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etta nummer av Fördel är historiskt – det är
första numret som Fördels-experten Gert
Friberg inte sitter vid rodret och håller ihop besättningen. Hedersmedlemmen Gert har gjort
närmare 100 (!) nummer av Fördel men har till
detta nummer valt att ta ett steg tillbaka. Så jag
vill börja med att rikta ett jättestort tack till Gert
för allt fantastiskt arbete han har lagt ner på vår
klubbtidning. Fördel är väldigt uppskattad av
alla som läser den och vi får väldigt fint beröm
runt om i Tennissverige för vår klubbtidning.
Förhoppningsvis kan vi inom klubben fortsätta
jobba med Fördel och se till att den lever vidare
och att klubbens medlemmar får njuta av den i
minst 100 nummer till.
I skrivande stund gör vi allt för att pussla ihop ”Fördel nr 2 2016”, och förhoppningen
Gert Friberg tackar för sig och KTK tackar Gert.
är att vi trots saknaden av Gerts stabila ledning
ska kunna leverera en uppskattad tidning hem
till din brevlåda i tid till SEB Karlskrona Open och många glada kom ut och ville inviga grus2016. Vi tar gärna emot idéer och förslag på banorna. Stort tack till alla som bidrog till denartiklar och information som skulle kunna ta na härliga dag i tennisens tecken!
Just nu pågår Stegen för fullt och nya semesplats i Fördel framöver. Vad intresserar dig och
vad vill du läsa om? Skicka in dina förslag till terfenomenet Frukosttennis fram till SEB Karlskrona Open. Passa på att delta och få spela med
kansli@karlskronatk.com.
Det var fantastiskt roligt att se och delta i nya och gamla bekantskaper och utnyttja säInvigningsdubbeln i samband med Tennisens songskortet till max denna sommar!
I slutet på sommaren hägrar Senior ITF:en
Dag den 7 maj. Invigningsdubbeln har ju fått
stå tillbaka för Karlskrona Future under några och här får jag personligen tyvärr vänta något
år till innan jag har åldern inne
år men i år bestämde nybildade
men jag hoppas verkligen att
Eventutvecklingskommittén att
alla som kan passar på att vara
vi skulle försöka knöka in dubmed i år – tävlingen bara växbeln på samma dag som finalen
er och växer och atmosfären
– och det gick ju strålande! Till
och tävlingsformen med både
råga på det så fanns det även
dubblar och singlar och inklutid för grillning efteråt och ett
derat partaj på torsdagskvälgodisregn innan, plus att unglen är helt fantastisk. Jag trodde
domskommittén genomförde
aldrig jag skulle säga det men –
MiniMaxi Touren och Wille gejag längtar tills jag blir äldre!
nomförde klubbtävlingen Next
En riktigt glad sommar på
Generation Cup. Nämnde jag
er och jag hoppas vi ses på gruatt finalen i Futuren också gick
set eller gräset under fluffiga
den dagen samt att vi hade Tensmå moln och skinande starka
nisens Dag med prova på verksolstrålar!
samhet? Allt går bara man vill
och man är tillräckligt många! Sophie Lindvall. Foto: Anders
Sophie Lindvall
Det blev en oerhört lyckad dag Eriksson/www.amefoto.se.

PSST, VISSTE DU ATT...
... den 29 augusti till 4 september är det dags att spela om 2016 års klubbmästartitlar på dam- och
herrsidan. Vilka namn kommer att graveras in på vandringspriset i inomhushallen? Vilka utmanar fjolårets mästare i form av Tilda Loudd och Albin Ekenros?
Nytt för i år är att segrarna i juniorklasserna (flick och pojk) kommer att belönas med varsitt
presentkort på 1 000 kr vardera i klubbshopen. Detta efter att styrelsen har beslutat att ta bort det
omdiskuterade priset Årets junior och istället låta juniorerna göra upp om priset på tennisbanan (se
protokollsutdrag nedan).
Håll ögonen öppna för anmälan på hemsidan!
"Styrelsen har beslutat att ta bort priset till ”Årets junior” som delas ut ur Jeppan Svenssons donation till klubben. Detta eftersom det har orsakat så
mycket tråkigheter och osämja i klubben. All negativ energi som det skapar innan utdelning, under årsfesten och efter utdelningen har skett, har inget
att göra med den värdegrund som klubben vill stå för, dvs trygghet, samhörighet och utveckling. Vi tror inte att Jeppan hade tyckt om det ståhej som
priset har skapat och som gör att många medlemmar, tränare, anställda och styrelsemedlemmar känner olust och obehag inför utdelningen av priset.
Styrelsen har därför beslutat att pengarna fr. o. m 2016 ska delas lika mellan den kille och den tjej som vinner respektive juniorklass i Klubbmästerskapet.
De får 1 000 kr var i form av presentkort i klubbshopen."

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Mycket tennis i sommar
S

ommaren har börjat och som
den har börjat, midsommarhelgen bjöd på 30 grader värme. Vi tillbringade som vanligt midsommarafton i goda vänners lag med inslag
av båt, bad, sång och fotbollsmatch.
På tennisklubben har Rosenholmslägret genomförts med cirka 60-talet deltagare. Jag besökte
lägret vid tre tillfällen och för mig
är denna lägervecka en klar höjdpunkt på tennisåret. Banorna är
fulla av energiska barn och ledare. Ett stort TACK till alla er ledare som gjorde veckan till en toppen
upplevelse för alla barn. Framåt
ska vi titta på att eventuellt erbjuda en liknande vecka under hösten
och då inomhus.
Nu har vi kommit en bra bit på
utesäsongen och glädjande konstateras att gräsbanorna används mer
och mer. Just i dagarna har vi Wimbledon-deltagare som är och tränar
hos oss inför stortävlingen. Ni som
ännu inte har provat ta chansen!
För att erbjuda ytterligare möjligheter för alla medlemmar har vi
köpt in fler ”idrottsredskap” som
kan användas på våra gräsbanor.
Numera är KTK ägare till Krocket (modell finare), Bowls och golfkrocket. Det går alltså utmärkt att
hyra gräsbanorna för andra aktiviteter än tennis. Varför inte samla
ihop ett gäng eller släkt och ha en
trevlig dag/kväll på klubben och
prova på ovan nämnda sällskaps-

Testa våra nya sällskapsspel i sommar.

spel? För er som är sugna på att
prova, prata med KTK-personal i
receptionen så hjälper de er.
Direkt efter sommaren drar vi
igång byggnationen av Paddlebanorna och jag ser verkligen fram
mot att tillföra ytterligare en racketsport till vår klubb. Den nya
sporten kommer vara ett bra komplement till tennisträning men vi
hoppas också att detta ska skapa
förutsättning för fortsatt medlemsrekrytering.
Vi har många fina tennisstunder att se fram mot i sommar.
På klubben kommer arrangeras

Klubbmästerskap, sommarträning,
SEB open, gräs sommar tour och i
augusti ITF seniors. Dessutom pågår ju klubbens allra egen stege!
Förutom allt detta finns det massor av tid att bara spela tennis med
kompisar och familj. Vi har en fantastisk anläggning som är till för
oss alla. Varför inte samla ihop ett
gäng och köra lite tennis en eftermiddag med lite grillning på kvällen? Det blir så bra som vi gör det.
Ha en skön sommar så ses vi på
banorna!

Henrik Johnsson
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Henrik Johnsson. Foto: Anders
Eriksson/www.amefoto.se.
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KARLSKRONA FUTURES

– Blekinges enda proffstävling
Sista veckan i april och över Valborg hade vi åter Karlskrona Futures – Blekinges enda proffstävling i tennis
med $10 000 i prispengar. Tolv nationer deltog och förutom svenskar så var det spelare från bl.a. USA, Chile,
Holland, Tyskland, Slovenien, Polen och Danmark.

28

spelare, varav tre hemmaspelare, kvalspelade om åtta
platser in i huvudtävlingen.
Bäst lyckades Gustav Wogén
som vann sin första match mot
Stockholmaren Adrian Cerps med
6-3,6-2. Tyvärr fick Gustav ge sig
i kvalfinalen mot seedade placken
Pjotr Zbroja med 6-0, 6-1. Övriga KTK-spelare i kvalet var Albin
Ekenros och Viktor Andersson.
16-årige Kalmarspelaren Adam
Svensson skrällde och vann sina

två kvalmatcher mot Viktor Andersson och Båstads Axel Holm
och gick därmed in i huvudtävlingen för första gången i tenniskarriären. I huvudturneringen
mötte Adam holländaren Marc
Dijkhuitzen, men förlorade ganska klart.
WILD CARD TILL MÅNSSON

Karlskronas Marcus Månsson fick
ett wild card in i turneringen och
mötte i sin första match den top-

seedade spelaren Kocevar-Desman
från Slovenien. Marcus kämpade tappert, men Kocevar-Desman
spelade en av sina bättre matcher
under veckan och vann efter övertygande spel.
NYTT STJÄRNSKOTT

Det nya unga stjärnskottet i svensk
tennis Carl Södelund spelade hypersäkert under veckan och avverkade fjolårsvinnaren Fred Simonsson i semifinalen. Efter ett
tufft inledningsset 7-5 blev andra
en expeditionssak med 6-0.
I finalen mötte han japanen
Kaichi Uchida som vunnit två av
tre matcher i tre tuffa set. Uchida
slog DC-spelaren Isak Arvidsson i
semi efter ännu en tresetare. Efter
två och en halv timme skrevs siffrorna till 3-6,6-2,6-3.
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Carl Söderlund, SALK, Sverige blev årets mästare i Karlskrona
Futures, Rising Star Tour på ITF/
ATP-touren.
Med ett fantastiskt vinnande klokt spel lyckades han chocka
den andraseedade japanen Kaichi
Uchida i finalen. Carl utnyttjade
motståndarnas eventuella svagheter hela veckan och mot Uchida var det inget undantag. Söderlund lyckades returnera Uchidas
kraftfulla forehand och slagskottsliknande backhand utan större bekymmer. Paniken lyste snabbt i
Uchidas ögon och Söderlund lyckades vinna finalen med hela 6-1,6-2.
Veckan var mycket lyckad.
Fantastiskt väder hela veckan och
ovanligt mycket publik.

PA Lindeborg
FÖRDEL 2.2016

Carl Söderlund, SALK.

Det var många som ville se fin tennis på hög nivå.
Foton: Anders Eriksson/www.amefoto.se.

Karlskronas Marcus Månsson fick
ett wild card in i turneringen.
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Hyr ut A-klass minibussar. Boka via telefon 0455-477 72.

Vanja Cado är i Sverigefinal. Foto: Anders Eriksson/www.amefoto.se.

Next Generation Cup
Denna tävling har en
stark tradition – den
landsomfattande tennisfesten (tidigare Kalle
Anka Cup) har arrangerats sedan 1970.

T

urneringen arrangeras både i
klubbar och regioner och avslutas i en festlig Sverigefinal. Till Sverigefinalen, som i skrivande stund
spelas i Båstad, kvalificerar sig 96
spelare från landets sju regioner. I
år har två spelare från Karlskrona
TK kvalificerat sig.
KLUBBTÄVLINGEN

I klubbtävlingen deltog 21 Karlskrona TK-spelare där över 50
matcher spelades om alla placeringar vilket innebar minst fyra
matcher per spelare. Våra sju utebanor fylldes av nya tävlingsspelare blandade med rutinerade. Bland
de yngre imponerade Stella Dahlback och Eric Johansson med härlig inställning. Viktor Andersson
besegrade Emil Quist i sin semifi-

nal och Fabian Howding besegrade
Tilda Loudd i sin. I finalen, en rafflande kamp över fem set stod slutligen Viktor Andersson som segrare
och fick lyfta den stora bucklan.
ZONTÄVLINGEN

I Karlskronas zon-tävling, som
gick av stapeln i Växjö, var 23
klubbar inbjudna. 14 deltagare från Karlskrona TK deltog i de
sex klasserna (FS+PS11, FS+PS13,
FS+PS15). Karlskrona TK-spelarna vann tre av de sex klasserna efter imponerande prestationer. Liam Svensson vann PS11,
Vanja Cado vann FS11 och Oliver
Johansson-Bergqvist vann PS13.
Dessa tog sig således vidare till regionsfinalen. Dessutom gick tre
Karlskrona TK-spelare till vidare
till regionsfinalen på grund av bra
placering och hög ranking. Det var
Din Radetinac i PS13, Tilda Loudd
i FS15 och Albin Ekenros i PS15.

Oliver, Din och Tilda fick tyvärr
se sig besegrade i första eller andra
omgången. Albin tog sig till semifinal men fick ge sig mot slutsegraren. Albin vann sedan matchen
om tredje pris vilket innebar att han
tog sig vidare till Sverigefinalen.
Vanja Cado visade dock ingen pardon i FS11-klassen där hon
med fokus på topp och bra inställning med stora siffror tog sig till final. I finalen tappade hon första set
men stred tappert vidare och vann

andra set med 7-5 och kunde även
briljera i det avgörande matchtiebreaket och vinna med 10-3. Således obesegrad tar sig även Vanja
Cado till Sverigefinalen!
SVERIGEFINALEN

I skrivande stund startar Sverigefinalen i Båstad. Vi håller tummarna
för de båda Karlskrona TK-spelarna Vanja och Albin!

Wille

REGIONSFINALEN

I regionsfinalen samlades de som
gått vidare från Tennis Syds åtta
zoner (inkluderar över 100 klubbar). De sex Karlskrona TK-spelarna gjorde bra ifrån sig. Liam,

Även Albin Ekenros är i Sverigefinal. Foto: Anders Eriksson/www.amefoto.se.
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Fin tennis gav vinster

Erdita Paloja.
Foton: Anders Eriksson/
www.amefoto.se.

Liam Svensson.

Karlskrona Tennisklubbs
nationella vårturnering
heter Intersport Cup och
spelades i år 20-22 maj.

D

et arrangerades 14 klasser och
Karlskrona TK hade 29 deltagare med.
Det ypperliga vädret inbjöd till
fantastiska tennisinsatser, både
rent spelmässigt och inte minst resultatmässigt.

10 ÅRS-KLASSEN

Hanna Eriksson.

I denna klass representerades
Karlskrona TKs tjejer av Erdita
Paloja som efter säkert och stabilt
spel tog sig till final där hon tyvärr
fick ge sig mot Antonina Czajka
(TK SAAB) med 6-2, 6-3.
På killsidan debuterade Liam

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

Dahl och gjorde en fin insats och
kom på tredje plats samtidigt som
Liam Svensson dominerade stort
med sitt varierade spel i kombination med tunga grundslag och stabila volleys. Liam Svensson vann
klassen utan setförlust.
11 ÅRS-KLASSEN

Ett flertal Karlskrona TK-tjejer
tampades här både mot varandra
och mot tjejer från andra klubbar.
Vanja Cado hade en otrolig fokus och storspelade hem klassen
efter övertygande vinster tävlingen igenom. Eliza Cela och Hanna
Eriksson tog hem brons efter fina
insatser.
I killklassen stod de båda Karlskrona TK-killarna Birk Arwedahl
och Maximilian Carlbäck som
gruppsegrare och möttes i final.
Två ganska slitna killar kämpade
tappert på och bjöd på fin tennis

FÖRDEL 2.2016

i strålande väder

Loise Hedberg.

Birk Arwedahl.

i en final som vanns av Birk med
6-1, 6-7, 1-0.
13 ÅRS-KLASSEN

Bland tjejerna i 13 års-klassen gick
Hanna Eriksson längst som vann
C-klassen efter en rafflande 3-setare mot Thea Lif (Höllvikens TK).
Oliver Johansson-Bergqvist tog
hem tunga PS13A efter väl genomförda matcher där han visade prov
på kämpatag, noggrannhet och
säkerhet och tappade endast två
game under hela tävlingen (fyra
matcher).
14 ÅRS-KLASSEN

Kämpen Dzejna Torlakovic tog
sig längst i tävlingen av tjejerna i
denna klass. I semifinalen fick hon
tyvärr ge sig mot Stina Arvidsson
(Växjö TS) med 6-2, 6-2.
Bland killarna storspelade Din
Radetinac som gång på gång kun-

de visa upp sitt stora spelregister
som gjorde det svårt för motståndarna att hitta några svagheter.
Din vann klassen efter finalvinst
mot Daniel Severin (Lugi TF).
Även Oliver Johansson-Bergqvist,
ett år ung i klassen, tog medalj i
form av brons.
16 ÅRS-KLASSEN

Våra fjortonåriga tjejer Dzejna
Torlakovic och Matilda Perslöf
provade här på äldre motståndare.
Både gjorde bra ifrån sig och vann
var sin match.
En stor klass för pojkarna resulterade i många jämna matcher. Karlskrona TK-killarna Albin
Ekenros och Viktor Andersson
möttes i semifinal. Mycket kämpatag, många långa bra dueller och
bra med spänning bjöds det på i
den svängiga matchen som Albin
kunde vinna med 6-3, 1-6, 6-1. Al-

Simon Birgersson.

Gustav Wogén.

bin vann sedan finalen med 6-1,
6-4, efter bra offensivt spel mot Jakob Danell (Kalmar TK).

tappert men fick ge sig mot förstaseedade Kalle Josefsson (Fair Play
TK) samtidigt som Gustav Wogén
och Albin Ekenros tampades om
den andra finalplatsen. Gustavs
tunga toppade forehand och stabila backhand tog honom till seger.
I finalen kämpade Gustav tappert
och spelade stundtals sin livs tennis men fick slutligen ge sig mot
den varierat spelande Kalle Josefsson med 6-7, 6-2, 6-3.

DAM- OCH HERRSINGEL

I damsingel representerades vår
klubb av Loise Hedberg som efter
säkert spel och otrolig kämpainställning tog sig till final där hon
tyvärr fick se sig besegrad av förstaseedade Valerie Litzell (Båstad TS).
I herrsingel-klassen tog sig tre
Karlskrona TK-spelare till semifinal. Simon Birgerson kämpade på

Wille

04/06/2011 09:25:12
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Rosenholmslägret 2016
2016 års upplaga av Rosenholmslägret samlade ca 55 stycken deltagare. Klubbens duktiga tränare och äldre tävlingsspelare ledde deltagarna genom fem
härliga, men tuffa, dagar fyllda av mycket tennis, fys och andra aktiviteter. Allt från grundslagstekniken till stoppbollar och luriga slag tränades flitigt av
deltagarna som var mellan åtta och femton år. Kjelle stod sedvanligt för smaskig lunch med stuvade makaroner som ”Årets Nyhet”. Förstaseedade Ante
tog hem titeln som ”Tramsigaste tränaren” enligt tränaromröstningen och årets komet Sara Tingström tog hem titeln ”Snällaste tränaren”.

Wille

Foto: Anders Eriksson/www.amefoto.se.

J

www.lansforsakringar.se/blekinge
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JSM

30

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

Foton: Anders Eriksson/www.amefoto.se.
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Karlskrona Tennisklubb
står för trygghet, samhörighet och utveckling.
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NOTERAT

AKTIVITETSKALENDER KARLSKRONA TENNISKLUBB SOMMAR 2016
DATUM

ARRANGEMANG

FÖR VEM?

28 juni – 21 juli

Fukosttennis

Tisdagar och torsdagar mellan kl 8-9, alla medlemmar välkomna för spontantspel
singel och dubbel.

15 – 17 juli

Berlinutbytet

Det årliga utbytet med våra vänner i TC Grunweiss tar oss i år ner till Berlin. 			
Alla medlemmar är 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.

8–12 augusti

		

Sommarkurs 2

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

19 augusti

Grilldubbel

För alla medlemmar, individuell anmälan på hemsidan.

24 – 28 augusti

Karlskrona International Senior Trophy

Internationell veterantävling för alla 35-år och äldre.

29 aug – 4 sep

Klubbmästerskap

Alla medlemmar.

		
		

		

DELTA I KTK:S ENKÄTUNDERSÖKNING
Under SEB Karlskrona Open kommer en enkätundersökning att delas ut till
både medlemmar och gäster. Syftet med undersökningen är att få feedback på
vår utomhusanläggning och servicegrad. Givetvis strävar vi efter att erbjuda
den bästa tennisupplevelsen i Sverige på alla plan och därför behöver vi få
hjälp med att veta vad gör vi bra och vad vi behöver förbättra. Vi är därför tacksamma om så många som möjligt hjälper till genom att fylla i enkäterna och
även ser till så att våra gäster tar sig tid att fylla i den.
Resultatet kommer att presenteras i nästa nummer av Fördel, därefter kommer det att genomföras ännu en enkätundersökning under inomhussäsongen
i höst. Stort tack på förhand för Din hjälp och feedback!
Hälsningar Anläggningskommittén

Massage
Kiropraktik
Redcord
Bodyscanning

SOMMARKURS 2, V. 32 (8-12 AUGUSTI)
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.
Plats:
Telenor Arena Karlskrona (Rosenholm)
Pris:
450:- för juniorer, 650:- för vuxna
Anmälan:
Anmälningsformulär: www.karlskronatk.com
E-mail: tennisskolan@karlskronatk.com
För vuxna är deltagarantalet begränsat.
Anmälningstiden utgår:
Tisdag 19 juli

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

www.wellnesscorner.se
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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. 0768-867105.

FÖRDEL 2.2016

ASS. CHEFSTRÄNAREN INFORMERAR

Nu är det äntligen Tennislov!
Det är sommarlov men för många av oss är det förknippat med väldigt mycket tennisspelande.

V

i har, förra veckan, haft vårt
Rosenholmsläger som vi tycker
blev jättelyckat i år igen. Just nu pågår Sommarkurs 1 för fullt. Många
av våra tävlingsspelare är runt om
i Sverige och spelar tävlingar och
inom kort börjar ”Blekinge-Touren”
med tävling i Ronneby, Karlshamn
och vår egen hemmatävling vecka
30 – SEB Karlskrona Open.
SPELA MER TENNIS

Våra banor strålar inbjudande av
det orangefärgade gruset i solen
om dagarna och vi vill inget annat än att alla våra deltagare i Tennisskolan spelar så mycket som
möjligt. Tänk på att en medlemsförmån för alla juniorer i Tennisskolan är att de får spela gratis på
våra (obokade) grusbanor med
varandra. Allt som krävs är en
snabb koll med ”vaktisarna”. När
jag själv var junior cyklade jag från
Rödeby in till Klinteberga (där
tennisbanorna låg tidigare) och
spelade mot planket och utmanade alla som passerade på en match
(fast jag var lite rädd för Kjelle efter att ha fått en utskällning då jag
ställde min grusiga tennisväska på
ett bord). Det är lite andra tider nu,
men möjligheten att spela mycket
tennis finns fortfarande.
HÖSTTERMINEN PLANERAS

Vi har redan börjat skissa på höstterminen av Tennisskolan och vill
påminna alla deltagare om att det
finns möjlighet att önska s.k. ”utökad träning” vilket innebär att
man spelar mer än en timme i

veckan.
Det är något vi såklart rekommenderar då man har mycket
större möjlighet att utveckla sina
tenniskunskaper på detta vis. Anmälan för detta görs enkelt med ett
mail till Tennisskolan.
I höst kör vi vidare med våra
MiniMaxi Tour-tävlingar för de
lite yngre i Tennisskolan som inte
spelar med ”vanlig boll” än. Detta
är också ypperliga tillfällen att utvecklas i tennis. Vi ser ofta spelare som utvecklas motsvarande flera veckors tennisträning bara på
en sådan tävling, där vi tränar på
att spela många korta matcher och
där alla är vinnare och får medalj.
NJUT AV TENNIS I SOMMAR

Men hösten får vänta ett tag till,
nu är det sommar och jag hoppas
få träffa många av er ute på våra
banor (t. ex. på Sommarkurs 2)!

Wille

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

Då Daniel har semester så tar Wille över ordet och uppmanar er alla till att
spela mycket tennis i sommar.
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