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Läger i Polen
12 – 13 september var 17 tävlingsjuniorer plus 
några ledare och föräldrar med på vårt Polen-
läger. Vi började lördagen med två timmars  
träning på våra egna utomhus banor.

Efter utsökt lunch, signerad de båda Åsorna 
Brodén och Holmgren, körde vi ytterligare ett 
tretimmarspass innan välvilliga föräldrar trans-
porterade oss till färjan. Där väntade all inclusi-
vebuffé och lite fri tid på båten, innan läggdags.

På söndagen tränade vi totalt fem timmar 
på Sopocki Tennisklubb i Sopot. Indivduell trä-
ning med samtliga deltagare kompletterades på 
förmiddagen med säkerhet och tempoövningar.

På eftermiddagen var det dags för turnering. 
Vinnarna i A och B tävlingen, Gustav Wogén 

och Sebastian Leijonhielm fick sedan mötas i 
ett Racketlon-set till 21, där alla fick tippa resul-
taten. Matchen slutade 21-3 i Gustavs favör och 
en sprudlande glad Simon Birgerson vann där-
med priset för bästa tips.

Efter träningen blev det grillning på klubben, 
innan vi tog oss tillbaka till färjan för hemfärd.

Totalt ett mycket lyckat läger där intensiv 
träning kombinerades med gemenskap och 
trivsel.

Bra jobbat alla och ett extra tack till Monsieur 
Mariusz för praktisk hjälp och Polenexertis.

Tack också till de tränare och föräldrar som 
ställde upp och hjälpte till.
Daniel Brodén
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Henrik Johnsson. Foto: Amefoto.se.

Vi utvecklas ständigt
Hej alla tennisvänner, nu går 

sommarsäsongen mot sitt slut 
men än finns det chans att spela  
på våra fantastiska grusbanor. I fjol 
spelade vi tennis på gruset ända 
fram mot oktober och det ser ut att 
bli likadant i år. 

Ni som redan flyttat in har   
säkert noterat att banorna är ny-
målade och spelet därmed blir lite 
långsammare än föregående år. 
Jag är en av dem som tacksamt tar 
emot detta.

Det har varit en fantastisk  
tennissommar med massor av täv-
lingar, ungänge och så kronan på 
verket, Berlinutbytet. Själv för-
sökte jag delta efter bästa förmåga 
vilket innebar en härlig grillkväll 
på fredagen följt av en trevlig  
buffé i klubbhuset på lördagen. 
Självklart hann jag också med lite 
tennis på lördagen. Stort tack till 
alla er som såg till att vi kunde ge-
nomföra detta anrika utbyte på ett 
storslaget sätt. Tack till alla er som 
deltog! Berätta gärna för andra i 
klubben om er upplevelse så kan-
ske vi kan slå vårt rekord dvs vara 
fler än 50 deltagare nästa år när vi 
ska besöka Berlin.

Vi utvecklas ständigt, i dagar-
na har vi fått OK från kommunen 
på alla parametrar avseende vår  
planerade byggnation av Hard 
Court och Paddle banor. Det har 
suttit långt inne och många, med 

Robert Krznaric i spetsen, har slitit 
för att få det hela i hamn. Under en 
del av processen fick vi möjlighet 
att visa KTK på plats för politiker. 
Med stolthet kan jag säga att poli-
tikerna var mycket imponerade av 
både verksamheten och vår histo-
ria. Det som slår mig är den syn 
människor som inte spelar tennis 
har just på tennis. Den sak som 
politikerna imponerades mest av 
var att vi är en klubb för alla.

Jag har just avslutat boken ”När 
vi var som Bäst”, den handlar om 
svensk tennis storhetstid och foku-
serar på Borg, Wilander och Ed-
berg. Boken börjar dock nästan 

100 år tidigare när Kung Gustav 
V ”införde” tennisen i Sverige. Det 
är en mycket läsvärd bok som tar 
oss igenom ett stycke onaturlighet. 
För hur kunde pyttelandet Sveri-
ge ha tre spelare bland de tio bästa 
världen? Kanske är det rent av det-
samma som på ett annat sätt byggt 
KTK:s framgång?

Jag tror det går att hitta svaret 
i ett citat från Göran Zachrisson, 
han sa:

”Idrottsrörelsen är stark, men 
ointresserad av makt. Den bryr sig 
huvudsakligen om ungdomen, om 
fostran och utveckling. Den vill 
bevara vissa traditioner som är på 

väg att försvinna: ansvar, ödmjuk-
het, rent spel. Den Svenska idrotts-
rörelsen, den är unik i världen.”

Visst är det tänkvärda ord! Sär-
skilt idag när idrotten kan göra 
stor skillnad t. o. m. i samhället. Vi 
är inte en sport för de få utan en 
idrott för de många och så vill vi 
ha det! Samhället förändras och vi 
måste förändras med det.

Under den avslutande delen av 
2015 kommer styrelsen fokusera 
på att arbeta fram ett förslag till en 
ny treårsplan som förhoppningsvis 
presenteras på årsmötet. Vi har på-
börjat arbetet men än är det långt 
kvar. Om du har idéer på i vilken 
riktning just du tycker KTK skall 
utvecklas så tveka inte att höra av 
dig till mig. 
Vi ses i hallen!
Henrik Johnsson

Grusbanorna var fina vid tyskarnas besök, så fortsätt gärna att spela ute.
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Karlskrona International Senior Trophy 2015

Femte årets upplaga av Karlskrona International Senior 
Trophy i tennis slog ett fint deltagarrekord. 80 deltaga-
re från Sverige, Tyskland, Österrike och Storbritannien 
spelade om titlarna i singel, dubbel och mixed i ålders-
klasser från 35 till 70 år. 

Inte mindre än sju nyblivna svens-
ka "veteran-mästare” deltog i  

tävlingen. I det perfekta tennis-
vädret med sol och stilla bris blev 
det seger för hemmaklubben i inte 
mindre än fyra klasser.

Före detta elitspelaren och 
Svenska Juniormästarinnan Sofia 
Hallström gjorde tävlingscome-
back efter ca 15 år. Hon visade ing-
en pardon för sina motståndare 
och vann 35-klassen för damer i 
överlägsen stil.

I herrdubbel 35 vann karlskrona- 
bördige Joakim Ekberg, nume-
ra Stockholm, i par med Norrlän-
ningen Johan Nilsson över brit-
ten Edward Oakenfull och tysken 
Jens-Ole Weinhold i finalen.

STÖRSTA SKRÄLLEN
Den största skrällen kom i herr-
dubbel 45 där Stefan Bengtsson 

och Mattias Lundgren från KTK i 
finalen slog den nyblivne europa-
mästaren Jan Hedman, Stockholm 
och ex-Blekingen Kent Olsson.

Stefan Bengtsson tog revansch 
från fjolårsfinalen mot Anders 
Fransson, Växjö, han spelade 
mycket stabilt och varierat och 
malde ner motståndaren. Det blev 
7-6 6-3 i en tuff final.

BATALJEN FICK BRYTAS
I 55-klassen var det tänkt att det 
skulle bli en riktig batalj mellan 
sverigeettan Christer Lundberg 
och P-A Lindeborg i finalen. Båda 
hade spelat mycket stabilt på  
vägen mot final. P-A förlorade ny-
ligen mot Christer i SM. Tyvärr 
fick Christer bryta matchen vid 
ställningen 2-1 efter armbågsskada 
varför P-A vann klassen.
P-A Lindeborg

Från vänster på bilden syns: Stefan Bengtsson, Anders Fransson, P-A Lindeborg och Christer Lundberg.

Stefan Bengtsson och Mattias Lundgren stod för den största skrällen.
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Karlskrona International Senior Trophy 2015

UTDRAG FRÅN SVENSKA TENNISVETERANERS OFFICIELLA HEMSIDA

Den oförtröttlige tävlingsledaren P-A Lindeborg kunde hälsa 70-talet 
deltagare välkomna till ett underbart väder och sju fantastiska 
grusbanor, samt möjlighet till grästennis på två utmärkta banor. 
Bernd Priemer med hjälp av en stab av matchvärdar såg till att 
tävlingen avlöpte smidigt och effektivt. Players evening var välbe-
sökt och uppskattat av ca. 50 deltagare. Lördagen förgylldes av att 
Hemvärnsmusikkåren spelade utanför arenan, vilket resulterade ett 
extra swing på tennisbanorna.

I största klassen HS70 var Henrik Andrèn och undertecknad 
seedade 1:a resp. 2:a och vi gick också till final. Efter en välspelad 
final kunde Henrik vinna med 6-4 6-3, trots underläge 2-4 i första. 
Vad göra mot denne man?

Som enda ITF-tävling i Sverige rekommenderas tävlingen å det 
hjärtligaste, väl arrangerad av en kunnig tävlingsledning och spelad 
på en underbar anläggning. Hoppas på många fler Seniorer 2016.

Hälsningar Cay Sollin  

 
  

Jag vill verkligen passa på, att framföra mitt enormt STORA tack till 
P-A Lindeborg och hans medhjälpare!  Åker inte runt, som många 
andra på tävlingar världen över – så jag har inte så mycket att jäm-
föra med. Men i mina ögon, så är detta ett arrangemang i världsklass. 
Trots att P-A själv spelar och ansvarar för allt runt omkring så får han 
varje individ att känna sig speciell och så välkommen!

Även om min egen tennis & resultat inte gick som planerat denna 
gång, så fick jag med mig så mycket annat positivt – som inte ran-
kingpoäng, prispengar eller något annat kan mäta sig med. Jag fick 
en fantastisk upplevelse – i social gemenskap, glädje för sporten, 
engagemang och ett helt fantastiskt arrangemang som jag aldrig 
kommer att glömma.

Jag hoppas att många fler åker ner till (P-A´s) Karlskrona TK och 
spelar denna tävling framöver, för den förtjänar verkligen ett högre 
deltagarantal!!

Vänligen Patrik Blomqvist, Näsbyparks TK

Fr.v. Jens-Ole Weinhold, Edward Oakenfull, Johan Nilsson och Joakim Ekberg.
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Albin Ekenros trea i JSM
Tolv Karlskrona TK-spelare deltog i årets Junior-SM 
12-18 år som spelades i Skummeslöv och Växjö. Nedan 
följer rapport angående de två som gick längst: Viktor 
Andersson (15 år) och Albin Ekenros (14 år). 

Viktor Andersson spelade  
Junior-SM:s 16 års-klass i 

Skummeslöv. Viktor inledde med 
en kvaltävling där han redan i för-
sta matchen visade på bra form 
och inte tappade ett enda game. I 
den andra matchen fortsatte hans 
fina spel, men motståndaren Simon 
Falström (Kungsbacka TK) spelade 
upp sig betydligt under matchens 
gång och vid ställningen 1-1 i set 
fick Viktor lägga in en extra växel 
för att ta hem segern. 

I kvalfinalen mötte Viktor 
Gabriel Wanners (Linköpings TK) 
som med sin kanonforehand satte 
Viktor under hård press. Viktor 
stred som ett lejon och lyckades 
vinna matchen med 6-3 i skilje- 
set. Väl inne i huvudtävlingen 
mötte Viktor listigt spelande Nils 
Larsson-Regnström (Ljusholms 
TK). Även här blev det en tre- 
setare och återigen visade Viktor 
prov på mental styrka och kämpa-
de sig till en seger med 6-2 i skilje-

set. I andra omgången blev det dock 
respass mot storspelande sverige- 
sjuan Simon Wibler (Växjö TS) 
som sedan blev bronsmedaljör. 

Sammanfattningsvis blev det 
ett mycket bra J-SM för Viktor som 
spelade varierat och stabilt genom 
hela tävlingen. 

ALBIN EKENROS TOG BRONS
Albin Ekenros (bilden), rankad 
som 10:a i Sverige, trädde in i  
huvudtävlingen och ställdes i för-
sta omgången mot Hannes Eriks-
son (Kristinehamns TK) som hade 
kvalat in. Albin styrde matchen 
rakt igenom och vann med 6-1 6-0. 

I andra omgången stod Filip Ed-
vardsson (Partille Tennis) för mot-
ståndet och efter en jämn inledning 
på regntunga banor kunde Ed-
vardsson med sitt stabila baslinje- 
spel plocka hem första set. Albin 
kunde dock höja tempot i andra 
set vilket resulterade i att Edvards-
son inte hängde med. Matchen  

slutade med vinst för Albin med 
4-6 6-0 6-2. 

I tredje omgången stod halv-
fransosen Axel Labrunie (Oxelö-
sunds TK) mot andra sidan nät. 
Albin utnyttjade snabbt Labrunies 
något begränsade backhand och 
kunde storma fram till en vinst 
med 6-2 6-2. 

I kvartsfinalen ställdes Albin mot 
Carl Gustafsson (Falköpings TK). 
En "på pappret" jämn motstånda-
re. Albin var dock väldigt foku-
serad och storspelade med tunga 
grundslag med mycket topspin 
blandat med bra servar och  
vinnande slag så fort Gustafsson 
tappade längd. Vinsten skrevs till 
Albin med hela 6-0 6-1(!). 

I semifinalen stod sverige- 
tvåan Kevin Chahoud (Falken-
bergs TK) för motståndet. Chahoud 
hade nått semifinal utan att tappa 
set och Albin visste att det var en 
tuff uppgift som väntade. Efter en 
lite nervös inledning av Albin kun-
de Chahoud bryta Albins serve två 
gånger i första set och trots bra 
kämpande från Albin gick det inte 
att vända utan setet slutade 3-6. I 
andra set följdes spelarna åt initialt 
och det såg mörkt ut när Chahoud 
bröt Albins serve fram till 4-2.  
Men trots Chahouds otroligt säk-

ra defensiva spel kunde Albin nu 
gång på gång pressa bak sin mot-
ståndare och fullfölja fram på vol-
ley vilket resulterade i många vin-
nande poäng samt en lite stressad 
Chahoud. Setet gick till tiebreak 
där Albins stenhårda forehand 
vid 5-5 avgjorde då en frustrerad 
Chahoud strax efter gjorde ett en-
kelt misstag vilket ledde till set för  
Albin och ställningen 1-1 (3-6 7-6 
(7-5)). Tredje set inleddes med 
långa jämna game men Chahoud 
kunde göra ett ryck fram till 1-3. 
På något sätt hittade då Albin, nu 
efter tre timmars spel i gassande 
solsken, extra krafter och vann tre 
raka game fram till 4-3. Det var 
dock en sliten Albin som kom ut 
efter sidbytet vilket resulterade i 
några enkla misstag vilket Cha-
houd inte var sen att utnyttja. Det 
kvitterades till 4-4 och Chahoud 
kunde sedan få med sig de två sista 
gamen och vann således matchen. 

Bronsmedaljören Albin gjor-
de dock en mycket bra turnering 
och speciellt hans inställning och  
taktik visade på att han kan kom-
plettera en redan bra teknik och 
fysik och därför är någon att räkna 
med i framtiden!
Daniel Brodén och  
Johan Wilhelmsson
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Vänner och glada skratt finns det gott om när de båda klubbarna träffas.  

Gästernas damer ordnade att hemmaklubben fick se sig besegrade.

Återigen har medlemmar från 
Tennis-Club Grün-Weiss Ni-

kolassee i Berlin gästat sina svenska 
kamrater i Karlskrona Tennisklubb. 
Under torsdagen den 27 augusti 
kom de första av detta års 21 gäs-
ter i spridda skurar till utebanorna 
på Rosenholm. Där vankades det  
tennisspel och lite mat innan man 
efter att ha besökt sina olika in-
kvarteringar åter träffades i stadens 
centrum för att äta mat och kolla att 
pubarna fortfarande var i lika gott 
skick som vid förra besöket för två 
år sedan.  

Gästerna från storstaden Berlin 
är mycket imponerade av det hek-
tiska nöjeslivet i Karlskrona, på ett 
flertal ställen i vår lilla stad finns 
det gott om människor i olika åld-
rar som håller igång till långt in på 
småtimmarna – flera da’r i veckan. 

Tennisvännerna från 
Berlin åter i Karlskrona 
Är det världens äldsta klubbutbyte? Sedan 1967 träffas 
vi årligen (48:e gången), antingen i Berlin eller i Karls-
krona! I år kom de tyska gästerna till Karlskrona Tennis-
klubb på Rosenholm 27–30 augusti. 

Det låter på berlinarna som om 
de aldrig skulle kunna ha lika  
roligt hemma... Tack för de orden, 
de värmde. 

SERIÖST SPEL OCH GRILLFEST
På fredagsförmiddagen börja-
de det mer seriösa matchandet, 
samtidigt som de återstående  
tyska gästerna anlände. I de flesta 
matcher som klubbtränaren Daniel 
Brodén och hans medhjälpare 
ordnade spelade man landskamp  
Sverige mot Tyskland. Men ibland 
fick någon spelare agera ”lands-
förrädare” för att ordna jämna och 
bra matcher.  

Efter spelet på fredagen var alla 
inbjudna till traditionell grillfest på 
Rosenholm, i fint väder. Guiller-
mo och Annika Otero ledde grill- 
arbetet. Efter grillfesten var det 

dags för ett nytt uppskattat pub-
besök. Det blev en minnesvärd 
avslutning på kvällen, framför-
allt då karlskronaflickorna Hanna 
och Veronica fick med sig alla 
i en uppskattad dans runt borden. 

MUSEUMBESÖK OCH TAPPER KAMP
På lördagsförmiddagen gjorde 
ett antal av tennisspelarna ett be-
sök på Marinmuseet och den nya 
ubåtshallen, med initierad guid-
ning av bland andra kommen-
dör Björn Hamilton, känd bland  
annat från den ryska affären i ok-
tober 1981 och numera aktiv som 
guide och i Marinmusei Vänner. 
Besöket på museet avslutades 
med möjlighet att njuta av husets  
delikata lunch. 

Under lördagseftermiddagen 
blev det fler officiella matcher och 
en hel del annat spel också. Enligt 
Daniel slutade den officiella kam-
pen med ett försmädligt nederlag 
för hemmaklubben som vann en 
match mindre än gästerna, vilka 
var väldigt starka på damsidan.           

På lördagskvällen vidtog den 
stora festen, anordnad i klubb- 
huset på Rosenholm och innehål-
lande god mat, högstämda tal och 
utbyte av gåvor mellan klubbarna, 
representerade av sina respektive 
”presidenter” - eller ordförande. 

Till allmän förvåning fanns det 
efter festens slut på Rosenholm 
fortfarande ett flertal tyska och 
svenska tennisspelare som längtade 
efter mer karlskronitiskt nöjesliv, 
så det blev återigen internationellt 
i stadens centrum. Efter den tappra 
kampen i småstadens vimmel var 
det dags att sova och på söndagen 
var det hemresor på olika sätt som 
gällde – men de starkaste hann 
med lite grästennis också. Myck-
et populärt bland berlinarna, som 
”bara” har grus- och några inom- 
husbanor hemma. 

Ja, grus eller ej, vi ser i alla fall 
fram mot att få åka till Berlin nästa 
år, 49 år efter det första mötet. Nöjes- 
liv har vi hemma (också), men 
vännerna är där! 
Mats Thorell
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Vår sommartourtävling på grus 
hade i år ett av de starkaste 

startfälten någonsin på herrsidan, 
samtidigt som antalet deltagare 
bland både herrar och damer var 
betydligt större än de senaste åren.

Herrklassen vanns av Filip  
Bergevi, Fair Play TK, som spela-
de mycket tufft och stabilt genom 
hela turneringen. Filip, som un-

SEB Karlskrona Open 
– Sommartour på grus

der terminerna spelar college- 
tennis i USA, var inte hotad i  
någon match. I finalen besegra-
des uppåtgående 18-årige Dragos  
Madaras, Helsingborgs TK.

Karlskronas Marcus Månsson 
och före detta KTK:aren Morgan 
Johansson var i semifinal.

Marcus visade fram till semi- 
finalen prov på varierat spel och 

bra fokus, inte minst på viktiga 
bollar. I semin blev dock en stor-
spelande Bergevi för tuff. 

Morgan Johansson vann sina 
inledande matcher klart, men fick 
sedan se sig besegrad av Madaras 
efter en bra match.

På damsidan höll favoriten Anette 
Munozova, Näsbypark, för favorit-
trycket och var inte riktigt pressad i 
någon match. Jämnaste matchen var 
mot Maja Örnberg, Kil, men även 
där blev det seger i raka set.
Daniel Brodén

Filip Bergevi (t.v) och Dragos Modaras. Foto: Amefoto.se Maja Örnberg (t.v.) och Anette Munuzova. Foto: Amefoto.se
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Morgan Johansson åter på sin gamla hemmabana. Foto: Amefoto.se

Turneringen avgörs med matcher 
i 4 pooler där spelarna möts alla 

mot alla i bäst av tre matchtiebreak.
Tre av Sveriges 20 bästa spelare 

deltog. Bl.a. de namnkunniga var 
f.d. KTK-aren Morgan Johansson, 
grusvinnaren (tidigare i veckan) 
Filip Bergevi, Dragos Madaras  
(finalist tidigare på gruset) samt 
ex-Blekingen och veteranen  
Martin Persson.

 Dessa fyra plus ytterligare fyra 
gick vidare från poolspelet. Turne-
ringens stora skräll var i slutspels-
kvarten, där Martin Persson vände 
ett setunderläge och 1-7 mot Filip 
Bergevi. Ett par paradräddning-
ar i Boris Becker-klass skakade 
Bergevi, som blev alltmer passiv.  
Martin ökade trycket och spelade 
högklassig grästennis. Vann med 
10-8 i avgörande matchtiebreak.

 
MORGAN REVANSCHSUGEN
Ex-karlskroniten Morgan Johans-
son mötte precis som tidigare i 

Under SEB Open presterade  
flera av juniorerna utmärka 

resultat vilket resulterade i en rad 
fina placeringar. 

Vanja Cado vann såväl FD12, 
detta i par med Matea Dapcevska, 
Ronneby TK, som FS10 där hon i 
finalen besegrade klubbkompisen 
Hanna Eriksson. 

Elise Brodén tog sig hela vägen 
till final i FS12 där Matea Dapcevska 
från Ronneby blev för svår. 

I FS14 gick Tilda Loudd till final 
där hon fick ge sig mot Växjö TS 
duktiga Emma Jepsson med 6-2 
6-2. Tilda kryddade på framgång-
arna med en semifinalplats i FS16. 

Liam Svensson tog sig till semi- 
final i såväl PS10 som i PS 11,  
där han dessutom fick sällskap av 
Birk Arwedahl. 

Totti Åkerström, som tidigare 
vunnit på Ronnebys grus, tog även 

Bra resultat av juniorerna
Man kan lugnt säga att 
KTK:s duktiga juniorer 
lyckades över förväntan 
under sommarens största 
turnering på hemmagrus. 

här hem PS12-klassen som av-
gjordes genom poolspel. 

I PS14 gick kämpen Emil Quist 
hela vägen till finalen och tillsam-
mans med Sebastian Leijonhielm 
tog han sig även till final i PD14. 

I de äldsta pojkklasserna vann 
Viktor Andersson i par med Gus-
tav Wogén PD16 och Albin Eken-
ros tog sig till semifinal i PS16. 

Det är inte utan att man med 
spänning ser fram mot resten 

av utomhussäsongen, där vi för- 
hoppningsvis kan rapportera om 
ytterligare meriterande fram-
gångar och härliga kämpainsatser 
från KTK:s juniorer.
Daniel Brodén

Totti Åkerström vann sin klass. Foto: Amefoto.se

SEB Karlskrona Open på gräs 
SEB Karlskrona Open på gräs avgjordes för andra  
året i strålande solsken, trots tidigare dagars trista 
väder med regnskurar och mycket blåst.

veckan Helsingborgaren Dragos 
Maradras i semifinal. Morgan 
var ordentligt revanschsugen för 
grusförlusten. Vi bjöds på den 
bästa gräsmatchen i Karlskronas 
historia, där Morgan vann för-
sta matchtiebreaket med 10-3  
efter "super-spel". Därefter följde 
en rafflande batalj. Madaras vann 
andra matchtiebreaket med 14-12. 
Avgörande set blev än mer raff-
lande där Morgan kämpade och  
kämpade än mer, men det räckte 
inte hela vägen. 14-12 även i det 
avgörande matchtiebreaket och 
Dragos stod åter som vinnare i den 
"moraliska finalen".

 Dragos Madaras blev slutvin-
nare efter att ha slagit "sensations-
mannen" Martin Persson i finalen. 
Alla inblandade (spelare, tälvlings-
ledning och publik) var helt eniga 
om att denna spelform OCH på 
gräs måste få en fortsättning och 
ser fram emot nästa år.
P-A Lindeborg
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NOTERAT

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

KM-drottning blev Tilda Loudd som 
med mycket stabilt spel var ohotad 
i både dam- och flicksingel. I herr-
singel blev det den övre halvans 
Albin Ekenros som gick hela vägen 
då den undre halvan tappade två 
seedade spelare som var på annan 

Tilda och Albin klubbmästare
tävling. Albin har utvecklats starkt 
det senaste året, vilket han visade 
i sina matcher i semi mot Mattias 
Lundgren och i finalen mot Simon 
Birgersson.

Klubbmästare för pojkjuniorer 
blev kämpande Emil Quist, som 

i finalen låg under mot Jonatan 
Arnlund, men vände setunderläget 
till vinst med 4-6 6-2 6-0.

Snittåldern i klubbmästerskapets 
damdubbelfinal låg på 12 år (!) där 
Elise Brodén och Dzejna Torlakovic 
var det starkaste paret i finalen, där 

man lyckades utmanövrera Emma 
Radetinac och Vanja Cado.

Herrdubbelmästare 2015 blev 
Mattias Lundgren och P-A Lindeborg 
som i en mycket jämn match final-
slog Fredrik Persson/Pekka Kopecky 
med 7-6 6-4.
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NOTERAT

www.lansforsakringar.se/blekinge

Maximilian Carlbäck vann sin pool 
efter tre raka segrar. 

I kvartsfinalen gjorde Maximilian 
sin hittills bästa tävlingsmatch. 

Han ställdes mot en duktig kille 
från Göteborg. Serven funkade riktigt 
bra, likaså grundslagen. 

Det blev en riktigt bra match 
med långa hårda dueller, där i stort 
sett samtliga bollar var vinnare och 
ytterst få misstag. 

Maximilian var nära att knipa 
andra set, men lyckades inte riktigt. 

EMIL TREA I KALMAR
Emil Quist, KTK, kom trea i Kalmar-
cupen efter mycket fint spel och 
kämpande. Tävlingen avgjordes 
på en dag och Emil vann sin 
pool efter en tvåtimmars rysare i 
poolfinalen mot Hampus Wik från 
Värnamo med 7-5 7-6. 

Emil blev därefter framlottad 
till semi mot Jacob Danell, där  
han trots idogt kämpande föll  
med 2-6 4-6. 

Dzejna Torlakovic tog en fin 
vinst mot Alva Jönsson (Alvesta 
TK) men fick ge sig i resterande 
poolmatcher. 

Foto: Amefoto.se

MAXIMILIAN TILL  
KVARTEN I VARBERG

MAXIMILIAN TREA I LYSEKIL
Maximilian Carlbäck knep en tred-
jeplats i BDO Open i Lysekil efter 
seger i poolen via två vinster, bland 
annat en dramatisk 3-setare. I semi-
finalen blev emellertid Ludvig Hede, 
Brottkärs TF, för svår.

STORSLAM I KARLSHAMNS SPARBANKEN CUP
Under Sparbanken Cup i Karlshamn plockade KTK-trion Albin Ekenros, Vanja 
Cado och Elise Brodén hem ett flertal triumfer. Albin Ekenros vann PS16 i 
imponerande stil utan setförlust och gick till final i PS14. I FS10 vann Vanja 
Cado inte helt överraskande och hon gjorde det utan att tappa ett set. I FS 
12 gick Vanja Cado till final men fick ge sig mot klubbkompisen Elise Brodén, 
som vann finalen med 6-3 7-6. De två tjejerna fortsatte på inslagen bana och 
tog sig båda till semifinal i FS14.

VANJA VINNARE I ESLÖV
Vanja Cado, KTK, spelade sig till en seger och två 
tredjeplatser i skånska Eslöv. I F12 bjöds det på 
mycket bra motstånd i alla matcher, men Vanja 
fick ge sig i semi mot Olivia Borg. Vanja gick även 
till semi i F10 där hon förlorade mot slutsegraren. 
I FD12 vann Vanja tillsammans med Olivia Borg 
finalen relativt övertygande.
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NOTERAT

Den populära Dubbelcupen i Helsingborg lockar varje år ett stort antal duk-
tiga tennisjuniorer. Till årets upplaga fanns KTK-spelarna Vanja Cado och Liam 
Svensson på plats och utdelningen blev riktigt bra. 

Vanja ställde upp i fyra klasser och gick till final i tre. I MD (mixed dubbel) 
12 blev det sju matcher totalt fram till finalen. Vanja, som här spelade med 
Leo Borg, vann över några spelare som tillhör Sverigetoppen i åldersklassen. I 
finalen hade Vanja och Leo en 6-3 ledning i avgörande tie-break men motstån-
darna vände och vann matchen på ett magiskt sätt med några mirakelbollar. 

I MD 10 vann Vanja och Filip Slavkovic klassen ganska övertygande, däremot 
så blev det förlust i finalen tillsammans med Emma Lindh i FD 10 med 2-1 i set. 

Även Liam Svensson (bilden), som spelade tillsammans med Albert Widell, 
Helsingborgs TK, triumferade under dubbelcupen. Liam ställde upp i två klas-
ser. Efter ett dramatiskt gruppspel i PD 10 med flera jämna matcher lyckades 
Liam och Albert ta sig till slutspel. De vann sin semifinal och i finalen väntade 
Filip Gustafsson-Ludwig Olsen från Ullevi TK. Här gjorde Liam och Albert sin 
klart bästa match för dagen och spelade fin dubbeltennis, vilket resulterade i 
en komfortabel vinst. 

I MD 10 blev det en andraplats i gruppen. Bra jobbat Vanja och Liam. 

Liam Svensson och Elise Brodén 
(bilden) svarade för fina insatser i 
Tabergsdalens TK. Liam segrade i poj-
kar klass 9 och var dessutom i semi-
final i pojkar 10. Liam spelade smart 
och taktiskt och visade att framför-
allt förstaserven och backhanden 
utvecklats mycket under sommaren.

Elise plockade hem slutsegern 
i flickor 11. Elise spelade fokuserat 
med bra inställning och varierade fint 
mellan offensivt och defensivt spel.

VANJA OCH LIAM I DUBBELCUPEN I HELSINGBORG

KTK:s juniorer fortsätter att plocka 
titlar under grussäsongen. Under 
Brunnspelen i Ronneby skördades 
nya framgångar. 

Vanja Cado vann såväl FS 10 som 
FS 12 som båda avgjordes genom 
poolspel. I FS 10 blev Hanna Eriksson 
tvåa efter en stark insats och i FS 12 
blev Elise Brodén 2:a efter att bara 
ha förlorat mot Vanja och detta i en 

ELISE OCH LIAM VANN  
I TABERGSDALEN

FLERA TITLAR TILL KARLSKRONA TK I RONNEBY
mycket  jämn tresetare. 

I FS14 gick Emma Radetinac till 
final där hon dessvärre tvingades ge 
upp och i samma grupp tog sig Elise 
Brodén till semifinal. 

Även PS10 avgjordes i poolspel 
och där lyckades Birk Arwedahl knipa 
en fin andraplats efter två segrar. Birk 
gick även vidare från poolspelet i PS 
12 och detta tillsammans med Pontus 

Eriksson och Totti Åkerström. Totti gick 
sedan hela vägen och vann klassen. 

Din Radetinac vann oseedad PS14 
utan setförlust och PS16 vanns av 
Gustav Wogén före klubbkamraten 
Simon Birgersson. PS16 avgjordes 
med poolspel. 

Dessutom gick Albin Ekenros till 
final i HS, men fick där ge sig i en 
tresetare.Hanna Eriksson. Foto: Amefoto.se

Gustav Wogén. Foto: Amefoto.se

Vanja Cado. Foto: Amefoto.se

Foto: Amefoto.se
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

Mängder med tennis i sommar
En sommar med mycket 
tennis är till ända och jag 
kan konstatera att många 
givande aktiviteter av 
olika karaktär har genom-
förts på klubben. 

Rosenholmslägret hade sed- 
vanligt högt deltagarantal och 

det är mäktigt att ha förmånen att 
kunna bedriva träning på hela 15  
banor samtidigt. Deltagarna var 
mellan 7–15 år och innehöll allt 
från duktiga tävlingsjuniorer till ny-
börjare. Även för övriga kursveckor 
var intresset högt och totalt deltog 
200 ungdomar och vuxna i somma-
rens organiserade träning. 

På tävlingsfronten har SEB 
Karlskrona Open, Karlskrona  
seniors International Trophé 
och KM genomförts på hemma- 
plan, med flera framskjutna KTK- 
placeringar. Vi har gjort gemen-
samma tävlingsresor till Junior-SM 
i Växjö och Skummeslöv. Vi har haft  
besök från våra tyska tennisvänner 
från TC Grünweiss Nikolassee i 
Berlin, med vilka vårt utbyte torde 
vara smått unikt, då det oavbrutet 
har pågått sedan 1967. Vi har även 
hunnit med ett intensivt Polenläger. 

Under hösten kommer vi att 
göra en gemensam tävlingsresa till 
Kalmar under höstlovet. På hemma-
plan har vi Head Cup för 14-åring-
ar och yngre 20-22 november. För 
alla medlemmar kommer vi att ha  

fredagsdubbel vid inte mindre än 
sex tillfällen i höst, håll koll på an-
slagstavlorna när det är dags.  

Vi har i nuläget utrymme  
att starta ytterligare två till tre  
träningsgrupper. Både nybörjare,  
såväl som deltagare som är in-
tresserade av att träna fler tim-
mar i veckan, är välkomna att höra 
av sig via mail till tennisskolan@ 
karlskronatk.com. 

Tyvärr blir det även i höst en 
del avbrott i träningen. Det första 
avbrottet p.g.a. mässa är redan av-
klarat. Men det kommer även att 
bli avbrott vid följande datum: 
5-9 oktober (mässa) 
10-11 oktober (tävling i hallen) 
20-22 november (tävling i hallen). 
Sista träningsdag för terminen är 
söndag 20 december. 
Daniel Brodén

Karlskrona Tennisklubb har haft en sommar fullspäckad med olika tennisaktiviteter. Foto: Amefoto.se

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.

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.


