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Vänklubbsutbyte 27-30 augusti
– TC Grün Weiss gästar Karlskrona

Den sista helgen i augusti kommer våra  
vänner från Berlin till Karlskrona igen.  

Klubben har lagt upp ett ganska traditionellt pro-
gram och där tennisen och den sociala samvaron 
står högst upp på agendan.

Vi tror att en del tyska gäster kommer redan 
på torsdagskvällen och då kommer vi att bjuda 
på något enkelt att äta. Om inte mörkret redan 
har lagt sig (sent i augusti) kommer det också 
att finnas möjlighet att spela tennis.

På fredagen bedömer vi att merparten av 
gästerna kommer och då bjuder klubben på 
frukost i klubbhuset. Därefter har vi tänkt ha 
tennis på programmet mest hela dagen och 
då i form av en klubbmatch under ledning av  
mästercoachen Daniel Brodén. Då finns det 
också möjlighet att spontanutmana någon/någ-
ra av gästerna. Kvällen avslutas med ett sedvan-
ligt grillpartaj på klubben där Kjell Fridlund 
sköter ”spakarna”. Det ryktas också om att det 
kan bli en pubsväng framåt småtimmarna när 
mörkret har lagt sig över Rosenholm.

Lördagsprogrammet brukar innehålla åt-
minstone ett kulturellt/historiskt inslag, så ock 
denna gång. Om allt går i lås kommer klubben 

att erbjuda ett besök på vårt nya och världs- 
unika ubåtsmuseum. Tyvärr kan man inte tids-
beställa dessa besök, men vi hoppas att det ska 
kunna gå smidigt ändå. Efter besöket på Stum-
holmen kan man ta ett bad, gå en sväng på sta’n 
eller åka ut direkt till Rosenholm och fortsätta 
spela tennis. Denna eftermiddag är mer av soc-
ial och spontan karaktär.

Lördagskvällen är vikt åt den sedvanliga 
banketten där det kommer att serveras utsökt 
buffé. Det blir säkerligen också möjlighet att ”ta 
en sväng på parketten” även om det kanske inte 
blir till levande musik.

På söndagen åker våra vänner tillbaka igen 
och det blir ibland samling på klubben för  
några sista kramar och hälsningar.

I klubbhuset finns det anmälningslistor upp-
satta till de olika aktiviteterna. Där kan man 
också anmäla möjlighet att kunna ta emot  
någon/några tyska gäster under besöket.  
Det sistnämnda kan verkligen rekommenderas. 
Det brukar resultera i långvariga och mycket  
givande bekantskaper.

Gert Friberg
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Henrik Johnsson. Foto: Amefoto.se.

Sommaren är kort
Nu har äntligen värmen kommit 

till Karlskrona och solen skiner 
på en klarblå himmel. I Tomas Le-
dins text fortsätter strofen ”somma-
ren är kort” med ”det mesta regnar 
bort”. Det är just därför det är så vik-
tigt att ta vara på varje tillfälle som 
ges för att njuta av sommaren och 
göra de där sakerna som vi kanske 
aldrig annars gör. Igår under klar-
blå himmel var ett sådant tillfälle, 
så Gustav, Anna och jag åkte ute 
och fiskade abborrar. Vi har aldrig 
lyckats få några napp på kastspö  
tidigare men igår hände det! Åtta 
fina abborrar fick åka med hem 
till Saltö och bli rensade för att di-
rekt därefter hamna i stakpannan. 
Mums! För mig är det en av de saker 
jag ser fram mot att göra tillsammans 
med familjen under sommaren. Jag 
hoppas ni alla hinner göra det ni vill 
och att sommaren inte regnar bort.

Vi tar semester och har som-
marlov men på tennisklubben 
duggar aktiviteterna tätt. Rosen-
holmslägret har avslutats, även i 
år med högt deltagarantal. Fler vill 
spela tennis! Jag vill rikta ett stort 
tack till alla er som fick lägret att 
bli precis så bra som det blev. Nu 
drar sommarkurserna igång och 
även dessa är fulltecknade.

Inom kort är det dags för SEB 
Open och även i år kommer det 
att spelas sprintmatcher på gräs-
banorna. Ta chansen och anmäl 

er, det finns mängder med klasser. 
Om ni inte vill spela själva så kom 
ut och titta på bra tennis.

Sedan är det dags för vetera-
nerna att ”fightas” om titlarna i vår 
egen ITF tävling, även här uppma-
nar jag er att anmäla er. Tävlingen 
genomförs med kringaktiviteter 
som syftar till glatt umgänge.

En av årets höjdpunkter är  
Berlinutbytet. I augusti får vi besök 
av vår vänklubb från Berlin. I fjol 
var vi ca 50 KTK:are som åkte till 

Berlin så jag är ganska säker på att 
Berlinarna kommer med en stor 
skara tennisspelare till oss. Anmäl-
ning görs i klubbstugan på anslags-
tavlan och om ni inte hinner med 
våra tävlingar i sommar så anmäl 
er till detta evenemang. Jag lovar 
att ni kommer ha KUL och ALLA 
kan vara med och är VARMT  
välkomna!

Grattis Sophie och Nicklas till 
er dotter! Under Sophies mamma-
ledighet håller P-A och Christer 

Fr. v. Emma Radetinac, Matilda Perslöf, Elise Brodén och Vanja Cado, flick-
dubbel 12 i förra årets upplaga av SEB Open. Foto: Amefoto.se.

ställningarna i det administrativa  
arbetet. 

Avslutningsvis vill jag berätta 
att planerna med Paddle banor och 
Hard Court tagit stora kliv framåt. 
Robert Krznaric har alla ansök-
ningshandlingar klara och snart är 
även avtalet för markarrendet klart 
vilket är helt avgörande för fortsatt 
arbete. Detta innebär att vi tyvärr 
kommer bli ett år försenade med 
att få igång dessa två nya inslag i 
vår verksamhet.   

Kort och gott, vi är en väl- 
mående tennisklubb i en stad där 
fler och fler väljer att spela tennis. 
En av anledningarna till detta är 
att vi är en klubb för ALLA. Vi ska 
fortsätta vara en klubb för alla med 
ett stort och brett umgänge och 
tennisen i centrum!
Vi ses i sommar!

Henrik Johnsson



4      www.kar l sk ronatk . com  FÖRDEL 2.2015

Fred Simonsson tog sin karriärs största titel då han slog 
in matchbollen i finalen av Karlskrona Futures, detta 
efter att ha fått ett wild card till tävlingen av svenska 
tennisförbundet. Tyske motståndaren Timon Reichelt 
hade även han imponerat stort, men i finalen hade han 
inte mycket att sätta emot. 

Semifinalerna klarades av trots 
regn, rusk och vind. Fred  

Simonsson skrällde och slog ut för-
staseedade landsmannen Markus 
Eriksson i två raka set: 6-3 6-1. I 
den andra semifinalen kämpade 
Tobias Blomgren frenetiskt för att 

Simonsson vann Karlskrona  Futures 2015

få till en helsvensk final, men det 
såg tungt ut vid underläge 2-6 3-5 
mot den oerhört snabbfotade tysken 
Timon Reichelt. Blomgren kämpade 
sig dock in i matchen och tvingade 
till slut fram ett tiebreak där han låg 
under 1-5 innan han även där vände 

och vann 9-7. I tredje set fick dock 
tysken greppet om matchen och 
släppte inte det igen utan spelade 
hem avgörande set med 6-1 efter 
närmare tre timmars spel. Därmed 
var även Reichelt framme i sin för-
sta futurefinal.

POÄNGLÖS VINNARE
Finalen spelades i ett gråkallt  
väder där spelarna troligen gan-
ska motvilligt klädde av sig over-
allerna. I finalen servade Simons-
son och returnerade extremt bra. 
De välplacerade grundslagen satt 
oftast strax innanför linjerna och 
när det fanns läge stack Fred fram 
på nät eller la en perfekt stoppboll. 

Reichelt hade inget vapen att ta 
till och Simonsson behövde bara  
dryga timmen på sig för att ta hem 
segern i två raka set: 6-1 6-3. Där-
med tog inte bara Simonsson hem 
titeln utan han gjorde det utan att 
förlora ett enda set på vägen fram 
till sin första titel på futurenivå. 
Från poänglös och rankinglös in-
kasserade han därmed 18 ATP- 
poäng och tog sig in strax över 900 
på världsrankingen. 

– Det är roligt att vinna sin  
första future, sa Simonsson. Jag har 
aldrig gått till final innan och får 
vinna direkt. Det är oerhört stort. 
Det är en milstolpe för mig, jag har 
alltid velat vinna en futuretitel, sa 
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Simonsson vann Karlskrona  Futures 2015
Simonsson efter segern.

Att 20-åringen skulle stå som 
slutsegrare var otippat även för ho-
nom själv.

– För en vecka sedan hade jag 
inte så höga förväntningar på 
mig själv. Jag visste att jag hade  
spelat på bra träningar, men jag 
brukar inte få ut det på match. 
Första matchen var väl sådär, men 
släppte det helt mot britten i an-
dra och därifrån hade jag en skön 
känsla i kroppen och var väldigt 
avslappnad.

Vad var det som har stämde  
under denna tävling?

– Jag har varit nervös, men jag 
har inte blivit så spänd att spelet 

har låst sig. Jag har trott på mitt 
spel. Sedan har jag servat och re-
turnerat extremt bra. Därför har 
jag fått övertaget i poängen.

DUBBELFINALEN
En timme efter singelsemifinal-
en steg Reichelt ut på banan igen, 
den här gången tillsammans med 
landsmannen George von Massow, 
för att tillsammans bärga titeln 
i dubbelklassen. För motståndet 
stod brittiska paret Andrew Bettles 
och Richard Gabb. Trots ogynn-
samma väderförhållanden bjöd 
båda paren på fantastiskt dubbel-
spel som till slut mynnade ut i tysk 
seger med siffrorna 7-5 6-4. Markus Eriksson var förstaseedad i turneringen. Foto: Amefoto.se.

Fred Simonsson var överraskad men glad efter segern. Foto: Amefoto.se.

Reichelt kom tvåa i singel men vann dubbelturneringen. Foto: Amefoto.se.
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I mitten av juni samlades de cirka 75 deltagarna och ungefär 15 ledare till årets upplaga av Rosenholmslägret. Lägret som 
pågick från morgon till kväll under fem dagar  innehöll, utöver fyra till fem timmars tennis per dag, även brännboll, bad, 
bolletartävling, servehastighetstävling, kjelles lunch (med nya favoriten vårrullar) och mycket, mycket mer.

Rosenholmslägret 2015
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Inte mindre än fyra av de sex  
klasserna togs hem av Karlskrona- 

spelare. Segrarna i varje klass gick 
vidare till Regionsfinalerna i Jönkö-
ping sista helgen i maj.

Pojkar 15 vanns av Albin Eken-
ros efter klubbderby i finalen mot 
Viktor Andersson. Matchen bjöd 
på flera fina dueller även om seger-
siffrorna var klara. Båda killarna 
imponerade även i sina semifinal-
er där Albin vände 1-6 mot Jakob 
Danell, till seger med hela 10-0 i 
matchtiebreak. Viktor gjorde pro-
cessen kort med Simon Birgers-
son, som i sin tur gjorde en stor-
match då han i första omgången 
besegrade Carl Wickman för för-
sta gången.

I flickor 15 vann Tilda Loudd 
mot mångåriga kombatanten Annie 
Heinonen i supertiebreak. Tilda 
imponerade i tävlingen med sitt 
lugn och spel som stämde som 
bäst när det väl gällde.

DRAMATISK TENNIS
I pojkar 13 gjorde Hampus Holm-
gren sitt livs turnering då han av-
ancerade till semifinal. Väl där föll 
han i ett dramatiskt supertiebreak 

mot Felix Shakya Persson, Ronneby.
I pojkar 11 dominerade Oliver 

Johansson-Bergqvist och gick utan 
setförlust genom tävlingen. Oliver 
kämpade på bra och när han ökade 
trycket var han för tung för mot-
ståndarna.

Flickor 11 vanns av Vanja Cado, 
som inte heller tappade något set. 
Vanja spelade mycket moget och 
fokuserat. Tuffaste matchen var 
semifinalen mot klubbkompisen 
Elise Brodén, där båda tjejerna 
bjöd på mycket bra tennis. I den-
na klassen visade även Hanna Er-
iksson att hon utvecklats mycket 
och vann sin pool, vilket innebar  
semifinal.

Sammantaget en givande resa 
för ungdomarna som bodde i hal-
len och fick möjlighet att träna på 
morgnar och kvällar. Klubbgemen-
skapen flödade och alla kämpade 
på bra i sina matcher. Förutom ovan 
nämnda deltog även Din och Emma 
Radetinac, Matilda Perslöf, Johanna 
Arnlund, Liam Svensson, Maximili-
an Carlbäck, Pontus Eriksson, Birk 
Arwedahl och Emil Quist. 

Daniel Brodén

Oliver Johansson-Bergqvist, 
Karlskrona TK svarade för en 

mycket fin insats då han kom tvåa 
i pojkar 11, vilket innebär att han 
kvalificerat sig för sverige-finalerna 
i Båstad i sommar.

Oliver spelade fokuserat och 
stabilt, där han även på ett lycko-
samt sätt vågade trycka till bollen 
när han fick läge med sin forehand. 
I matcherna fram till finalen visa-
de han också prov på mental styr-
ka i viktiga lägen. I finalen förlo-
rade Oliver mot Vetlandas duktige 

KTK-framgångar i Växjö

SEB Next Generation Cup, Regionsfinaler, Jönköping
Olle Bernström, som är lite av en 
"skräckmotståndare" för Oliver. 
Trots förlust med 2-6, 1-6 var Oli-
ver med bra i gamen och matchen 
gav mersmak inför framtiden.

 
FLICKOR 11
I flickor 11 vann Vanja Cado, 
Karlskrona TK klart mot Julia 
Malmberg, Åhus. 

Denna seger resulterade i kvarts-
final, där hon hade ledningen mot 
Jönköpings bollsäkra Ella Strahl. 
Trots fina kämpatag och variations-

rik placering fick Vanja till slut ge sig 
i ett avgörande matchtiebreak.

Karlskronas andra deltagare 
denna klass, Elise Brodén, gjorde 
en bra match och hade spelövertag 
mot blivande finalisten Liv Staf-
ström, Fair Play TK, men även här 
blev det förlust i matchtiebreak.

 
ALBIN OCH TILDA
Båda Karlskronas deltagare i 
15-årsklasserna, Albin Ekenros 
och Tilda Loudd, fick tuffa mot-
ståndare redan i första omgången.

Tilda mötte hårtslående Hanna 
Schmidt Axelsson, ATL. Tilda spel- 
ade respektlöst och det var många 
tuffa dueller med knallhårda slag. 
Trots detta blev det förlust med i 
två raka set.

Albin kom till korta mot boll-
säkra Arvid Hjalte, Falkenbergs 
TK. Albin försökte allt men mot-
ståndaren hade en dag då han 
knappt missade ett slag och var för 
dagen övermäktig.

Johan Wilhelmsson

I maj deltog 18 Karlskrona TK-ungdomar med fram-
gång i SEB Next Generation Cup i Växjö.

Oliver Johansson-Bergqvist. Foto: Amefoto.se.
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Viktor Andersson. Foto: Amefoto.se.

Givande Intersport Cup

Klubben har i maj månad genomfört Intersport Cup. 
Det var mycket givande för klubbens ungdomar att få 
bra matcher på hemmaplan. Fyra av de nio klasserna 
slutade dessutom med Karlskrona Tennisklubb-seger. 

Den äldsta pojkklassen vanns 
av Viktor Andersson. Viktor 

gjorde en fin tävling och slog båda 
de toppseedade spelarna, Gustav 
Wogén, KTK, i semi och Alex Hel-
mersson, Ready Play, i finalen efter 
moget och respektlöst spel. Finalen 
gick över tre set. 

Herrklassen vanns av Adam 
Svensson, Kalmar. Här kom Albin 
Ekenros, blott 14 år, till semifinal.

TILDA VANN
I Flickor 16 kom Loise Hedberg 
tvåa och gjorde en mycket fin 
match mot vinnaren Aina Sund-
ås, Ronneby. Loise tog andra set. 
I flickor 14 vann Karlskronas Til-
da Loudd en gastkramande rysare 
mot Annie Heinonen, Växjö, där 
Tilda räddade en matchboll och 
till slut kunde triumfera efter 7-5 
i skiljeset. I pojkar 14 tog sig både 
Emil Quist och Din Radetinac 

fram till semifinal.
Pojkar 12 bjöd på en ren Karls-

kronafinal, där Oliver Johansson-
Bergqvist besegrade Totti Åker-
ström i en bra match. Efter ett 
jämnt förstaset kunde Oliver rycka 
ifrån i andra och vinna med 6-4 
6-1. I denna klass gick även Pontus 
Eriksson, Karlskrona TK, till semi-
final, där Oliver blev för svår. 

KARLSKRONADOMINANS
Elise Brodén vann sin pool i flick-
or 12, men förlorade i semifinal 
mot Matea Dapcevska, Ronneby.  
Pojksingel 10 vanns på ett överty-
gande sätt av Liam Svensson. Tvåa 
kom klubbkompisen Birk Arwe-
dahl. I flickor 10 kom Karlskronat-
jejerna Hanna Eriksson och Eliza 
Cela tvåa respektive trea. Klassen, 
som spelades som poolspel, var så 
jämn att seträkning fick skilja dem 
från ettan Alva Jönsson, Alvesta. Elise Brodén Foto: Amefoto.se.
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Tid:    Plats:
Sommarkurs 2 v. 32 (3 –7 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

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.

KARLSKRONA TENNISKLUBB
inbjuder till 

www.karlskronatk.com

Scandic Karlskrona ligger mitt i Karlskrona city. Men också mitt i skärgården. 
Den stora frukostbuffén står uppdukad, det finns trådlöst internet och  
möjligheter att träna i moderna gym. Under sommaren sjuder vår uteservering av liv. 
Dagtid äter, fikar och njuter våra gäster av solen och utsikten. 

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

somna i skärgården. vakna i city.

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

Hos Nordens största hotellkedja checkar 
du in med höga förväntningar och checkar ut med ny 
energi. Vare sig du bor hos oss i jobbet eller på fritiden.

SOMMARTOUR GRUS 18–22 JULI: 
herrar & damer: 32 kvaltävling, 16 huvudtävling

kval: 18–19 juli

huvudtävling: 20–22 juli 

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

anmälan: Anmälningstid utgår lördagen 11 juli. Sign-in fredagen 17 juli kl 09.00- 12.00  
 på telefon 0768-86 71 04. Anmälan görs via Tentour Online.

anmälningsavgift: 350 kr betalas före första match.

underlag: Sju grusbanor med s.k. Båstadgrus på Arena Karlskrona.

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 ”KTK2015” 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

 TA CHANSEN ATT ÄVEN SPELA SOMMARTOUREN PÅ GRÄS 
 I ANSLUTNING TILL DENNA TÄVLING.

SEB KARLSKRONA OPEN 2015

KARLSKRONA TENNISKLUBB
inbjuder till 

www.karlskronatk.com

Scandic Karlskrona ligger mitt i Karlskrona city. Men också mitt i skärgården. 
Den stora frukostbuffén står uppdukad, det finns trådlöst internet och  
möjligheter att träna i moderna gym. Under sommaren sjuder vår uteservering av liv. 
Dagtid äter, fikar och njuter våra gäster av solen och utsikten. 

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

somna i skärgården. vakna i city.

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

Hos Nordens största hotellkedja checkar 
du in med höga förväntningar och checkar ut med ny 
energi. Vare sig du bor hos oss i jobbet eller på fritiden.

18–24 JULI: 
klasser & preliminära speldagar:

 18–20 juli: PS11, PS14, PD14, FS11, FS14, FD14
 19–21 juli: PS16, PD16, FS16, FD16 
 19–22 juli: HD, DD
 20–22 juli: PS10, PS12, PD12, FS10, FS12, FD12
 20–23 juli: HSB*, HSC**, HS35, HS45, HS55 (*max 220 p, **max 110 p)
 21–23 juli: DSB (max 200 p) 
 21–24 juli: DS motion*, DD motion*, HS motion*, HD motion* 
                   (*max 55 p. Ingen tävlingslicens krävs.)
 OBS! Vid stort deltagarantal kan hela sanktionsperioden komma att utnyttjas på    
 slutet, dvs. t.o.m. 24 juli. Första speldag blir dock tidigast som ovan nämnt.

anmälan: Anmälningstiden utgår måndagen 6 juli. Lottning sker tisdagen 7 juli.      
 Anmälan via Tentour Online.

anmälningsavgift: 300 kr för singel och 150 kr per person i dubbel. 
 Inbetalning görs via bankgironr 5660-6361.

tävlingsregler:  Dubblarna avgörs med matchtiebreak som avgörande set. PS10, PS11, PS12, FS10, FS11  
 och FS12 spelas som poolspel och avgörs med matchtiebreak som avgörande set.
 Vid för få anmälda kan två klasser slås samman.

underlag: Sju grusbanor med s.k. Båstadgrus på Arena Karlskrona.

bollar: Wilson Tour (Maxiboll i PS10 och FS10)

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 ”KTK2015” 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

SEB KARLSKRONA OPEN 2015

KARLSKRONA TENNISKLUBB
inbjuder till 

www.karlskronatk.com

Scandic Karlskrona ligger mitt i Karlskrona city. Men också mitt i skärgården. 
Den stora frukostbuffén står uppdukad, det finns trådlöst internet och  
möjligheter att träna i moderna gym. Under sommaren sjuder vår uteservering av liv. 
Dagtid äter, fikar och njuter våra gäster av solen och utsikten. 

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

somna i skärgården. vakna i city.

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

Hos Nordens största hotellkedja checkar 
du in med höga förväntningar och checkar ut med ny 
energi. Vare sig du bor hos oss i jobbet eller på fritiden.

SOMMARTOUR GRÄS 22–24 JULI: 
klass: HS elit

underlag: Gräs på Arena Karlskrona.

bollar: Tretorn

antal spelare: 24 st

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

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

prispengar: 10 000 SEK

anmälan: Anmälningstiden utgår onsdagen 15 juli. Sign-in tisdagen 21 juli kl. 09.00-12.00  
 på telefon 0768-86 71 04. 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

logi: Boka till specialpris i samband med tävlingen genom att ange kod ”KTK2015” 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
 
 TA CHANSEN ATT ÄVEN SPELA SOMMARTOUREN PÅ GRUS
 I ANSLUTNING TILL DENNA TÄVLING. 

SEB KARLSKRONA OPEN 2015
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 HAJO RENTA
L 

– Din m
inibussleverantör i 

Sydost!

Rågvägen 7  •  371 60 Lyckeby

Hyr ut A-klass minibussar. Boka via telefon 0455-477 72.
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DET MESTA INOM  
MUSKELVÅRD

Malin Pettersson
tel: 0734-041539

Telefon: 0457-350 03 • Hemsida: www.carlskronagk.com
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NOTERAT

SET OCH HÖRT
Under Karlskrona Future spelar 
två tyskar mot varandra på bana 
5, tränare Swante går för att kolla 
ställningen. När han kommer tillbaka 
frågar chefstränare Daniel: "Hur går 
det?" varpå Swante allvarligt svarar: 
"Den ena landsmannen leder över 
den andra."

Under samma Future är samma 
Swante en morgon lite hunger- 
irriterad efter ett tidigt morgonpass 
på banorna och undrar när lunchen 
börjar serveras. "Kl. 11 svarar klubb-
chef Sophie" varpå Swante konstate-
rar att det är en hel timme tills dess. 
"Ta en macka, paj eller energibar så 
länge?" föreslår Sophie. "Men jag 
behöver något mer mättande," kla-
gar Swante, varpå han till slut köper 
på sig sex stycken klubbor och en 
flaska Coca cola. (se bild nedan).

STEGEN, 20 juni – 31 augusti
Matchspel för alla medlemmar. Anmälan till stegen@karlskronatk.com , ange namn och kontaktuppgifter. 
Sista anmälan 19/6, efteranmälningar går bra men man får då inleda på sista trappsteget.

SEB Karlskrona Open, 18–24 juli
Nationell tennistävling med klasser för alla. Anmälan och information på www.tentouronline.se. Här finns även en elitklass på gräs!

SOMMARKURS 2, 3–7 augusti
Träning måndag till fredag. Två timmar per dag för barn och ungdom. En och en halv timme/dag för vuxna, kvällstid.
Anmälan sker på www.karlskronatk.com

KARLSKRONA INTERNATIONAL SENIOR TROPHY, 19–23 AUGUSTI
Internationell veterantävling, singel, dubbbel och mixed i alla åldersklasser. Anmälan via www.iftennis.com/ipin
Frågor besvaras av Per-Anders Lindeborg,  0768-867 101, senior@karlskronatk.com

BERLINUTBYTE, 28–31 AUGUSTI
Vår mångåriga vänklubb TC Grünwess från Berlin kommer på besök. En helg med mycket tennis och social samvaro. På anslags-
tavlan i klubbstugan finns mer information om vad som händer. Här kan du även skriva upp dig för de aktiviteter du vill deltaga 
i. Passar alla åldrar och spelstandarder. 
Har du frågor så maila eller ring till: 
Guillermo Otero, 0763-164447, guillermo.otero.quevedo@gmail.com,
Daniel Brodén, 0768-867104, daniel@karlskronatk.com

Lilo_NIGK.indd   1 04/06/2011   09:25:12

AKTIVITETSKALENDER KARLSKRONA TK SOMMAR 2015

Förra årets vinnare på grås i SEB Karlskrona Open.
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NOTERAT

SÖNDRUMS VÅRTURNERING
Viktor Andersson vann 16-årsklassen 
i Söndrums vårturnering i Halmstad.

Viktor inledde med att besegra 
Ludvig Mårdal, Partille och Stefan 
Zoric, Söndrum i raka set.

I finalen vann Viktor mot för-
staseedade Simon Fahlström, 
Kungsbacka TK efter övertygande 
6-2, 6-2.

Detta var en av Viktors bästa 
matcher  någonsin och han visade 
prov på stor variation, där framförallt 
serve och forehand var segervapen. 

 

KTK-juniorerna bjöd på bra resultat när 
anrika Strandbjörkspelen avgjordes i 
Växjö under första hälften av juni. 

Det blev vinst för Albin Ekenros 
i PS 14 och det var en synnerli-
gen stark insats av Albin att ta 
sig till finalen, där han vann mot 
Smålandsstenars Hugo Regner med 
6-4 1-6 1-0 (4). Han spelade bra i 
de avgörande lägena och vann tre 
supertiebreak och två tiebreak under 
turneringen. 

I PS16 gick Viktor Andersson och 
Gustav Wogén till semifinal och 
Simon Birgersson till kvartsfinal. 

Tilda Loudd gick till kvartsfinal 
i FS14. I de yngsta klasserna som 
avgjordes i poolformat triumferade 
Vanja Cado i FS10 utan att förlora ett 
enda game (!). Maximilian Carlbäck 
knep andraplatsen i PS10 efter tre 
vinster och sedan en förlust mot den 
slutlige vinnaren Linus Olausson, 
Vetlanda TK.

www.lansforsakringar.se/blekinge

STRANDBJÖRKSPELEN 
AVGJORDES I VÄXJÖ 

Albin Ekenros. Foto: Amefoto.se.

Viktor Andersson. Foto: Amefoto.se.

Tilda. Loudd 
Foto: 
Amefoto.se.
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Massage
Kiropraktik
Redcord
Bodyscanning

www.wellnesscorner.se
Tel 0457 - 171 20

Massage
Kiropraktik
Redcord
Bodyscanning

www.wellnesscorner.se
Tel 0457 - 171 20

NOTERAT

Flera Karlskrona TK-spelare deltog i Åhus Indoor Open. Resultatmässigt gick 
det bäst 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 fem game på väg fram till final-
en. 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 hem 
till Karlskrona.

En andraplats blev det även för Liam Svensson som också gick obesegrad 
igenom sin pool i PS10. 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. 

Vanja vann också Hässleholms Bergendahlscup. 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.

Liam Svensson, Karlskrona TK, vann pojksingel 9. Bollbegåvningen Liam tap-
pade inte ett set och blandade tuffa forehands med läckra undanläggningar. 
Tuffaste matchen var mot Gustav Andersson, Hjo TK, där Liam vann med 6-1, 7-5.

Liam deltog även i pojkar 11, där han kom tvåa i sin pool.
Hanna Eriksson, Karlskrona TK, kom tvåa i flicksingel 13. Klassen spelades i 

poolformat och Hanna besegrade Julia Holgersson, Vetlanda med starka och 
klara siffror. 

Därefter blev det, trots fina kämpatag, förlust mot hårtslående Tilde 
Bergvall, Vetlanda.

Pontus Eriksson, Karlskrona TK, gjorde en mycket fin tävling i pojkar 13, där 
han efter säkert och fokuserat spel slog John Borgfors, Åkarps TK med 7-6, 6-3. 

Därefter förlorade han mot duktige Oskar Wennerholm, Vetlanda TK, men 
där Pontus var väldigt nära att att ta andra set.

VANJA CADO – SVERIGES NYA AMBASSADÖR 
Vanja Cado har under tio dagar varit i Kroatien och deltagit i ett inofficiellt 
flick-VM. 

Resultatmässigt gick det ganska så bra. Vanja vann första matchen mot 
en flicka från Kroatien 6-3 6-4 men förlorade sedan mot en Australienska 
i tiebreak med minsta marginal 6-3 4-6 (10-8). Matcherna var bara en 
del av det stora äventyret. Att få vara med på den stora invigningen och 
träffa barn från alla världens hörn var en riktig höjdare. Efter en lärorik tid i 
Kroatien så vill Vanja bli en ännu bättre tennisspelare. 

Vanja blev nu också Sveriges ambassadör för tävlingen och kan rekom-
mendera nästa års svenska representanter. Hoppas på en ny Karlskrona 
TK-tjej eller -kille. 

VANJA VANN I ÅHUS OCH HÄSSLEHOLM

LIAM VANN I HÄSSLEHOLM
Liam gick obesegrad igenom 
sin pool och tog sig till slutspel i 
Hässleholms Bergendahlscup. I 
semifinalen blev det sedan vinst 
mot Erik Månsson, Malmö Bellevue 
TK, med 6-3 6-2 innan Liam bese-
grade Edvin Nilsson, Svedala TK, i 
finalen med 6-2 6-3. 

VETLANDA KNATTE CUP MED FINA INSATSER FRÅN KTK

Liam Svensson. Foto: Amefoto.se.

Vanja Cado. Foto: Amefoto.se.
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INFORMATION ELLER FRÅGOR, 
KONTAKTA TRÄNARNA: 

Daniel Brodén, 
daniel@karlskronatk.com, 
0768-86 71 04
Johan “Wille” Wilhelmsson,  
wille@karlskronatk.com, 
0768-86 71 05

CHEFSTRÄNAREN INFORMERAR

Sommarlov ger tid till träning
Sommarlovet är i full 
gång. Den tid på året det 
finns mest tid att spela 
tennis, tävla och träna.

Jag har i skrivande stund semes-
ter och var en förmiddag härom- 

dagen ute på Rosenholm och spe-
lade tennis. På banan bredvid hade 
två entusiastiska juniorer i 12-års-
åldern bokat bana och kämpade 
för fullt i den stekande solen. De  
tränade match och försökte på ett ut-
vecklande sätt vinna varje boll. När  
träningskompisen gjorde ett bra 
slag, applåderade den andre mot 
racketen och sa ”bra spelat”.

När timmen var slut frågade jag 
vad de skulle göra resten av dagen. 

– Jag ska vara kvar här och spe-
la mot planket, träna serve och 
sola, sa den ena.

– Då ska jag också vara kvar, sa 
den andra.

När jag fyra timmar senare åter 
kom till klubben var de båda junior- 
erna fortfarande kvar, något trötta 
efter allt spelande och solande.

Händelsen speglar exakt mina 
visioner, att juniorer och även 
vuxna medlemmar ska ”hänga” 
på klubben, träna, umgås och må 
bra. Förutom social stimulans och 
bra motion är det, enligt mig, det  
bästa sättet att utveckla sitt  
tennisspel på. Det var så våra  
förra världsettor Björn Borg, Mats 
Wilander och Stefan Edberg med 

många fler gjorde. Sedan behöver 
man självklart nöta teknik och få 
tips av tränare också, men passion-
en, glädjen, den egna drivkraften 
är det viktigaste om man vill lyckas 
inom tennisen.

TÄNK PÅ INFÖR HÖSTTERMINEN:
• Nyanmälan till hösttterminen 
ska mailas direkt till tennisskolan@

karlskronatk.com
• Ni som angett om ni ska fortsätta 
eller inte till hösten, maila detta till 
oss så snart som möjligt
• Tävlingsjuniorer, glöm inte bort 
att lämna in era skolscheman så 
snabbt det går.
Trevlig fortsättning på sommaren.

Daniel Brodén

Under sommaren finns det mycket tid till att spela , tävla o träna tennis. Foto: Amefoto.se

VANJA CADO – SVERIGES NYA AMBASSADÖR 

Vanja Cado. Foto: Amefoto.se.



Scandic Karlskrona ligger mitt i Karlskrona city. Men också mitt i skärgården. 
Den stora frukostbuffén står uppdukad, det finns trådlöst internet och  
möjligheter att träna i moderna gym. Under sommaren sjuder vår uteservering av liv. 
Dagtid äter, fikar och njuter våra gäster av solen och utsikten. 

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

somna i skärgården. vakna i city.
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du in med höga förväntningar och checkar ut med ny 
energi. Vare sig du bor hos oss i jobbet eller på fritiden.


