.

Sophie
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NOTERAT

VIKTOR VANN I LINKÖPING

Viktor Andersson, Karlskrona
Tennisklubb, vann PS15 i Linköping
Knatte Junior Cup i överlägsen
stil. Viktor började med att besegra Bastian Hörling, SödertäljePershagens TK, med 6-1 6-1 innan
det var dags för Nils Andersch ifrån
GLTK som också besegrades i två
raka set (6-1 6-3). I semifinalen väntade Elliot Arnarp ifrån Hellas TK som
Viktor besegrade med hela 6-0 6-1.
Finalmotståndet stod John Hallquist
Lithén ifrån GLTK för. Även här lyckades Viktor vinna i två raka set: 6-4
6-3 och fick glädjen att både lyfta
segerbucklan och träffa tennisikonen
Björn Borg vid prisutdelningen.

VIKTOR VANN I BORÅS

Viktor Andersson spelade i City Gross
Open i Borås. Viktor ställde upp i
PS14 och fick i första matchen möta
Ludvig Ahnberg, Ljungskile TF, där
Viktor vann med 6-0 6-0. I andra
matchen ställdes Viktor mot Nikolai
Töråsen, Marks TK, och vann med 6-3
6-2. I semifinalen stod Viktor för en
tuff vändning mot Filip Edvardsson,
Partille TK, där Viktor till slut kunde
vinna med 3-6 6-3 10-6 (matchtiebreak). I finalen blev det sedan vinst
mot Jakob Lundblad, Ullevi TK, med
6-3 6-2. Viktor visade turneringen
igenom på mycket bra fokus och producerade många rena vinnare och
mycket bra servande.

Hermon Mikael kommer att börja
tennisgymnasiet i Malmö till hösten
och byter klubb till Fair Play TK
från och med maj månad. Hermon
började sin tenniskarriär i KTK och
har samlat på sig många fina turneringssegrar genom åren. Karlskrona
TK önskar Hermon stort lycka till!

ÅHUS INDOOR OPEN OCH BERGENDAHLSCUPEN

Resultatmässigt bäst gick det för tioåriga Vanja Cado som tog hem FS12 efter
en tuff tresetare i finalen mot Elin Antonsson, Svedala TK. Vanja vann finalen
med 6-4, 1-6, 6-1. Noterbart var också att Vanja endast tappade 5 game på väg
fram till finalen, imponerande!
I FS10 spelade Hanna Eriksson fin tennis och kunde efter jämna matcher
vinna sin pool utan förlust. Väl i finalen blev Emma Lindh, Höllvikens TK, lite för
svår. Hanna förlorade finalen 2-6, 3-6 men fick med sig en fin andraplats.
En andraplats blev det även för Liam Svensson som även han gick obesegrad igenom sin pool i PS10 i Åhus. I slutspelets semifinal blev det seger mot
Höllvikens Victor Tauson med 6-3, 7-5 innan det tog stopp i finalen mot Fair
Plays Filip Slavkovic med 3-6, 3-6. En andraplats är inte fy skam, men ännu bättre gick det för Liam när han tävlade i Hässleholms Bergendahlscupen, där han
återigen gick obesegrad igenom sin pool och tog sig till slutspel. I semifinalen
blev det sedan vinst mot Erik Månsson, Malmö Bellevue TK, med 6-3, 6-2 innan
Liam besegrade Edvin Nilsson, Svedala TK, med snarlika siffror – 6-2, 6-3.
Det blev ännu en turneringsvinst för Vanja i Hässleholm. I andra omgången
tog Vanja dessutom en rejäl revansch för en tidigare finalförlust mot Hilma
Sederlin (Stockholm). Siffrorna blev 6-2 6-4. I finalen väntade Jennifer Erinson
som tidigare vunnit över Vanja i semi i Karlskrona. Vanja spelade sin bästa tennis under veckan och tog revansch nummer två med 6-2 6-4.

VANJA CADO TREA I VARBERG

Vanja Cardo, KTK, har spelat Varberg Knattecup. Vanja började med att gå
obesegrad genom sin pool i FS10. Därefter vann hon i två raka set över Yvonne
Karmzon, Mölndals TK i kvartsfinalen. I semifinalen väntade tuffaste möjliga
motstånd genom Amina Kadic från Gothia Tennis. Vanja kämpade på bra
och tjejerna tog varsitt set innan det var dags för ett avgörande tiebreak till 7
poäng. Spelarna följdes åt till 5-5 innan Amina lyckades rycka och knyta ihop
matchen med 7-5. Amina vann sedan finalen i två raka set och Vanja fick en fin
tredjeplats med sig hem i bagaget.
I Varberg spelade även Din Radetinac, KTK, som också gick obesegrad
genom gruppspelet i PS12 utan att tappa set. Väl i slutspelet blev det vinst över
Neo Weijdling, Vallda TK, med 6-2 6-3 innan det var dags för kvartsfinal. Adrian
Luddeckens, Höllvikens TK, stod för motståndet i kvarten och det blev en tuff
batalj över tre set som Din tyvärr förlorade med 6-3 4-6 3-6. Adrian gick sedan
vidare och vann semifinal och final i raka set.
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BABOLAT SPORTLOVSCUP

Fr. v. Michael Säw och Daniel Brodén. 2014 års vinnare av Gentlemens´ Doubles Woodie Challenge.

I Ljungby spelades Babolat
Sportlovscup och där vann Hermon
Mikael både DS och FS16. I damsinelfinalen väntade Stephanie Thour,
Ready Play Tennis Club, som Hermon
besegrade med 7-5 6-3. FS16 spelades som en pool med tre deltagare
där Hermon vann med 2-0 i matcher.
Även Liam Svensson, KTK, vann i
Ljungby. Liam ställde upp i PS9 där
han vann klassen med 4-0 i matcher.
Även i den äldre klassen, PS10, gick
det bra då Liam vann gruppspelet
och tog sig till slutspelsfinal där
det tyvärr blev förlust mot Linus
Olausson, Vetlanda TK.

PA LINDERBORG TILL FINAL I SENIORTUNERING

Per-Anders Lindeborg, Karlskrona Tennisklubb, gick till final i MS55 i den
internationella seniorturneringen 12th La Manga Club Murcia Seniors Tennis
Open, grade 2. Samtidigt gick också
klubbkompanjonen Stefan Bengtsson
till semifinal i MS50.
Lindeborg var andraseedad i sin klass
och fick i sin första match möta tysken
Werner Plenz som besegrades med
6-1, 6-2. I kvartsfinalen stod spanjoren
Mariano Peinado Martinez för motståndet och Lindeborg segrade även
här i två raka set; 6-2, 6-4. I semifinalen
var spanjoren Antonio Saura tvungen
att bryta vid ställning 4-1 till karlskronaspelaren. Väl framme i finalen väntade världstvåan ifrån Belgien, Pierre
Godfroid, på Lindeborg. Lindeborg
vann deras senaste möte på Mallorca för tre år sedan men nu var det belgaren
som vann i en tuff tresetare. Lindeborg förlorade första med 3-6 men lyckades
knipa till sig andra set genom vinst 11-9 i tiebreak. Tredjeset tog belgaren hem
med 6-2.
Stefan Bengtsson, KTK, var tredjeseedad i MS50 och slog i första matchen
engelsmannen Stefen Kneller med klara 6-1, 6-0. I andra matchen fick spanjoren Fernando Perez Martinez samma behandling och besegrades med 6-0, 6-1.
Väl i semifinal blev det tuffare motstånd i form av tysken Christian Greuter, rankad femma i världen. Spanjoren tog hem första set 6-2 men Bengtsson kunde
vända och spela hem andra set med 6-3 innan tredje set rann iväg till tysken
med 6-1. Greuter fortsatte sedan att spela bra även i finalen och tog hem slutsegern över förstaseedade polacken Marek Lubas.
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Variation viktigt i träningen
I skrivande stund är jag
precis hemkommen från
ett lyckat Junior-SM i
Göteborg.

E

n kvartsfinal och fem åttondelsfinaler känns som väl godkänt.
Jag tycker att våra ungdomar hade
en bra gemenskap och fick nyttiga
erfarenheter med sig hem att träna
vidare på.
Wille och jag har varit på ett
Tränarsymposium i Stockholm
och vi vill här sammanfatta våra
intryck från detta:
Symposiets
huvudföreläsare
var Jofre Porta, spansk tränare
som arbetat mycket med bla Rafael
Nadal och Carlos Moya. Hans
föreläsning handlade mycket om
balansen mellan kroppens båda
sidor och att vårt spel påverkas
mycket av vilket öga som är dominant.
Han tog också upp vikten av att
träna med intensitet och kvalitét
snarare än kvantitet.
Porta påpekade dessutom vikten av variation i träningen.
Efter föreläsningen var det dags
för paneldebatt med, förutom Porta,
de gamla storspelarna Mats Wilander och Pat Cash, vilka numera jobbar inom tennisen bla som expertkommentatorer. Dessa tre giganter
pratade bla om följande punkter:
• En viktig egenskap i dagens
tennis är att kunna ”gå in i banan”
när läge ges och också att i slaget
jobba in i banan och eventuellt

Inställning, taktik och teknik är viktiga faktorer man inte får glömma bort i träningen. Foto: Amefoto.se

följa upp fram på nät.
• För inlärning bör rak fotställning tränas, den öppna fotställningen kommer automatiskt när
tidsbristen är större.
• Mer träningsmatcher – mindre
”matning” ur bollkorgar.
• De viktigaste faktorerna är
inställning, taktik och teknik.
• Tränarens roll – utsätta eleverna för problem. Spelarnas roll –
lösa problem (med bra fokus och
inställning)
Under eftermiddagen var det
dags för praktik, där vi fick se Por-

ta arbeta med fyra flickor i 15-årsåldern. Bra övningar, där fokus till
stor del låg på spelarnas fotarbete,
djupledsarbete, tyngdpunkt och
närvaro. Flera av övningarna har
vi redan implementerat i vår verksamhet här hemma.
Slutligen vill jag informera om
att Tennisskolans ordinarie vårtermin håller på tom sista maj.

Avslutning för barn sker tisdag
2 juni kl.17-18.30 och för vuxna
torsdag 4 juni kl. 18-20.
Anmäl er gärna till sommarträningen:
* Rosenholmslägret 14-18 juni.
* Sommarkurs 1, 22-26 juni.
* Sommarkurs 2, 3-7 augusti.

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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