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Dags att gå in igen
Trots strålande solsken på ABB Arena Karls-

krona så är det dags för ännu en inomhus-
säsong. Den 1 september flyttade vi rutinmässigt 
in verksamheten och i skrivande stund har gräs-
banorna precis stängts ner för säsongen och grus-
banornas vindskydd är 
nedtagna i väntan på 
höstarbetet. Det kan 
lätt kännas tomt och 
övergivet, men fort-
farande är det många 
tennisspelare som vill 
krama ur den sista bit-
en sommarkänsla och 
envist håller kvar vid 
grusskorna och kämp-
ar emot mörkret på 
kvällarna. 

Visst känns det 
tråkigt att flytta in när 
solen fortfarande lys-
er, men allteftersom 
hösten och mörkret 
smyger sig på blir det 
mysigare och mysiga-
re inne i hallen, snart 
är sommaren ett min-
ne blott och man tar 
plats i nuet istället. 
För visst har inomhus-
säsongen sin charm 
också, det är bara 
svårt att glömma 
sommarens känsla av 
frihet och lediga dag-
ar så länge solen en-
vist påminner en. Eller hur känner ni? 

Men i och med hösten så startar ju bl.a. tennis- 
skolan, abonnemang, lördagstennis, fredags-
dubblar, cardio och mini-maxi touren. Så visst 
finns det aktiviteter att se fram emot? Dess- 
värre innebär hösten också besök av mässor, 

vilket inte är lika populärt bland tennisspel-
ande karlskronabor, då det blir avbrott i hallen 
27/9-3/10 samt 11/10-14/10. Mässorna inne-
bär avbrott som vi som förening inte kan göra 
någonting åt, så vi hoppas på förståelse för av-

brotten samtidigt som 
vi gör vårt bästa för att 
hitta lösningar för trä-
ningsverksamheten 
under dessa tider.

I detta nummer av 
Fördel finns det gott av 
sommar presenterat – 
så passa på och njut av 
alla fina bilder från sol-
skenet och ta en stund 
att minnas dina bästa 
och roligaste matcher 
och upplevelser ifrån 
sommarmånaderna.

Kanske var det Ber-
linutbytet? ”Debutan-
ten” Pähr skriver om 
sin upplevelse i Ber-
lin lite längre bak i tid-
ningen. I detta num-
mer finner ni även en 
längre intervju med 
Gert Friberg, en av 
våra hedersmedlem-
mar som bl.a. varit ord-
förande och högst del-
aktig i klubbens flytt 
till ABB Arena. Gert 
har också drivit vår 
kära klubbtidning För-

del och hållit ihop produktionen över 100 num-
mer. En sann eldsjäl som har betytt mycket för 
KTK:s utveckling. 

Trevlig läsning och en varm och utvecklande 
höst önskar jag er alla.
Sophie Lindvall

Sophie Lindvall. Foto: Anders Eriksson/ 
www.amefoto.se.
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ORDFÖRANDE HAR ORDET

Nu börjar andra halvlek
Efter en semester fylld av sol och 

bad har nu arbete och skola 
dragit igång. Det känns alltid lite 
vemodigt att lämna augusti och gå 
mot mörkare tider.

Men än verkar solen vilja dela 
med sig av sin värme och det bety-
der att vi kan fortsätta spela tennis 
utomhus. Gräsbanorna stängde 
den 11 september och grusbanor-
na kommer successivt att ställas 
iordning för vintervila.

Jag hoppas kunna spela utom-
hus ett bra tag till!

Sommaren på tennisklubben 
har varit helt otrolig och höjd-
punkten för mig var Karlskrona 
Senior Trophy. Vår egen ITF täv-
ling, grade 2. Över 100 deltagare 
från nio nationer fick njuta av fan-
tastiskt väder och ett perfekt ge-
nomfört arrangemang. Tack alla ni 
som gjorde detta möjligt, det har 
stärkt klubbens varumärke och det 
kommer pratas om denna tävling 
på många platser vilket gör att del-
tagarrekordet sannolikt kommer 
öka till nästa år.

Vid sidan av det som syns har 
vi arbetat vidare med våra Padel 
och Hard Court banor och nu är vi 
framme vid startskottet (om än nå-
got försenade). Finansieringen är 
klar och genomförandet kommer 
ledas av PA Lindeborg. Inom kort 
kommer träden att avverkas och 
därefter följer markarbeten. Det-
ta innebär att när vi går in i 2017 

har klubbens erbjudande breddats, 
dels med fler banor men framfö-
rallt med en helt ny sport. Vi tror 
starkt att detta kommer vara en 
viktig del för att fortsatt öka med-
lemstalet.

Verksamheten är nu i full gång 
inomhus med tennisskolan i centr-
um. Deltagarantalet är fortsatt 

högt men än finns det plats för fler 
så sprid gärna vad som händer på 
klubben till andra.

Förutom tennisskolan finns 
det många andra möjligheter som 
står till ert förfogande. Träna pri-
vat med våra tränare, kostnad för 
detta finns i receptionen. 

Man kan också prova på Cardio- 

tennis som ett alternativ till annan 
fysträning.

Av naturliga skäl finns det 
mycket ledig tid i hallen under 
dagtid. Om du har förslag till hur 
vi kan nyttja denna möjlighet så 
här gärna av dig!

Vi ses i hallen!
Henrik Johnsson

Henrik Johnsson tävlade i Karlskrona Senior Trophy. Foto: Anders Eriksson/www.amefoto.se.
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Från Danmark åkte Maxim Landa 
och lottades mot toppseedade 

f.d. KTK-spelaren Morgan Johans-
son. I mångas värld ett skäl att köpa 
ett bropass för snabb returresa, men 
dansken ville annat.

Vid underläge 1-4 i skiljeset 
tog han hand om matchen. Med-
an Morgan Johansson tappade sin 
gameplan så tryckte Maxim Lan-
da in allt han hade. Det gav resul-
tat. Segern mot Morgan Johansson 
öppnade dörren till slut segern. 
Maxim Landa höll hela vägen. På 
damsidan visade Emma Ek att hon 
ständigt förbättras.

Veckan innan hade klubb-
kompisen Cornelia Lister pres-
sat världsettan Angelique Kerber 
i Båstad. Nu visade Emma Ek att 
hon håller samma höga klass. Alla 
matcher var snabbt avklarade och 
titeln säkert i hamn.

SEB Karlskrona Open 
2016 blev en styrkede-
monstration av spelare 
som på olika sätt vill bli 
namn inom tennisen.

FINA UNGDOMSMATCHER
På gräset visade KTK:s Gustav  
Hansson briljant form. Det blev till 
slut en final mot Morgan Johans-
son och där visade Hansson sin 
klass. Vinst i två raka. I övrigt bjöd 
SEB Karlskrona Open på sedvan-
ligt fina ungdomsmatcher. 

Den här turneringen ramar in 
sommaren och många av deltagar-
na reser hit varje år för att kunna ut-
vecka sitt spel. Många fina insatser 
bokfördes på KTK-spelare. Mest 
glittrade slitvargen Emil Quist som 
spelade hem Herrsingel C efter 
fantastiskt fint spel. Nästa år vän-
tar nya matcher på det röda grus-
et och landets finaste gräsmatta. 
Då lär titelförsvar komma från  
trion Hansson, Ek och Landa.

ÖVRIGA KTK KLASSVINNARE 
Liam Svensson PS10 och PS11, 
Totti Åkerström PS13, Albin 
Ekenros PS16, Elise Brodén FD12, 
Viktor Andersson PD16, P-A Lin-
deborg HS55, Emil Quist HSC, 
Andreas Carlberg HS motion, Åsa 
Brodén DS motion, Fredrik Pers-
son/Tommy Strook HD motion 
och Matilda Perslöf/Elise Brodén 
DD motion.

SEB KARLSKRONA OPEN 2016 
– Styrkedemonstration på hög nivå

Maxim Landa. 

Emma Ek. 
Emil Quist. Foton: Anders Eriksson/www.amefoto.se.

Gustav Hansson. 
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Spännande och välspelat
Klubbmästerskapet 2016 spelades utomhus i månads-
skiftet augusti-september i strålande solsken. Herr-
singel (HS) lockade glädjande nog hela 17 deltagare 
– riktigt kul att se! Därtill var startfältet starkare än 
vanligt och det bjöds på många spännande och väl-
spelade matcher i samtliga klasser. 

I HS bjöds det bland annat på en 
härlig tresetare mellan far och 

son Howding. Pontus Howding, 
den äldre, lyckades spela till dig 
första set med 6-4, men sen tog 
Fabian Howding, den yngre, hem 
resten av seten med 7-5 6-2. I semi-
finalen ställdes Fabian mot Viktor, 
som hade en riktig holmgång mot 
Fredrik Persson i sin första omgång, 
där Viktor kom segrande ur tredje- 
setets tiebreak. Därefter spelade  
Viktor en jämn match mot Simon 
Birgerson för att sen ställas mot just 
Fabian i semifinalen. Det blev 6-4, 
6-4 till Viktor som därmed tog sig 
till final mot nytillkomne NIU med-

lemmen Christian Skogsgårdh, som 
i sin semi hade en tuff match mot 
Gustav Wogén. En match Christ-
ian till slut vann med 6-4, 5-7, 6-2. 
I finalen blev det en seger i raka set 
för Viktor Andersson som därmed 
tog sin första klubbmästartitel i HS.

NÅGOT FÄRRE MED DAMER
I DS var det dessvärre något fär-
re deltagare (6 st), men det bjöds 
ändå på spänning. Elise Brodén 
pressade titelförsvararen Tilda 
Loudd i en tresetare i den ena semi- 
finalen, medan mor och dot-
ter Monika Alriksson och Sophie 
Lindvall möttes i den andra semi-

finalen. Det blev tillslut en repris 
på 2014-års final, mellan Tilda och 
Sophie. Slutresultatet blev dock 
det omvända i år, då Tilda lycka-
des försvara sin titel från i fjol med 
segersiffrorna 6-3, 7-5. 

Tilda segrade även i FS efter 
6-0, 6-3 mot Dzejna Torlakovic 
i finalen. Emil Quist segrade i PS 
efter poolspel. Segrarna i junior-
klasserna vinner för första gång-
en varsitt presentkort på 1 000 kr 
i shopen, ett pris som ersätter det 
tidigare priset ”Årets junior”.

TILDA DOMINERADE
I Herrdubbel spelades två stycken 

pooler med vardera tre st lag, seg-
rarna i vardera pool möttes i en  
final. Finalen spelades mellan  
Simon/Paul Birgerson och Patrick 
Kopecky/Fredrik Persson, en final 
som Kopecky/Persson vann efter 
10-4 i avgörande matchtiebreak.

I DD spelades en pool där alla 
mötte alla och segrare blev Tilda 
Loudd och Annette Birgerson.  Tredje 
klassegern för Tilda, imponerande!

Det var inte långt borta att det 
även blev en fjärde klasseger för Til-
da. I Mixeddubbelns final möttes 
Tilda/Simon Birgerson och Sophie 
Lindvall/Emil Quist och efter ett 
svajigt avgörande matchtiebreak 
blev det till slut Lindvall/Quist 
som tog hem segern med 12-10.

Ett stort grattis till alla klubb-
mästare! Samtliga segrare kommer 
att firas på årsfesten i februari, då 
kommer vi även att fira fjolårets 
segrare som dessvärre inte blivit 
uppmärksammade ordentligt då 
fjolårets årsfest väldigt förargligt 
inte blev av. Datum för festen ser 
ni i nästa nummer av Fördel.

KM 2016

Tilda Loudd. Foton: Anders Eriksson/www.amefoto.se.

Viktor Anderssson.
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50-ÅRS JUBILUEM 2017
Boka in nästa års Berlinutbyte 
redan nu! Mellan den 4-6 
augusti 2017 firar utbytet 50 
år på svensk mark. Passa på 
att delta och fira fem decen-
nium av vänskap. Det lovas stor 
klubbfest på lördagskvällen!

Efter 48 försök vet Mats Thorell 
hur man för en tyska.

Berlinutbytet
– en debutants perspektiv

Det var vad jag kände till om Ber-
linutbytet. När jag och frun såg 

anslagen om Berlinresan i våras så 
tänkte vi att det skulle vara trevligt 
att se Berlin, en stad som vi hittills 
läst mycket om men aldrig besökt. 
Att kombinera detta med lite tennis 
kändes som ett bra alternativ.

Vi hade då inte en aning om att 
detta utbyte har pågått under 49(!) 
år. Vartannat år i Berlin och vart-
annat år i Karlskrona. Att det endast 
var ett ”innegäng” som var suget på 
att följa med visade sig helt fel. Det 
var ett härligt spektrum från debut-
anter till Mats Thorell som var med 
för fyrtioåttonde gången. 

På morgonen 14:e juli träffa-
des vi vid klubbstugan och lasta-
de in oss i tre bekväma minibussar. 
Vi hade förberett lite olika ”music 
quiz” så resan ner till Gedser gick 
fort. När det klagades från junior-
sätena att det inte var ett rättvist 
quiz på grund av gamla låtar satte 
jag på mitt moderna quiz. ”Mod-
ernt”? klagades det vidare. Insåg 
då att de flesta låtarna var popu- 
lära innan vederbörande var föd-
da. Vart tog 80 och 90-talet vägen? 

Berlinutbyte, jo visst har 
man hört talats om det. 
Det är väl det där gamla 
gänget tyskar som kom-
mer och hälsar på ibland 
och några i vårt ”inne-
gäng” åker visst ner dit 
ibland också.

På färjan mellan Gedser och 
Rostock väntade ett stort smör-
gåsbord. GPS ställdes in på ten-
nisklubben i Berlin och eftersom 
tyskarna verkar tycka det är viktigt 
att göra skillnad på C och S i gatu-
namn fick vi redan första dagen se 
mer av Berlin än planerat.

SOCIAL SAMVARO PÅ KLUBBEN
Vi möttes på klubben av en väl-
komstkommitté som gav 
oss ett klippkort på 
20 euro att hand-
la för i klub-
bens bar och 
restaurang. 
Res dam-
met för-
s v a n n 
från stru-
pen. För 
er som 
inte varit 
på en tysk 
tennisklubb 
tidigare kan det 
berättas att klub-
barna mer är som en 
kombination av tennisklubb 
och social klubb. Man har egen 
restaurang med bra lagad mat samt 
fullutrustad bar. Det är vanligt att 
man går till klubben även de kväl-
lar man inte spelar tennis för att 
umgås,  äta och dricka. Den socia-
la samhörigheten blir därför hög.

Vi fick sen träffa våra värdar 
som vi skulle bo hos om man inte 
valt att bo på hotell. Vi bodde hos 
”Opa” dvs. Wolfgang som säkert 
många av er träffat genom åren då 
han varit med på nästan alla utbyt-
en sen de började. Han bodde nära 

klubben i ett hus som inte lämnade 
mycket övrigt att önska. Frukosten 
var en klass bättre än det mesta. Vi 
valde att upptäcka Berlin på egen 
hand under fredagen men de som 
ville spela tennis kunde göra detta 
så mycket de ville.

Tillbaka till klubben för en stad- 
ig middag innan kvällens gemen-
samma aktivitet i form av en guid-
ad rundresa i en gammal klassisk 

Berlin dubbeldäckare. 
Många tyskar an-

slöt och det var 
fri bar på ne-

dre däck vil-
ket kanske 
förk larar 
att gui-
den blev 
allt svå-
rare att 
höra. Man 

slogs av 
hur trevliga 

alla våra tys-
ka vänner var 

och hur mycket de 
såg fram mot vårt ut- 

byte. Många tyckte det var 
en höjdpunkt på tennisåret. Vi 
somnade ovaggade efter denna 
späckade dag.

KOMMANDE JUBILEUM
På lördagen anordnades det utbytes- 
matcher och man hade försökt 
para ihop tysk-svensk med unge-
fär samma spelstandard. Jag för-
sökte vara hövlig och lät båda tysk- 
arna jag mötte vinna. Antar att de 
försökt det samma men jag var 
hövligast (sämst).

På kvällen var det fest med 

stort F. Klubbens årliga sommar-
fest kryddad med ett gäng svensk-
ar. Årets tema var ”all in white”. En 
del tennisshorts fick extraknäcka 
som festplagg.

Som brukligt överräckte vi en 
gåva till TC Grünwiss Nikolasse i 
form av ett inramat gåvobevis ifrån 
Unicef på ett antal katastrofpaket 
till behövande runt om i världen 
och en svensk fotbolls landslags-
tröja med Ibrahimovic på ryggen 
(EM just spelats). Presenterna var 
mycket uppskattade. Vi inbjöd tysk- 
arna till det stora 50-års jubileum 
som ska firas i Karlskrona nästa 
sommar. Detta kommer verklig-
en att bli något att se fram emot. 
En stor delegation från Berlin kan 
väntas. Mer information kommer. 
Se ruta nedan.

Natten hann bli dag innan den 
stora festen var över. Det var väl-
digt tyst i bussen på vägen hem 
kan jag meddela som chaufför. Ett 
stort tack till alla som medverkat 
till att göra denna resa möjlig och 
ett speciellt tack till Daniel Brodén 
som hållit i det mesta. Jag missa-
de de första 48 årens Berlinutby-
te men kommer inte att missa de 
kommande 48.
Pähr Engström
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Magnus Larsson.

Daniel Brodén.

Suzanne Gjertz . 
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Många veteraner på plats

Cirka 110 deltagare (mot 72 i fjol) 
från åtta nationer. Fantastiskt!

• Minst fem av de tio bästa herr-
veteranerna i varje åldersklass (55-
75) var på plats.
• Magnus Larsson (f.d. nr 10 på 
ATP) och Douglas Geiwald (f.d.  
365 på ATP) var i Karlskrona, do-
minerade och vann varsin klass 
och tillsammans i dubbel. Kul!

HÖG KVALITÉ OCH SERVICE
Det verkar som att tävlingen nu lyfter, 
även service- och kvalitetsmässigt.

KTK:s internationella 
veterantävling Karlskrona 
International Senior 
Trophy slog nytt deltagar-
rekord även i år!

• Mycket fina priser till finalisterna.
• Turnerings-t-shirt (bl.a. Visit-
Karlskrona-tryck) och "court towel" 
till alla deltagare. 
• En fantastisk "Players Evening" 
(traditionell kräftskiva) som har 
blivit en uppskattad tradition. 
• Transportation/Shuttleservice  till/ 
från hotell och flyg.
• Extra service i tävlingsorganisa-
tionen: "Club lounge" med "soft 
music", "Official Photograph", med 
möjlighet att köpa egna spelbilder, 
evenemangstält, nationsflaggor 
(åtta deltagande nationer), m.m. 
Allt ovan är verkligen mycket upp-
skattat av deltagarna.

Vi hade dessutom ett fantastiskt 
väder, dock fick vissa finaler spel-
as inomhus sista dagen, då tromb 
och störtregn slog till i södra  
Sverige för första gången i turne-
ringens sexåriga historia.

FORTSATT UTVECKLING
Klubben har fått fantastiska om-
dömen för tävlingen, både från 
deltagare och Referee, vilket inspi-
rerar för att fortsätta framåt.

Därför är vi fortsatt inriktade 
på att utveckla tävlingen och vårt 
mål är nu att försöka bli en s.k. 
Grade 1 framöver, för att kunna 
locka ännu fler deltagare och att 
göra evenemanget "ypperligt".

Ansökan är inskickad till ITF, 
så det är bara att hålla tummarna.

Jag vill här passa på att tacka 
alla som ställt upp som funktion-
ärer (sekretariat, matchledare, 
transport, fotograf, domare, grill-
mästare, festfixare, serviceper-
sonal och reception) genom att 
vidarebefordra en deltagares, An-
ders Jonsson, omdöme: "KTK har 
en helt fantastisk stab som med så 
härligt humör ser till att allt fung-

erar så bra! Bara vidarbefordra be-
römmet till berörda och njut och 
känn stolthet! Stort tack!”

FÖRSTA INTERNATIONELLA TITLARNA
För alla resultat med mera gå in 
på www.sverigestennisveteraner.se 
och klicka på ”Summering av  
Karlskrona International Senior 
Trophy”.

Värt att nämnas är att Daniel 
Brodén och Mats Thorell tog sina 
första internationella titlar i mixed 
respektive dubbel. 

För första gången i Blekinges 
historia har det även spelats täv-
lingsklasser i både 75- och 80-års-
klassen, där bl.a. Martin Swacha 
gjorde internationell tävlingsdebut 
vid 86 års ålder. Magiskt! Dessutom   
vann Georg Karavidas sin första 
internationella titel. 
P-A Lindeborg

Georg 
Karavidas.

Glada deltagare redo för festligheter efter hårda fajter på tennisbanorna.

Douglas Geiwald. Foton: Anders Eriksson/www.amefoto.se.

Daniel 
Jonasson.
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Mr Fördel – Gert Friberg

Gert Friberg är ett välbekant 
namn och ansikte för de med-

lemmar som har sina rötter ”på 
Klinteberga-tiden.” KTK:s f.d. ut-
omhusanläggning Klinteberga in-
vigdes 1960 och drygt tio år senare 
flyttade Gert till Karlskrona från 
Kallinge och började spela i klubben. 

Som ung var Gert en väldigt 
skicklig badmintonspelare och 
deltog bland annat i Elitserien med 
vår grannklubb BKC. Tennis bör-
jade Gert spela som 11-åring och 
han blev väldigt bra även där, trots 
att hans första tränare, som han ut-
tryckte det ”inte kunde ett smack 
om tennis”. Men tränaren hade till-
gång till bollar och Gert och hans 
kompisar fick spela så mycket de 
ville. Gert anser sig därmed vara 
mer eller mindre självlärd inom 
tennisen och utvecklades genom 
att titta på andra och sen gå och 
träna in det han sett.

Trots avsaknaden av en riktig 
tennistränare blev Gert bra, rik-
tigt bra till och med. Det blev SM 
guld med H35-laget samt ett eget 
individuellt guld i HS45 1996. Det 
blev också seriespel i Tyskland för 
vår vänklubb T.C. Grun-Weiss Ni-
kolassee mellan åren 1999-2007. 
All den här erfarenheten från täv-
lingsarenorna runt om i Sverige 
och i Tyskland hade Gert stor nyt-
ta av när han under sin tid som 
ordförande 1999-2008 drog i det 
största projektet i klubbens hist-
oria – flytten från Klinteberga och 
Östersjöhallen till Arena Rosen-
holm.

DEN STORA FLYTTEN
Gert, i par med Per-Anders Linde-
borg, var projektledare för ”hall-
projektet”, och tillsammans tittade 
man på flera olika alternativ som 
var uppe för diskussion – kanske 
en ny hall vid utomhusanläggning-
en på Klinteberga? Eller kanske vid 
ICA Grossen? Lindvalla området? 
Flera olika ritningar togs fram och 
otaliga möten hölls. Åren gick och 
otaliga förslag kom upp och lades 
ner, men till slut dök möjligheten 
på Rosenholm upp, och den kän-
des klockren – gott om yta för 

klubbens framtida expansion och 
visioner. 

Här började en lång resa för 
projektledarna med ytterligare 
möten gällandes allt mellan him-
mel och jord. Klubben får tacka 
Gert och P-A för hur vår anlägg-
ning är planerad idag – att alla ute-
banorna är samlade på ett ställe 
och lättöverskådliga, att vi har en 
CC inne, att vi har en gångspång 
som läktare, m.m. 

– Jag tror kommunen lyssnade 
på oss eftersom vi hade mycket er-
farenhet från andra anläggningar 
vi hade varit på, säger Gert. 

Den nya tennisanläggningen 
invigdes 28 oktober 2005. KTK 
fick en anläggning med dubbelt så 
många inomhusbanor som tidiga-
re och ganska snabbt dubblerades 
också medlemsantalet och antal-et 
deltagare i tennisskolan. Ett år ef-
ter invigningen lämnade Gert sin 
post som ordförande och borde 
känt sig hyfsat nöjd med vad han 
åstadkommit under sina nio år 
med ordförandeklubban.

TIDNINGEN FÖRDEL
Gert fortsatte dock sitt ideella ar-
bete med tidningen Fördel även 
efter sitt ordförandeskap. Gert 
har tagit hand om Fördel sedan 
1991, efter att styrelsemedlemmen  
Peter Adaktusson startade upp tid-

ningen på 80-talet. När Gert tog 
över handlade det om en svartvit 
tidning där medlemmen Tomas 
Hallström stod för bilderna, som 
Tomas själv framkallade i sitt mör-
kerrum hemma på Sjuhalla. Ab-
rahamssons Tryckeri tryckte upp 
klubbtidningen och det var för 
Gert att sköta layouten och skanna 
in allt material och markera vart 
bilderna skulle sitta till tryckeri-
et. Innehållsförteckningen kunde 
variera ganska kraftigt och ibland 
gick hela tidningen åt till att trycka 
upp lottningen inför Ankarspelen 
(numera SEB Karlskrona Open). 

2001 gick vår 16-sidiga klubb-
tidning över till att bli tryckt i färg 
då Printfabriken tog över trycket, 
Gert var då också klubbens egen 
fotograf och stod även för bilderna 
till tidningen. 2008 togs det ytterli-
gare ett kliv då dåvarande styrelse-

medlem Marie Björck övertalade 
Lotta Ivarsson att komma ombord 
och hjälpa till med layouten. Lotta 
Ivarsson med sitt företag Lilo Media 
jobbar till vardags med bland  
annat tidningarna Båtliv och Båt-
branschen. Lotta tyckte projektet 
lät roligt och såg det som en möj-
lighet att få testa lite nya idéer och 
utvecklas med det. 

Idag är Lotta fortfarande trogen 
Fördel och är den ovärderliga län-
ken mellan KTK och Printfabriken 
då hon ser till att allting är i rätt 
format och i snygg layout. Tillsam-
mans med Anders Eriksson, Ame-
foto, som ideellt ställer upp med 
fantastiska foton till varje nummer 
så får vi i KTK njuta av en av Sveri-
ges absolut finaste klubbtidningar. 

HEDERSMEDLEM I KTK
I samband med klubbens 90-års 
jubileum 2013 valdes Gert Friberg 
in som hedersmedlem i Karls- 
krona Tennisklubb, en tacksamhets- 
gest för allt värdefullt ideellt arbete 
han har skänkt till klubben under 
alla år. 

Häromveckan fick klubbchefen 
nöjet att räcka över varsin vacker 
Karlskronalykta med KTK:s em-
blem på till både Gert och Lotta, 
som tack för allt arbete med Fördel 
under alla år. Lotta lovar att hon 
fortfarande tycker det är lika roligt 
och ser fram emot fortsättningen 
medan Gert hintar om att det inte 
alls är omöjligt att han kommer 
tillbaka och hjälper till inom något 
annat projekt framöver. 

Inför förra numret av Fördel meddelade Gert Friberg 
att han kände att det var läge att lämna över klubbtid-
ningen till någon annan som är sugen på att utveckla 
den vidare. Eftersom många nya medlemmar i klubben 
förmodligen inte har fått nöjet att träffa Gert eller vet 
i vilken omfattning han har påverkat klubben valde vi 
att i detta nummer ägna en sida till att presentera Gert 
och delge lite historia.

Sophie, Lotta och Gert.

Hedersmedlem och mr Fördel – Gert Friberg.



Telefon: 0457-350 03 • Hemsida: www.carlskronagk.com
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Sophie, Lotta och Gert.
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Årets Junior-SM var uppdelat på 
14/18-klasserna i Linköping och 
16-klassen i Norrköping.

Resan upp till Linköping började 
bra när Din Radetinac plötsligt ställer 
frågan: ”Ska vi bo på samma hotell 
som när vi var på SM i Skummeslöv?”.

LINKÖPING (14/18-KLASSERNA)
Din Radetinac verkade vara i fin form 
även på tennisbanan och kunde bril-

Per-Anders Lindeborg bärgade 
två veteran-SM guld till Karlskrona 
Tennisklubb i årets VSM på grus i 
Båstad. 

I par med Anna-Carin Månsson, 
Lidingö TK, blev det SM-guld i mixed 
(MD55). Lindeborg och Månsson 
gick vidare till slutspel efter poolspel 
med tre par. I finalspelet, som också 
var i poolform med tre par, förblev 
man obesegrade och tappade inget 
set under hela turneringen.

Kanonformen hade infunnit sig 

Stort grattis till Anders Alriksson som 
vann Stegen 2016 efter att ha gått 
obesegrad genom tabellen upp till 
första plats.

Tack till familjerna Lundgren och 
Brodén som har donerat ett äppel-
träd och planterat detsamma vid 
utebanorna. Vi hoppas att det växer 
och bär frukt i framtiden.

Finns det fler medlemmar som vill 
donera och plantera, eller har andra 
"gröna idéer", var vänlig och kontakta 
kansliet.

TVÅ VETERAN-SM GULD TILL LINDEBORG
lagom till årets SM-tävlingar och 
guldvittringen fanns även i singel. 
Efter fem vunna matcher stod P-A 
Lindeborg som segrare i Herrsingel 55. 

Första matchen mot Lunds 
Martin Sundberg startade trögt, 
men efter 2-6,6-1,6-0 var P-A igång. 
Andra matchen 6-4,6-1 mot Lars 
Ekdahl, Ystad. I kvartsfinalen gjorde 
Lindeborg processen kort mot 
Lidingös Anders Almqvist, 6-0,6-2. 

I semifinalen mötte P-A Sverige-
ettan Christer Lundberg, Stockholms 

Tennisklubb. P-A började mycket 
starkt och tog första set med 6-4, 
ledde med 2-0 i andra, men svackade 
lite och tappade det med 4-6. I av-
görande set tog säkerheten och den 
tuffa träningen ut sin rätt. P-A vann 
avgörande set med 6-2. 

I finalen vann Lindeborg efter 
mycket övertygande, tungt och stab-
ilt spel, med 6-2,6-2 mot KLTK Johan 
Sturén. Nu visade Lindeborg var  
skåpet skulle stå och säkrade sitt 
andra SM-guld under veckan. 

DONERADE TRÄD

VINNARE AV STEGEN

jera med sina snabba fötter och säkra 
hårda grundslag i fjortonårsklassen. I 
de två första omgångarna besegrade 
Din Johan Hellberg (Svedala TK) 
och Axel Domeij (USIF) med stora 
siffror. Tyvärr kom en fotskada smyg-
andes vilket hämmade Din i tredje 
omgången mot Otto Fredriksson 
(Åby TK). Din kämpade sig igenom 
matchen men det var tyvärr inte 
alls samma energi och rörelse som 

vanligt och han fick se sig besegrad 
med 6-3, 6-3.

Emma Radetinac (FS14) och 
Fabian Howding (PS18) verkade 
tyvärr inte trivas på det gröna (!) 
gruset på Mjärdevi TK. Båda spelarna 
gjorde väl många så kallade ”oprovo-
cerade misstag” för dagen och fick se 
sig besegrade.

Gustav Wogén verkade trivas 
bättre dock och kunde i sin inled-

ningsmatch, efter aggressivt baslinje-
spel, besegra Nils Larsson Regnström 
(Djursholms TK)  med 6-2, 6-1.

I andra omgången, efter över fyra 
timmars försening, trädde Gustav 
in på TK SAABs bana för att ta sig an 
Marcus Lind (Fair Play TK). Det var en 
svårspelad match för båda spelarna 
med många felstudsar och luriga 
vindpustar. Gustav lyckades ändå 
serva bra men hade svårt att hitta 

ÅRETS JUNIOR-SM UR KARLSKRONA TENNISKLUBBS PERSPEKTIV

Din Radetinac. Simon Birgersson.

P-A Lindeborg. Foto: Anders Eriksson/www.amefoto.se.

NOTERAT
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Recept på en Grilldubbel
20 Spelsugna medlemmar
25 Grader värme
2   Spelare på varje sida
22 Hamburgare, extra allt
14 Korvar
0   Vind
4   Segrare

stort spann i både ålder och förmåga 
gör inte smaken sämre.

Grilldubbeln som intogs 19 
augusti var just sådan. Allt från yngre 
tävlingsjuniorer till äldre seniorer 
deltog och jag hoppas och tror att 
alla upplevde det som en kul och 
utvecklande kväll. Tanken är just att 
ha kul genom tennisen på ett sätt 
som är lite annorlunda än de vanliga 
spel/träningspassen. Att få lite vi-
känsla i klubben.

– Men inte kan man blanda 
spelare med så olika standard i en 

dubbeltävling. Det blir ju inte roligt för 
någon!

Inget kan vara mer fel. Jag tror 
det är utvecklande för oss som inte 
är tävlingsspelare att få spela med 
en tävlingsspelare i par någon gång 
och se hur de gör, hur de tänker och 
hur de rör sig. Att sedan någon serve 
hinner förbi en innan man hunnit 
lyfta racketen får man bjuda på. 
Samtidigt tror jag det är trevligt för 
våra juniorer att lära känna dem som 
började med tennis redan på gamle 
kungens tid. Hann man inte med det 

på planen så fanns gott om tid runt 
elden efteråt. Segrare korades men 
det kändes mer som en bisak då det 
var grejen att vara där som gjorde 
alla till vinnare. Missa inte detta nästa 
sommar då grilldubbeln garanterat 
kommer tillbaka.

Visst klagomål framfördes från 
kvällens äldsta senior. Hon tyckte gott 
ungdomarna kunde festa lite längre. 
Natten var ju ung. Det säger det 
mesta om stämningen under kvällen!
Pähr Engström
Eventutvecklingskommittén

Blanda allt väl och du har en grill-
dubbel. Att det sen är ett mycket 

kontrollen på sina hårda slag i returer 
och grundslag och fick till slut se sig 
besegrad med 6-3, 6-4.

Gustav kunde i par med Leon 
Grundström (Helsingborgs TK) även 
ta sig till kvartsfinal (efter att ha kval-
at in) i dubbelklassen efter mycket 
bra spel.

NORRKÖPING (16-KLASSEN)
Simon Birgersson inledde spelet i 
Norrköping genom att i kvalet få 
möte Filip Edvardsson (GLTK). Simon 
kämpade, som vanligt, på mycket 
bra men spelade lite fel taktiskt sett 
och fick tyvärr se sig besegrad med 
6-2, 6-3.

Viktor Andersson trädde in i 
huvudtävlingen i Norrköping mot 
Johan Larsson (Lidingö TK) och spe-
lade bra. Viktor hade dock inte riktigt 
självförtroende nog att slappna av 
på flera av de avgörande poängen 
vilket resulterade blev en bidragande 
faktor till förlust med 6-3, 6-4.

Albin Ekenros hade känt sig krass-
lig på resan upp och kunde tyvärr 
inte slutföra sin första match utan 
fick ge upp.
Johan ”Wille” Wilhelmsson

Gustav Wogén. Foton: Anders Eriksson/www.amefoto.se.

Emma Radetinac. 
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Massage
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NOTERAT

Gillar du att spela på tider ingen annan vill spela på ? Vill du nöta in ett nytt 
grepp eller träna ett specifikt slag? Tycker du dina motspelare missar för mycket, 
tar för långa setbreaks eller pratar för mycket? Då har vi motspelaren för dig! 

Möt "Tennis Tutor Plus" – KTK:s nya medlem som alltid är sugen på att spela, 
inte missar ett slag, slår bollen dit du vill, aldrig 
pratar, någonsin, och som aldrig blir trött. Hur 
bra låter inte det? Nu kan du lägga upp ett 
träningspass precis som du vill ha det – med 
bollar i den längd, hårdhet och spinn precis 
som du önskar. 

Bollmaskinen bokas och betalas i recep-
tionen, kostnaden är 120 kr per timme inkl. 
avsedda bollar, banhyra tillkommer. OBS – 
Bollmaskinen får endast användas av behöriga 
medlemmar, dvs medlemmar som har genom-
gått en utbildning på hur den fungerar. Godkända utbildare är P-A Lindeborg, 
Daniel Brodén och Johan Wilhelmsson. Utbildningen genomförs som en pri-
vatlektion med tips, råd, träningsexempel och skötsel-anvisningar. 

Så vad väntar du på? Boka din utbildning redan idag!

BOKA IN HÖSTENS DATUM FÖR 
MINI-MAXI-TOUREN I DIN KALENDER!

25 september • 23 oktober • 20 november
Tiderna är: 9-11 Mellan, 9-12 Maxi, 12-13 Mini

MÖT KTK:S NYA MEDLEM SOM ALLTID STÄLLER UPP
Så äntligen blev resan till Polen av 
för KTK:s damer. Vi blev nio stycken 
som kom iväg på resan till Sopot, 
Polen. Först såg det mörkt ut, färjan 
vi skulle åka med blev inställd bara 
någon dag innan vi skulle åka. Men 
envisa som vi är, så bokades resan 
om och vi fick plats på en tidigare 
färja (reklamationen är inte färdig i 
skrivande stund).

På färjan över roade vi oss i spa-
avdelningen. Väl framme tog vi taxi 
till hotellet som Grazyna hade bokat; ett nytt hotell som heter Hotel Sopot. Vid 
frukosten hade de en man som gjorde omelett med det innehåll man ville ha. 
Vi gick på stranden barfota, vissa av oss badade.

Nu undrar ni om vi spelade tennis, självklart gjorde vi det. Vi spelade match-
er förstås, det blev både singlar och dubblar. Så vi levde denna långhelg med 
de åtta budorden:

1. Vi tränade regelbundet med långa promenader och tre timmar tennis.
2. Sov tillräckligt länge i de sköna sängarna.
3. Alla var lediga.
4. Vi pratade mycket, vissa mer än andra.
5. Vi var utomhus i värmen där solen sken.
6. Vi hjälpte varandra genom att dela med oss av våra sloties.
7. Vi skrattade en hel del.
8. Vi (eller Suss) planerade inför nästa resa.
Ett stort tack till Eva Strömblad och Grazyna Skladzien som tog ett bra  

intiativ till resan!
Vid pennan 
Åsa Brodén

DAMER PÅ VIFT I POLEN

www.lansforsakringar.se/blekinge
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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

ASS. CHEFSTRÄNAREN INFORMERAR

Tennisskolan är igång igen!
Nu, äntligen, är Tennis-
skolan igång igen efter 
sommaren!

Runt 400 deltagare startade igång 
3:e september och vi försöker 

fortfarande få till nya grupper för 
att få in deltagare från våra kölistor. 
Vi har fem (!) anställda tränare och 
sju ”tim-tränare” som är ovärderliga 
för Tennisskolan.

Vi kommer att kunna erbjuda 
samtliga grupper 14 träningstillfäl-
len, trots svårigheter med mässor 
och tävlingar som ”tar” hallen 
ifrån oss. Information om avbrott 
etc. kommer att mailas ut till alla 
deltagare och publiceras på vår 
hemsida.

MINIMAXITOUR
Under hösten kommer vi tillsam-
mans med Ungdomskommittén 
fortsätta arrangera MiniMaxi 
Tour som är en första introduk-
tion till att tävla i tennis och rikt- 
ar sig till alla deltagare som spelar 
med Mini-, Mellan- och Maxibol-
lar. Utskick om detta har kommit 
till alla deltagare i dessa kategorier.

Vi kommer även att arrangera 
vår nationella tävling HEAD Cup i 
höst (25-27 november) som riktar 
sig till yngre juniorer (10-14 år). 
Ett jättebra tillfälle för er yngre att 
prova på att spela tävlingsmatcher 

och även att få se klubbens yngre 
tävlingsjuniorer spela. Anmälan 
och mer information finns på Ten-
Tours hemsida.

SPELA GRATIS PÅ OBOKADE BANOR
Åter igen vill jag påminna alla  
juniorer i Tennisskolan om att ni 
spelar gratis på obokade banor i 
vår tennishall. Vi ser varje vecka 
juniorer som är här och spelar efter 
skolan eller på lediga dagar men vi 
vill givetvis se fler av er här. Ni ut-
vecklas snabbare och mer ju mer 
ni spelar, så passa på!

När jag själv var junior åkte jag 
direkt efter skolan med bussen in 
till tennishallen. Sen väntade jag 
där på min träning. Ibland fick jag 
hjälpa Daniel med något på kon-
toret men det bästa var när jag fick 
hoppa in i grupper där någon sak-
nades och fick spela extra innan 
min egen träning började.

TIDSOPTIMERING
Det var också vid dessa tillfällen 
jag för första gången noterade min 
bästa väns otroliga förmåga att 
tidsoptimera. Med ”ALLA BOL-
LAR I! TACK FÖR IDAG! NÄSTA 
GRUPP KAN BOLLA IN!” fortfa-
rande ekandes i hallen var Daniel 
halvvägs ut genom dörren på väg 
mot köket där han blixtsnabbt kok- 
ade upp pasta, stekte upp någ-
ra köttbullar, åt upp allt och var 
redo på banan igen för nästa grupp 

tills inbollningen var klar. Jag har 
lärt mig väldigt mycket av Daniel  
genom åren men så snabb kom-
mer jag nog aldrig att lyckas bli!

Jag hoppas alla får en bra höst 
i Tennisskolan och ni är alltid väl-
komna att kontakta oss om ni 
har några frågor – tennisskolan@
karlskronatk.com.
Wille

Wille uppmanar till spel på obokade banor då det är gratis för juniorer.



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.


