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SEB Karlskrona  
Open Fint väder när årets upplaga av 

tävlingen avgjordes sid 12–13

Rising Star 
Tour bjöd på 
fin tennis  
sid 10–11

ITF spelades 
för åttonde 
gången
 sid 14–15

Karlskrona 
Tennisklubb 
fyller 95 år
sid 6–9

Omslagsfoto: Anders Eriksson, amefoto.se.
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IDEELLA KRAFTER SÖKES 
Under hösten har vi två större arrangemang i hallen – först kommer Näringslivsmässan, vilket 
dessvärre stänger ner tennisverksamheten, men som bringar andra möjligheter i cafeterian. Kring 
mässan behövs det hjälp med att plocka ner (mån 8/10 kl 21-22) samt återställa banorna (fre 
12/10 ca kl 20-24), under själva mässan (10-11/10) behövs det också hjälp med cafeteriaverksam-
heten (fylla på varor, grilla korv, försäljning, tömma papperskorgar, hålla rent, osv).

Den 23-25 november kommer nästa stora event – Head Cup, här behövs det funktionärer från 
fredag eftermiddag och hela helgen, både i sekretariat, som matchledare och i cafeterian.

Har du lust och möjlighet att jobba med oss? Vi tar tacksamt emot hjälp – kontakta Sophie via 
kansli@karlskronatk.com eller via 0768-867103.
 

Medlemsavgift 2018    
Junior 245 kr   
Senior 490 kr   
Familj***** 980 kr

BANHYRA  (Pris per timme) Tennis Padel  
Vardagar och helger, alla tider 160 kr 240 kr  
   
Veteran +65 (vardag före 15.00) * 130 kr 200 kr  
Juniorer ** Halva priset vid bokning   
Studenter *** Halva priset vid bokning    
Ej medlem i KTK                                                            + 40 kr     + 40 kr  
 
    
*) Minst TVÅ veteraner 65+ på banan  **) Minst en junior på banan  ***) Minst en student på banan (CSN-kort)   
 
Bokningsregler: Den som bokat banan är betalningsansvarig och betalar HELA timmen. Betalning av bana sker FÖRE spel.  
Juniorer (medlemmar) spelar TENNIS gratis med VARANDRA på OBOKADE tider, men MÅSTE anmäla sig i receptionen före spel.   
 

    
Erbjudande för medlemmar nedan Tennis Padel  
10 spelbiljetter (hela banan) Köp via MATCHi 1 300 kr 2 100 kr  
Kontraktstid kvällar o helger **** 150 kr 200 kr  
Kontraktstid vardag före 15.00 **** 120 kr 180 kr  
**** Minimum 10 veckor    

    
Attraktiva kontraktstider lediga 
 Passa på att boka upp dig och dina vänner på en kontraktstid för att garantera regelbundet tennisspel på samma tid 
varje vecka. Ni erbjuds ett något rabatterat pris och får en faktura per termin. Skulle ni inte kunna spela någon vecka så 
får ni pengar tillgodo om ni avbokar i god tid och klubben lyckas hyra ut tiden till någon annan. Här följer exempel på 
några tider som är lediga i dagsläget:
Måndagar kl 20-21, 21-22
Tisdagar kl 17-18, 18-19, 19-20, 21-22
Onsdagar kl 16-17, 21-22
Torsdagar kl 20-21, 21-22
Fredagar kl 15-16
Det finns även gott om tider under dagtid på vardagar samt under helger. För att boka upp dig på ett kontrakt eller för 
frågor, kontakta Marlene på marlene.andreasson@karlskronatk.com.

PRISER OCH BOKNINGSINFORMATION 2018

Har ni övriga frågor går det alltid bra att kontakta oss på karlskronaracketservice@gmail.com.



ORDFÖRANDE HAR ORDET

Sommar,sommar, sommar...
Ja vilken sommar vi har haft, inte 

sedan 1956 har det varit så här 
varmt i Sverige. Temperaturer på 
30 grader i luften och upp mot 26 
grader i vattnet kommer sannolikt 
bli svårslaget framåt.

Själv har jag tillbringat min se-
mester på fotbollscuper och på 
västkusten, tyvärr har det inte blivit 
lika mycket tennis som jag önskat.

Desto mer tennis har det varit 
på Karlskrona Tennisklubb!

Först vill jag rikta ett stort tack 
till alla ni som ansvarar för sköt-
seln av banorna. 

Det är inte lätt att säkerstäl-
la hög kvalitet på grus- och gräs-
banor med det sommarväder som 
varit. Trots detta har kvaliteten lik-
som tidigare år varit av högsta slag.

Tennis har det spelats av många 
de slag under sommaren. Tjejerna 
med Åsa Brodén i spetsen har haft 
ett arrangemang där tennisvänner 
från andra klubbar bjöds in. 

SEB Open har genomförts med 
spel både på grus och gräs. Lite ro-
ligt i sammanhanget är att några 
matcher fick avslutas på våra hard 
court banor då tävlingsdagarna 
blev långa. Att ha en komplett an-
läggning har många fördelar.

Rosenholmslägret gick av sta-
peln den 17-21 juni med ett god-
känt deltagarantal, som vanligt 
gjorde alla ledarna lägret till en ro-
lig upplevelse för barnen.

För våra medlemmar anordna-
des sommarkurser vid två tillfällen 

med gott deltagarantal, bra gjort 
alla ni som trotsade värmen och 
spelade tennis.

Jag gissar att många av er föl-
jer klubben på Facebook och har 
då sett alla fantastiska framgång-
ar som många av våra tävlings- 
juniorer har nått, ingen nämnd 
och ingen glömd. Det är viktigt 
att ha en tävlingsverksamhet då 
den även fungerar som marknads- 
föring för KTK i tennisSverige.

Vad gäller Padelverksamhet 
ökar den sakta men säkert och det 
står helt klart att vi genom detta nya 
erbjudande även når nya människ-
or vilket är mycket positivt.

För styrelsen gäller det nu att 
arbeta för att säkerställa en god 
verksamhet för resten av året och 
samtidigt börja titta framåt. Sophie 
är nu åter i tjänst och kommer gå 
in i rollen som Klubbchef med hu-
vudansvar för Marknad vilket även 
inkluderar tävlings- och arran- 
gemangsverksamhet. Det är gläd-
jande att vi har nytt affärssystem (i 
form av MatchI, Boxnet och Fort-
nox), ny organisation (skall sjö- 
sättas) och ny hemsida i drift. Det 
är vår förhoppning att detta ska 
underlätta för alla samt att hem-
sidan bidrar till att sprida nyheter 
och i viss mån ökar informations-
flödet.

Ekonomin bedöms bättre än 
fjolåret och så här långt in på verk-
samhetsåret ligger vi väl i fas med 
budget.

Vad är det då vi tittar på fram-
åt?  Vi tittar helt enkel på att bli lite 
bättre steg för steg över hela linjen. 
Detta ska i förlängningen leda till 
att vi ökar vår försäljning och ökar 
kvaliteten i våra erbjudanden till 
medlemmar och externa kunder.

Så här i halvtid vill jag passa 
på att tacka mina kollegor i styrel-
sen för all den tid ni lägger ned på 
KTK. Jag vill även rikta ett tack till 

Peter Adaktusson som lett verk-
samheten sedan slutet 2017 till nu 
på ett bra sätt vilket har bidragit till 
stabilitet.  

Vi i styrelsen ber att få åter-
komma med arbetet av planer för 
framtiden, dessa kommer presen-
teras i sin helhet i samband med 
årsmötet.

Henrik Johnsson

Henrik Johnsson. Foto: Anders Eriksson/www.amefoto.se.
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Berlin In Meinem Herzen
På morgonen den 6:e juli 
strålade ett glatt gäng 
ihop, i tidiga ottan, vid 
klubbhuset. Solen stekte 
redan som en svetslåga 
denna rekordsommar. 

Nu var det dags för en av höjd-
punkterna på tennisåret. Ut-

bytet med Grün-Weiss Nikolassee 
i Berlin, i år för 51:a året i rad. Vi 
last-ade in 28 äventyrslystna tennis- 
spelare, under ledning av Daniel 
Brodén, i tre minibussar och drog 
söderut.  

Som vanligt blev det ett fika- 
stopp i Karlslunde, söder om Köpen- 
hamn, innan vi rullade på färjan 
mellan Gedser – Rostock. Några 

snabba mil på Autobahn och vi var 
framme på tennisklubben. 

Där möttes vi av en stor väl-
komstkommitté som dagen till ära 
hade komponerat en ny välkomst-
drink, “Swedish Hammer”, i fin 
blå-gul färg. 

De flesta valde sen att sjunka 
ner i de sköna fåtöljerna på klubb-
husets terrass och njuta av god mat 
och dryck, men några var natur-
ligtvis spelsugna och äntrade grus-
banorna. Kvällen hann bli natt 
innan ljudet från bollstudsarna 
och baren dog ut.

SEDVANLIG TENNSITÄVLING
På lördagen drog den sedvanliga 
tennistävlingen igång. I år i dubbel- 
form med indelning efter spelstan-
dard så att alla fick givande match-
er. Detta är en viktig prioritet att 
alla ska kunna delta i utbytet obe-

roende av hur långt man kommit i 
sitt tennislärande. 
    Det tog sen inte lång tid i hettan 
innan alla såg ut som de kommit 
direkt från duschen. Som tur var 
hade klubbens bar/restaurang rik-
lig tillgång på läskande sportdryck.

På lördagskvällen hade Grün-
Weiss sin stora sommarfest som 
kombinerades med “utbytesfest”. 
Detta var också kvällen då Sverige 
spelade åttondelsfinal mot Eng-
land. Flera tyskar hade klätt sig i 
svenska landslagströjan kvällen 
till ära. De hade ju annars haft 
en tuff fotbollsvecka med myck-
et tårar.  En stor duk och projek-
tor hade satts upp i en provisorisk 
utomhusteater så stämningen var 
god till att börja med. Resten vet ni 
själva, så det var förståeligt, att folk 
droppade av framför duken och 
istället drog sig mot all den goda 

grillmaten och allt vad som tillhör 
en riktig “Berliner abend”. 

De sista svettdropparna krama-
des ur våra välgödda kroppar på 
dansgolvet tills gryningen tog vid.

UTFLYKT OCH KONST
Söndagsmorgonen bjöd på fritt 
spel fram till lunch då vi gjorde en 
utflykt till den numera restaure- 
rade och vackra staden Potsdam. 
Det kändes för oss svenskar som 
en stadsdel i Berlin men Potsdams 
invånare är noga med att betona 
att de minsann är en egen stad. 
    Vi skulle bli riktigt kulturella och 
gå på det nya konstmuseet Barb-
erini som stoltserar med en stor 
utställning av en av världens fem 
mest ekonomiskt framgångsrika 
konstnärer, Gerhard Richter. Vi 
var nog många som blev förvån-
ade när vi fick se konstverken. Det 

Tennisera, dvs socialt umgänge kring tennis.
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var mycket modern konst om man 
med modern menar t.ex. en tavla 
som var helt svartmålad. Ungefär 
som en ladugårdsdörr. En annan 
med ett svart och ett fyrkantigt fält 
med det passande namnet “black 
over grey” (eller var det tvärt om). 
    Många tavlor såg ut som han 
hällt ut en massa oljefärg och 
sen rakat dem med en raka över  
duken. Det visades också på en  
video att det var precis så han gjor-
de, den gode Gerhard.

Det finns säkert de som betal-
ar miljoner för detta och njuter av 
dess skönhet men… Alla hade kul 
av att få agera konstexpert i våra 
diskussioner om det vi såg.

Söndagskvällen bjöd på mer 
tennis, eller om man så ville, bara 
smälta intrycken av det vi upplevt.

HEMRESA MED OMVÄG
Måndag morgon tog vi avsked från 
alla våra vänner som hade bjudit 
oss på en fantastisk långhelg. Vi 
bjöd naturligtvis in dem till Karls-

krona nästa sommar och flera hade 
redan börjat planera nästa års resa.

Resan hem gick via den sto-
ra tennisshopen Tennispoint inne 
i Berlin. Här fanns allt en tennis- 
spelare kan önska. Vi hade tur för 
det var sommarrea så det shoppades 
friskt. Vi hade sen god tid på oss 
upp till Rostock. 

Det vi dock inte hade räknat 
med var ett över två timmar långt 
stopp på Autobahn. Det letades  
febrilt i diverse navigationspro-
gram på telefonerna. Det slutade 
med att vi till slut körde på en 
åkerväg, en sådan där med gräs 
mellan hjulspåren. 

Som bonus fick vi därför se 
mycket av den tyska landsbygden. 
Det blir ju annars lätt att man swis-
har förbi detta på autobahn. Tre 
minuter innan deadline för färjan 
checkade vi in i Rostock. Boarder- 
shop får bli ett annat år. 

För fler Berlinutbyten blir det. 
Vi ses på banorna!
Pähr Engström

Swedish Hammer.

Ingen kunde missa att Karlskrona 
Tennisklubb var i staden. 

Vilken bild tror du är golvet på Tysklandsfärjan och vilken är en tavla av 
Gerhard Richter och kostar mer än en Mercedes.

Tre generationer tenniskvinnor. Gerd Fryding (87) med dotter och dotterdotter samspråkar med Suzanne Gjertz.
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Karlskrona Tennisklubb  1923-2018
Splittrade hågkomster av Mats Thorell

Äntligen 95! Vi tänkte att det är 
ett lämpligt tillfälle att berät-

ta lite om klubbens och blekinge- 
tennisens historia. Christer Carlbäck 
och Gert Friberg har vid tidigare ju-
biléer skrivit om klubbens historia, 
så denna gång tänkte jag nämna lite 
mer personliga minnen och också 
hämta en del från tidningsklipp.

KARLSKRONA TK FRAM TILL 
ANDRA VÄRLDSKRIGET
Det hade spelats tennis i Karls-
krona även före KTK:s grundande 
1923, Flottans officerare hade en 
bana vid Ankarstierna och civila 
spelare hade hållit till på Wämö- 
slätten. Mest kända från klubbens 
första styrelse är kanske Ernst Alvik, 
länge Karlskronas främste idrotts-
ledare, och blivande revisorn Erik 
Sundmark, vald till suppleant. Tro-
ligen redan på 1920-talet anlades 
två banor vid Blå Port, men inom-
hus fick man vintertid förlita sig på 
Flottans (Ankarstierna) och KA2:s 
(Gräsvik) hallar (gymnastiksalar 
med trägolv och nedhängande 
redskap). Under dessa förhållan-
den var nog medlemsantalet aldrig 
över 100 personer.

ÖVRIGA BLEKINGEKLUBBAR

KARLSHAMN
Karlshamns TK startade (som 
IFK:s tennissektion) redan 1910 
och hade tidigt en egen inomhus-
hall, numera kommunägd. Utom-
hus hade man två banor vid Vägga 
tills man flyttade till den nuva-
rande anläggningen vid Kollevik, 
där man varje sommar arrangerat  
Kolleviksspelen.

RONNEBY
Ronneby TK höll till på Brunns-
hotellets tre banor, där man ock-
så arrangerat en stor, men nu min-
dre, sommartävling, 
”Brunnsspelen”, efter 
kriget. Här arrange-
rade ”Jeppan” Svens-
son och medhjälpa-
re veteran-SM under 
flera år på 1970-talet, då på sex 
banor. Mycket populärt, förutom 
bland de som hade hus i  Båstad... 

Några år runt 1990 anordna-
de Blekinge Tennisförbund, un-
der Gert Fribergs ledning, Sve-
riges näst största internationella 
damturnering i Ronneby, kanske 
en grund till att vi i Karlskrona TK 
både kan och vill arrangera inter-
nationella tävlingar idag.

OLOFSTRÖM
Olofström hade Blekinges första 
tvåbanehall och hade på 70-talet 
Svenska Tennisförbundets tennis- 

gymnasium, där bland andra Mar-
tin Persson (-67) från Karlshamn 
och Patrik Svensson (-66) från 
KTK var elever. Klubben fick fram 
en lång rad lysande spelare, som 
Janne Gunnarsson (f.-62), Magnus 
Larsson (-70), Jonas Widerberg (-70), 
Urban (-62) samt Douglas Gei-
wald (-71).

Sölvesborg, Svängsta, Mjällby, 
Listerby, Väbynäs m.fl. har också, 
eller har haft, tennisklubbar. 

TIDIGT SERIESPEL  
OCH KLUBBMATCHER
Det dröjde till efter andra världskri-
get innan seriespelet började kom-
ma igång på allvar i Blekinge, men 
klubbmatcher av varierande stor-
lek hade arrangerats tidigare, höjd-
punkten var Karlskrona TK mot 
Karlshamn. Under 50-talet spel-
ades också klubbmatcher mellan 
herrarna i KTK och Flottans TK. 
Först 1956 började de starkare  
blekingeklubbarna spela i de na-
tionella serierna. 

På grund av att det fanns flera 
tennisklubbar i Karlskrona (KTK, 
Flottan, KA2, Aspö, Nättraby,  
Jämjö, Hasslö) spelades inomhus 
inte klubbmästerskap utan Karls-
kronamästerskap.

”GAMLA” MÄSTARE ERSÄTTS  
SÅ SAKTELIGA
Segrarna i Blekinges DM och  
klubbarnas KM var länge ”mogna” 
herrar och damer. Erik Sundmark 
(f.-04) och Elof Wennberg (f.-11), 
Sölvesborg, dominerade fram till 
slutet av 1940-talet, då Lars Dreje 
(-24) och Johnny Ringberg (-31)  
började ta över. Men juniorer som 
DM-segrare var sällsynta i tjugo år 
till. På damsidan gick det snabbare. 
När Barbro Karlborg-Sandberg 
från Linköping (f.-32, trea på 

SM), som var 
j äm n s t ar k 
med klub-
bens bätt-
re herrar, 
drog sig till- 

baka av familjeskäl kunde fyrtiota-
listerna ta över, som Helen Anders-
son-Carlsson, Agneta Åkesson- 
Zimmerman och Birgitta Lindvall-
Malker (Björns syster).  

BLÅ PORT OCH OLDBOYS-SM 1958
Jag minns tennisklubben sedan ti-
digt 50-tal – vi är inte så många 
kvar som minns anläggningen vid 
Blå Port, den låg där Däckcentrum 
håller till idag. Men det var en väl-
digt sluten, insynsskyddad anlägg-
ning som inte lockade till sig andra 
än medlemmarna. Klubben hade 
två grusbanor där och det räck-

te för att få arrangera oldboys-SM 
1958  (numera kallat veteran-SM). 

Den framgångsrikaste SM-spe-
laren från Karlskrona var som van-
ligt Erik Sundmark, som tog sitt 
tredje SM, i Herrdubbel 55, med 
stockholmstränaren Sten Mell-
gren. I finalen slog de Elof Wenn-
berg från Sölvesborg, under många 
år Sundmarks svåraste motstån-
dare i Blekinge. Sundmark, född 
1904 och suppleant i KTK:s styrel-
se 1923, vann över 50 DM. I detta 
SM gjorde Jeppan Svensson (f.-13) 
debut, senare gjorde han en lång 
rad framgångsrika SM, med åtskil-
liga vunna dubbeltitlar.

Oldboys-SM spelades bara i 45- 
och 55-årsklasserna, det var långt 
innan ”juniorveteranerna” dök upp 
på 70-talet, då som Damer 31 och 
Herrar 36. Och 65-åringar räkna-
des nog som för gamla för att tävla...

MOT KLINTEBERGA 1960 OCH 
JUNIOR-SM 1961
1959 blev sista året på Blå Port. 
Staden ville gärna ha området till 
industri och KTK ville gärna ha 
minst en bana till. Klubben fick  
arrendera ett område längre norrut 
på Wämö på femtio år. Det gick då 
under beteckningen ”Soptippen”, 
en utfylld havsvik mellan lasarettet 
och Sunna kanal. Klubben lycka-
des döpa om området till Klinte-
berga, efter en handelsträdgård 
som låg på andra sidan Gamla in-
fartsvägen (”gamla” sedan den er-
satts av Sunnavägen). I och med 
att vägen skulle breddas och få 
en förbindelse till Hästö fick KTK 
dessutom ett hus som varit grind-
stuga. En firma från Listerlandet 
kunde flytta det på en släde och en 
”träjärnväg” till klubbens område. 
Det blev vårt kära ”Gula huset”.

Ur boken Svensk Tennis, 1938: KTK-presentation, bild från Blå Port. På fot-
bollsplanen bredvid låg Karlskrona Bollklubbs hemmaplan, här avgjordes 
SM i utomhushandboll 1949. Nu går infarten till centrum här.

95 år
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Karlskrona Tennisklubb  1923-2018

På Klinteberga byggdes 1960 
tre grusbanor och ett bollplank 
och den gamla klubbstugan med 
omklädningsrum flyttades från 
Blå Port. Några år senare ersattes 
den av ett betydligt större klubb-
hus, som byggdes av klubbmed-
lemmen Ulf Anderssons firma.

Vid Idrottshallens tillkomst 
1960 hade man förhoppningar om 
att det skulle kunna bli en hel del 
tennis där, men det blev bara några 
strötimmar dagtid plus en del serie- 
matcher. 

Redan 1961 fick KTK av Svenska 
Tennisförbundet förtroende att  
arrangera JSM, då med enbart  
klasserna 15 och 18 år. Alla seed-
ade i PS 18 åkte ut före finalen, 
de toppseedade (Hans Nerell och 
Lars-Gösta ”Fraser” Edgren) mot 
Kenneth Andersson, då Ängel-
holm, och Per Jönsson, Båstad, 
kanske hade det något med Stads-
hotellets dansafton att göra. Ulf 
Axsäter slog ut Ove Bengtsson och 
Kenneth Andersson och slog se-
dan Per Jönsson i finalen. Äldre 
flickklassen vann Ulla Sandulf över 

Ulla Löthberg, båda SALK, yngre 
pojkklassen vann Bengt Lundgren, 
GLTK, över Anders Length-Pers-
son, Malmö, som slagit ut blivande 
Sverigeettan Håkan Zahr, Nässjö. 
Yngre flickklassen vann Margareta 
Bråkenhielm mot blivande mång-
åriga Sverigeettan Christina Sand-
berg, Elfsborg.

(Inga framgångar för Blekinge- 
spelare.)

BERLINUTBYTE SEDAN 1967  
– SUCCÉ FRÅN BÖRJAN
Tack vare vår tyskspråkige sekret- 
erare Herbert Garén kom det år- 
liga utbytet mellan KTK och Tennis- 
Club Grün-Weiss Nicolassee i Ber-
lin igång, med ett första besök hos 
dem 1967. I år var vi hos dem, väl-
digt lyckat som vanligt. Men mer 
om det en annan gång...

LITE BÄTTRE MÖJLIGHETER  
FÖR INOMHUSSPEL – 
BRANDSTATIONEN
När Karlskrona skulle bygga en ny 
brandstation på 1970-talet lycka-
des KTK få staden att förlänga till-

hörande gymnastiksal med några 
meter, så att den blev någorlun-
da användbar för tennis. Brand-
männen använde bara hallen någ-
ra timmar om dagen, så det blev 
många (nåja) timmar tillgängli-
ga för tennis. På helgerna kunde 
hallen också användas till några 
timmars tennisskola, med vinter-
träning för några av klubbens juni-
orer – oftast ledd av Gerd Fryding. 
Och Karlskronamästerskap spel-
ades i den föga regementsenliga  
lokalen – det var läge för serveess. 
Träningen här hjälpte P-A Linde-
borg (f.-59) att utvecklas till en av 
Sveriges bästa i sin åldersklass, han 
vann SM i PD 16 ihop med Stefan 
Olsson, Karlshamn, 1975, den förs- 
ta större framgången för en Ble-
kingejunior på riksnivå. P-A och 
Christian ”Fille” Fryding (-60) tog 
KTK:s juniorlag till högsta serien 
och vann lag-SM i P 18.  

För seriematcher kunde KTK 
oftast använda Vedeby- och Röde-
byskolornas gymnastiksalar, men 
det var inte mycket till ”hemma- 
matcher”, när vi aldrig kunde  
träna där.

BÄTTRE MÖJLIGHETER TILL  
TÄVLINGSSPEL PÅ HEMMAPLAN 
– ANKARSPELEN
1976 drog KTK, främst genom 
ordföranden Kalle Lindeborg och 
tävlingsledaren Rolf Pernevall, 
igång vår egen ”badortsturnering”, 
Ankarspelen, som genomfördes 
första veckan efter skolans slut på 
våren. Den drog till sig ett antal 
bra spelare från hela södra Sver-
ige (inklusive Stockholm), särskilt 
stark var herrarnas veteranklass. JSM-funktionärer 2001 på Klinteberga. Oskar Jakobsson i brandstationen.

Ernst Alvik, Karlskrona Tennis-
klubbs förste sekreterare, 1923.

Astrid Svensson på Blå Ports 
utomhusbanor 1937.

Invigningen av Klinteberga.

Ständige sekreteraren (1969-2000) 
Anders Gjertz, t.v. med ordförande 
Staffan Zimmerman, 1991-1999.
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Bland gästerna kan nämnas 
Ingemar Ingvarsson (f.-37, tidigare 
bland Sveriges tio bästa, som vann 
första året, men blev besegrad av 
P-A Lindeborg i finalen nästa år, 
Stefan Olsson, Karlshamn (-60) 
vann 1979 över P-A, Janne Gun-
narsson (rankad bland de 100 bäs-
ta i världen i över tio år, men mest 
känd som dubbelspelare) vann  
flera år, Mikael Pernfors (finalist i 
Paris 1986) och hans Skånekom-
pis Tobias Svantesson (de vann 
en ATP-dubbel ihop) och blivan-
de DC-kaptenen Carl Axel Hage-
skog, också rankad bland Sveriges 
tio bästa.

Klinteberga med tre banor var 
trångt vid tävlingar, men vi kunde 
komplettera med de två banorna 
på Gullberna. Anläggningen bygg-
des under åren ut med två gummi- 
asfaltbanor (Rubtan). Men de an-
vändes för lite och ändrades till 
grusbanor och kompletterades 
med två nya grusbanor – så var de 
sju. Nu kunde KTK vara värd för 
stora tävlingar (t.ex. BLT cup, som 
ersatte Ankarspelen), ibland i sam-
arbete med Nättraby eller Ronneby. 

 
MYCKET BÄTTRE MÖJLIG-
HETER FÖR INOMHUSSPEL - 
ÖSTERSJÖHALLEN
Kommunen fick för sig att man 
måste ha en ”mässhall”, Östersjö-
hallen. Tur för oss, för den behöv-
des ju bara för mässor några veck-
or om året. Den byggdes 1987 på 
tomten bredvid Idrottshallen, med 
underbar utsikt från cafét ut över 

Borgmästarefjärden. Tre banor 
med filtmattor, ganska tunna för 
att kunna tas bort vid mässor. I 
den nya hallen förfogade vi äntli-
gen över veckans alla timmar och 
medlemsantalet fördubblades näs-
tan från tidigare runt 300.

Vi kunde också arrangera en 
ganska stor inomhusturnering, dit 
ofta bra svenska spelare kom.

Tennisskolan fördelades mellan 

Östersjöhallen och de timmar vi 
hade utspridda i diverse gymnas-
tiksalar runt staden, inte så prak-
tiskt, men en stor förbättring. Nu 
fick vi också åretruntanställda 
vaktmästare och tränare. Det fanns 
möjlighet för mer än en eller två elit-
satsande juniorer samtidigt. Efter 
att Daniel Brodén anställts som 
huvudtränare 1991 kunde klubben 
få fram många riktigt bra spela-
re och utvecklas till en av Sveriges 
viktigaste tennisklubbar.

ÄNNU BÄTTRE MÖJLIGHETER 
FÖR INOMHUS- OCH UTOMHUS-
SPEL – ROSENHOLM
1 november 2005 fick KTK myck-
et bättre möjligheter att utvecklas, 
då började vi spela på Rosenholm 
(gamla KA2), med sex banor in-
omhus, kompletterat av sju grus-
banor utomhus och snart två 
gräsbanor. Medlemsantalet växte 
under de kommande åren mot tus- 
en och eleverna i tennisskolan mot 
400. Nu spelar vi flera nationella 
och internationella tävlingar varje 
år och är ofta anlitade av Svenska 
Tennisförbundet tack vare mycket 
välskötta arrangemang.

NÅGRA AV DE BÄSTA SPELARNA 
UNDER EFTERKRIGSTIDEN, 
FRAM TILL 1970-TALET
Erik Sundmark (1904-1991, se 
ovan), Herbert Garén (c:a 1905-
1970), många HD-DM och ett 
HS-DM, Rolf Thorell (1914-1997) 

Säsongsdebut utomhus: Bengt,
Jeppan, Helge och Thure.

SM för oldboys på Blå Port 1958.

”Jeppan” Svensson blir Europamästare i dubbel 1971.

Östersjöhallen invigs 1986.

Kjell Fridlund på Klinteberga 1987. Klara Pettersson vinner JSM-guld i singel och silver i dubbel år 2000.

Duktiga tennisungdomar med sina tränare.

Klintebergas ”nya” klubbhus.

KLintebergas ”nya” klubbhus i förgrunden.
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(DM i dubbel 1951 och med Jeppan 
1956 , 42 och 43 år gamla), dubbel-
specialisten och mångfaldige vete-
ran-SM-vinnaren Georg ”Jeppan” 
Svensson (1913-2001), Gunnar 
Ulvås (1919-2002), flera DM i HS 
och minst ett i HD, Arne Anders-
son, Blekingemästare i bordtennis 
och alternerande med Ulvås på 
förstasingeln i KTK:s lag, Anders 
Gjertz (1931-2012), flera DM i HS 
och minst ett i HD, Ulf Andersson 
(1931-2016), Göran Gjertz (1933-
2018), Ivar Carleke (f.-28), börja-
de sent men blev från 1970-talet 
en klippa i KTK:s veteranlag och 
är mångfaldig VSM-segrare i HS.

Vi ska kanske nämna några 
mer eller mindre långvariga gäster 
som hjälp klubben i olika serielag, 
som Jerker Nyberg, Thore Jakobs-
son, och Nalle Lindeberg, alla från 
Skåne, Anders Strömberg, nume-
ra Göteborg och Helena Nilsson 
(-73), Ronneby.

OCH NÅGRA SOM ÄR FÖDDA 
UNDER OCH EFTER KRIGET
Staffan Zimmerman (f.-42), flytt-
ade hit 1973 och har varir fram-
gångsrik som senior, men särskilt 
som veteran (och ordförande), 
Staffan Kraft (f.-45), vann tidigt 
DM i HS och HD, men försvann 
sen till Stockholm och blev träna-
re, Håkan Lindholm (f.-49) kom 
1976 och har gett KTK:s serielag 
många sköna segrar, Björn Lind-
vall (f.-50) vann tidigt KM och 
DM och var obesegrad i HS i Ble-
kinge under en tioårsperiod och 
trea i VSM, Kallinges Gert Friberg 
(f.-51) anslöt till KTK efter en pe-

riod i Stockholm och har vunnit 
DM, VSM (HS 45) och flera lag-
VSM. 

Sedan kom P-A Lindeborg 
(-59), Christian Fryding (-60), Pat-
rik Karlsson (-65), Patrik Svensson 
(-66), som också var tränare här 
ett år, Daniel Broden (f.-69), final 
HS 45, deltidstränare tidigt och på 
heltid från 1991, Mattias Lundgren  
(f.-69) och en lång rad andra starka 
juniorer, som tyvärr tidigt lämna-
de Karlskrona.

LITE KORT...
Patrik Jablonski -74, Markus Jo-
hansson -75, Erik Friberg -78, Jo-
nas Lindvall -79, Johan Svensson 
-80 (JSM-kvart), Claes Lindholm 
-81 (SM i HD), Klara Petersson-
Gustavsson -83 (JSM och proffs-
spel), Robert Bjuvhage -83 (kvart i 
PS18), Mikael Sandström -85 (10 i 
Sv. i sin åldersklass), Charlotte Al-
riksson-Åkesson -87, Sophie Borg 
-87 (10 i Sv och KTK:s elitserielag), 
Sandra Olsson -88 (elitlaget), Den-
nis Merdan -93 (A-laget, sedan 
spel i USA), Morgan Johansson 
-94, (topp 1100 i ATP), Marcus 
Månsson -95 (runt 1500 på ATP), 
Gustaf Hansson -95 (bäst hittills 
från KTK, nu nära 500 i ATP).

Det var många – och tänk så 
många jag missat... De som är födda 
efter 1995 är ju fortfarande aktiva 
och utvecklas och får vänta till 
100-årsjubileet!

Några lite äldre stjärnor har 
återvänt: Sofia Hallström -80, 
(JSM-vinnare, och ”come-back” 
med seger i DS 35 2016), Erika Ote-
ro -78 (framgångsrikt elitseriespel).

P-A Lindeborg är klubbens hit-
tills mest meriterade spelare. Efter-
som han avvek till USA och Växjö 
har han inte så många DM, men 
förutom sitt JSM har han 14 VSM i 
HS och HD, två lag-guld i NM för 
veteraner, EM-guld i HD 55 och 

silver i HS 55.
KTK:s ordförande, sekreterare 

och kassörer under de gångna åren 
kan man hitta på KTK:s hemsida 
under ”Styrelsen, Tidigare funk-
tionärer”.
Mats Thorell

Arena Rosenholm – den kompletta anläggningen.

På Arena Rosenholm kan man träna och spela tennis inomhus, ute på grus, 
ute på gräs samt spela padel. En komplett anläggning, helt enkelt.
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Karlskrona Tennisklubb  fick 
förtroendet och uppdraget av 

Svenska Tennisförbundet att arran- 
gera de internationella herr- och 
damtävlingarna ITF Men´s Future 
$15.000 och ITF Women´s Circuit 
$15.000. Tävlingarna ingick i den  
av Svenska Tennisförbundets sam-
ordnade "Rising Star Tour". 

Det är Tennisförbundets sats-
ning på totalt fem herr- och sex 
damturneringar där flera av de 
bästa svenska killarna och tjejer-
na slåss tillsammans med spela-
re från den internationella eliten 
om en sammanlagd prispott om 
ca 2 miljoner kronor – men fram-
för allt om viktiga poäng på världs-
rankingen.

Efter en blöt och kall vår blev 
det äntligen möjlighet att iord-

Två tunga tävlingar i våras
En "combined" Rising Star 
Tour besökte KTK.

ningställa våra grusbanor. Från 
den första maj och framåt strålade 
solen och vi fick en fantastisk täv-
lingsvecka. De vinterkala träden 
spräckte sina löv under veckan, 
vilket gjorde vårupplevelsen total 
på Rosenholm.

För första gången hade vi 
även damer i "Futuren". Det var 
full rulle i cafeteria och på ban- 
orna, men framförallt vad gäller 
racketomsträngning. Tävlingen 
började på lördagen, men tennis-
landslaget  som avslutade ett lä-
ger på Ronneby Brunn kom till 
Karlskrona redan på onsdagen och  
"hivade in" 25 racketar för om-
strängning. Därefter var det inte 
en lugn stund. 3–4 extrainkalla-
de racketsträngare försökte hålla 
stången hela veckan.

FANTASTISK TENNIS
Vi bjöds på fantastisk tennis, 
men mest imponerade Alexander 

Ritchard, USA, som för övrigt 
vann båda efterföljande "Futures" i 
Kalmar och Lund. Han vann med 
sin fina teknik i en tuff tresetsfinal 
mot överaskningen Mike Urbania, 
Slovenien, som i sin tur slog svens-
ke Filip Bergevi i semifinalen.

Karlskronabekantingarna Mar-
cus Månsson och Morgan Johans-
son (Q) och KTK-junioren Si-
mon Birgersson (WC) gjorde fina 
matcher, men klarade inte att ta sig 
vidare i första omgången. KTK-
juniorerna Gustav Wogén och 
Viktor Andersson fick kvalspela 
och skaffade sig fin erfarenhet för 
framtiden.

Dubbelklassen vanns av lands-
lagskillarna Markus Eriksson och 
Fred Simonsson.

BÄSTA DAMTENNISEN
Ursäkta Klara P, Sofia H och Eri-
ka O, men denna veckan fick vi 
se den bästa damtennisen i Karls- 

kronas historia. Match efter match 
var av hög klass. T.ex i första om-
gången förlorade amerikanskan 
Raveena Kingsley mot topseed-
ade Lisa Matviyenko, Tyskland. En 
fantastisk match som alla tävling-
sjuniorer borde sett. Lisa M gick 
till semifinal och förlorade där 
mot den duktiga danskan Karen 
Barritza.  I finalen fick Karen se sig 
slagen av den erfarna fransyskan 
Irina Ramialison efter en gastkram- 
ande tresetsmatch. 
  Nämnas kan att Raveena Kingsley 
stannade hela veckan och tränade 
stenhårt på BKC-gymmet och på 
banan med Simon Birgersson samt 
Gustav Wogén. Därefter åkte hon 
till Pixbo och kammade hem näs-
ta Future!

Inför 2019 har KTK fått erbju-
dandet att ordna motsvarande täv-
lingar, men tyvärr bara för herrarna.

P-A Lindeborg

Mike Urbania, Slovenien och Alexander Ritchard, USA, herrfinalisterna, tillsammans med bollkallarna. Foto: Anders Eriksson, amefoto.se.



Två tunga tävlingar i våras

Karen Barritza o Irina Ramialison. Foto: Anders Eriksson, amefoto.se. Finalisterna i damdubbeln. Foto: Anders Eriksson, amefoto.se. 
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Arrangemanget är indelat i tre 
tävlingar:

SOMMARTOUR (GRUS)
Denna tävling lockar stora delar 
av den nationella eliten. Våra äld-
re tävlingsjuniorer deltog här och 
framför allt Gustav Wogén och Al-
bin Ekenros stod för fina insatser 
genom att ta sig till kvalfinal. 
    Detta gjorde även ”Amerikanen” 
Pasha Geiwald som tränar hos oss 
på somrarna och representerar vår 
klubb. Allra bäst gick det för Al-
bin som vann kvalet och sen i hu-
vudtävlingen tog sig hela vägen till  
semifinal genom fantastiska kämp- 
arinsatser och bra spel. I semi- 

SEB Karlskrona Open
Karlskrona Tennisklubbs 
stora nationella sommar-
tävling gick som vanligt 
av stapeln vecka 30.

finalen tog tyvärr krafterna slut 
och Albin fick ge upp.

SOMMARTOUR (GRÄS)
Grästävlingen spelas i s.k. ”sprint-
format” vilket innebär fler och 
kortare matcher. Tävlingen är 
den enda ”riktiga” (sanktionera-
de) grästävlingen i Sverige och av 
många en unik upplevelse, även 
som publik. 
    Ett flertal Karlskronaspelare del-
tog och gjorde fina insatser men det 
var endast ”vispen” Gustav Wogén 
som tog sig vidare till slutspel efter 
smart spel i flera matcher där han 
jobbade sig fram till bra lägen att 
avgöra med sin, för motståndarna, 
fruktade forehand. I slutspelet tog 
det tyvärr stopp i kvartsfinalen efter 
en svängig tresetare.

KARLSKRONA OPEN
Den i särklass största tävlingen 
innehöll allt från yngsta junior-
klasserna till veteranklasser.

    Höjdpunkter i dessa klasser var 
bland andra:
• Tilda Loudd som, trots sin sjö-
manslika hosta, spelade bra tennis 
och tog sig till final i Damsingel B.
• Ingela Nilsson som taktiskt do-
minerade Damsingel Motion.
• Albin Ekenros och Emil Westling 
som slog f.d. världsspelare för att 
titulera sig segrare i Herrdubbel.
• Lina-Amelia Akhdim som gjorde 
tävlingsdebut och slutade trea i FS10.
• Birk Arwedahl som efter flera 
slitstarka matcher slutade trea i 
Pojksingel 13A.
• Elliot Silander som hela tiden visa-
de positivism vann Pojksingel 13C.
• Vanja Cado som utan pardon vi-
sade var skåpet skulle stå och vann 
Flicksingel 13A.
• Elise Brodén som kom trea i 
Flicksingel 14 och, tillsammans med 
Ella Strahl, vann Flickdubbel 14.
• P-A Lindeborg och Jonas Thulin 
som dominerade veteranklasserna.
Wille

Foton: Anders Eriksson, amefoto.se.
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Foton: Anders Eriksson, amefoto.se.
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Trots kalenderkrock med Vete-
ran-VM i Ulm och lag-NM i 

Oslo blev det nästintill ett deltagar-
rekord i årets upplaga. Rekord blev 

Karlskrona International Senior Trophy nummer 8
100 deltagare från nio 
nationer kom för att spela 
den åttonde upplagan av 
Senior-ITFen i Karlskrona.

det dock avseende: antalet damer 
(15), antalet nationer (9), antalet 
klasser och matcher (140). Dess-
utom har vi för första gången i 
Karlskronas och Blekinges historia  
kunnat arrangera en 80-årsklass i 
dubbel, där det deltog tre par.

Vi har också haft högt rankade 
spelare med från start, fyra st spe-
lare som i någon klass är rankade 
"top 10" på världsrankingen.

Världssexan Torsten Hansson 
från Osby slog i 70-årsklassen åtta- 
faldige europamästaren med "hyfs- 
at" bekväma 6-1, 6-4 i finalen.  
Världssexan Achim Gass slog i  
finalen den svenske elitveteranen 
Anders Fransson i en mycket tuff 
och lång tresetare. Världssjuorna 
i mixed Anders Sirkiä och Cecilia 
Persson vann mixedklassen enkelt.  
Den längsta matchen spelades 

dock i 60-årsfinalen mellan frans-
osen Francois de Maisoncelle och 
marockanen Jamal Skalli. I precis 
fyra timmar spelades matchen på 
Centrecourten innan Jamal Skalli 
kunde smeka in en otagbar stopp-
boll och vinna.

Tävlingen fick besök av två otro-
ligt ödmjuka och duktiga japaner, 
Ikko Hiraoka från Osaka och To-
mio Hashimoto från Hiroshima. 

Mats, Stefan, Lindy och Cay Sollin njuter av kräftskivan.

Hiraoka och Per Johansson.

140 matcher spelades!
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Karlskrona International Senior Trophy nummer 8
De kom redan en och en halv  
vecka före tävlingsstart för att tur-
ista i Karlskrona och träna sten-
hårt inför tävlingen. Hiraoka gjor-
de det så bra att han i 65-årsklassen 
slog andraseedade Carsten Svan-
tesson och gick till semifinal, där 
han hade matchboll mot den fär-
ske svenske mästaren Per Johans-
son, men förlorade med 7-6 i av-
görande set. 65-årsklassen vanns av 

tyske (Grün-Weiss-spelaren) Bernd 
Martin.

Vid välarrangerade Senior-
ITF-tävlingar har man oftast en 
s.k. "Players Evening" där spelarna 
kan träffas och ha det trevligt. Hos 
oss har vi traditionsenligt haft den 
åttonde kräftskivan, vilket är otro-
ligt uppskattat. På fredagskvällen 
kom 80 spelare (och medföljan-
de) för att umgås och äta kräftor. 

Lindy Olofsson och Alva Loudd 
ställde upp som "extraresurser" 
vid servering m.m.. Kjell Fridlund 
planerade som vanligt, och med 
den äran, all mat i samband med  
luncher och kräftskiva. Ett extra 
stort tack till er!

KTK har fått fantastik feedback 
från deltagarna för den trevliga at-
mosfären, organisationen och an-
läggningen samt som alltid för det 

säkra vädret (!). Detta gör att vi tror 
på fortsättning för arrangemanget 
och att det kommer att lossna re-
jält vad gäller deltagarantalet nästa 
år. Dock kräver detta stort engag- 
emang från HELA klubben (person- 
al, styrelse, tävlingsledning samt 
övriga medlemmar och publik) för 
att vi ska kunna hålla samma fina 
kvalitet som vanligt.
P-A Lindeborg

Henrik Andrén och Torsten Hansson. Gunilla Berg, Robert Stig, Hashimoto och Hiraoka.
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* Med reservation för eventuella datumändringar på klubbarrangemang. Håll utkik för mer information om lördagstennis, motionsdubblar, frukosttennis m.m på www.karlskronatk.com.

DATUM ARRANGEMANG FÖR VEM?

AKTIVITETSKALENDER HÖST 2018 INOMHUS

28 september Fredagsdubbel För alla klubbmedlemmar som spelar med hård boll.

30 september Mini Maxi Tour För alla deltagare i tennisskolans mini eller maxigrupper.

11–12 oktober Näringslivsdagen Tennishallen stängd från 9:e oktober.

21 oktober Mini Maxi Tour För alla deltagare i tennisskolans mini eller maxigrupper.

26 oktober Fredagsdubbel För alla klubbmedlemmar som spelar med hård boll.

16 november Fredagsdubbel För alla klubbmedlemmar som spelar med hård boll.

30 september Mini Maxi Tour För alla deltagare i tennisskolans mini eller maxigrupper.

23–25 november HEAD CUP Nationell juniortävling

14 december Juldubbeln För alla klubbmedlemmar som spelar med hård boll.

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

27 december Damernas Mellandagsdubbel För alla damer som spelar med hård boll.

28 december Gentlemen Doubles Woodie Challenge  Inbjudningsturnering för f.d. Träracket-tävlingsspelare.



FÖRDEL 2.2018     www.kar l sk ronatk . com  17

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

– Din m
inibussleverantör i 

Sydost!

Rågvägen 7  •  371 60 Lyckeby

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



På självaste Mors Dag i slutet 
av maj månad arrangerade vi i 
Ungdomskommittén terminens sista 
Mini Maxi Tour. Solen sken och vi 
kunde vara utomhus. Glada, taggade 
barn kämpade med slag, servar, reg-
ler och utmaningar. Även föräldrarna 
var med på noterna. De hjälpte till 
med räkningen och sprang och häm-
tade bollar. Tanken med Mini Maxi 
Tour är att barnen och föräldrarna 
ska gnugga regler, få en förståelse 
för sporten, träna matchspel och 
framförallt ha roligt tillsammans. 
Och roligt har vi, det vill jag lova! Vi 
avslutar alltid med en prisutdelning 
där alla barn får komma fram och 
hämta en medalj. Nu i höst kommer 
vi att arrangera Mini Maxi Tour vid 
tre tillfällen. Håll utkik efter datum på 
Facebook och anslagstavlor - varmt 
välkomna!

Vi vill också passa på att nämna 
något om de lyckosamma skol-
projekt som har genomförts 
under våren. Ett utav dem skedde 
i början av juni då ett integra-
tionsprojekt mellan ungdomar på 
Fischerströmska gymnasiet och 
Ehrensvärdska gymnasiet avslutades 
på tennisbanan under ledning av 
Daniel och Veronica. Elever med 
olika bakgrunder och erfarenheter 
utmanades av våra tränare och stäm-

INFORMATION FRÅN UNGDOMSKOMMITTÉN

VANJA NORDISK MÄSTARE 
MED TEAM SWEDEN
Vilken Landslagsdebut! Vanja blev 
Nordisk Mästare med Team Sweden 
F13 i Finland. Vanja har under åren 
skämt bort oss med massor av vin-
ster. Totalt under sin unga karriär 
hittills så har det blivit närmare 100 
turneringssegrar.

Men den största glädjen var när 
landslagstränaren frågade Vanja 
om hon ville vara med och repre-
sentera Sverige under Nordic Junior 
Championship  i Finland. Svaret var 
ganska så givet. Vilken landslagsde-
but och vilken succé det blev.  Vanjas 
utrustning hade kommit bort under 
flygresan men Vanja var besluten om 
att spela sin bästa tennis någonsin 
ändå. Hon vann alla sina singel-
matcher under turneringen och blev 
även vald till turneringens sportslig- 
aste spelare. Härlig avslutning på 
sommaren.

Bakom framgångarna har Vanja 
lagt många timmar på banan under 
åren med tränarna Daniel Brodén 
och Johan Wilhelmsson,  Även hen-
nes privattränare Henrik Johansson 
har varit en stor del i framgångarna 
under åren.                                                                                                                                    

Men framförallt är det Vanja själv 
som bestämt vilken nivå hon velat 
vara på. Vanja ser nu fram mot en 
härlig höst med tuffa träningar och 
nya utmaningar.
Dragan Cado

ningen var verkligen på topp. Även 
lärarna deltog! Detta var ett utav 
alla de tillfällen som har arrangerats 
mellan skolor och KTK. En annan 
lyckad insats från KTK:s sida är 
deltagandet i NKT:s och Karlskrona 
kommuns satsning “Prova på”. Syftet 
med detta projekt är att eleverna i 
kommunen får komma ut till arena-
området och testa olika idrotter. 
Samtliga deltagande idrotter som 
presenteras måste kunna erbjuda en 
träningsform utan tävlingsmoment. 
Vår klubb har fått mycket beröm av 
de skolor som har varit på besök (ca 

1600 elever i åk 2 och 5). De uttryckte 
att de blev väl omhändertagna, att 
upplägget var pedagogiskt och att 
det fanns en stor glädje.

Till sist vill vi i Ungdomskommittén 
rikta ett stort tack till alla tränarna, 
unga som “gamla”, som på ett proff-
sigt och positivt sätt lär de som går 
i Tennisskolan att utvecklas i sitt 
tennisspel. Den goda stämning och 
värdegrund ni skapar och förmedlar 
är en mycket viktig grundpelare i vår 
fina klubb.

Jennie Villnersson Månsson 

NOTERAT

Glada barn och tränare som alla bi-
drar till en god stämning i klubben. 
Foton: Jennie VIlnersson Månsson.



CHEFSTRÄNAREN INFORMERAR

Stort intresse för tennisträning
Det har varit en fantastisk 
sommar med mycket ten-
nis i härligt väder. 

Vi har genomfört vårt klassis-
ka Rosenholmsläger, samt två 

sommarkurser.
Intresset var i år större än förra 

året och jag vill tacka alla entusias-
tiska tränare och deltagare. 

Vi har även genomfört den år-
liga stortävlingen SEB Karlskrona 
Open och varit på Junior-SM i 
Norrköping. Många utvecklande 
och roliga matcher för våra ung-
domar. 

I Junior-SM var Vanja Cado 
i åttondelsfinal i både singel och 
dubbel för 14-årstjejer. I samma 
klass var Elise Brodén i åttondels-
final i dubbel och nådde tredje om-
gången i singel.

Albin Ekenros kvalade in i 
18-årsklassen, där han sedan  
nådde åttondelsfinal.

Din Radetinac vann sin kval-
grupp i pojkar 14 och förlorade  
sedan i huvudtävlingen efter en 
bra match. 

Simon Birgerson nådde kval- 
final i pojkar 18 och fick även spela 
huvudtävlingen, där det dock blev 
respass direkt. Birk Arwedahl 
räckte inte riktigt till mot en tuff 
motståndare.

Höstterminens Tennisskola har 

nu startat och pågår fram t.o.m. 
fredag 21 december.

Uppehåll under höstlovet vecka 
44, samt 9-12 oktober då det är 
Näringslivsmässa i hallen.

Även uppehåll 23-25 november 
p.g.a. tävlingen Head Cup.

Vi försöker kontinuerligt starta 
upp nya grupper, så föräldrar, sys-
kon och andra som vill börja spe-
la är välkomna att anmäla sig till 
Tennisskolan. Gå in på www.karls-
kronatk.com och klicka på ”Ten-

nisskola”, där finner ni länk till an-
mälningsformulär.

Önskar alla en trevlig tennis-
höst.
Daniel Brodén

Daniel Brodén. Foto: Anders 
Eriksson, amefoto.se.

INFORMATION ELLER FRÅGOR, 
KONTAKTA TRÄNARNA: 

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

Flitiga deltagare i Tenniskolan. Foto: Jennie Vilnersson Månsson.



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.


