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tet. Jag tror det är otroligt viktigt. Därför tycker
ad är det som gör idrott så himla roligt egentjag det är fantastiskt roligt att KTK fortsätter att
ligen? Vad är det som gör att eldsjälar lägger
satsa framåt, in i framtiden, genom att utvidga
ner hela sitt liv i föreningslivets tecken? På något
verksamheten med fler aktivitetsytor, spontansätt borde det ju vara att man får tillbaka mer än
ytor och sällskapsytor samtidigt som det sker
man ger, och ju mer man ger desto mer får man,
en satsning på moderoch någonstans på vägnisering för att passa in
en blir man beroende.
i det nya samhället där
Då pratar jag inte om
människor uppskattar
materiella ting. Det jag
effektivitet och smarmenar är leenden och
ta tekniska lösningar.
glädje ifrån barnen, en
Givetvis kommer fouppskattad kram ifrån
kus fortfarande ligga på
en förälder, ett practiglädje, kamratskap och
cal joke från en kollemänskliga möten. Det
ga, ett minne för livet i
är medlemmarna, ni,
form av ett event delat
som skapar klubben,
med vänner, en härlig
stämningen och den
utmaning i form av en
välkomnande miljön,
jämn motståndare i en
med uppbackning från
avgörande seriematch
oss i personalen. Jag är
eller kanske stolthet i
otroligt tacksam och
form av ett klarat posistolt över att jobba i en
tivt ekonomiskt resulSophie Lindvall. Foto: Anders Eriksson/
sådan öppen och vältat efter hårt nedlagt www.amefoto.se.
komnande klubb, med
arbete inom styrelsen?
världens bästa kollegor
Själv är jag långt
och en stöttande styrelse.
ifrån någon eldsjälsstatus och har väl i och för
Det är därför det är med lite blandade känssig några år på mig att uppnå det, men därlor jag mitt i allt spännande och roliga utmaemot märker jag ju att mitt eget driv för arbeningar måste meddela att jag kommer att vara
tet kan skilja sig ganska ordentligt från någon
mammaledig från och med april månad, då jag
som har ett ”vanligt” jobb. Så givet blir det att
och Niklas återigen väntar tillökning till familman ibland funderar på vad det är som gör att
jen. Givetvis är vi otroligt glada och förväntansman finner sig i arbetstider och situationer som
fulla, men när man trivs så bra på jobbet som
många utifrån har svårt att förstå? Jo, det måste
jag gör är det samtidigt lite tråkigt att inte vara
ju vara så att man får tillbaka mer än vad man
närvarande. Men målet är att de förändringar
ger. Att man får förmånen att ha roligt på jobbet,
som ligger i startgroparna ska vara så gott som
att bli uppskattad för det man gör, att känna att
”installerade” när jag beger mig hemåt och den
andra i ens närhet, ideella och personal, lägger
sista stora pusselbiten vet jag att P-A Lindeborg
ner minst lika mycket tid och energi på att dra
kommer att driva i mål någon månad senare (se
skutan åt samma håll, att samarbetspartners
Padel- och Hardcourtprojektet, sidan 4-5). Sen
gång på gång ställer upp och hjälper till när det
är det väl bara att inse att kollegorna och medbehövs som mest. I en förening är man aldrig
lemmarna få ha roligt utan mig ett tag och jag
ensam. Och det är väl ett av samhällets stora befår helt enkelt komma med jämna mellanrum
kymmer idag? Att människor känner sig ensamför att få min dos av gemenskap stillat.
ma, trots ständigt ökande befolkning så finns det
Jag önskar er alla en stunds trevlig läsning av
alltså fler och fler ensamma människor.
detta nummer av Fördel, många roliga och utMed andra ord tror jag att föreningslivet har
manande stunder på tennisbanorna och en rikett viktigt uppdrag även i framtiden, trots att
tigt, riktigt god jul med mycket glädje och trevtrender visar på att människor söker sig till aktiligt sällskap, samt ett härligt nytt år tillsammans
viteter utanför föreningslivet. Det gäller att brymed Karlskrona Tennisklubb!
ta både trenden kring ensamheten och trenden
till uttåg från föreningslivet och det ideella arbeSophie Lindvall

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Så var det äntligen klart!
J

ag tänker naturligtvis på Padeloch Hardcourttennisbanorna utomhus. Det har varit en lång resa till
start, och alltför många gånger har
jag signalerat att det är klart. Men
nu är vi så pass långt framme i den
ekonomiska kalkylen att vi vågar
trycka på startknappen. Vi har klartecken på alla sökta bidrag, bygglov
och nyttjanderätt samt markundersökning. Det innebär att två hardcourt- och tre padeltennisbanor förhoppningsvis kommer att stå klara
i juni nästa år.
Under de månader som är
kvar till invigning kommer vi jobba stenhårt för att få ihop de sista
slantarna till projektet. Alla medlemmar kommer därför erbjudas
ett liknande upplägg som användes i samband med uppförandet av
gräsbanorna. Detta är naturligtvis
helt frivilligt och information finns
i receptionen!
Detta innebär att vi under 2017
kommer se väsentliga skillnader
på vår anläggning och det är upp
till oss att dra nytta av dessa tillskott. Personligen ser jag framför
mig en rad nya möjligheter som
uppträder för oss.
• Genom hardcourtbanorna
gör vi tennisen mer tillgänglig för
funktionshindrade, vilket är mycket viktigt för oss och en satsning
som vi gjorde för några år sedan
med bl.a. inköp av rullstolar.

• En hardcourtbana kommer
också att erbjuda spontanspel, något som var en naturlig del av samhället under sjuttio- och åttiotalet
men idag tyvärr försvunnit helt.
• Det skapar dessutom möjlighet att i framtiden eventuellt sätta
tält över hardcourtbanorna under
vintertid och därmed öka spelmöjligheten under inomhussäsongen.
• Padel ökar vårt erbjudande
för våra medlemmar, gäster och
partners.
• Det skapar en alternativ dörr
för nya medlemmar att komma in
i vår gemenskap.
• Padel kommer också vara en
viktig ingrediens inom tennisskolan då banorna kan användas för
bl.a. minitennis och nybörjare.
Med andra ord går vi ett härligt
2017 till mötes!
2016 börjar gå mot sitt slut.
Även detta år är prognosen att vi
gör ett positivt ekonomiskt resultat. Inom verksamheten är det
glädjande att tennisskolan når
toppnivåer i antal deltagande, senaste uppföljningen visade på hela
407 deltagande personer.
Men året är inte slut än! Vi har
klassiker som Gentlemen Doubles
Woodie Challenge och Damernas
Mellandubbel framför oss. Dessutom finns det många tillfällen kvar
för tennisspel, cardioträning eller
varför inte en privatlektion med

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

någon av våra duktiga tränare?
Jag vill passa på att tacka styrelsen, samtlig personal och alla er som
arbetat ideellt för ett väl genomfört
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verksamhetsår. Med bra människor
och engagemang är allt möjligt.
Med önskan om en trevlig jul!

Henrik Johnsson

3

Nu bygger vi PadelNu drar vi igång nästa stora utvecklingsprojekt i KTK:s
historia - byggnationen av två stycken hardcourttennisbanor och tre stycken padeltennisbanor. Hardcourtbanorna kommer att ligga i anslutning till planket och
padelbanorna i nuvarande dunge vid sidan om.

D

en ena hardcourtbanan kommer att vara öppen för spel,
d.v.s. gratis för att främja spontanspel och socialt umgänge på klubben, dessutom för "prova på" för
alla som är sugna på tennis. Planket kommer givetvis att vara kvar.
Den andra banan kommer att bl.a.
möjliggöra rullstolstennis utomhus
på somrarna, samt utomhusspel under en längre säsong än grusbanorna
ger möjlighet till. Detta gör också att
klubben blir en komplett anläggning
med alla underlag - grus, gräs, hardcourt samt inomhusbanor.
Padeltennis är den nya heta
sporten i Europa och Sverige och givetvis vill vi vara med i utvecklingen. Padeltennis har en något lägre
inkörningströskel än tennis och
möjliggör en ny aktivitet, samt en
lång utomhussäsong. Padeltennis
kan till och med vara en året-runt
sport om vintervädret är milt!
Med stöd av Allmänna arvsfonden samt bidrag ifrån Blekinge
Idrottsförbund och Karlskrona
kommun drar vi nu igång projektet. Målet är att röja upp buskar
och snår innan årsskiftet och ha
entreprenörer starta arbetet i början av nästa år. Målbilden, som är
väderberoende, är att ha anläggningen spelklar i maj/juni 2017.
För att nå vårt mål krävs dock en
egen insats av klubben, medlemmar och samarbetspartners. Målet
är att samla in 350 000 kr på samma sätt som vi tidigare gick samman för att färdigställa gräsbanor-

14

14,9

na. Vi hoppas att många är sugna
på att stötta även denna utveckling
av anläggningen och klubben. Se
länk på hemsidan eller information i hallen för att se alternativen
att ställa upp som medlem/privatperson. För samarbetspartners
ber vi om kontakt med klubbchef
Sophie Lindvall på telefon 0768-86
71 03 eller P-A Lindeborg på telefon 0708-11 06 60.
Nu gräver vi!
P.S. Karlskrona kommun har beviljat KTK ett investeringsbidrag
för att rusta upp planket. Detta
innebär att planket kommer att
ändras till ”rätt” vinkel så att bollen framöver får en mer naturlig
bollbana när man spelar mot det,
samt att planket kommer att fyllas med sand för att dämpa ljudet
ifrån spelet. Är du intresserad av
att vara med och skruva o spika,
hör av dig till kansliet.
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och Hardcourtbanor
15,6

4,9

15,6

15

14

Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopiera
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AKTIVITETSKALENDER KARLSKRONA TENNISKLUBB 2016–2017
DATUM

ARRANGEMANG

FÖR VEM?

16 dec

Juldubbel

Alla medlemmar bör vara med på denna skoj-turnering som mixar
spelstyrkor, kön och åldrar.

18 dec

MinMaxi Tour

För alla deltagare i Tennisskolans mini-, mellan- och maxigrupper som
vill prova på att spela matcher.

27 dec

Tennisskoletävling

För alla juniorer i Tennisskolan som spelar med hård boll (ej mini, mellan, maxi)

28 dec

Gentlemen Doubles Woodie Challenge

Speciell inbjudan krävs för deltagande; läktaren är öppen för allmänheten.

29 dec

Damernas mellandubbel

Öppen för alla klubbens damer.

12–15 jan

Sweden Winter Seniors

Första upplagan av ny internationell veterantävling.

3–5 feb

Lag-EM kval P14

Sverige spelar kval mot 7 andra länder i ABB Arena, kom och heja!

11 feb

Årsmöte och Årsfest

Alla medlemmar hjärtligt välkomna!

3–5 mars

Karlskronavakan Wilson Cup

Klubbens populära dygnet-runt tävling för både juniorer och seniorer.

6–13 maj

Karlskrona Future $25.000

För spelare som kvalificerar sig; som publik och funktionär är dock alla
välkomna utan kostnad eller krav!

		

		

		

* Med reservation för eventuella datumändringar på klubbarrangemang. Håll utkik för mer information om knatteserier, lördagsextaser, motionsdubblar, cardioträning och ovanstående arrangemang på
karlskronatk.com.

TENNISHÖJDPUNKTERNAS TENNISHÖJDPUNKT OCH AVSLUT PÅ TENNISÅRET 2016 :

13 Gentlemen Doubles
Woodie Challenge
th

ABB ARENA KARLSKRONA, ONSDAG 28 DECEMBER
VÄLKOMNA! TÄVLINGEN STARTAR CA. KL 10.00, FINALEN SPELAS CA KL 17.30.
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MiniMaxi Tour
Terminens tredje MiniMaxi Tour (MMT) är precis avklarad och undertecknad fick äran att se över 30 av våra
duktiga juniorer (som tränar med mini, mellan eller
maxiboll) spela matcher.

K

ategorin Mini höll jag i själv
och det var helt underbart att
se alla killar och tjejer (4-7 år gamla) springa runt och jaga poäng på
diverse vis. Många poäng blev det
till slut och speciellt grenen ”Poppa
Popcorn” fick min poängskrivande
penna att glöda. Föräldrarna till
deltagarna hjälpte till och skötte sig

utmärkt. Förhoppningsvis fick dom
lite tips på hur de kan tillbringa en
timme i tennishallen med sina duktiga tennisspelande barn.
ROLIGT OCH UTVECKLANDE

Kategorierna Mellan och Maxi
spenderade flera timmar åt att träna på att spela matcher i tennishal-

len. En del för första gången och
en del har nu börjat bli lite rutinerade. Oavsett nivå noterade jag att
alla tennisspelare fick spela jämna
matcher och framför allt – alla utvecklades och hade roligt! Hoppas
deltagarna och föräldrarna knöt
lite kontakter för att fortsätta träna tennis med varandra på egen
hand.
BRA JOBBAT ALLA DELTAGARE!

(… och stort tack för att jag fick
”låna er” lite till min bana för att
prova utmaningar med er)

Wille

FAKTA MINIMAXI TOUR
MiniMaxi Tour är en första introduktion till
tennistävling som Karlskrona Tennisklubbs
ungdomskommitté och Tennisskolan erbjuder.
MiniMaxi Tour riktar sig till deltagare i
Karlskrona Tennisklubbs Tennisskola som
tränar i kategorierna Mini, Mellan och Maxi.
MiniMaxi Tour innebär korta matcher
i lekfulla former där fokus ligger mer på
utveckling än på vinst. Målet är att utvecklas
och ha roligt och alla får medalj.
Nästa (terminens sista) MiniMaxi Tour är
söndag 18 december.

/karlskrona
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Nanna Dahl.

Ebba Persson.

Erdita Paloja.

Stella Dahlback.

Eliza Cela.

Elise Brodén.

Över hundra deltagare
Årets upplaga av vår nationella juniortävling Head
Cup samlade över hundra deltagare från tjugo olika
klubbar som spelade tennismatcher hela helgen, från
fredag eftermiddag till söndag kväll.

mot Asta Olsson (Växjö TS) i semifinalen stod Erdita som segrare
efter 6-7 (4-7), 6-2, 10-6. I finalen kunde Erdita åter igen storspela och vinna mot Julia Orsvall
(Ystads TK) med 6-3, 6-3.
11 ÅRS-KLASSERNA

10 ÅRS-KLASSERNA

Karlskrona TK:s deltagare i denna
klass svarade för många fina insatser. Martin Lindström, Johan Lindegren, Ture Lindell, Liam Dahl
och Vera Loudd är bara i början av
sin tävlingskarriär men impone-

rade ändå stort. Erdita Paloja har
inte heller tävlat så länge än, men
hon verkar stormtrivas på tävlingsbanan där hennes fokusering
och kämpainställning tog henne
hela vägen till slutspel.
Efter en knallhård ”tre set:are”

Hanna Eriksson och Stella Dahlback kämpade på bra i sina pooler men tog sig tyvärr inte vidare
till slutspel. Eliza Cela visade prov
på att säkerhet och kämpatag är en
stor del av tennisen och tog sig till
slutspel.
Vanja Cado fick tillfälle att visa
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upp sin offensiva spelstil och gjorde det med bravur. Med utvecklande spel, fantastiskt fotarbete och
bra fokus gick hon igenom klassen utan att tappa ett enda game
(!) och fick glatt höja segerbucklan
i luften.
Bland killarna deltog Maximilian Carlbäck, Liam Svensson och
Birk Arwedahl. Samtliga killar
gjorde bra prestationer. Birk, som
spelade varierat och noggrant gick
vidare till kvartsfinal och Liam
som framför allt hade en mycket
imponerande inställning gick vidare till semifinal.
FÖRDEL 4.2016

HEAD CUP 2016

Pontus Eriksson.

Oliver Johansson-Bergqvist.

13 ÅRS-KLASSERNA

I C-klassen spelade Ebba Persson
och Ermira Paloja. Båda tjejerna spelade bra i sina matcher och
Ermira tog sig, efter att verkligen
ha kompletterat sitt spel med en
offensiv sida, till final där tyvärr
motståndet blev för svårt i form av
Adelle Fyke (Karlshamns TK).
I B-klassen kämpade Nanna
Dahl på bra och visade upp att ytterligare ett steg har tagits i hennes
utveckling framåt.
I A-klassen visade Elise Brodén
upp en bred slagrepertoar där inte
bara hennes välkänt fina forehand

Totti Åkerström. Foton: Anders Eriksson/ amefoto.se.

skapade poäng utan även många bra
backhand och en fin inställning.
Bland killarna gick Totti Åkerström, i B-klassen, imponerande
fram till final efter ett flertal matcher där han storspelade med stabila
grundslag och fina nätattacker. I
en knallhård final fick Totti tyvärr
se sig besegrad. I A-klassen imponerade även Pontus Eriksson som
mer och mer börjar få ihop ”hela
paketet” där han kombinerar sin
fina teknik i grundslagen med bra
rörelse och speluppfattning. Pontus slutade som tvåa efter vinnaren
Albin Olsson (Kalmar TK).

14 ÅRS-KLASSEN

Sebastian Leijonhielm och Oliver
Johansson-Bergqvist kämpade på
bra i denna klass men det var Din
Radetinac som ställdes mot Carl
Joelsson (Kalmar TK) i finalen.
Din rör sig bra på banan, läser spelet mycket bra och har en bred slagrepertoar. En svängig match med
små marginaler fick Din att optimera sitt spelsinne och bygga upp
poängen noggrant för att sen avgöra på rätt läge mot bollsäkre Joelsson. Din vann matchen i avgörande set och således hela klassen.

Wille
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Liam Svensson.
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Rågvägen 7 • 371 60 Lyckeby

Hyr ut A-klass minibussar. Boka via telefon 0455-477 72.

04/06/2011 09:25:12

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

NIU – Nationell Godkänd

Hösten 2015 tog KTK
yterliggare ett kliv i sin
verksamhet genom att
ansluta sig till NIU – Nationell Godkänd Idrottsutbildning, tillsammans
med de kommunala
gymnasieskolorna.

CHRISTIAN SKOGSGÅRDH

GUSTAV
WOGÉN

LINNEA LUNDSTRÖM

T

ennisen fick tillstånd att ta in
fyra stycken spelare per år som
får möjligheten att lägga extra tid på
sin tennis hos KTK samtidigt som de
har möjlighet att söka till samtliga
tillgängliga program på gymnasieskolorna. I dagsläget går sex elever
på NIU i Karlskrona med inriktning mot tennis, av dessa är tre befintliga Karlskronabor och tre som
har valt att flytta till Karlskrona för
att få möjlighet till kombinationen
skola och tennis.
NIU-eleverna är garanterade
fyra tillfällen/vecka under tre år
och i dagsläget är det måndagar,
tisdagar och torsdag morgon samt
måndag eftermiddag som är inlagt
i skolschemat. På måndag morgon
körs det ett gemensamt fyspass där
alla NIU-eleverna tränar tillsammans, där ligger fokus på att bygga
upp stabilitet i kroppen för att klara av all den träning som väntar en
elitidrottare. Eftermiddagarna är
ägnade åt teori för att jobba på förståelsen varför man behöver träna
som man gör. Tisdagar och torsdagar jobbar eleverna med tränarna i
sina respektive idrotter.

Här kommer en kort presentation av Karlskronas NIU
tenniselever:
AINA SUNDÅS, Ronneby, 17 år
och pluggar naturvetenskap där
favoritämnet är idrott. Aina började spela tennis när hon var sex år
gammal och varvade tidigare tennisen med gymnastik. Aina spelar
med Babolat och strängar sina rack
med Solinco tour bite 24 kg. Hennes favoritslag är forehand, hon
spelar högerhänt, helst på grus och
hennes favoritspelare är Roger Federer. Aina tränar cirka 14 timmar
per vecka (inklusive fys) och tycker att det är bra att kunna kombinera skola och tennissatsning på
ett bra sätt genom NIU Karlskrona.
Det hon uppskattar mest med NIUprogrammet är också att hon får
träffa andra elitsatsande idrottare. Stämningen tycker Aina är det
bästa med KTK, däremot hade
hon gärna sett en vintertourtäv-

ling på klubben under hösten. Det
roligaste med tennis är att matchen aldrig är slut förrän sista bollen
är spelad! Hennes mål är att komma in på college i USA. När hon
inte spelar tennis så sjunger hon
och spelar cello, samt träffar kompisar och trivs med att vara ute i
naturen. På frågan vad hon inte
tror att hennes NIU-kompisar vet
om henne så svarar Aina att hon
är hälften finsk och hälften svensk.
GUSTAV WOGÉN, Karlskrona, 17
år och pluggar naturvetenskap där
favoritämnet är matematik. Gustav började spela tennis vid sju års
ålder och har tidigare även spelat
fotboll och golf. Gustav spelar med
Babolat och strängar med RPM

Blast 23,5 kg. Gustav är högerhänt,
föredrar sin forehand, hardcourt
som underlag och ser upp till Federer som spelare. Gustav tränar
ca 16 timmar i veckan och sökte till
NIU Karlskrona eftersom han ville göra en tennissatsning på hemmaplan där det känns tryggare än
att flytta till lägenhet själv på annan ort. Det bästa med KTK är gemenskapen enligt Gustav och det
enda han kan sakna är ett gym på
klubben. Han tycker det roligaste
med tennisen är att man är själv,
men det är också det som gör det
så svårt också. Målet med tennisen
är att kunna livnära sig på det. De
få gånger Gustav inte tränar tittar
han gärna på en bra film. Det roligaste med NIU-programmet är
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att man är en liten grupp som tränar med varandra istället för att ha
någon annan lektion i skolan. Det
Gustav gissar att hans NIU-kompisar inte känner till om honom
är att han är väldigt intresserad av
matlagning.
VIKTOR ANDERSSON, Karlskrona, 16 år och pluggar Samhällsbeteende där favoritämnet är idrott.
Viktor började spela tennis vid sex
års ålder och har även spelat en
del fotboll. Viktor spelar med Babolat och strängar med Pro Hurricane Tour. Viktor är vänsterhänt
och hans favoritslag är serven. Favoritspelaren på touren är Juan
Martin del Potro. Det Viktor gillar
mest med KTK är anläggningen
FÖRDEL 4.2016

Idrottsutbildning
SIMON BIRGERSON

VIKTOR ANDERSSON

AINA SUNDÅS

och tränarna, han valde NIU-programmet för att få en möjlighet att
spela mer tennis, i dagsläget tränar han ca tolv timmar per vecka.
I dagsläget saknar han ingenting
i klubben och han kan inte heller
peka ut just en sak som gör tennis så roligt utan tycker att allt som
har med tennis att göra är lika kul.
Målet för Viktor är att bli så bra
som möjligt. När han inte tränar så
pluggar han och umgås med kompisar, det är också sällskapet han
tycker är roligast med NIU-programmet. Viktor tror inte det är
något han har kunnat gömma för
sin NIU-kompisar.
LINNEA LUNDSTRÖM, Malmö,
16 år och pluggar Samhällsbete-

ende där favoritämnet är tennis.
Linnea kommer ifrån Fair Play TK
och började spela vid sex års ålder, där tillhörde hon också Malmöflickornas gymnastikförening.
Linnea spelar med Wilson och
strängar sina rack med RPM Blast
24 kg. Linnea är högerhänt och
hennes favoritslag är hennes forehand. Serena Williams är Linneas
stora förebild och favoritunderlaget är hardcourt. Linnea valde
NIU Karlskrona därför att hon
vill kombinera skola och tennis
och det roligaste med programmet är helt klart att man får spela tennis! Hon tycker att allt är roligt med tennis och målet är att bli
bäst. Linnea tränar ca tolv timmar
per vecka, plus lite extra fys ibland

på helgerna. Det bästa med KTK
tycker hon är banorna och människorna. I nuläget saknar hon
ingeting i klubben utan njuter av
fritiden då hon gymmar, snapar, är
med kompisar och sover. Det hon
gissar att kompisarna inte vet om
henne är att hon är beroende av
snapchat!
CHRISTIAN SKOGSGÅRDH, Kristianstad, 15 år och pluggar ekonomi där favoritämnet är samhällskunskap och historia. Christian
kommer från Kristianstads TK och
började spela tennis där när han
var åtta och ett halvt år gammal.
Christian har också spelat fotboll,
innebandy och handboll. Christian är högerhänt, spelar med Prince
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och slår helst av allt backhands.
Favoritspelaren på ATP-touren är
Rafael Nadal och på WTA-touren
Serena Williams. Christian föredrar att spela på grus, eftersom det
krävs mer än slagstyrka för att kunna etablera sig på gruset. Christian
valde NIU-programmet i Karlskrona för att det är nära Kristianstad och för att han tycker tränarna och sparringen är bra, plus
att Karlskrona har rykte för att ha
en bra organisation. Det roligaste med programmet är att få extra
tennis och fystimmar under skoltid. Christian tränar ca 15 timmar
per vecka plus ca fyra timmar fys
på vardagar. Fystimmarna varierar
beroende på tävlingar och studier.
Det Christian gillar med med KTK
är helt klart tränarna, han tycker
att Daniel och Wille kompletterar
varandra väldigt bra. Det han dock
saknar är ännu fler gemensamma
fyspass utanför skolans regi. Christians mål är att bli så bra som möjligt, just nu ligger han rankad som
nr 34 i Sverige och målet är att ligga bland de 15 bästa 18-åringarna
i Sverige om några år. När han inte
tränar umgås Christian gärna med
kompisar eller pluggar. Det Christian inte tror att hans NIU-kompisar vet om honom är att han har
väldigt stort intresse för house och
EDM.
SIMON BIRGERSON, Karlskrona,
16 år och pluggar naturvetenskap
där favoritämnet är matematik.
Simon gissar att han började spela tennis i KTK när han var kring
sju år gammal och höll tidigare
även på med pingis, fotboll, innebandy och simning. Simon spelar
med Wilson och strängar sina rack
med Pro Hurricane Tour 24 kg. Simon är högerhänt och spelar helst
forehand och på hardcourt. Roger
Federer är den spelare som Simon
ser upp till på touren. Simon valde NIU Karlskrona därför att han
gärna ville gå på tennisgymnasium
men samtidigt inte ville flytta. Det
roligaste med programmet är att
det är omväxling, med lite annorlunda fys etc. Det bästa med klubben tycker han är anläggningen
och träningskompisarna. Simon
tränar minst 15 timmar per vecka
och målet är att bli bäst/så bra som
möjligt. Det roligaste med sporten
tennis är att man kan spela med så
många olika och på så många olika sätt. När Simon inte tränar så är
det just umgänget med kompisarna han prioriterar, plus att han gillar att fiska och bara ta det lugnt.
Det är också hans fiskeintresse han
inte tror hans NIU-kompisar har
så bra koll på.

Sophie Lindvall
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NOTERAT

CA FASTIGHETER CUP I KALMAR

Under höstlovet var flera av klubbens juniorer på gemensam tävling i Kalmar.
Vi bodde på Scandic och tillbringade hela dagarna i tennishallen, där ungdomarna fick spela utvecklande matcher, titta på tennis och heja på varandra.
Trots åldersskillnader mellan deltagarna var det en fin gemenskap.
Tilda Loudd vann damsingel A efter att i finalen besegrat klubbkompisen
Linnea Lundström. Efter ett jämnt förstaset storspelade Tilda i andra och fastställde segersiffrorna till 6-4, 6-2.
Flicksingel 12B vanns av Eliza Cela, före Hanna Eriksson. Tjejerna hade en
fin match mot varandra, där Eliza var den för dagen något säkrare.
Även i flickor 12C blev det Karlskronaseger genom Stella Dahlback. Stella
hade flera mycket tuffa och bra matcher, bla mot klubbkompisen Ebba Persson.
I flickor 12A kom Elise Brodén tvåa. I poolfinalen förlorade Elise efter en
välspelad match mot bollsäkra Tuva Fredriksson, Åby.
Linnea Lundström gjorde bra ifrån sig i flicksingel 16 och köttade sig fram
till final, där hon kom till korta mot Sollentunas bollsnåla Saga Koch.
I pojkar 12 stod Birk Arwedahl för variationsrikt och noggrant spel, vilket
ledde ända fram till final, där Malte Andersson, Kalmar, blev aningen för svår.
Kämpen Emil Quist gick till final i pojkar 16. Förutom Emils sedvanliga kämpatag och sportsliga inställning visade han prov på tuffa forehands när läge
gavs. I finalen blev Växjös Theo Lindahl för tuff.

HERRLAGET KVAR I DIVISION 2

Herrarnas A-lag klarade sig, efter mycket dramatik, kvar i division 2.
Årets serie har varit tuff men vårt unga lag har hävdat sig mycket bra.
I sista matchen var vi tvungna att slå Slöinge, som var ett mittenlag i tabellen.
Killarna fick en smakstart då Gustav Wogéns motståndare gav upp vid ställningen 5-0 till Gustav. Samtidigt tog Viktor Andersson och Simon Birgerson
första set i sina matcher.
Viktor ångade vidare och vann i två raka set, medans Simons match gick till
ett rafflande matchtiebreak, där en vilt kämpande Simon hade två matchbollar, men tyvärr fick ge sig.
Vi var alltså tvungna att vinna den avslutande dubbeln och vi visste att
motståndarna var skickliga i denna spelform. Men efter att ha tappat första set
i tiebreak svarade Gustav och Viktor sitt livs dubbelprestation, vann andra set
med 6-0 och sedan 10-6 i matchtiebreak.
Förutom Gustav, Viktor och Simon har även Albin Ekenros och Fabian
Howding spelat några matcher. Årets serie har verkligen varit ett teamwork,
där laget har satt framför jaget och alla har stöttat varandra föredömligt.
Grattis grabbar och tack till Wille och Marcus Månsson som hjälpt till med
coachningen.

Daniel Brodén

Daniel Brodén

ÄVEN DAMLAGET KVAR I DIVISION 2
KTK:s damlag höll sig kvar i div 2 efter en väldigt kort serie. KTK förlorade först
borta mot Ystad med 1-3 och spelade sedan 2-2 mot Svedala på hemmaplan.
Efter att Ronneby TK dragit sig ur och Svedala förlorat 1-3 mot Ystad stod det
klart att KTK slutar på en andraplats i serien efter bättre set-skillnad än Svedala.
I KTK:s damlag deltog Linnea Lundström, Aina Sundås, Veronica Vidarsson och
Sophie Lindvall.

DAGS FÖR ÅRSMÖTE & ÅRSFEST
lördagen

11 februari

Mer information om handlingar och årsfest kommer.

JULREA I SHOPEN
Passa på att förnya din tenniskollektion,
eller hitta den perfekta julklappen!
10 % rabatt på rack
20 % rabatt på skor och väskor
30 % rabatt på kläder.
Gäller ej röda prislappar.

www.lansforsakringar.se/blekinge
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CHEFSTRÄNAREN INFORMERAR

Flera lyckade projekt i höst
När jag skriver detta är
precis Head Cup, vår stora
hösttävling för 14-åringar
och yngre, avklarad.

P

oolspel i alla klasserna ger
många utvecklande matcher
för ungdomarna.
Från KTK deltog hela 23 spelare. Vi hade sju deltagare i 10-årsklasserna och det är kul att konstatera att vi har flera yngre som är på
gång att börja tävla.
Ett stort tack till det 40-talet
funktionärer som hjälpte till att genomföra tävlingen. Hur det gick kan
ni läsa på annan plats i tidningen.

BESÖK HOS SKOLOR

Under hösten håller vi, med hjälp
av finansiering från Idrottslyftet,
på med flera lyckade projekt. Vi
har genomfört prova på för skolor, både genom besök hos oss och
att vi har åkt ut till skolorna, där vi
berättat om tennis och haft lektioner. I samarbete med bla Tullskolan har vi också haft integrationsprojekt, där barnen tyckte det var
jättekul med tennis.
En grabb konstaterade stormförtjust att ”det här var det roligaste jag någonsin gjort!”.
En eloge till Veronica och
Swante som med brinnande entusiasm stått för det praktiska genomförandet.

Daniel önskar alla tennisentusiaster en God Jul!
VILL DU BLI TENNISTRÄNARE?

På tränarsidan har vi ett bra och
engagerat gäng. Vi har under de
senaste två åren satsat mycket på
att skicka våra tränare på utbildningar. Många nya rön kommer,
framförallt då det gäller träning av
yngre barn och vi anser det viktigt
att ta del av dessa.
Tyvärr har dock flera tränare
lämnat oss för studier eller jobb på
annan ort. Sara Tingström, Sebas-

tian Sjösvärd, Anton Snell och Albin Berglund har alla flyttat under
året. Detta gör att vi är sårbara om
någon är sjuk eller förhindrad.
Vi söker personer som vill bli
tränare eller kan tänka sig hoppa in som vikarier. Även föräldrar
med visst tenniskunnande tar vi
tacksamt emot hjälp från. Anmäl
ert intresse till någon av oss anställda tränare.

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

Daniel Brodén
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Karlskrona Tennisklubb vill tacka alla våra
sponsorer och samarbetspartners för ett gott 2016.
God Jul och ett fantastiskt 2017 önskar vi er!
KHK
FHC
KPMG
1852
Lawnit
Succé
Sortab
Hem 1
HUVUDSPONSORER:
Vestons
Eye Do
Äventuna
Vitargo
SEB, BLT,
Lilo Media
Amefoto
Amer Sport/Wilson,
Svedborgs
Intersport
Garnborns Åkeri & Maskin,
Beijer Bygg
Blekinge IF
Printfabriken, Stena Line,
Affärsverken
Säljö Udde
Scandic, Roxtec
Cevian Capital
Arvsfonden
Stars’n Stripes
Leijon Event
Home Company
Holmgrens Bil
Wellness Corner
Fastighetsbyrån
ÖVRIGA:
Länsförsäkringar
Restaurang Eken
Winds Enterprises
Wireless Maingate
Karlskrona kommun
Storköksprodukter
Carlskrona Golfklubb
Bergåsa Ljud & Ljus
Leijonhielm & Partner
Dynamic Consulting
Karlskrona Lampfabrik
Altefur Development
Racketdoktorn/ Babolat
Lindebergs Fastigheter
Sandvikens Fritidstomter
ABB High Voltage Cables
Ica Supermarket Cityhallen
Runessons Skog & Trädgård
Smedjegatans Delikatesser
Advokatfirman Björn Lindmar
GSL/HEAD
Energi & Värme
Lunnatorp
Ryggkliniken
Doflex
Body Shop

GYNNA KTK:S SPONSORER
Om vi medlemmar gynnar våra sponsorer, kommer dessa även i fortsättningen med stor glädje satsa på KTK. Gör därför i första
hand Dina inköp hos våra sponsorer, uppmana Dina anhöriga och vänner att göra likaså. Tala gärna om för sponsorn att Du tillhör
KTK och att Du har uppmärksammat att de stödjer klubben. Detta kommer garanterat att ge ett mervärde för alla parter.

