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ag gör en ”Annie Lööf ” och kommer till- mer att lägga till grillning på kvällen, vi har även
baka till jobbet efter mammaledigheten nu planer på att utöka ”MiniMaxi Touren” till en
när vårsolen lyser som starkast. Dock något gång i månaden under innesäsongen och någon
smygande, med enbart 50 % till att börja med. extra bonusgång under sommaren. Till hösten
Kanske därför man bestämde sig för att inte kommer vi även att dra igång en intern variant
göra någon film om min comeback?
av ”Korpen”, så håll utkik efter allt som händer!
Till skillnad från Anders W Jonsson vet jag
Inom personalen blir det förändringar då vi
dock att MIN vikarie, Christer Andersson, har omstrukturerar våra vaktmästare. Robban och
gjort allt annat än suttit med fötterna på bordet. Tomas kommer att jobba med anläggningen,
Ett stort tack
medan Patrick,
till Christer
Anette,
Mariför all hjälp
usz och Marleunder
året
ne kommer att
och givetvis
jobba med cafeockså till alla
terian, receptioandra som binen och shopen.
dragit på oliMålet är givetvis
ka sätt.
att ge medlemP-A Linmar och gäster
deborg komen så bra uppmer att jobba
levelse på klubvidare som tiben som möjligt,
digare, främst
samtidigt som
med shopen,
det självklart är
sponsorerna
tänkt att underoch vårt padlätta för persodel- och hardnalen i deras arcourtprojekt,
bete. Två flugor i
men även en
en smäll helt endel som tävkelt. Vi utvärdelingsledare.
rar efter sommaÄven om
ren och ser hur
comebacken Sophie är på väg tillbaka. Foto: Amefoto.se.
det har fungerat
är smygande i
i praktiken. Det
procenttal, så känns den allt annat än smygande
kommer även att göras en enkätundersökning
i verkligheten. Med den nya styrelsen har vi tag- under SEB Karlskrona Open, för att bland anit en jättesatsning framåt och har många nya
nat se hur vår anläggning och service uppfattas
idéer och tankar som ska förverkligas.
av både medlemmar och gäster.
Jag hoppas att ni alla är med på tåget! Bland
Jag trivs fantastiskt bra med att vara tillbaka på
annat blir det en nysatsning på vår kära ”Invig- jobbet och hoppas att ni alla ser fram emot somningsdubbel” som får kick-starta utesäsongen maren på tennisklubben lika mycket som jag gör.
direkt efter Futurefinalen den 7 maj. Vi kommer Jag ber dock om förståelse för att jag över sommaäven att införa den traditionella ”early bird” speren enbart jobbar 50 % och därför kan vara lite
cialen på säsongskortet under Tennisens Dag, svårare att nå än tidigare. Men ett mail, sms eller
vilket innebär att man i år kan köpa säsongskor- telefonsamtal besvaras alltid så småningom.
tet till fjolårets priser under just Tennisens Dag.
Jag önskar er gott glid på gruset så ses vi på
Det blir även lite extra fokus på fredagsdubb- banorna!
larna utomhus, då vi en gång i månaden kom- Sophie Lindvall
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PSST, VISSTE DU ATT...
...som medlem i KTK har du möjlighet att göra en insättning i cafeterian och därmed få rabatt?
En väl bevarad hemlighet är att det i cafeterian finns en pärm, där alla insättningar noteras. Sätter
man in 300 kr eller mer, bjuder klubben på 10 % som man sedan får plocka ut mat och tilltugg för.
D.v.s. sätter man in 500 kr noterar personalen en insättning på 550 kr som man sedan kan göra avdrag
i från när man handlar i cafeterian. Perfekt för t. ex. familjen där sonen eller dottern kommer till hallen
efter skolan och behöver ha något att äta innan eller efter träningen. Då behöver man som förälder inte
skicka med pengar utan barnet säger helt enkelt till att "dra det från pärmen" och får därefter kvittera
uttaget. Smidigt och enkelt, eller hur?
Också perfekt för den som är trött på att stå och vänta på att kortautomaten ska koppla upp och
spotta ut ett kvitto, för den som är trött på att leta kontanter längst ner i väskan, för den som är ekonomisk och vill tjäna några kronor, o.s.v.
Vi tycker det är så bra att det inte borde vara en hemlighet längre. Prata med vaktmästarna för att
göra en insättning redan idag.

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Så blev tennisåret 2015

D

et sista året på vår treårsplan
har präglat 2015. I princip har
samtliga aktiviteter i den treårsplan
som vi klubbade inför 2013 genomförts. Nybyggnation av padel- och
hardcourtbanor har varit en av de
största aktiviteterna som upptagit
stora delar av 2015 års styrelsearbete.
Vår ursprungliga plan var att dessa
skulle färdigställas under 2015 men
det har inte varit möjligt. Vår absoluta förhoppning är att detta kan ske
under 2016. Just i skrivande stund
bereds delfinansieringen av detta
projekt av Allmänna Arvsfonden
och vi hoppas naturligtvis på ett
positivt utfall. Samtliga erforderliga tillstånd för byggnationen är
beslutade.
Under stora delar av 2015 har
vår klubbchef varit föräldrarledig
varför styrelsen valt att skjuta arbetet med en ny framtidsplan till
2016. Det är otroligt viktigt att vår
nästa plan tas fram i nära samarbete med verksamheten och här har
klubbchefen en central roll.
Det känns skönt att vi tagit vår
tidigare långtidsplan i mål och att
en ny plan tas fram under 2016
Föreningens ekonomi är mycket stark, 2015 bidrar till ett bra tillskott i kassan. När vi under 2016
tar fram en ny framtidsplan kommer ett av fokusområdena vara
hur vi bäst ska reinvestera vårt
kapital i verksamheten.

Shop och cafeteria visar ett bra ekonomiskt resultat 2015.

Shop och cafeteria visar ett
bra ekonomiskt resultat för 2015.
Mycket av detta överskott kommer från evenemang utan KTK:s
regi, t. ex. mässor. Detta gör denna verksamhet sårbar för framtiden och verksamheten behöver utvecklas för att med säkerhet stå på
egna ben.
Gemenskap är viktigt för KTK.
Under året har vi haft värdskapet
för Berlinutbytet. Glädjande nog
såg vi många nya ansikten som
deltog i aktiviteterna. Fredagsdubbeln är en ny företeelse i klubben,

jag har själv deltagit vid några tillfällen. Medlemsaktiviteter av detta slag stärker vår klubbkultur och
jag hoppas att vi kommer se fler av
dessa framöver.
Medlemsantalet i föreningen
har stagnerat, dock på en hög nivå.
Vi behöver attrahera fler människor till KTK och sannolikt behöver vi hitta nya kanaler för att nå
nya människor.
Tennisskolan har kapacitet för
fler spelare och detta är något vi
måste fokusera på under 2016.
Det är viktigt att vi fortsätter att

FÖRDEL 1.2016					w w w. k a r l s k r o n a t k . c o m 

utveckla erbjudandet till alla medlemmar för KTK ska fortsätta vara
en klubb för alla.
Beläggningen på anläggningen
under innesäsongen är väldigt hög
på ”prime time” men kan bli bättre under t. ex. dagtid. Utomhus har
vi stor potential att utöka verksamheten och banornas beläggning är
för låg.
Avslutningsvis vill jag tacka
styrelsen, anställda och alla er som
på ett eller annat sätt gjort 2015
till ännu ett framgångsrikt år för
Karlskrona Tennisklubb. Jag vill
särskilt lyfta fram Christer Andersson och Per-Anders Lindeborg som på ett föredömligt sätt
gått in och delat på klubbchefsansvaret under stora delar av 2015.

Henrik Johnsson

Henrik Johnsson. Foto: Amefoto.se.
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Sammanfattning av årsmötet
Årsmöte i Karlskrona Tennisklubb hölls lördagen
13 februari 2016. Nedan
följer en sammanfattning
av det som avhandlades.

O

rdförande gjorde en tillbakablick på verksamhetsåret 2015
som präglats av fortsatt arbete med
vår treårsplan som bas.
• I princip har samtliga aktiviteter i vår treårsplan genomförts.
• Planerna på nybyggnation
av padel- och hardcourtbanor har
varit en av de största aktiviteterna för styrelsen under 2015. I stort
sett alla tillstånd som behövs för
byggnationen är beslutade.
Ansökan om bidrag från Allmänna Arvsfonden är inskickad.
Den 17 februari, några dagar efter
årsmötet, fick vi besked att vi beviljats ett bidrag på 1 150 000 kr!
• Föreningens ekonomi är fortsatt stark och när vi under 2016
arbetar med vår framtidsplan behöver vi fokusera på hur vi bäst
kan reinvestera vårt kapital i verksamheten.
EKONOMI

Vår kassör Christer Andersson
gick igenom årsredovisningen för
2015. Tennisklubben redovisar
ett starkt överskott på ca 200 tkr.
Racketservice bidrar till det goda
resultatet genom att detta år göra
ett positivt resultat med ca 70 tkr.
I samband med de olika mässor
som arrangerats i hallen har Racketservice ansvarat för lunch- och
fikaförsäljning vilket gett ett betydande överskott. Våra egna arrangemang Sommartour på gräs

Racketservice ansvarat för lunch- och fikaförsäljning vilket gett ett betydande överskott. Foto: Sophie Lindvall.

och ITF Senior har också bidragit
till det goda resultatet.
Revisorerna beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
den tid årsredovisningen omfattar.
Mötet beslutade att medlemsavgifterna ska vara oförändrade
under 2016.
MARKNAD

Marknadskommittén har haft kontinuerliga kontakter med företag
för avtalsskrivning gällande sponsring i tennisklubben. KTK har
fortsatt flera huvudsponsorer engagerade i klubben såsom Roxtec,
Printfabriken, Intersport, Amer
Sport Sverige, Stena Line, Scandic
Karlskrona och Garnborns Åkeri
& Maskin.
UNGDOM

Ungdomskommittén har haft
många aktiviteter under året. Mi-

ni-Maxi tour som arrangerats fyra
gånger, serielag för F15 och P15,
lördagstennis, uppstartsläger för
utesäsongen med Kalmar TK samt
en gemensam klubbresa till Stockholm Open. Ett ungdomsråd har
bildats som bl a annat arrangerat
en gemensam filmkväll med lite
skojigheter.
VETERAN

Våra veteraner träffas två gånger
varje vecka för att spela tennis och
ta en fika tillsammans.
Förutom detta ordnas även tävlingar i april och december samt
fester vid tre olika tillfällen under
året.
VAL AV STYRELSE

Ordförande Henrik Johnsson
Sekreterare Carina Andersson
Kassör
Christer Andersson
Styrelseledamöter

Tennisens Dag
Mellan 10.00 – 13.00 bjuds det på bl. a.:
Final i Karlskrona Future med start kl 10,
Möjlighet att prova på tennis.
Släpp av årets säsongskort till rabatterat pris.
Rea i shopen och så bjuder vi på fika!

Anders Brammesjö
Pähr Engström
Henrik Dahl
Guillermo Otero
Johan Säfström
Jenny Villnersson Månsson
Suppleant Maria Leijonhielm
Till revisorer valdes Staffan
Zimmerman och Bertil Johansson
och till revisorssuppleanter David
Larsson och Jonas Pettersson
Till valberedning valdes Robert
Krznaric, Kristian Larsson och
Sophie Lindvall
Styrelseledamoten Robert Krznaric, som slutar i styrelsen, avtackades med en blomma.
Även
styrelseledamöterna
Mathilda Grönblad och Åsa Holmgren slutar i styrelsen men var inte
på plats vid mötet.

Carina Andersson

7 maj

Mellan 15.00 – 18.00 är det:
Invigningsdubbel för alla medlemmar på gruset.
Anmälan görs på hemsidan eller anslagstavlan.
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Foto: Amefoto.se.

PER-ANDERS LINDEBORG
– årets svenska tennisveteran
Svenska Tennisveteraners styrelse har utsett Per-Anders Lindeborg till 2015 års tennisveteran. Per-Anders
fick motta utmärkelsen vid veteran-SM i Lund i februari

K

valifikationerna för att erhålla
utmärkelsen är:
• Framgångsrikt tennisspel i
veteranklasser under året.
• Betydelsefulla insatser organisationsmässigt inom veterantennis.

• Betydelsefullt främjande av
svensk veterantennis.
UPPFYLLER KRITERIERNA

Vad gäller Per-Anders Lindeborg
uppfyller han i stort sett samtliga

ovanstående kriterier. Han har
varit framgångsrik under det
gångna året både nationellt och internationellt med bla seger i HS55
i spanska XL International Senior
Open i november 2015.

upp denna enda svenska ITF-turnering till, av deltagarna, en av
Europas mest uppskattade tennisturneringar.
Från år 2016 är turneringen
uppgraderad till Grade 2!

STÖRSTA MERITEN

KVALIFICERAD REPRESENTANT

Men hans största merit är dock
främst att han som arrangör
för tävlingen Karlskrona International Senior Trophy byggt
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Per-Anders är en mycket kvalificerad representant för de genom
åren tidigare utsedda årets tennisveteraner!
5

12 Gentlemen Doubles
Woodie Challenge
th

Det blev tangerat deltagarrekord för den tolfte
upplagan av Gentlemen
Doubles Woodie Challenge 2015!

springa kors o tvärs, så att de blir
trötta. Fredrik gjorde sin största insats på tennisbanan hittills
och fick därmed även njuta av sin
största tennistriumf hittills. Finalen stod mot storkämpande Pontus Hult och Niclas Bremström (tidigare vinnare). Pontus och Niclas
förlorade sin första match tidigt på
förmiddagen, och fick således gå
den ”långa vägen”. De gjorde allt
vad de kunde fram mot final, långa
och tighta matcher, men orken tröt
på slutet efter åtta matcher och
Daniel och Fredrik kunde glida
iväg säkert till vinst.
Trea blev Jöjje Karlsson (tidigare vinnare) tillsammans med Daniels skånske tränarkollega Magnus Hansson. De såg mycket starka
ut under dagen och tippades av
många att bli slutsegrare, MEN
även där så tröt orken mot slutet.

40

glada, spelsugna, vitklädda
gubbar med träracket träffades i mellandagarna för att göra upp
om att bli årets träracketmästare.
Paren sätts samman genom
s.k.”taktisk lottning” , d.v.s. tävlingsledningen försöker att sätta samman
så jämna par som möjligt.
Som vanligt var det många som
”dissade” sin form inför lottningen. Man preparerade tävlingsledningen med information om sina
”dåliga knän”, sin ”svaga form” ”sin
långa vinterförkylning” m.m. för
att bli ihoplottad med en så bra
medspelare som möjligt. De flesta var nog ganska nöjda med sin
”ihoplottade” partner, men någon
gnydde över att ”vi kommer inte
att ha en chans”. Men då kanske
man glömmer att tävlingsledningen faktiskt tycker att dessa spelare
är bättre än vad dom själva tror.
Detta år tycker jag nog att det var
bättre spel än någonsin trots eller tack vare att tävlingsledare P-A
själv blev småskadad dagen före,
och tvingades hoppa över spel.

TRADIONSENLIG PRISUTDELNING

FÖRSVARANDE MÄSTARE

Efter en lång dag med fantastiskt
spel, glada tillrop och kämpaglöd var det (som vanligt) Daniel
Brodén som drog längsta strået, i
år tillsammans med välspelande
Fredrik Leijonhielm. Daniel är ju
helt makalös när det gäller dub-

Daniel Brodén vann, i år tillsammans med välspelande Fredrik Leijonhielm.

bel med gamla träracketar. Peppar sin partner och räddar allt som

denne eventuellt släpper förbi sig.
Dessutom låter han motståndarna
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Prisutdelningen var, också traditionsenligt, på Stars ´n Stripes, deltagarna samt medföljande fruar,
dambekanta och övriga ”fans” (rekord med totalt 44 st) kunde njuta
av god mat och dryck.
Intresset för tävlingen fortsätter
att öka för varje år. Man pratar om
och tränar med träracketar långt
före tävlingen. Fler klubbar har
tagit efter och det verkar som att
träracketkonceptet lever vidare.
KUL!
Nu är det bara nio månader
kvar tills nästa tillfälle. Tanken
finns på någon form av singel-tävling med träracket, möjligen på
gräs (?), så det är bara att ta fram
träracketen nån gång då och då,
för att formen ska sitta i.

P-A Lindeborg
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Sju medaljer i Veteran-SM
– rekord för Karlskrona Tennisklubb

Daniel Brodén.
Foto: Amefoto.se.

KTK-rekord i SM. Det blev
sju medaljer! KTK skördade stora framgångar i
Veteran-SM i Lund.

F

öre detta junior-mästarinnan
Sofia Hallström gjorde SMcomeback, nu i veteransammanhang genom att gå obesegrad genom turneringen och vinna i den
yngsta damklassen DS35. Sofia är
säkerheten själv och spelade starkt
i sina tre matcher. Finalen vann hon
över Sofia Höglund, Örebro, med
3-6, 7-6, 6-0.
Sofia har nu vunnit båda sina
första tävlingar som veteran (tid.
i Karlskrona International Senior
Trophy i somras) och verkar kunna gå en mycket fin tid som tennisveteran till mötes.

STARK DEBUTANT

Daniel Brodén gjorde också Veteran-SM-debut, i HS45. Han skrällde genom att ta sig till final, men
fick där ge sig mot den 14-faldige SM-vinnaren Anders Lindgren från Spårvägen. Silver-Daniel
har spelat både taktiskt och starkt
i sina matcher, mot motståndare som både varit defensiva, men
också mycket offensiva med hård

Sofia Hallström. Foto: Sophie Lindvall.

serve och volley. Som den tränare
han är, kunde Daniel dock möta
dessa spelstilar med sin kända
klurighet. Starkt!
Sofia och Daniel gick till semifinal i mixed tillsammans och grejade därmed ett SM-brons i MD35.
Daniel Jonasson tog sig till
kvartsfinal i HS70 och hade två
matchbollar mot seedade KLTKspelaren Ulf de Faire, gick sånär till
semifinal, men förlorade den tuffa
bataljen efter matchtiebreak, 11-9.
GLASKROPPSAVLOSSNING

P-A Lindeborg gick obesegrad till
semifinal i singel HS55 och final i
HD55. Han fick dock lämna WO
efter att ha drabbats av s.k. "Glas-

kroppsavlossning" i sin kvartsfinal
och besök på ögonakuten i Malmö.
P-A som var en av favoriterna i
singel får trösta sig med ett brons
där och ett silver i dubbel.
FINA RESULTAT

Mats Thorell och Staffan Zimmerman bjöd på fint dubbelspel och
gick till semi i HD70. Mats var
även framme i semi i MD70.
Sju SM-medaljer är nytt rekord
för KTK och visar att klubben har
många vassa veteraner som tränar flitigt under fina förhållanden
i ABB Arena Karlskrona.
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Staffan Zimmerman.
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Karlskronavakan
– Wilson Cup 2016 avgjord
Den för året tidigarelagda
dygnet runt-tävlingen
”Vakan” spelades i tennishallen 22-24 januari.

T

ävlingen lockade åter igen
många duktiga spelare och det
var kul att följa Karlskrona TK-spelarnas framfart och i många fall goda
resultat och utveckling.
DEN STORA SEGRAREN

Tävlingens stora segrare var Viktor Andersson som spelade hem
vinsten i både Pojksingel 16 och
Pojkdubbel 16 (i par med Axel
Nordgren, Ystads TK). Viktor
hade ingen enkel resa utan saknade några pusselbitar i både serven och annat för att komma upp
till högsta nivå. Men det han inte
saknade var kämpatag, inställning
och en vilja att utvecklas Dessa
egenskaper gjorde att han match
efter match höjde sig successivt
och kunde besegra duktiga spelare
på vägen fram till förstapriset.
FLER SEGRARE

Det var dock fler Karlskrona TK-spelare som triumferade i sina klasser.
Din Radetinac har en otroligt
hög potential och högsta nivå vilket inte alltid är så lätt att plocka
fram när det väl behövs. Din blandade fantastiska slag och grymma
kämpainsatser med slarvig inställning men hade förmågan att ”knyta ihop säcken” och kunde välförtjänt vinna Pojksingel 13-klassen.
En annan med hög potenti-

Viktor Andersson, t.h., vann både Pojksingel 16 och Pojkdubbel 16 i par med Axel Nordgren, Ystads TK.

al är Vanja Cado som i sin klass,
Flicksingel 11, inte visade tillstymmelse av någon ”lägsta nivå”. Vanja spelade utvecklande, stabilt med
ändå hårt och kunde utmanövrera samtliga motståndare i stor stil.
Vanja är väldigt ”allround” och behärskar de flesta slag på hög nivå.
Sen har vi då Liam Svensson.
Denna Liam. Det var nog inte
många som var i hallen denna helg
utan att notera den lilla fightern
som vann Pojksingel 10-klassen.
Med kämpainsatser över hela ban-

Finalparet i FS12 Vanja Cado och Eliza Cela.

an blandade han hårda grundslag
med luriga stoppbollar, stabila volleys och makalösa vinklingar. Ofta
följdes vinnande långdueller med
segergester direkt hämtade från
den absoluta världstoppen.
Slutligen får vi inte missa att
nämna Daniel Brodén och Patrik
”Svetsar’n” Karlsson som tog hem
Herrdubbel-klassen och Tilda Loudd
(tillsammans med Julia Lif) som
vann Flickdubbel 16-klassen. Båda
paren stod som segrare efter ett par
jämna och spännande matcher.

MÅNGA GODA RESULTAT

På målsnöret var det Eliza Cela
(Flicksingel 11), Birk Arwedahl
(Pojksingel 11), Maximilian Carlbäck/Birk Arwedahl (Pojkdubbel 12), Vanja Cado och Elise Brodén (flickdubbel 12) och Simon
Birgersson (Pojkdubbel 16) som
alla gjorde resultatmässigt en bra
tävling men fick se sig besegrade i
finalen.
Även Erdita Paloja, Dzejna Torlakovic och Albin Ekenros gick
långt i sina klasser.

Din Radetinac. Foto: Amefoto.se.
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Fr. v. Vanja Cado, kvartsfinal i
singel o dubbel, Elise Brodén,
kvartsfinal i dubbel och Liam
Svensson, segrare i dubbel.

Liam blev dubbelmästare
Under påsklovet har
Junior-SM för 14 och
16-åringar, samt Fiorucci
och Diadem Cup för 12
och 10-åringar avgjorts i
Göteborg.

L

iam Svensson gick hela vägen
fram till slutsegern i pojkdubbel 10 tillsammans med Albert Widell från Helsingborg. Paret spelade
mycket bra ihop och i semifinalen
mot Söderqvist/Darizand spelade
Liam sin kanske bästa tennis någonsin. Det fina spelet höll även i
sig i finalen där de besegrade Viggo
Olsson Mörk och Daniel Ilyaich från
SALK med klara 6-2, 6-2.
Liam gjorde även bra ifrån sig i
singel, där han visade prov på bra
fotarbete, fina förstaservar och bra
tryck i slagen. Efter två vinster för-

lorade han sedan en tuff poolfinal
mot Olle Häggberg, Enköping.
STORSPEL

I flickor 12A svarade Vanja Cado
för en bra insats då hon lyckades nå kvartsfinal i både singel
och dubbel. Vanja vann först en
tuff match mot Matea Dapcevska,
för att sedan storspela i sin andra
match mot Alice Klinteby, där hon
bjöd på tufft och varierat spel. I
kvartsfinalen blev det förlust mot
Emelie Westin, Sundsvall, efter ett
bra andraset.
Även Elise Brodén nådde
kvartsfinal i flickdubbel 12A efter
en riktigt bra förstamatch.
Eliza Cela och Birk Arwedahl
deltog i flickor, respektive pojkar
12B. Båda kämpade väl men räckte
inte riktigt till.
HÄRLIGA KÄMPATAG

I P14 representerades klubben av

två spelare, Din Radetinac och
Sebastian Leijonhielm.
Din vann två matcher och Sebastian en, sedan förlorade båda
killarna efter bra spel mot seedade
spelare. Din visade prov på härliga
kämpatag mot sin tuffa motståndare och Sebastian servade stundtals som en häst. Sebastian nådde
även andra omgången i dubbel.
I pojkar 16 hade vi fyra deltagare. Albin Ekenros vann sin första
match i huvudtävlingen. I andra
omgången mötte han hårt slående servekanoniären Marco
Vejnovic, TK SAAB. Albin stretade
emot bra, men till slut blev motståndarens projektiler lite för
mycket för honom.
Även Viktor Andersson var
i huvudtävlingen, där han direkt ställdes mot seedade Simon
Yitbarek. Efter ett jämnt och välspelat förstaset med bra fighting
spirit, drog till slut Viktors mot-

ståndaren det längsta strået.
Simon Birgerson nådde final i
sin kvalgrupp. Simon visade upp
tufft spel och en förmåga att spela bra på viktiga bollar. I kvalfinalen förlorade han i en tresetare mot
Leo Mitelman.
Emil Quist kämpade på bra,
men räckte inte riktigt till mot
storvuxne David Nyman, Partille.
I dubbel vann Simon, Viktor
och Albin varsin match, men sedan
blev det stolpe ut för killarna.
GIVANDE TÄVLING

I flickor 16 vann Tilda Loudd sin
första match i kvalet efter övertygande spel.
I andra omgången mötte hon
den defensivt starka Alexandra
Dereban, där hon föll på mållinjen
med 7-6 i avgörande set.
Sammanfattningsvis en mycket givande tävling med många bra
matcher för våra ungdomar.

04/06/2011 09:25:12
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NOTERAT

AKTIVITETSKALENDER KARLSKRONA TENNISKLUBB VÅR & SOMMAR 2016
DATUM

ARRANGEMANG

FÖR VEM?

30 april – 7 maj

ITF Karlskrona Future

Internationell proffstävling som ger ATP-poäng. Enbart för spelare som kvalificerar sig 		
genom internationella förbundet; som publik och funktionär är alla välkomna!

7 maj

		

Tennisens Dag – Prova-på dag

Alla är hjärtligt välkomna till denna familjedag på Arena Karlskrona. Final i Karlskrona
Futures, prova-på, stor rea i shopen, köp årets säsongskort till fjolårets priser, m.m.

7 maj

Kalle Anka Cup/ MiniMaxi Tour

Klubbtävling inne och ute för mini-, mellan – och maxigrupperna i tennisskolan.

7 maj

Invigningsdubbel

Klubbtradition som återuppstår! Kick-starta utesäsongen med en härlig dubbelturnering.

13 maj

Fredagsdubbel – XL

Säsongens första fredagsdubbel utomhus som vi kryddar till lite extra med grillning efter.

20 – 22 maj

Intersport Cup

Nationell junior- och seniortävling.

12 – 16 juni

Rosenholmslägret

Vårt allra populäraste läger som alltid blir fulltecknat – fulla dagar med tennis för juniorer;
öppet för alla åldrar och nivåer, medlemmar som icke-medlemmar.

20 – 24 juni

Sommarkurs 1

För alla som är sugna på två timmars rolig tennisträning per dag, vuxna och juniorer,
rutinerade som nybörjare.

15 – 17 juli

Berlinutbytet

Det årliga utbytet med våra vänner i TC Grunweiss tar oss i år ner till Berlin. 			
Alla medlemmar hjärtligt välkomna, gammal som ung eller däremellan.

23 – 27 juli

SEB Karlskrona Open – sommartour

Elittävling för damer och herrar – 20 000 kr i prispotten.

23 – 29 juli

SEB Karlskrona Open

Nationell tävling för juniorer och seniorer.

27 – 29 juli

SEB Karlskrona Open – sommartour gräs

Sveriges enda sommartourtävling på gräs hålls i Karlskrona. En elitklass för herrar
i sprintformat med prispott på 10 000 kr.

1-5 augusti

		

Sommarkurs 2

För alla som är sugna på två timmars rolig tennisträning per dag, vuxna och juniorer,
rutinerade som nybörjare .

24 – 28 augusti

Karlskrona International Senior Trophy

Internationell veterantävling för alla 35-år och äldre.

29 aug – 4 sep

Klubbmästerskap

Alla medlemmar.

		

		

		

		

		

SÄKER GÅNGVÄG I SOMMAR
I sommar kommer det kännas tryggt att gå mellan
klubbhuset och utebanorna
För allas vår säkerhet och inte minst våra barns
så har vi i samarbete med Karlskrona kommun fått
tillstånd att hålla vägen mellan klubbhuset och
utebanorna avstängd för biltrafik under sommarsäsongen.
Detta innebär att all parkering, lämning och
hämtning får ske från den stora ordinarie parkeringsplatsen.
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NOTERAT

ALBIN VANN I FAIR PLAY

Albin Ekenros, Karlskrona TK, avslutade 2015 med en mycket fin titel när han
plockade hem PS14-klassen Fair Play Cup i Malmö.
I semifinalen ställdes Albin mot Olle Sonesson Lidholt, där Albin visade enastående moral och kämpavilja. Albin låg under med 4-6 och 0-3 men lyckades
vända till seger med siffrorna 4-6, 7-6, 6-3.
Finalen mot Ross Weibull, ATL, blev en mycket välspelad match där de
bägge toppseedade spelarna plockade fram sin absolut bästa tennis. Albin
drog till sist det längsta strået och kunde ta hem finalen med 6-4, 6-3 och därmed också hela turneringen.
I PS12 lyckades Karlskrona TK:s Din Radetinac ta sig hela vägen till semifinal
där han dock fick ge sig mot slutsegraren Jeiden Sadizand, Upsala TK efter en
dramatisk tresetare, där siffrorna till slut skrevs till 3-6, 7-6, 4-6. Din tog dock
flera fina skalper på vägen fram
till semifinalen i denna tuffa klass.
Även Oliver Johansson-Bergqvist,
Karlskrona TK, gjorde en fin insats
när han tog sig till kvartsfinal, där
emellertid den blivande finalisten
Adrian Luddeckens, Höllvikens TK,
blev för svår.
Din Radetinac tog sig även till
final i PD12 tillsammans med Adrian
Luddeckens. De tog sig dit via tre
övertygande segrar, utan att tappa
ett enda set.
Det blev ytterligare en klasseger
för en Karlskrona-spelare. Liam
Svensson vann PD10 i par med
Albert Widell, Helsingborg, en partner han tidigare nått framgångar
Albin Ekenros. Foto: Amefoto.se.
med. Liam och Albert vann kvalgruppen utan större problem och vann sedan både semifinalen och finalen
utan setförlust.
Dessutom lyckades Karlskrona TK:s Viktor Andersson nå en meriterande
finalplats i PD16 tillsammans med Gabriel Enbom, Fair Play TK.

Liam Svensson. Foto: Amefoto.se.

LIAM TRIUMFERADE I KRISTIANSTAD

KTK:s Liam Svensson följde upp vinsten i Karlskronavakan med en ny turneringsseger – den här gången i PS 10 Vetlanda.
Liam spelade säkert genom hela turneringen och tappade inte något set,
varken i poolspelet, i semi eller finalen. Tuffaste matchen var mötet med Växjö TS
Kenan Alisic i poolspelet som slutade 6-4, 6-4 i Liams favör. Samma spelare möttes sedan även i finalen, då Liam vann mer komfortabelt med 6-3, 6-1.

NY SEGER FÖR LIAM SVENSSON

I Kristianstad var det dags för en ny triumf för Liam, den här gången i PS11 i
PMA Open i Kristianstad. Liam vann sin pool utan setförlust och mötte sedan
klubbkompisen Maximilian Carlbäck, som också vann sin pool, i semifinal, där
Liam drog det längsta strået. Liam vann sedan finalen mot Valter Larsson, Åhus
TK, med 6-2, 6-2.
KTK:s Hanna Eriksson tog sig till final i FS13 C där hon trots en bra match fick
ge sig mot Isabelle Andersson, Allmänna TK Lund.
För Pontus Eriksson, KTK, blev det en fin tredjeplats i PS13 A. Edvard Larsson,
Åhus TK blev emellertid för svår i semifinalen.

www.lansforsakringar.se/blekinge
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NOTERAT

VANJA OCH SIMON SEGRADE

Viktor. Foto: Amefoto.se.

VIKTOR VANN I VIMMERBY

KTK:s Viktor Andersson är i strålande
form. Det visade han inte minst i
Vimmerby där Vårcupen avgjordes.
Viktor vann turneringen efter
mycket bra spel från första till sista
matchen.
I finalen slog Viktor stabila Jakob
Danell, Kalmar. Trots att Jacob spelade på topp så gav inte Viktor honom
någon chans. Viktor sprang på allt
och var noggrann i sina slag och fastställde segersiffrorna till 6-1, 6-4.

OLIVER IMPONERADE

Karlskrona TK:s Oliver JohanssonBergkvist hade en imponerande
vecka när storturneringen Fair Play
Open By Wilson avgjordes under
sportlovsveckan i Malmö. Oliver
lyckades inte bara vinna PD12, i
par med Hugo Sundberg-Ekdahl,
Helsingborgs TK, utan ta sig hela
vägen till semifinal i PS12 och dessutom kvala in till huvudturneringen i
PS14! Värt att notera är att Oliver förlorade mot slutsegrarna i såväl PS12
som PS14, Jeiden Saidizand, Uppsala
och Nils Andersson, Höllviken.
Även Viktor Andersson svarade
för en riktigt bra prestation genom
att ta sig till semifinal i PS16, där han
pressade blivande slutsegraren Arvid
Hjalte, Falkenberg, till tre tuffa set.

Samtidigt som det på hemmaplan
spelades kval i lag-EM, passade våra
KTK-juniorer på att knipa titlar i
C4-Open i Kristianstad.
Vanja Cado plockade hem FS12A
på ett betryggande sätt. I klassen,
som avgjorde genom poolspel, vann
Vanja samtliga tre matcher utan att
tappa ett set. Den tuffaste matchen
var mot Ronneby TK:s Matea
Dapcevska där Vanja vann med 6-3,
6-4. I PS16 vann Simon Birgersson
efter övertygande spel. Simon, som
inte heller tappade något set vann
finalen över Ludvig Danielsson, Åhus
TK med 6-3, 6-1.

CADO PLOCKADE NY TITEL

Under tiden veteran-SM avgjordes
i Lund, med stora framgångar för
Karlskrona TK, spelades Lugi TF:s
Euro Finans Cup 2016 i andra delen
av samma stad.
Facit kunde blivit lite av en direkt
kopia av resultaten i Kristianstad tidigare i år, då Vanja Cado och Simon
Birgersson båda plockade hem sina
klasser, men för Simons del gick det
inte hela vägen. Efter fint och förtroendeingivande spel tog han sig till
final i PS16 där dock Nils Andersson,
Höllvikens TK blev för svår. Nils
Andersson vann en välspelad final
med 6-3, 6-4. Simon slog bland annat
ut seedade Axel Torle, Helsingborgs
TK i två raka set.
Vanja Cado lyckades gå hela
vägen i FS11. Respektlöst triumferade hon i sina två matcher i poolspelet och vann sedan finalen mot
Thea Lif, Höllvikens TK, utan att vara
direkt hotad.

Massage
Kiropraktik
Redcord
Bodyscanning

Vanja Cado. Foto: Amefoto.se.

VANJA OCH SEBASTIAN RM-MÄSTARE

Regionmästerskapet för Blekinge och Småland har under två helger avgjorts i
Växjö. Karlskrona TK:s Vanja Cado tog hem segrarna i både singel och dubbel,
F12A och FD12.
Vanja, som bjöd på mycket fin tennis, samt härlig inställning och kämpaanda, tog sig genom hela tävlingen utan setförlust. I finalen besegrades Växjös
Stina Arvidsson med 6-3, 6-2.
I dubbel spelade Vanja tillsammans med Matea Dapcevska, Ronneby. Efter
ett tufft förstaset mot klubbkompisen Elise Brodén i par med Ella Strahl, var
de sedan relativt överlägsna. I finalen besegrade de Wilma Ericsson, Växjö/
Anastasia Pettersson, Vetlanda med 6-4, 6-3.
Sebastian Leijonhielm plockade tillsammans med Kalmars Carl Joelsson,
Kalmar, hem titeln i PD14.
Sebastian och Carl spelade mycket övertygande tävlingen igenom och besegrade i finalen Arvid Dahl/Edvin Sköld, Tabergsdalens TK.

TVÅ ANDRAPLATSER I VÄXJÖ

Tävlingssäsongen för KTK:s juniorer går på högfart. Under sportlovsveckan
avgjordes bland annat KKS-cupen i Växjö. Trots att det inte blev någon seger
för våra juniorer blev de två hedersamma andraplatser. Elise Brodén knep silvret i FS12A genom tre fina segrar, utan setförlust, och den enda förlusten kom
mot hemmaspelaren Stina Arvidsson som vann klassen. Den matchen förlorade Elise med 6-4, 6-4 trots bra spel.
Även Sebastian Leijonhielm, KTK, plockade hem en andraplats – i PS14.
Sebastian tog sig vidare från poolspelet via tre raka segrar efter imponerade
spel och vann sedan semifinalen mot Axel Eriksson, Dalsjöfors TK i avgörande
set. I finalen blev Carl Joelsson, Kalmar TK för svår och vann i två jämna set.

UPPDATERING PADEL- OCH HARDCOURTPROJEKTET

Massage
www.wellnesscorner.se
Tel 0457 -171 20
Kiropraktik
Redcord
Bodyscanning

www.wellnesscorner.se

KTK har blivit beviljade stöd ur Allmänna arvsfonden med 1.150.000,- som
bidrag till byggandet av 4 st Padeltennisbanor, vilket är ett stort
på vägen
Foto:steg
Amefoto.se
för att kunna genomföra detta spännande projekt.
KTK har dessutom både fått bygglov och skrivit ett s.k. "Lägenhetsarrende"
med Karlskrona kommun för tilltänkt placering av banorna. Dock är bygglovet
förbehållet en geotekninsk undersökning av marken där banorna ska ligga.
Därför måste klubben avvakta resultatet av denna undersökning innan byggstart kan ske. Under tiden pågår upphandling och diverse leverantörskontakter
för att ligga i startgroparna.
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CHEFSTRÄNAREN INFORMERAR

Glöm inte bort utrustningen
Häromdagen slog jag
precis årets första slag på
utomhusbanorna – alltid
en lika härlig känsla.

H

ela utomhussäsongen med alla
dess möjligheter till tennis i
olika former ligger nu framför oss.
Ta chansen att delta klubbens olika
evenemang och spela på egen hand!
I söndags var jag och tittade
på Mini-Maxi Tour som är en intern tävling för de som spelar med
mini, mellan och maxibollar. Det
var härligt att se alla glada, kämpande och duktiga barn. Jag vill
verkligen uppmana fler att vara
med vid dessa tävlingar, som är en
bra introduktion till tävlande under lättsamma former. Alla får spela
flera korta matcher och det fokuseras på glädje och utveckling.
Tävlingen avslutas med prisutdelning där alla får medalj.

TRÄNA MER

Jag vill också uppmuntra fler barn i
tennisskolan att träna mer.
Vi har halv avgift för KTK-juniorer vid bokning av bana, även vid
spel med förälder eller annan
vuxen. Två juniorer som spelar
med varandra på obokad bana
spelar gratis.
Man kan även maila önskemål
om ett veckopass till i Tennisskolan. Så fort det finns plats i lämplig
grupp så hör vi av oss. Tränar man
mer utvecklas man snabbare och
då blir det ännu roligare att spela
tennis. Är man nöjd med ett pass i
veckan så går det också bra förstås.
Med hjälp av Idrottslyftet har vi
senaste månaderna haft ett projekt
som handlar om att behålla fler
äldre ungdomar inom tennisen.
Tennis är ju en utmärkt motionsform i alla åldrar och på alla nivå-

Daniel råder alla tennisspelare att se över sin utrustning lite oftare. Foto: Amefoto.se

er, även för dem som inte satsar på
eller når eliten. Flera av dessa ungdomar är också potentiella funktionärer och ledare i klubben. Vi
har genom detta projekt haft gratis
cardiotennis, ett par extra grupper
i Tennisskolan, trivselträff, samt
prova på för gymnasiet.
RÅD OCH HJÄLP

Det händer att jag ser barn och
vuxna i våra träningsgrupper som
inte har optimal utrustning.
Det är ofta racketar som är
för små, för stora, för tunga osv.
Det kan också vara skor som inte
direkt ligger i paritet med vederbörandes fotarbete. Vi har bra utrustning i vår shop, där vi dessutom
har extra erbjudanden titt som tätt.

Titta gärna in i vår shop och fråga
din tränare eller personalen i shopen om du behöver hjälp och råd.
ATT HÅLLA REDA PÅ

Till slut kommer här några datum
och evenemang att hålla reda på:
29 maj: Sista ordinarie träningsdatum för Tennisskolan

INFORMATION ELLER FRÅGOR,
KONTAKTA TRÄNARNA:
Daniel Brodén,
daniel@karlskronatk.com,
0768-86 71 04
Johan “Wille” Wilhelmsson,
wille@karlskronatk.com,
0768-86 71 05

31 maj 17.30: Avslutning för alla
juniorer i Tennisskolan
2 juni kl 18: Avslutning för alla
vuxna i Tennisskolan

8-12 aug: Sommarkurs 2

19-23 juni: Rosenholmslägret

3 sep: Höstterminen i Tennisskolan startar

27 juni – 1 juli: Sommarkurs 1
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