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Mycket på gång
Varmt välkomna till årets första Fördel och 

till andra kvartalet av ett otroligt spännan-
de år! 

Som ni kommer att märka i tidningen så är 
det väldigt mycket som händer i klubben just 
nu – och det är med lite vemod som jag mitt i 
allt detta lämnar över stafettpinnen till Svante 
Carlsson. Svante kommer att vara tillförord-
nad klubbchef under min föräldraledighet och 
jag ser verkligen fram emot att följa hans arbete 
och klubbens alla events och erbjudanden som 
deltagande medlem under resten av året. 

Jag vill passa på att tacka alla som tålmo-
digt accepterat de förändringar som pågår, och 
som tyvärr inte alltid fungerat som planerat. Jag  
tänker främst på bytet av boknings- och ad-
minsystem – en satsning som jag tror stenhårt 
på, som kommer att bli fantastiskt bra i slutän-
dan, men där det dessvärre fortfarande är en 
bra bit kvar tills vi når de mål vi har med syst-

emet. Så jag måste dessvärre be om fortsatt tåla-
mod medan Svante nu tar över arbetet med att  
färdigställa systemets alla delar.

Jag vill också ta tillfället i akt att tacka mina 
underbara kollegor, som jag har förmånen att få 
tillbringa arbetsdagarna med. Det är en ynnest 
att få jobba med ett gäng motiverade och enga-
gerade människor som brinner för samma sak 
som en själv. Klubben är lyckligt lottad att ha er 
som resurser. Fortsätt det fantastiska arbete ni 
gör och njut av året.

Även ett stort tack till alla som på olika sätt 
engagerar sig i klubben – styrelse, kommittéer, 
aktiva spelare, juniorer, föräldrar, ströspelare, 
samarbetspartners – tillsammans gör vi anlägg-
ningen och klubben levande och skapar en väl-
komnande miljö för möten, hälsa och utveckling.

En riktigt härlig och tennisrik sommar  
önskar jag er alla, vi ses på banorna!
Sophie Lindvall

Svante Carlsson. Foto: Anders Eriksson/ 
www.amefoto.se.

Jag känner mig mycket hedrad över att ha möj-
lighet att under det närmaste året få ansvara 

för Sveriges mest kompletta tennisanläggning, 
en fantastisk tennisskola, 
en aktiv tennisklubb och 
mycket duktiga medarbe-
tare.  Jag har ingen läng-
re erfarenhet av tennis- 
världen även om jag bliv-
it totalt biten av världens 
roligaste sport. Jag hoppas 
dock att mina erfarenhe-
ter från offentliga, privata 
och ideella organisationer 
i förändring ska räcka till 
för att bibehålla det vi har, 
men också till att utveckla 
verksamheten något.

Vi vill ha fler och nöjda-
re kunder som spelar mer 
tennis – både medlemmar 
och gäster. Sophie och resten 
av organisationen har jobbat 
mycket för att lägga grunden för det arbetet och 
jag hoppas att jag kan hjälpa till att bygga vidare 
på detta. Det förutsätter dock ett fortsatt starkt 
engagemang från medlemmarna.

Jag kommer att få en riktig rivstart under maj 

där vi har två stora evenemang och jag hoppas 
att så många som möjligt kan vara med och ta 
del av detta. Karlskrona Futures den 6-13 maj 

kommer troligen att locka 
det bästa startfältet nå-
gonsin i Karlskrona. Gillar 
ni att se riktigt bra tennis, 
kom till våra fina grusba-
nor. Veckan efter kommer 
vi att ha invigning av våra 
padel- och hardcourtbanor. 
Jag hoppas så många som 
möjligt kommer och tittar 
på eller och hjälper till vid 
invigningen men också 
börjar använda de nya ban-
orna och det renoverade 
bollplanket.

Från den första maj 
kommer jag att sitta i 
klubbstugan och jag hälsar 

er alla välkomna att komma 
in och prata om vad ni har 

för tankar om verksamheten, om tennis i all-
mänhet, om livet i stort eller bara ta en fika.  I 
bästa fall kan ni också få utmana mig på tennis 
(grus, gräs, hardcourt eller padel).
Svante Carlsson, t.f klubbchef

Spännande uppdrag



Jag vill gärna vara med och stödja  
Hardcourt- och Padeltennisprojektet! 

Jag vill vara med på Hardcourt-/Padelprojektet och tecknar mig för följande alternativ:
V.v. kryssa

   Jag vill ha en evig metallskylt med ingraverat namn.

   Jag vill ha en evig metallskylt med ingraverat namn, 15 spelbiljetter (värde 3.750 kr),
    KTK special-T-shirt samt invigningsbuffé (värde 500 kr).        

Namn (på skylten) ………………………………………………….Storlek (T-shirt)……………

Faktureringsadress…………………………………………………............................................

Namnteckning…………………………………………………………………………………………
KTK fakturerar beloppet med 30 dagars betalningstid. Du kan följa projektet på KTKs ”Hardcourt-/Padelbarometer” på anslagstavlan och på hemsidan.
Vi siktar på att samla in samla in >300.000 kr bland medlemmar och entusiaster. Dina pengar placeras under projekttiden på ett räntebärande konto i 
svensk bank. Skulle projektet av någon anledning avbrytas, betalas dina pengar tillbaks + en kompensation i form av 3 alt 5 spelbiljetter att utnyttja på vår 
tennisanläggning, beroende på vilket alternativ som du valt. Mvh KTKs Hardcourt- och Padeltenniskommitté.
V.v. lämna eller skicka blanketten till KTKs kansli, Karlskrona Tennisklubb, Arenavägen 19, 371 55 Karlskrona.

3.000 kr 

5.000 kr 

Kom på invigning 20 maj 

Sveriges mest kompletta tennis- 
anläggning invigs klockan 

13.00 den 20 maj på Rosenholm 
med bland annat uppvisning av 
några av Sveriges främsta rullstols-
tennisspelare och en padelturne-
ring mellan elitidrottare från sex 
olika Karlskronaklubbar. Per Fors-
berg från Viasat sport kommer att 
vara konferencier under dagen.

Spelare från KHK, HIF Karls-
krona, Lyckeby BTK, Carlskrona 
Squashklubb, Carlskrona Badmin-
tonklubb och Karlskrona Tennis-
klubb kommer att mötas i korta 
matcher på de nybyggda padelban- 
orna. Samtidigt som ni kan heja 
fram ert favoritlag får ni lära er 
regler och taktik för en av Europas 
mest snabbväxande motionssport-
er. Efter invigningen får alla prova 
att spela själva utan kostnad. Rack, 
bollar och handledning finns.  
Resten av maj bjuder KTK på ban- 
hyran för padelspel. Boka bana i 
receptionen, rack och bollar finns 
att köpa eller hyra.

På våra nybyggda hardcourt-
banor kommer vi att få en upp-
visning av Sverigeeliten i rullstols-
tennis och av klubbens ungdomar. 
Hardcourtbanorna kommer att ha 
elljus och en av banorna kommer 
att vara tillgänglig för gratisspel 
året runt. Dessutom har Sveriges 
längsta bollplank rustats upp för 
de som vill spela mot någon som 

alltid slår tillbaka bollen.
Invigningen kommer att slås 

ihop med Tennisens Dag och vara 
en tillställning för hela familjen 
med grillning, godisregn och an-
dra aktiviteter samtidigt som vår 
nationella juniorturnering Inter-
sport Cup pågår på grusbanorna.

Vi kommer att ha ett särskilt 
program för våra sponsorer och 

Var med när Sveriges 
mest kompletta tennisan-
läggning invigs i maj.

förhoppningsvis får vi många nya 
besökare till vår fantastiska an-
läggning. Vi hoppas att så många 
som möjligt av våra medlemmar 
kommer på invigning för att visa 
vilken aktiv klubb vi är, och om ni 
har möjlighet att hjälpa till under 
arrangemanget så vore vi väldigt 
tacksamma.

Välkomna!

14,9

14,9

15,6

15,6

14

15

Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.
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Allt du behöver veta    om Padel
• På en vanlig plan (10x20m) spelar 
man alltid dubbel.
• Poängräkning är samma som tennis.
• Linjerna på planen används endast 
vid serve.
• Serve ska slås underhands och 
studsa i motspelarnas serveruta. 
• Serve får studsa upp i glasväggen 
men om den studsar i galler är den 
felaktig.
• Man har två servar på sig.
• Om bollen går direkt i motspelarnas 
vägg så räknas den som ute. Innan 
bollen tar i motspelarens vägg så 
måste den studsa i marken. 
• Man får spela volley (inte på serve), 
halvvolley eller låta bollen studsa på 
glas/gallervägg.
• Man får även slå bollen på sin egen 
glasvägg för att få över den till mot-
spelarnas planhalva.
• Man får inte slå bollen i gallret på 
sin egen sida.

Reglerna i padel är i många fall likt 
tennisens regler men det finns några 
undantag, exempelvis regler an-
gående väggarna.

Poängräkning
Poängräkning i padel är precis som 
tennis. Man spelar bäst av tre eller 
fem set och i varje set gäller det att 
vinna sex game.

I ett game räknar man poäng på 
följande sätt: 0, 15, 30, 40, game. Om 
ställningen är 40-40 så måste man 
vinna med två poäng för att gamet 
ska avgöras.

I ett set gäller det att komma först 
till sex vunna game. Om ställningen 
däremot blir 5-5 så spelar man till sju 
vunna game. Om ställningen blir 6-6 
så spelar man ett avgörande game, 
kallat tiebreak. Tiebreak spelas först 
till sju vunna poäng, där man också 
måste vinna med minst två poäng. 

Serve
Reglerna för serven skiljer sig mot 
tennis. En serve i padel ska alltid 
slås underhands och bollen ska slås 
i, eller under, midjehöjd. Istället för 
att kasta upp bollen, som man gör i 
tennis, ska man i padel studsa bollen 
i marken. Studsen ska vara bakom 
egen servruta samt mellan mittlinjen 
och sidoväggen. 

Serven ska gå diagonalt och 
studsa i motståndarens motsatta 
serveruta. Serven är även giltig om 
den studsar upp i motståndarens 
glasvägg men om den däremot stud-
sar upp i motståndarens galler så är 
den felaktig. 

Precis som i tennis så har man en 

förstaserve och en andraserve, dvs. 
om man missar sin första har man en 
chans till. Missar man andraserven 
också blir det dubbelfel och poängen 
går till motståndaren. Om bollen vid 
serve touchar nätet innan den går in 
ska den slås om.

Väggarna
Glasväggarna är alltid en del av spel-
et men det finns några regler för hur 
de får användas. 
   När man ska ta emot en boll så kan 
man låta den studsa upp i glasväg-
gen efter att den studsat på marken, 
bollen är då fortfarande levande. 
Man kan även använda sin egen 

glasvägg för att slå tillbaka bollen, 
det kan vara användbart om man 
hamnar i en trängd situation. 

Gallret får bollen endast studsa 
upp på när man ska ta emot en boll. 
Bollen är då levande om den först 
studsar i marken och sen upp på gall-
ret (detta gäller ej på serve). 

Om man slår bollen i gallret på 
sin egen sida så förlorar man bol-
len. På sin egen sida är regeln att 
man endast får använda sig av glas-
väggen. 

Om en boll går direkt i motstånd-
arens galler/glas, dvs. inte studsar i 
marken först, så räknas bollen som 
ute.

Hur vinner man poäng?
I padel vinner man poäng om: 
• Bollen studsar i marken två gånger 
på motståndarens sida.
• Motståndaren slår bollen i nät.
• Motståndaren slår bollen ut, dvs. 
antingen direkt ut ur ”buren” eller 
direkt på en av dina väggar. 
• Notera att det däremot är giltigt att 
smasha bollen i marken och den då 
studsar ut ur buren. Om bollen sma-
shas utanför är det ok för motstånda-
ren att springa utanför planen och ta 
bollen innan den studsat.
• Motståndaren slår bollen i sitt eget 
galler.
• En motståndare träffas av bollen.

DETALJERADE REGLER PADEL

KORTFATTADE REGLER PADEL
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Allt du behöver veta    om Padel

KTK:s anställde tränare Anders "Ante" Dunér var i början av april på besök hos 
Kalmar Tennisklubb tillsammans med Svante Carlsson och Fredrik "Swante" 
Swahn för att testa på padel och få lite tips och idéer från Kalmars tränare. Här 
kommer hans reflektioner från besöket och första besöket på en padelbana.

Du var uppe i Kalmar och testade padel för första gången – var det lätt att 
komma in i spelet?

– Till en början var det svårt att få in att använda väggar som en del i att 
vinna poängen. Likaså att bollen var tvungen att studsa innan man servade. 
Men allt eftersom så kom man in i det. 

Vad var roligaste med padel? 
 – Att man spelade mycket på känsla och mycket volleyspel, man kunde  

briljera med skönspel och skönlir. Dessutom en väldigt social del av tennis. 

Vad var svårast?
– Att få till bra serve, då man måste träffa bollen efter studs och inte högre 

upp än midjehöjd. 

Vad fick du för tips av Kalmar TKs chefstränare Åke Svensson och deras  
tränare Carl Enlund?

– Att ofta springa fram på nät och att inte alltid springa bakåt då man blir 
överlobbad då studsen i väggen var annorlunda samt använda mig av  
väggarna för att vinna poängen.

Något annat du vill hälsa läsarna?
– Ni måste verkligen testa på padel! Grymt kul, socialt och ger er ännu mer 

träning för er volley. Intensivt, jobbigt men som sagt, grymt kul! 

En växande 
sport

Padelbollarna säljs i tre-pack och 
har mindre tryck än tennisbollar

Adidas Super- 
nova padelrack är ett av flera  
rack som finns i KTK:s klubbshop

Padeltennis (eller bara Padel) är 
en stor sport i såväl Sydame-

rika som Spanien, Italien, Frank-
rike, m.fl. Störst antal utövare har  
Argentina med över 4 miljoner 
spelare. Störst i Europa är Spanien 
med ca. 2,4 miljoner utövare. 
Padel som tävlingssport, har 
19 medlemsländer i inter-
nationella förbundet. EM 
och VM arrangeras vart-
annat år.

Padel spelas på en 10 
x 20 meter stor plan som 
har tre meter höga väggar 
runt planen som får användas 
vid spel. Den senaste trenden 
är att väggarna är av glas. Plan-
en delas på mitten av ett nät, 
och man spelar alltid dubbel. 
Spelet är en blandning av tennis 
och squash, men är mycket lättare 
att lära sig. Bl.a. är det inte någon 
krånglig serve i padel. Det behövs 
inte mycket förkunskaper för att 
komma igång, det gör att alla kan 
spela padel oavsett ålder och nivå. 
Padel är en mycket social sport, då 
man alltid spelar dubbel.

Padelracket är ett mycket lätt 
rack, stort som ett tennisrack men 
med kort skaft. Det finns inga 
strängar.

Bollen som används är lika stor 
som en tennisboll, men med lite 
mindre tryck. Det är en speciell 
padelboll.

Padel kan beskrivas som Ten-
nis med väggar. Egentligen är Pa-
del dock en blandning av flera oli-
ka racketsporter:
• Real tennis, med anor från tidig 
medeltid, som spelades inomhus i 
särskilda ”bollhus”.
• Squash, som spelas mellan två 
spelare på en bana innesluten av 
fyra väggar.
• Bordtennis, som vanligen spelas 
inomhus med träracketar över ett 
nät som är uppsatt i mitten på en 
bordsskiva.
• Tennis, som spelas på rektang-
ulär bana, med de spelande, skilda 
av ett nät.
• Baskisk pelota där man slår en 
boll mot en frontvägg och för- 
söker få motståndaren att miss-
lyckas med att göra detsamma. 

Alla har bidragit till denna 
blandning av idrott som blir allt 
mer populära i hela världen

Namnet Padel kommer från 
det engelska ”paddle” och betyder 
spadformat redskap eller klapp-
trä. Det har funnits och finns fle-
ra olika stavningar på idrotten som 

paddle, paddel, paddle tennis etc. 
Paddle tennis är dock en annan 
racketsport och det namn som är 
korrekt enligt Federacion Interna-
cional de Padel (F.I.P.), är kort och 
gott, Padel.

20 MINUTER OCH INBITEN SPELARE!
Padel spelas oftast med en partner 
mot ett annat par. Många av regler-
na kommer från tennisen. Sporten 
som är lik flera andra racketspor-
ter har blivit populär då den är en-
kel att lära, social då man spelar 
dubbel, innehåller finess och spän-
ning, inte bara råstyrka och krä-
vande fysik.

Visste du att..?!
• Padel är den snabbast växande 
sporten just nu?
• Padel är den näst största sporten 
i Spanien?
• Alltid spelas i dubbel-lag?
• Redan har över 13 miljoner ut- 
övare i hela världen?

Källa: padeltennis.se



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

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

 HAJO RENTA
L 

– Din m
inibussleverantör i 

Sydost!

Rågvägen 7  •  371 60 Lyckeby

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

Glädje och förväntan
Nu börjar det bli dags att väl-

komna er alla till vår utom-
husanläggning. Det är med glädje 
och förväntan jag ser fram mot att 
komma utomhus. 

KTK KAN NU STOLT VISA UPP
• Två gräsbanor som även kan  
   användas för crocket och bowls
• Sju grusbanor
• Två hardcourts med belysning
• Tre padelbanor med belysning
• Sveriges största bollplank
• Sex inomhusbanor

Förutom detta har vi rustat upp 
klubbhuset med en shopavdelning, 
ändrat vinkel på spelplanket och 
dämpat det med singel samt byggt 
till altanen kring klubbhuset. Vi 
har en av landets i särklass vassaste 
anläggningar och jag hoppas och 
tror att ni alla kommer gilla årets 
tillskott.

VIKTIGT ATT UTVECKLAS
Det är viktigt för klubben är att 
hela tiden utvecklas, samhället för-
ändras och vi måste förändras med 
det. Vår ambition är att ni med-
lemmar ser satsningen som en del 
i  klubbens totala erbjudande som 
härmed blir bättre och bredare.

Utöver detta är vår ambition 
att ett bredare erbjudande, nu 
med padel, sänker tröskeln för fler 
människor i Karlskrona att kom-
ma med i klubbens gemenskap.

Ett nytt verksamhetsår har in-
letts delvis med en ny styrelse. Vår 
klubbchef Sophie väntar sitt och 
makens andra barn och kommer 
vara förälder på heltid fram till 
sommaren 2018. För att fortsatt 
erbjuda god service och kvalitet 
har klubben därför anställt Svante 
Carlsson (även styrelseledamot) 
som tillförordnad klubbchef under 
Sophies föräldraledighet.

MYCKET ATT SE FRAM EMOT
I sommar har vi mycket att se fram 
emot:
• Invigningsdubbeln i samband  
   med att banorna ute öppnar
• Karlskrona Futures som i år  
   rbjuder högsta prissumman  
  någonsin
• Invigning av padel- och hard- 
  courtbanorna i samband med  
  Tennisens Dag och Intersport Cup
• Berlinbesök i samband med SEB  
   Karlskrona Open
• Rosenholmslägret och Sommar- 
   kurser
• Karlskrona International Senior  
   Trophy

Utöver detta drar stegen igång 
under ledning av Eventkommit-
tén. Håll utkik på klubbens hem-
sida där Svante veckovis kommer 
informera om de aktiviteter som 
händer närmast i tiden. 

Vi har mycket kul att se fram 

emot. Min personliga förhopp-
ning är att vår senaste satsning på 
anläggningen bidrar till ett ökat 
klubbliv och att fler och fler väljer 

att umgås på klubben.
Nu ska jag köpa ett padelrack i 

klubbstugans egen shop!
Henrik Johnsson

Henrik Johnsson. Foto: Anders Eriksson/www.amefoto.se.
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Karlskrona TK har anordnat  
denna uppskattade tävling se-

dan 2011. Svenska tennisförbundet 
har i år beslutat sig för att uppgradera 
tävlingen genom att öka prissum-
man från 10 000 till 25 000 dollar. 
Det innebär att tävlingen i år kom-
mer att locka ett ännu bättre startfält 
än tidigare. Trots att anmälnings- 
tiden ännu inte gått ut så vet vi att 
de flesta i Sverigeeliten (inklusive 
Davis Cupspelare) kommer att delta 
tillsammans med högt rankade spel- 
are från flera andra länder.

Tennisförbundet står för pris-
pengar och domare till matcherna. 
KTK har ansvaret för att banorna 
är i bästa skick och att vi kan serva 
spelare och funktionärer med den 
service som gör detta till en upp-
skattad tävling av alla. Hela klub-
bens personal kommer att arbeta 
övertid denna vecka, och vi be-
höver också hjälp av medlemmar 
som kan hjälpa till som funktion- 
ärer – framförallt genom att sopa 
banorna mellan matcherna och 
att vara chaufförer. Vi tar tacksamt 
emot all hjälp. 

HEMMAHOPPET I BRA FORM
Tävlingen lockar tävlingsspel- 
are som är rankade upp emot 200 
i världen. För Karlskronas del står 
det främsta hoppet till vår medlem 
Marcus Månsson (rankad 1 440 
när detta skrivs) som under elitse-
rien inomhus under senhösten och 
under inledningen av vårsäsongen 
slagit flera spelare bland världens  
1 000 högst rankade. Marcus har 
visat bra form den senaste tiden 
och kan förhoppningsvis över- 

Karlskrona Futures 2017 
– bästa tennistävlingen i Karlskrona någonsin
Den 6-13 maj avgörs 
Karlskrona Futures på 
klubbens grusbanor på 
Rosenholm. 

raska i hemmaturneringen.
Två av klubbens juniorer 

kommer också att få chansen att  
kvala in till huvudturneringen un-
der första helgen. Vilka det blir 
kommer att avgöras genom uttag-
ning bland våra spelare. Det kom-
mer att bli tuffa matcher för dem 

och de kommer att behöva allt stöd 
de kan få från hemmapubliken.

Vi hoppas att alla tennisintres-
serade passar på att komma och 
titta på högklassig tennis under 

TIDIGARE VINNARE:
2016
Singel: Carl Söderlund (SWE)
Dubbel: Fred Simonsson (SWE)/ 
Isak Arvidsson (SWE)

2015
Singel: Fred Simonsson (SWE)
Dubbel: Timon Reichelt (GER)/ 
George von Massow (GER)

2014
Singel: Christian Lindell (SWE)
Dubbel: Robert Olin (SWE)/ 
Jakob Adaktusson (SWE)

2013
Singel: Alban Meuffels (NED)
Dubbel: Patrik Rosenholm (SWE)/ 
Erik Chvojka (CAN)

2012
Singel: Patrik Rosenholm (SWE)
Dubbel: Albano Olivetti (FRA)/ 
Hans Podlipnik-Castillo (CHI)

2011
Singel: Ervin Eleskovic (SWE)
Dubbel: Gianni Mina (FRA)/Julien Obry (FRA)

MATCHPROGRAM*

Lördag 6 maj
Kvalomgång 1: 16 singelmatcher

Söndag 7 maj
Kvalomgång 2: 8 singelmatcher, 
vinnarna vidare till huvudturneringen

Måndag 8 maj
Omgång 1: 8 singelmatcher, 4 dubbel

Tisdag 9 maj
Omgång 1: 8 singelmatcher, 4 dubbel

Onsdag 10 maj
Omgång 2: 8 singelmatcher, 4 dubbel

Torsdag 11 maj
Kvart/Semi: 4 singelmatcher, 2 dubbel

Fredag 12 maj
Semi singel/Final dubbel: 2 singel, 1 dubbel

Lördag 13 maj
Final singel: 1 match

* Prel. matchprogram med start kl. 10.00 varje 
dag utom finaldagen då det är prel. start kl. 11.00

Förra årets vinnare Carl Söderlund med sin tränare efter prisutdelningen. Foto: Anders Eriksson/www.amefoto.se

Förra året lockade mycket publik. Foto: Anders Eriksson/www.amefoto.se.

veckan. På många ställen tar man 
ut en entréavgift på dessa turne-
ringar, men vi bjuder på denna un-
derhållning helt gratis.

Välkomna!

Marcus Månsson. Foto: Anders 
Eriksson/www.amefoto.se.
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I skrivande stund ser vi fram mot 
Invigningsdubbeln, Tennisens 

dag, Karlskrona Futures med den 
högsta prissumman i klubbens 
historia, Intersport Cup, den hög-
tidliga invigningen av padelbanor-
na och de nya hardcourt utomhus-
banorna. Vi kommer att kunna 
spela på gräs, grus och hardcourt 
ute i sommar. Det är vi ensamma 
om i Sverige. Vi kommer ha grill-
dubblar, stege, frukosttennis och 
andra sociala tennisevents. Det 
finns sålunda ingen anledning att 
åka bort när Sverige är som finast 
och allt kul händer på klubben.

ABSOLUTA HÖJDPUNKTEN
Det ovan sagda är dock bara en 

Drei Überraschungen in einem
Undrar om det finns 
någon idrottsförening i 
stan som har lika mycket 
aktiviteter i sommar som 
vår tennisklubb. 

läcker förrätt. Sommarens abso-
luta höjdpunkt brakar loss den 
28–31 juli. Denna fredag-måndag 
besöks vi av TC Grün-Weiss från 
Berlin och det är i år ett fantastiskt 
50-års jubileum för detta utbyte. 
Sedan 1967 har vi träffats omväx-
lande i Berlin och Karlskrona och 
spelat tennis och haft trevligt till-
sammans. Detta kommer vi fira 
med en stor jubileumsfest lördag 
29 juli i stort partytält vid utom-
husbanorna. Det blir gourmémat, 
liveband, dans, massa upptåg, m.m. 
Vi kombinerar detta med den stora 
årsfesten och sommarfesten. Vi 
gör med andra ord tre fester till 
en jättefest = drei überraschungen 
in einem. Boka in denna kväll och 
helg i kalendern. Tyskarna kom-
mer också med en stor delegation 
så nu ska vi ge dom en upplevelse 
och fest de sent ska glömma.

Helgen i övrigt bjuder natur-
ligtvis på möjlighet att spela myck-
et tennis. Är du proffs eller ny-
börjare spelar ingen roll, det finns 
lämpliga partners till alla. Det blir 

trevliga luncher och middagar och 
på söndagen blir det cykelpicknick 
på Aspö.

Om du tror att detta bara är för 
gamla gubbar och gummor så tror 
du helt fel. Förra året var det lika 
många under 25 som över. Du be-
höver inte heller känna någon som 
ska dit, det enda som behövs är att 
du gillar tennis samt att ha kul.

Är du ensam så kan vi meddela 
att det även finns ensamma Berlin-
are som letar efter en ny partner!

BOKA IN I KALENDERN.
Uppdaterad information kommer 
att läggas ut på hemsidan och sättas 
upp på anslagstavlan.

Meddela gärna redan nu om du 
kan tänka dig att ta emot våra tyska 
vänner som inneboende denna 
helg genom att e-maila till  kans-
li@karlskronatk.com eller prata 
med undertecknad.

Roger Federer skulle aldrig 
missa detta!!
Pähr Engström  
(Berlinkommittén)
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Karlskronavakan Wilson Cup
Vår nationella hemmatävling Karlskronavakan Wilson 
Cup är en dygnet runt-tävling som i år spelades första 
helgen i mars. Totalt deltog över 200 spelare och det 
spelades 285 tennismatcher.

10 ÅRS-KLASSERNA
Två Karlskrona TK-tjejer deltog 
i denna klass – Vera Loudd och 
Erdita Paloja. Vera visade upp fin 
inställning och fina slag men fick 
ge sig i poolspelet. Erdita tog sig 
vidare från poolspelet till semi- 
final där hon Kalmar TK-tjejen 
Rebecka Jerlardtz tog komman-
dot i matchen och vann första set 
med 6-2 och hade länge ledning-
en i andra set. Erdita kämpade en-
träget vidare och kunde vinna an-
dra set i tiebreak. Kampen fortsatte 
i tredje sets matchtiebreak där till 
slut Erdita kammade hem segern 
med 11-9. I finalen väntade Ystad 
TK-tjejen Julia Orsvall och ännu 
en kanonjämn match gick av sta-
peln. Denna gång var Erdita på 
hugget direkt från start och kunde 
även dra det längsta strået i slut-
skedet av seten och därmed vinna 
matchen med 7-6, 6-4 och således 
hela klassen.

I pojkklassen fick tyvärr Liam 
Dahl lämna W.O. på grund av 
sjukdom.

11 ÅRS-KLASSERNA
I tjejklassen gjorde Karlskrona 
TK-tjejen Amanda Thulin täv-
lingsdebut och gjorde bra ifrån sig 
och visade framför allt på utveck-
ling för varje match hon spelade.

I pojkklassen kämpade Martin 
Lindström och Ture Lindell på rik-
tigt bra och visade att de verkligen 
utvecklats mycket på sistone. De-
ras härliga inställning och kämpa-
andra imponerade på oss tränare.

Liam Svensson tog sig vidare 
från sin pool efter att ha spelat sta-
bilt och bra i tre matcher. Väl i slut-
spelet ställdes han mot Växjö TS-
pojken Kenan Alisic som även han 
imponerat under poolspelsmat-
cherna. Liam visade dock ingen 
pardon utan visade upp ett tungt 
och bra grundspel från baslinjen 

kombinerat med härliga attack-
er fram till nätet. Liam har även 
en mycket bra serve som ger både 
en trygghet och flera poäng re-
dan i denna unga ålder. Liam vann 
matchen med 6-2, 6-4 och var så-
ledes framme i final mot Höllvi-
kens TK-pojken Oskar Löf. Ett 
avvaktande första set visade upp 
två pojkar som båda hade bra slag 
men även lite finalnerver. Liam var 
dock den som mer och mer tog 
över kommandot i matchen och ef-
ter att ha ryckt ifrån i slutet av första 
set och vunnit det med 6-4, så var 
det full fart mot mål med 6-1 i an-
dra set och därmed vinst i klassen.

12 ÅRS-KLASSERNA
Dessa klasser bestod av dubblar 
och flera Karlskrona TK-deltaga-
re var med. Längst gick Hanna Er-
iksson i par med Vanja Cado som 
kunde titulera sig segrare i Flick-
dubbel 12 efter flera fina matcher.

13 ÅRS-KLASSERNA
Dessa klasser är, sedan en tid till-
baka, uppdelade i A-, B- och C-
klasser. I tjejernas C-klass gjorde 
Stella Dalback en fin insats och tog 
sig till semifinal. Även Ebba Pers-

son kämpade på väl men fick se 
sig besegrad i första matchen. I B-
klassen var det ett liknande scena-
rio där Eliza Cela tog sig till semi- 
final efter en lång jämn match och 
Hanna Eriksson kämpade på väl 
men fick se sig besegrad i första 
matchen. I A-klassen spelade Elise 
Brodén och gjorde det impone-
rande med riktigt tunga grundslag 
kombinerat med filuriga attack- 
er på nät. Elise tog sig fram till  
final där Jönköpings TK-tjejen 
Ella Strahl stod för motståndet. 
En knallhård final utspelade sig 
på ABB Arena där Elise kunde ta 
hem första set med 6-4. I andra set 
var det Ella som låg steget före i 
gamen och kunde vinna detta med 
6-3. Det tredje och avgörande set-
et var en holmgång utan dess like. 
Båda tjejerna plockade fram och 
bjöd publiken på drömtennis med 
mycket spänning. Setet gick till 6-6 
och fick avgöras med ett tiebreak där 
Ella slutligen drog det längsta strået.

I Pojkarnas C-klass fanns inga 
deltagare från Karlskrona TK, i B-
klassen deltog dock Maximilian 
Carlbäck och Birk Arwedahl som 
båda är pojkar på framfart. Max-
imilian fick tyvärr ge sig i första 

Vanja och Hanna vann F12 Dubbel. Foto: Anders Eriksson/www.amefoto.se.
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matchen och Birk tog sig till semi- 
final där slutsegraren Carl Ny-
gren från Kalmar TK fick sin tuf-
faste match i turneringen. Birk är 
snabb och har bra grundslag och 
serve men hade inte riktigt den 
säkerheten och tålamodet i sla-
gen som krävdes för att vinna mot 
Carl i denna match som slutade 
6-3, 6-4. I A-klassen var det Oliver  
Johansson-Bergqvist som repre-
senterade Karlskrona TK och gjor-
de det med den äran. Med ett oer-
hört stabilt baslinjespel och en 
förmåga att läsa spelet bra och 
nyttja motståndarnas svagheter var 
det ingen som kunde hota Oliver 
i denna klass. Finalen skrevs 6-0, 
6-3 mot ATL Lunds Klas Jakobs-
son efter att Oliver visat upp ovan-
stående i kombination med en 
härlig kämpainsats.

14 ÅRS-KLASSERNA
I tjejklassen gjorde Ida Helmerson 
tävlingsdebut och en fin insats där 
den inledande nervositeten gav 
efter för en härlig inställning och 
kämpainsats. Ermira Paloja kämp-
ade på tappert även hon men fick 
se sig besegrad i första matchen. 
Vanja Cado, ett par år ung i klas-
sen, visade även hon upp kämpa-
tag och härlig inställning. Med ett, 
inte bara säkert utan även, väldigt 
tungt baslinjespel var det få av de, 
oftast större, tjejerna som hängde 
med i Vanjas tempo. I semifinalen 
bjöd Växjö TS-tjejen Alva Jönsson 
upp till kamp där hon tog hem för-
sta set med 7-5. Det hindrade dock 
inte Vanja från att fortsätta ha ex-
emplarisk inställning och modet 
att fortsätta trycka på från bak-

plan. Vanja ryckte ifrån i andra 
set som vanns med 6-1 och inget 
tycktes kunna hejda henne i tredje 
set där hon totalt dominerade och 
vann med 6-2. I finalen stod spel-
skickliga favoriten Felicia Dervå, 
Kalmar TK. Vanja spelade dock 
helt respektlöst och visade prov på 
kanonservar och en hel drös med 
vinnande forehands.

 Detta i kombination med övri-
ga slag men framför allt den positi-
va och ambitiösa inställningen gav 
Vanja segern med 6-3, 6-3.

I pojkklassen var det Din Ra-
detinac som representerade Karls-
krona TK. Din har ett fantastiskt 
spelsinne och är bra på alla slag. 
Genom att leverera detta tog han 
sig relativt bekvämt fram till semi-
final där ATL Lunds Nicholas Lor-
danescu stod för motståndet. Det 
blev en kavalkad av bra dueller och 
jämna game men det var Din som 
rutinerat plockade hem gamen i 
slutskedet av seten och kunde vin-
na matchen med 6-4, 6-3. I finalen 
väntade ännu en ATL Lund-spela-
re i form av Saba Nanobashvili. En 
superladdad Din inledde matchen 
exemplariskt och med en bra in-
ställning och fint fotarbete kunde 
han använda sin arsenal av slag till 
att vinna första set med 6-1. I an-
dra set blev Din en aning bekväm 
och avvaktande samtidigt som Na-
nobashvili fick möjlighet att spela 
bättre och bättre och setet förlora-
des med 3-6. I tredje set kom dock 
Din igång igen och även om spel- 
arna hade många jämna dueller så 
var det nu Din som låg steget före 
igen och efter fin inställning kunde 
han plocka hem setet med 6-3 och 

därmed matchen och klassvinsten. 
I dubbelklasserna kunde Din 

Radetinac i par med Oliver Jo-
hansson-Bergqvist spela hem 
pojkklassen medan Elise Brodén i 
par med Ella Strahl tog sig till final 
i tjejklassen.

16 ÅRS-KLASSERNA
I tjejklassen spelade Matilda Pers-
löf mycket bra och kunde ta sig till 
kvartsfinal där dock slutsegraren 
Agnes Jönsson från Växjö TS blev 
för svår. Dzejna Torlakovic fick ty-
värr lämna W.O. på grund av sjuk-
dom. I pojkklassen var det Emil 
Quist som representerade Karls-
krona TK. Emil är en kämpe som 
gärna håller sig bakom baslinjen 
men släpper inga bollar förbi sig 
utan en rejäl kamp. Med stabila 
grundslag, fina servar men fram-
för allt en kämpainställning som 
många skulle behövt anamma tog 
han sig fram till semifinal där Kal-
mar TK-spelaren Hugo Landin 
blev för svår. 

I dubbelklasserna blev det sil-
ver för Karlskrona TK-paret Tilda 
Loudd och Matilda Perslöf.

HERR- OCH DAM-KLASSERNA
I damklassen deltog Karlskrona 
TK-spelarna Linnea Lundström 
och Tilda Loudd. Båda kämpade 
på bra men fick se sig besegrade i 
första matchen.

I herrklassen gjorde Oskar Nik-
lasson tävlingscomeback men fick 
ge sig i första matchen. Även Jo-
nas Thulin gjorde comeback och 
lyckades besegra klubbkompisen 
Albin Berglund i första omgång-
en innan ännu en Karlskrona TK-
spelare i form av Simon Birgerson 
satte stopp för framfarten. Simon 
hade dessförinnan besegrat en av 
klubbens mest spelsugna killar – 
Johan ”Joppe” Jonasson. Fabian 
Howding spelade till sig en seger 
innan klubbkompisen Albin Eken-
ros satte stopp för framfarten. Li-
kaså gjorde Alexander ”Foppa” 
Forsberg som inledde med en fin 
vinst innan klubbkompisen Vik-
tor Andersson stod i vägen för vi-
dare framfart. Således var det tre 

Karlskrona TK-spelare framme i 
semifinal där Viktor Andersson 
inledde med att ta sig an första-
seedade Hugo Regnér. Viktor in-
ledde matchen bra men Hugo är 
en väldigt jämn och stabil mot-
ståndare som efter ett tag fick Vik-
tor att börja stressa mer och mer 
vilket ledde till att poängen och  
gamen rann iväg. Viktor fick ty-
värr se sig besegrad med 6-2, 6-0. 
I andra semifinalen ställdes Karls-
kronaspelarna Simon Birgerson 
och Albin Ekenros mot varandra. 
Ett jämnt första set där båda spe-
larna höll sig mycket vid baslin-
jen resulterade i vinst till Simon 
med 6-4. I andra set började Al-
bin rycka mer i spelet vilket gav 
utdelning och han kunde vinna 
setet med 6-4. Tredje set började 
jämnt men vid ställningen 1-1 fick 
tyvärr Simon ge upp på grund av 
att han mådde dåligt och var yr. 
Således var Albin framme i final 
mot Hugo Regnér från Smålands- 
stenars TK. En väldigt bra match 
började och Albin tog med sig det 
vinnande konceptet från andra set- 
et mot Simon där han ryckte i spel-
et och kombinerade tunga grund-
slag med bra länd med vinklar, 
nätattacker och slice:ar. Detta re-
sulterade i setvinst med 6-4 men 
tyvärr började misstagen komma i 
andra set. Regnér fortsatte att spe-
la stabilt och bra från bakplan och 
Albin blev något passiv och såg 
inte ut att lägga i den där sista väx-
eln vilket resulterade i setförlust 
med 2-6. I tredje set var det dock 
ingen pardon från Albins sida utan 
nu spelade han verkligen ut hela 
sitt register vilket Regnér inte hade 
något att sätta emot. Albin tog hem 
setet med 6-1 och kunde således ti-
tulera sig segrare i herrklassen. 

I damdubbel vann Karlskronas 
Linnea Lundström i par med Smil-
la Lindeskog från Fair Play TK.

I herrdubbel kunde Karlskrona 
TK-paret Viktor Andersson och 
Simon Birgerson spela hem segern 
efter vinst (6-0, 6-3) mot det klassis-
ka Karlskronavakan-paret Daniel 
Brodén och Patrik Karlsson.
Johan Wille Wilhelmsson

Oliver Johansson-Bergqvist och Klas Jakobsson, finalister i P13A.

Sebastian Leijonhielm och Emma Radetinac i sekreteriatet.

FÖRDEL 1.2017     www.kar l sk ronatk . com  11



DATUM ARRANGEMANG FÖR VEM?

AKTIVITETSKALENDER SOMMAR 2017

1 maj Invigningsdubbeln + grillkväll För alla medlemmar som spelar med hård boll. Kickstarta utesäsongen med 
  en härlig dubbelturnering.

6–13 maj ITF Karlskrona Futures $25 000 För spelare som kvalificerar sig. Som publik och funktionär är dock alla 
  välkomna utan kostnad eller krav!

13 maj Next Generation Cup – klubbtävling Klubbtävling för tennisskolan.

13 maj Kick off Stegen Passa på att spela flera stegmatcher denna eftermiddag/kväll med full rulle  
  på anläggningen! Går att anmäla sig på plats.

19–21 maj Intersport Cup Nationell junior- och seniortävling.

20 maj Invigning padel- och hardcourtbanorna Alla hjärtligt välkomna! Mer information på annan plats i tidningen.

20 maj Tennisens Dag Alla är hjärtligt välkomna till denna familjedag på ABB Arena. Invigning av ny  
  utomhusanläggning, prova-på, stor rea i shopen, godisregn, m.m.

21 maj MiniMaxi Tour För alla deltagare i tennisskolans mini eller maxigrupper.

18–22 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.

26–30 juni Sommarkurs 1 För alla som är sugna på två timmars rolig tennisträning per dag, vuxna och juniorer,  
  rutinerade som nybörjare.

22–26 juli SEB Karlskrona Open – sommartour Elittävling för damer och herrar – 20.000 kr i prispotten.

22–28 juli SEB Karlskrona Open Nationell tävling för juniorer och seniorer.

26–28 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.

28–31 juli Berlinutbytet Det årliga utbytet med våra vänner i TC Grunweiss firar 50-år! Alla medlemmar hjärtligt 
  välkomna, gammal som ung eller däremellan. Mer information på annan plats i tidningen.

29 juli Årsfest i samband med Berlinutbytet Alla medlemmar med familjer är hjärligt välkomna!

7–11 augusti Sommarkurs 2 För alla som är sugna på två timmars rolig tennisträning per dag, vuxna och juniorer,  
  rutinerade som nybörjare.

21–27 augusti Karlskrona International Senior Trophy – Grade 2 Internationell veterantävling för alla som är 35 år och äldre.

28 aug – 3 sept Klubbmästerskap Alla medlemmar.

* Med reservation för eventuella datumändringar på klubbarrangemang. Håll utkik för mer information om lördagstennis, motionsdubblar, frukosttennis m.m på www.karlskronatk.com.
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Ordförande Henrik tackar av sekreteraren 
Carina Andersson efter sex år i styrelsen.

Karlskrona Tennisklubb hade 
som vanligt sitt årsmöte i fe-

bruari månad och som traditio-
nen är så avverkade ännu ett möte 
utan större tumult. Ett trevligt in-
slag var en mixeddubbelturnering 
som hölls i hallen precis innan och 
gjorde att några extra medlem-
mar valde att stanna kvar på års-
mötet och gjorde att deltagaranta-
let på mötet höjdes med nästan det 
dubbla mot året innan. 

Verksamhetsberättelsen och verk-
samhetsplanen gicks igenom, likväl 
som resultatrapporten (några tusen-
lappar hamnade på pluskontot  
efter 2016) och budgeten för 2017. 

Rapport från 
årsmötet 

Efter sex härliga år var det 
med vemod klubben tackade av 
sekreteraren Carina Andersson. 
Nya in i styrelsen valdes Grazy-
na Skladzien Gustafsson (event) 
och Svante Carlsson (sekreterare). 
Henrik Johnsson valdes åter till ord- 
förande och styrelsen i övriga är 
intakt med Guillermo Otero (vice 
ordförande), Christer Andersson 
(kassör), Pähr Engström (event), 
Johan Säfström (information), 
Jennie Vilnersson Månsson (ung-
dom), Henrik Dahl (ungdom), 
Anders Brammesjö (anläggning) 
och suppleant Maria Leijonhielm 
(juridik).
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www.lansforsakringar.se/blekinge

Länsförsäkringar Blekinge erbjuder det mesta 
som har med din trygghet att göra. Som kund 
kan du få alla försäkringar, bankärenden och 
fastig hetsaffärer samlade på samma ställe.  
Du är också delägare i bolaget, vilket gör att  
du kan påverka och få återbäring.

All din trygghet  
på samma ställe

PT Professional AB  |  Stora vägen 1, Karlskrona  |  0455-61 50 20
info@ptprofessional.se  |  ptprofessional.se

PROFESSIONAL
– cleaning equipment for pros

Se våra demo-
fi lmer på Youtube! 

Sök på: PT Professional

Grön-Fri
5 liter.

Ord. pris: 
775,-

575,-

Proffs på städutrustning

pnr2854-annons_TK_PT_picra.indd   1 2017-04-12   00:41

KÖP SÄSONGSKORT* TENNIS
Spela hur mycket du vill – gäller Din egen del av banavgiften.

Gäller 1/5 – 31/8, både utomhus och inomhus.

Alternativ: 
Välj till grästennis! +400 kr på nedanstående priser

Välj till padeltennis! +400 kr på nedanstående priser

 Priser 2017:    
 Säsongskort Senior 1 000 kr
 Säsongskort Junior 500 kr
 Säsongskort Familj 2 000 kr
 Säsongskort Veteran** 800 kr
   

* Medlemskap i KTK krävs för att kunna ta del av erbjudandet.

**Veterankortet gäller medlemmar över 65 år, mån-fre före 15.00 samt helger.
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CHEFSTRÄNAREN INFORMERAR

Komplett utomhusanläggning
I skrivande stund är det 
dags snart dags för utom-
hussäsongen att ta vid.

Jag kan konstatera att vi snart 
kommer att ha en ytterst kom-

plett utomhusanläggning med både 
grus, gräs och hardcourtbanor, 
samt även padelbanor. Dessut-
om har vi ju Sveriges förmodligen 
längsta bollplank. Jag tror att det är 
nyttigt att spela på flera underlag, 
då det ökar allsidigheten i spelet. 
Testa gärna padel i sommar, det kan 
vara en rolig variation till tennis- 
träningen, samtidigt som man får 
testa nya slag som man även kan 
ha nytta av på tennisbanan. 

Vi  har som vanligt våra sommar- 
kurser vecka 26 och vecka 32, samt 
vårt traditionella Rosenholms- 
läger 18-22 juni. På sommarkurs-
erna tränar barnen två timmar om 
dagen,  måndag – fredag och vuxna 
1,5 timmar. Anmälan sker på 
www.karlskronatk.com.

På Rosenholmslägret är det 
fyra till fem timmar tennis, samt 
fys och kringaktivteter, även här 
anmälan via hemsidan. 

Anmälan till Tennisskol- 
ans hösttermin görs till e-mail: 
tennisskolan@karlskronatk.com

VILL DU VARA FUNKTIONÄR?
Till våra större nationella tävling-
ar utomhus, Intersport Cup i maj 
och SEB Karlskrona Open i juli be- 
höver vi som vanligt hjälp med 

funktionärer. Uppgifterna som 
finns är matchledare och sekreta-
riat, samt ibland även cafeteria. 
När det gäller matchledare finns en 
del regler som man bör känna till. 
Vi kommer under utesäsongen att 
anordna en kortare internutbild-
ning för matchledare. Datum för 
detta kommer att meddelas fram-
över och vi hoppas att så många 
som möjligt av er har möjlighet att 
vara med.

SPELA TENNIS I SOMMAR
Jag vill som vanligt slå ett slag för 
att spela mycket tennis i sommar. 
Spelkort, där man kan spela obe-
gränsat, finns att köpa till förmån-
ligt pris. Köper man inte spelkort 
får klubbens juniorer ändå spela 
gratis på obokade banor, förutsatt 
att man spelar med annan junior 
som är medlem i klubben. Bokar 
man tid betalar man som junior 
endast halv planhyra och detta 

Daniel uppmuntrar till tennisspel på den fina utomhusanläggningen.

gäller även vid spel med förälder 
eller annan vuxen.

Med hopp om en lyckad utom-
hussäsong med mycket tennis. 
Daniel Brodén

INFORMATION ELLER FRÅGOR, 
KONTAKTA TRÄNARNA: 

Daniel Brodén, 
daniel@karlskronatk.com, 
0768-86 71 04
Johan “Wille” Wilhelmsson,  
wille@karlskronatk.com, 
0768-86 71 05



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.


