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Hej alla tennisentusiaster! 
Det var ett tag sedan jag fick nöjet att skriva 

några rader till er och mycket har hänt sen 
sist. Det kanske till och med är så att jag borde 
ändra min hälsningsfras till ”tennis- och pade-
lentusiaster”, för det finns ju faktiskt medlem-
mar hos oss numera som enbart brinner för pa-
delsporten. Så: Hej på er också och varmt väl-
komna in i klubben!

Det känns riktigt 
roligt att få vara till-
baka på ”riktigt” efter 
närmare 3,5 år fram 
och tillbaka mellan 
mammaledigheter. Jag 
har saknat både kolle-
gor, medlemmar och 
tennisen i stort och jag 
hoppas att den glädjen 
och energin kommer 
fram i mitt arbete för 
att göra klubben ännu 
lite bättre. 

Som ett exempel 
har jag och medarbe-
tarna satt upp som mål 
att göra våra fysiska 
utrymmen lite trev-
ligare varje månad. 
Städning och renhåll-
ning kommer givetvis att vara en nyckelkompo-
nent, men även lite större förändringar. Några 
uppmärksamma har kanske redan sett den nya 
vepan på väggen vid cafeterian? Vi hoppas den 
kan bidra med lite färg och grönska under de 
gråa vintermånaderna. Inom kort kommer ock-
så skåpen i omklädningsrummen att vara fixade 
och nya fräscha entrémattor på plats för att för-
hindra slasket när ”snön” kommer. Har du själv 
någon idé på hur vi skulle kunna få det lite my-
sigare och trevligare? Hör gärna av dig eller lägg 
ett förslag i vår idélåda vid anslagstavlan. 

Under hösten testade jag och Veronica att 
köra en ”Tjejkväll” som blev väldigt lyckad och 
absolut kommer att återkomma – stort tack till 
The Body Shop, Adidas och alla härliga tjejer 
som kom och bidrog med positiv energi!

Fredagsdubblarna har också gjort comeback 
– efter en lyckad förstarunda och en inställd 
andrarunda så blev det succé på tredjerundan. 

Vilken myskväll – en 
riktig härlig tillställ-
ning med både junio-
rer och seniorer med 
olika spelnivåer blan-
dat på banorna, små 
knoddar som höll låda 
på läktaren och, som 
pricken över i:et, hem-
magjord äppelkaka 
med glass som avnjöts 
till tända Blekingeljus 
mellan två omgångar. 
Helt underbart – för-
eningslivet när det är 
som bäst i min me-
ning. Stort tack alla 
som deltagit under 
hösten och välkomna 
åter till våren!

För er som trod-
de att vi har glömt bort klubbmästerskapet i år 
kan jag bara meddela FEL, FEL, FEL. Vi gör en 
ROCKAD och kör ett inne KM under vecka 2 
för att kora klubbmästarna för 2018, med pris-
utdelning på årsfesten den 9/2. Missa nu inte 
anmälan och passa på att träna hårt under jul-
uppehållet – hallen har öppet alla dagar över jul 
och nyår.

Ha nu en riktigt härlig jul så ses vi på andra 
sidan Kalle Anka och diverse nyårslöften! 

Sophie Lindvall

Sophie Lindvall. Foto: Anders Eriksson/ 
www.amefoto.se.



ORDFÖRANDE HAR ORDET

Det lackar mot jul
2018 år ett år som har rusat förbi 

och nu är vi redan framme vid 
jul. Vad har hänt sedan sist. Min 
uppfattning är att vi har använt sto-
ra delar av året till att förstärka vår 
förenings bottenplatta. Jag är mycket 
glad över att vi nu har;

a) Ett affärssystem som är robust 
och förenklar administrationen

b) Ett bokningssytem som är 
användarvänligt och driftsäkert

c) En hemsida som är modern, 
kommunikativ och smidig att ad-
ministrera

d) En personalhandbok som 
bidrar till ordning och reda samt 
tydlighet

Det finns absolut saker kvar 
som ytterligare skulle förstärka vår 
bottenplatta, ex ett dokumenthan-
terings system. Men något ska vi 
väl ha kvar att göra nästa år.

Tennisskolan har startat upp 
och deltagarantalet är högt, men 
högt kan bli högre. Det står fritt 
fram för alla er som spelar i tennis-
skolan att bjuda med en vän. 

Styrelsen sitter just nu och ar-
betar med 2019 år budget och de 
aktiviteter som ska genomföras för 
att utveckla KTK ytterligare. Om-
råden som vi funderar på är b la;

Illustrerar hur vi ser ut som 
klubb 2025, hur kan vi öka våra in-
täkter, bli ännu bättre på det som 
vi redan är bra på, förändra det 
som behöver förändras, skapa vär-
deskapande events.

Det är min förhoppning att 
många av er kommer involveras 
i detta arbete framåt, då era upp-

fattningar och önskemål är viktiga. 
Det är för medlemmarna styrel-
sen och klubben ska skapa värde. 
Vi har tankar kring att på ett en-
kelt sätt få in synpunkter, önske-
mål och feed back via alla er i ten-
nisskolan.

Under sista delen av 2018 har vi 
b la juldubbel och Woodies att se 
fram mot.

I samband med årsmötet i fe-
bruari 2019 är det vår målsättning 
att även kunna bjuda till fest. Vi 
hoppas naturligtvis på stor upp-

slutning och en trevlig kväll till-
sammans.

Passar avslutningsvis på att 
önska er alla en riktigt trevlig Jul 
och ett Gott nytt år!

Thats all folks!
Henrik Johnsson

Henrik Johnsson. Foto: Anders Eriksson/www.amefoto.se.
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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   
Juniorer ***  Gratis vid obokat   
Studenter ****  Halva priset vid bokning    
Ej medlem i KTK                                                            + 50 kr     + 50 kr 
Bollmaskin (inkl. bollar, utbildning krävs) *****             + 120 kr     XXXX  
    
*) Minst TVÅ veteraner 65+ på banan  **) Minst en junior på banan  ***) Endast juniorer på banan  
****) Minst en student på banan (CSN-kort) *****) Utbildning bokas som privatlektion via Daniel, Wille eller Sophie.    
Bokningsregler: Den som bokat banan är betalningsansvarig och betalar HELA timmen. Betalning av bana sker 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    
För Kontraktstid Företag – kontakta kansliet

    
SÄSONGSKORT (medlemmar) Senior Junior Familj* Veteran 65+
Spela hur mycket du vill – gäller din egen del av banan.  
KOMPLETT 1/5–31/8 (TENNIS alla underlag + padel) 1 200 kr 600 kr 2 400 kr 1 000 kr
UTE VÅR (Hardcourt, Padel) 1/1–30/4 500 kr 250 kr 1 000 kr 400 kr
UTE HÖST (Hardcourt, Padel & Grus) 1/9–31/12 500 kr 250 kr 1 000 kr 400 kr

Säsongskorten bokas och betalas i receptionen. Viktigt att bana bokas trots säsongskort, samt att betalningsansvarig ser till att spelare som EJ har säsongskort betalas  
för i receptionen före spel. *) Familj, skrivna på samma adress (plus ev student m. CSN-kort)

PRISER OCH BOKNINGSINFORMATION 2019

BOKNINGSSYSTEM: MATCHi
KTKs bokningssytem heter MATCHi
I MATCHi kan man enkelt boka och betala en eller flera banor direkt på nätet.
Både medlemmar och ännu ej medlemmar kan boka genom att registrera ett användarkonto på MATCHi.
Bokning och registrering sker via KTKs hemsida eller direkt på MATCHi.
Det går även bra att ladda ner MATCHi på App Store.

Det finns följande möjligheter till betalning:
1. Betala direkt med kort
Medlemmar erbjuds även:
2. Köp ett DIGITALT KLIPPKORT med 10 biljetter till rabatterat pris. När man bokar drar systemet en biljettper bokad timme. Betalt och klart!

Det går fortfarande bra att boka via receptionen, tfn 0768-867100

Innehavare av giltiga spelbiljetter (papper) kan använda dessa enl följande:
1. Boka timme via receptionen och betala med biljett
2. Omvandla "pappersbiljetter" till ett DIGITALT KLIPPKORT och boka sedan speltiderna på nätet. Pappersbiljetterna  
måste då först lämnas och omvandlas i receptionen.

Svar på vanliga frågor om MATCHi finns på KTKs hemsida, www karlskronatk.com
Har ni frågor övriga frågor går det alltid bra att kontakta oss på karlskronaracketservice@gmail.com.

ÖPPETTIDER JUL OCH NYÅR

Julafton kl. 9–12 

Juldagen kl. 10–18

Annandag jul kl. 9–16

Nyårsafton kl. 9–13

Nyårsdagen kl. 12–19

MEDLEMSAVGIFT 2019 

Junior  245 kr 

Senior  490 kr 

Familj   980 kr

Denna biljett berättigar till 1 timmes 
fritt spel på hela anläggningen

(padel, gräs, hardcourt, grus & inomhus)
på ABB Arena Karlskrona

Giltighet t.o.m. 2020-12-31

SPELBILJETT TENNIS/PADEL

Förhandsbokning sker på telefon 0455-128 02



   Ge dig själv eller någon du tycker om ett säsongskort i julklapp. Det gäller under hela 2019 på 
Karlskrona Tennisklubbs utomhusanläggning. Endast 2 000 kr för senior och 1 000 kr för junior!

Kortet berättigar till fritt spel på Padel- och Hardcourtbanorna under höst och vår samt på 
hela* anläggningen under sommaren (1/5-31/8).

Medlemskap krävs och kortet gäller din del av banhyran. Säsongskortet går att  
köpa fram till och med julafton via MATCHi.se eller i KTK:s reception på NKT Arena.

Varmt välkomna till Sveriges mest kompletta tennisanläggning!

*Grus, Gräs, Inne, Padel och Hardcourt

ÅRETS 
JULKLAPP
Spela fritt ute hela 2019 för 2 000 kr
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Varför inte 
ge bort en 
utbildning på 
bollmaskinen 
i julklapp? 
Kostnad: 500 kr, 
inkluderar tränare, 
bollar, rack, tips och råd. Presentkort 
för utbildningen kan köpas i 
receptionen.

Bollmaskin
Karlskrona Tennisklubb har en bollmaskin  
(Tennis Tutor Plus) som hyrs ut för spel inomhus.

UTBILDNING
Alla medlemmar har möjlighet att nyttja bollmaskinen, men först efter en utbildning med antingen Daniel (0768-867104),  
Wille (0768-867105) eller Sophie (0768-867103). Utbildningen genomförs som en privatlektion med tips, råd, träningsexempel  
och skötselanvisningar.

BOKNING
Efter utbildning kan bokning av bollmaskinen ske via Karlskrona Racketservice (receptionen alt. telefon 0455–128 02).
Priset är 120 kr per timme och inkluderar avsedda bollar. Banan bokas separat.  

FUNKTIONER
Bollmaskinen har tre grundfunktioner: hastighet, höjd över nät, tid mellan slag.

Utöver detta har även bollmaskinen några extra funktioner som höjer upplevelsen och användningsområdena avsevärt  
och som kan kombineras med grundfunktionerna:

1. Spin – Här kan du ställa in hur mycket överskruv (topspin) alt. underskruv (slice) du vill att bollmaskinen levererar.

2. Oscillation – Här kan du ställa in riktningen på bollarna som bollmaskinen levererar. 
Tre alternativ finns:
A. Varannan forehand, varannan backhand (centrerat i banan).
B. Varannan forehand, varannan backhand (”kant till kant”).
C. Blandat

3. Player mode – Här kan du låta bollmaskinen agera motståndare!
Tre olika ”speltyper” finns att välja mellan:
A. Nybörjare - Bollmaskinen varierar längden på slagen men inte placering i sidled.
B. Motionär - Bollmaskinen varierar längden och placeringen i sidled på slagen.
C. Professionell - Bollmaskinen varierar längden och placeringen i sidled men håller en konstant högre nivå.



Under hösten har andra upp- 
lagan av Karlskrona Padel 

Tour (KPT) spelats på vår utomhus- 
anläggning.

UNIKT UPPLÄGG
Padel spelas alltid tillsammans 
med en partner men i KPT tävlar 
man ändå individuellt.

Fyra deltagare placeras i en di-
vision och får en tilldelad speltid 
som man sedan fritt kan flytta om 
det behövs. Deltagarna spelar ett 
set per partner i sin division, så-
ledes tre set. Inför nästa omgång 
flyttas de två spelarna med flest  
antal vinster upp en division och de 
två spelarna med minst antal vin-
ster flyttas ned en division. En ny 
omgång spelas varje vecka under 
en sexveckorsperiod.

RANKING
Nytt för i år var introducerandet 
av ett rankingsystem som bygger 
på ett genomsnitt av placeringar-
na man fått varje vecka. Detta blev, 
för de inbitna poängjagarna, ett 
populärt inslag.

ÅRETS RESULTAT
I årets sex omgångar spelades 54 
matcher och det var många jäm-
na och dramatiska duster på våra 
fantastiska utomhusbanor. Flera 
gånger fick deltagarna gå till ”sär-
spel” för att kunna utse vilka som 
flyttats upp eller ned en division. 
Joel Svensson, endast 19 år gam-
mal, var den som placerade sig 
överst i division 1 i sista omgång-
en. Men det var Johan Pärmelöv 
som på rankingen hade bäst snitt 
genom hela KPT och således kun-

Karlskrona Padel Tour

de titulera sig som segrare 2018 – 
Stort grattis!

KPT 2019
Nästa år planeras KPT innehålla 
fyra serier med sex spelomgångar 
var. Två serier från april och fram-
åt och två serier från augusti och 
framåt. Man kan vara med på alla 
serier om man vill och kan, men 
det går även utmärkt att vara med 
på bara någon eller några av dem. 
KPT välkomnar alla kategorier  
padelspelare – gammal som ung, 
tjejer och killar – men vi rekom-

menderar nybörjare att först delta 
i klubbens nybörjarträning.

ERBJUDANDE
Ordinarie pris för en serie är 800 
kr alt. 500 kr (för deltagare med 
spelkort ute).

En serie inkluderar sex om-
gångar med 2 timmars spel/vecka 
med nya bollar.

Fram till 2018-12-31 erbjuder vi 
komplett (alla serier) deltagande i 
KPT 2019 för halva priset(!), d.v.s. 
1 600 kr alt. 1 000 kr. Erbjudandet 
säljs på klubbens MATCHi-sida. 

Johan Pärmelöv.

Joel Svensson.
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Ett 40-tal funktionärer – personal 
och ideella medlemmar – bidrog 

tillsammans till ännu ett mycket 
lyckat arrangemang. Stort tack och 
bra jobbat! Nedan följer rapport av 
klubbens deltagare i denna tävling.

10-ÅRSKLASSEN
Lina-Amelia Akhdim – är i början 
av sin tävlingskarriär och fick tre 
nyttiga och givande matcher. Det 
var roligt att se utvecklingen från 

HEAD 
CUP

23-25 november var det dags för oss att arrangera årets 
upplaga av HEAD Cup som är en nationell juniortävling.

match till match och Lina-Amelia 
avslutade med en väldigt jämn dust 
mot Katrin Rantzer (Kalmar TK).

Valeria Marinova – är flitigt 
tränande i vår hall och många 
medlemmar har nog sett denna 
glatt kämpande tjej träna hos oss. 
Valeria har utvecklat sina slag jät-
temycket och har redan bra tek-
nik och bra tryck i slagen. Tyvärr 
satte den kluriga serven käppar i 
hjulet för en tävlingsvinst denna 

gång men Valeria slutade ändå på 
2:a plats!

11-ÅRSKLASSEN
Liam Dahl – är en liten kille med 
stort tennishjärta. Liam har jätte-
fina grundslag och fin inställning 
och kunde i denna tävling preste-
ra tre bra matcher. Lite mer styrka 
och snabbhet kommer resultera i 
fler vinster framöver.

Alicia Thulin – är en tjej som är 
i början av sin tävlingskarriär och 
hade tufft motstånd i denna täv-
ling. Alicia kämpade dock på bra 
och hennes slagrepertoar bådar 

mycket gott inför framtiden.
Erdita Paloja – är en fokuserad 

och jätteduktig tjej. Med dundran-
de servar och taktiskt spel tappade 
hon inte ett enda game i gruppspel- 
et. I slutspelet satte nerverna henne 
på prov då servern strulade och 
försiktigheten gav motståndarna 
lägen att styra spelet. Men Erdita 
har ännu en egenskap av världs-
klass – kämpandet – som hon 
plockade fram och kunde slutligen 
titulera sig segrare i Flicksingel 11!

13-ÅRSKLASSEN
Denna klass är numera indelad i A 

Vanja Cado.

Erdita Paloja. Liam Dahl.

Elliot Silander.
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och B-klass för att bland annat  op-
timera möjligheterna till fler jäm-
na matcher. 
    I killarnas B-klass gjorde klub-
bens Martin Lindström och El-
liot Silander mycket bra ifrån sig 
och båda killarna vann sina pool- 
er. I slutspelet fortsatte de att  
kriga på bra men fick till slut se sig 
besegrade. Men båda slutade på 
3:e plats. 
   I tjejernas B-klass spelade Amanda 
Thulin som även hon vann sin pool 
efter bra spel. Lite mer topspin-
träning och kämparglöd kommer 
ta henne ännu ett steg längre men 

denna gång blev det ändå en 3:e 
plats.

I tjejernas A-klass spelade vår 
Hanna Eriksson som var jätte-
duktig då hennes ”akilleshäl” – 
serven – satt på plats. Tyvärr räck-
te det inte till slutspel denna gång. 

På killsidan visade Birk Arwe-
dahl rejält med kämpaglöd i pool-
spelet när han bland annat vände 
ett underläge med 0-1 i set till vinst 
i avgörande matchtiebreak med 
10-7. Birk tog sig hela vägen till fi-
nal och trots fortsatt bra kämpar-
glöd och många fina dueller fick 
han se sig besegrad i denna match 

men kan glädja sig åt en bra ge-
nomförd tävling och en 2:a plats!

14-ÅRSKLASSEN
Detta var en, ”på pappret”, tuff 
klass där våra tjejer Elise Brodén 
och Vanja Cado stod på var sin 
sida av lottningsträdet. Elise tog 
sig an motståndare efter motstån-
dare som hon manövrerade bort 
med sina kraftfulla grundslag och 
varierande serve. Vanja hade det 
lite tuffare och blev lätt passiv i 
duellerna vilket på den här höga 
nivån direkt nyttjas av motstån-
darna, vilket gjorde att Vanja fick 

maximera sin kämpaglöd för att 
ta sig vidare. Elise och Vanja stod 
slutligen som finaldeltagare och 
visade upp jättefin tennis. Elise 
tog kommandot inledningsvis och 
kunde med bra fotarbete komma 
rätt till många slag som hon avlos-
sade med full kraft. Vanja stretade 
dock emot väl och kämpade sig in 
i matchen mer och mer och kunde 
till slut rycka ifrån och ta hem se-
gern. Grattis Elise till 2:a plats och 
grattis Vanja till 1:a plats i denna 
tävling!

Wille

Valeria Marinova. AmandaThulin.

Elise Brodén.

Hanna Eriksson.

Vanja Cado.

Lina-Amelia Akhdim. 
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Under HEAD Cup, passade jag 
på att intervjua några av de 

fantastiska funktionärer som hjäl-
per oss i klubben. Syftet är både att 
lyfta fram dessa ideella krafter men 
även att inspirera andra att våga ta 
steget till att hjälpa till eller till att 
testa någon ny aktivitet som klubben 
erbjuder. Jag hoppas att det ska bli 
tydligt att man varken behöver en 
speciell ålder eller viss nivå av ten-
niskunskap för att komma in i det so-
ciala nätverk som klubben erbjuder.

Trevlig läsning!

HEJ ÅSA BRODÉN!
 Berätta, hur länge har du varit 

i KTK och hur länge har du spelat 
tennis?

– Jag började så smått komma 
in i klubben 2002 genom min man, 
men började inte spela själv förrän 
2006 – då började jag och en 
kompis spela med våra tonårsbarn.

Hur ser familjens involvering 
ut med tennisklubben? Spelar alla 
familjemedlemmar hos er tennis?

– Man kan säga att vi är gifta 
med tennisklubben! Daniel, min 
man, är chefstränare i klubben 

och vår dotter Elise, 14 år, tillhör 
klubbens tävlingsjuniorer. Mina 
äldre barn spelade tennis regel-
bundet förr, men inte längre,  
däremot är sonen helt biten på  
padel nu!

Vilka roller har du fått testa på 
som funktionär hos KTK? Vad har 
varit roligast?

– Jag har suttit i sekretariat, 
varit domare, chaufför, sopat 
banor, anordnat olika event och 
tennisresor samt är lagledare för 
klubbens Damer 40+ lag. 

Åsa har hållit i bland annat 
”Alla hjärtans dag mixed”, ”Grus & 
Gräs” där närliggande klubbars da-
mer bjuds in och spelar med KTK:s 
damer på både grus och gräs och 
sen äter gemensamt efteråt, ”Da-
mernas Mellandubbel” som spelas 
i mellandagarna samt varit invol-
verad i planeringen kring resor till 
Tuzla, Bosnien, och Gdansk, Polen, 
där ett gäng damer har åkt tillsam-
mans – umgåtts, spelat tennis och 
ätit gott.

Har du något speciellt 
funktionärsminne som du vill dela 
med dig av?

– Allt är roligt, men eventen 
är ju lite speciella, som ”Grus 
& Gräs” t.ex. – när man kan få 
någon att åka från Ödåkra en 
lördageftermiddag för att spela 
tennis med oss, då förstår man 
att det man gör uppskattas. Det 
blir givetvis mycket förarbete och 
slit inför ett event, men när första 
bollen sen väl är slagen så är det 
bara kul! Människor tycker det är 
roligt när man gör saker och då 
blir det värt arbetet. 

Finns det något som du tycker 
är speciellt bra med KTK som 
klubb?

– Vill man engagera sig så får 
man! Berlinutbytet är också ett 
riktigt trevligt event som är unikt 
för KTK. Man får spela tennis 
och ha kul samtidigt som det är 
väldigt socialt, jag rekommenderar 
verkligen alla att vara med. 
Fredagsdubblarna är också 
trevliga. Alla borde testa allt minst 
en gång, för att se vad klubben 
har att erbjuda. Det är både högt 
och lågt spelmässigt. Men man 
kan inte vara rädd för att förlora – 
huvudsyftet är att det ska vara kul.

HEJ STAFFAN ZIMMERMAN!
Berätta, hur länge har du varit 

med i KTK och hur kom du hit?
– Jag är född i Älvdalen, norr 

om Mora, men flyttade ner till 
Lund för att studera. Där träffade 
jag min nuvarande fru Agneta 
1968, som har växt upp i KTK. 
Första sommaren som vi var i 
Karlskrona, -69, blev jag medlem, 
så jag och klubben har 50-års 
jubileum nästa år!

Hur stor del av ditt och 
familjens liv har handlat om 
tennis?

– Jag började spela när jag 
var 11 år och har nu spelat i 65 
år. När jag började så hade vi 
tillgång till en cementbana som 
vi skottade i april månad och lät 
vårsolen sköta resten. Sen spelade 
vi där hela sommaren. På vintern 
blev det pingis och badminton 
istället då det inte fanns tillgång 
till inomhushall. Jag har tävlat 
hela livet och detsamma gäller 
för Agneta – vi spelar fortfarande 
båda två, även om jag spelar mer 
regelbundet genom abonnemang i 
hallen. Båda våra söner har spelat 

Livet som funktionär

Från vänster Ulrik och Kirsti Lindström samt Haidi och Jonas Thulin.
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tennis, en spelar fortfarande.
Det är ju rätt unikt att 

både du och din fru Agneta är 
hedersmedlemmar i KTK, hur har 
ni förtjänat det?

– Agneta var kassör i KTK i 
14 år och jag själv var ordföran-
de mellan 1991–1999. Sen var jag 
med mycket och drog i Berlinut-
bytena under dessa år, Agneta var 
faktiskt med på ett av de allra första 
utbytena. Efter mitt ordförande- 
skap har jag fortsatt att engagera 
mig – jag har varit lagledare för di-
verse serielag, jobbat som match- 
ledare och i sekretariatet under olika 
tävlingar som klubben arrangerar.

Vad tycker du är speciellt med 
KTK? Har du något speciellt 
minne du vill dela med dig av?

– Sammanhållningen. På min 
tid var årsmötesfesterna väldigt 

trevliga – då hade vi årsmötet 
kl. 17 och sen började festen kl. 
18 med dans och god mat. Det 
lockade närmare 60 personer och 
vi brukade hålla till på Svarta 
Börsen hos Kjelle.* 

*Kjell Fridlund, en av våra an-
dra fantastiska funktionärer som 
under många år drev krogen Svarta 
Börsen i Karlskrona, red. anm.

HEJ ALEXANDER ”FOPPA” 
FORSBERG!

Berätta, var kommer du ifrån 
och hur hamnade du i Karlskrona 
Tennisklubb?

– Jag kommer ifrån Göteborg 
och började spela i Mölndals TK 
när jag var 5 år, 2014 började jag 
plugga till Civilingenjör inom 
spel och programmering på 
Blekinge Tekniska Högskola. 

Då rekommenderade mig min 
tennistränare Fidde, som tidigare 
varit anställd i KTK men nu alltså 
är i Mölndal, mig att ta kontakt 
med Daniel Brodén här i KTK och 
på den vägen är det.

Vilka olika roller har du fått 
testa på inom klubben? Vad har 
varit roligast?

– Jag har varit matchledare och 
sopat och vattnat banor. Sen hjäl-
per jag till en del som timtränare i 
klubben, vilket är väldigt kul.

Det roligaste har nog varit 
Futuren*, då jag har hjälpt till att 
sopa banor. Då får man sitta och 
njuta av fantastiskt fin tennis, 
trevligt sällskap och oftast fint 
väder. Sen får man snabbt in och 
göra sitt jobb och sen fortsätta 
njuta.

*Karlskrona Futures är en 

Alexander ”Foppa” Forsberg.Staffan Zimmerman, hedersmedlem.

internationell tävling klubben 
arrangerar i maj varje år

Har du något speciellt minne 
du vill dela med dig av?

– Varje dag. Gemenskapen 
varje dag är fantastisk, det är inte 
många klubbar som har det så. 
Alla hejar på alla och samlas kring 
tennisen. Då är allt roligt.

Finns det något du tycker är 
speciellt bra med KTK?

– Som jag sa, gemenskapen! 
Sen har klubben en fantastiskt fin 
anläggning.

HEJ ANDERS ERIKSSON! 
Berätta, vad gör du bakom 

objektivet och hur hamnade du i 
Karlskrona Tennisklubb?

– Jag flyttade till Karlskrona 
1996 medan min fru Camilla har 
bott här hela livet. Att vi hamna-

Grus & Grästurneringen 2017.

Åsa Brodén, sittandes på knä till höger, tillsammans med damerna i Tuzla.
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Alicia och Amanda Thulin med sitt fredsavtal.

Fotograf Anders Eriksson bakom sitt objektiv.

de i tennisklubben var en slump, 
då vår son Pontus var på ett pro-
va-på-tillfälle hos KTK och fast-
nade för tennisen för åtta år se-
dan. Därefter ville hans lillasyster 
Hanna också börja. När barnen 
började spela så började jag ock-
så, för att kunna sparra med dom. 
Idag är barnen 15 och 13 år och 
jag är en för dålig sparringpartner 
– jag har inte en suck! Istället så 
hoppade jag in i Tennisskolan un-
der ett år. Camilla har aldrig spelat 
men Wille* har inte gett upp tan-
ken på att värva henne in i Tennis-
skolan ännu.

*Johan Wilhelmsson, KTKs 
assisterande chefstränare

Men hur hamnade du bakom 
objektivet då?

– Jag har alltid haft intresse för 
foto och genom jobbet på Erics-
son gick jag med i en fotoklubb 
1986 och köpte då också min för-
sta systemkamera. För knappt tio 
år sedan startade jag mitt hobby- 
företag och i cirka sju år har jag 
ideellt hjälpt KTK med att ta bilder 
på spelare och olika delar av verk-
samheten, främst för medlemstid-
ningens ”Fördels” räkning.

Vilka olika roller har du testat 
på inom KTK och vad har varit 
roligast?

– Förutom fotograferingen så 
har jag även varit matchledare, 
suttit i sekretariat och i 
domarstolen. Att döma är helt 
klart värst! Man blir så nervös. 
Givetvis är fotograferingen 
roligast, framförallt Future 
tävlingen. Spelare är på så pass hög 
nivå och har fin teknik så det är lätt 
att ta bra bilder på dom. 

Det hade jag inte en tanke på 
– att det kan vara lättare eller 
svårare att ta bra bilder beroende 
på spelaren!?

– Jovisst, ta Gustav Wogén till 
exempel, han är en spelare i klub-
ben som har riktigt fin teknik – 
det blir alltid bra bilder på honom. 
Sen gäller det att välja slag också – 
forehand är knepigt, vi ser oftast 
väldigt lustiga och sammanbitna 
ut när vi slår en forehand, armen 
är krokig osv. Det slag jag tycker 
är roligast att ta bilder på är back-
handslice! Det är stilfullt och vi ser 
lite mer avslappnade ut.

Toppen, då vet alla som vill 
vara med på bild i Fördel att de 
ska träna upp sin backhandslice! 
Finns det något speciellt du vill 
lyfta fram kring KTK som klubb?

– Det är en väldigt trevlig klubb 
med fin anläggning. Vi har väldigt 
bra tränare också.

HEJ HAIDI THULIN OCH  
KIRSTI LINDSTRÖM! 

Två underbara kvinnor som 
hjälper till i cafeterian under 
helgens turnering, dessutom ställer 
era män upp som matchledare 
också. Berätta, hur involverade är 
era familjer med tennisklubben?

Haidi: –Vi kom in i klubben för 
5-6 år sedan. Det är min man Jonas 
och våra döttrar Amanda (12 år) 
och Alicia (11 år) som spelare, jag 
har för dåligt bollsinne för att ens 
testa. Jonas spelade mycket som 
liten och hade då ett temperament 
som McEnroe, men han har lugnat 
ner sig lite nu. Tjejerna älskar 
tennisen och tävlar nu i helgen.

Kirsti: – Vi har varit med sen 
cirka 2011, Ulrik, min man, spela-
de när han var liten och själv bör-
jade jag genom en sommarkurs 
– vilket jag verkligen kan rekom-
mendera! Jag började sen i Tennis-
skolan och gillar det verkligen. Det 
blir en slags egen vuxen tid, och 
när man är anmäld och det är be-
talt så ser man till att det blir av. 
Numera spelar jag till och med två 
gånger per vecka och jag har pre-
cis övertalat Ulrik att anmäla sig så 
denna höst är hans första i Tennis-
skolan. Vår yngsta son Viktor (9 
år) spelade när han var mindre, vår 
mellanson Martin (12 år) är med i 
tävlingsgruppen och vår äldsta son 
Ingvild (14 år) har tennis som sin 
andrasport, vilket han trivs väldigt 
bra med och det är skönt att det 
är tillåtet att fortsätta utvecklas i  
Tennisskolan utan krav på att tävla 
eller vilja bli bäst.

Haidi: –Amanda och Martin 
spelar mycket tillsammans på trä-
ningarna och Amanda har inga 
problem med att gå hit själv. Bar-
nen känner sig trygga här.

Vilka roller har ni fått testa 
på som funktionärer och vad har 
varit roligast?

Haidi:  – Det är min man som 
har gjort det mesta men jag ställer 
upp på allt utom tennisbiten. 
Cafeterian idag är perfekt, det kan 

jag hjälpa till med. Utomhus är 
helt klart härligast, speciellt när 
det är soligt och hela familjen är 
på plats. Man möter många andra 
glada människor runt omkring 
som hälsar och är trevliga. Att se 
juniorerna peppa, titta och heja 
på varandra under tävlingarna är 
väldigt fint.

Kirsti: – Förutom cafeterian 
har jag sopat banor och varit 
sekretariatet. Sekretariatet gick 
bra men det är läskigt med 
mikrofonen så den lämnar jag över 
till någon annan. Att sopa banorna 
under Futuren är väldigt glassigt, 
framförallt när det är soligt och 
fint väder!

Har ni något speciellt minne ni 
vill dela med er av?

Haidi: – Lägerverksamheten 
har varit helt fantastiskt, flickorna 
var med på båda sommarkurser-
na i sommar. På Sommarkurs 1 rå-
kade tjejerna på något sätt hamna 
själva med Veronica – man riktigt 

såg hur tjejerna utvecklades under 
den veckan. Men Veronica fick gräla 
lite på dem i början för att de inte 
höll sams, så då skrev tjejerna fri-
villigt ett fredsavtal sinsemellan, 
där de lovade Veronica att inte 
skvätta vatten utan tillåtelse, inte 
skälla på varandra, inte vara otrev-
liga mot varandra och inte skylla på 
varandra. Istället lovade de att alltid 
peppa och lyssna på varandra. 

Det är också härligt att vi alltid 
får hjälp och uppbackning på allt 
vi hittar på – barnkalas i tennis-
hallen och som nu när Jonas fyllde 
50 – då anordnade tjejerna själva 
en turnering för sin pappa och 
de fick väldigt mycket hjälp med  
planeringen av bl. a. Veronica. 

Finns det något ni tycker är 
speciellt bra med KTK som klubb?

Haidi: – De individuella samta-
len barnen får efter sina tävlings-
matcher av Wille är väldigt upp-
skattade av tjejerna!
Sophie
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AVSLUT PÅ TENNISÅRET 2018    

15th Gentlemen Doubles 
Woodie Challenge 

NKT ARENA KARLSKRONA, FREDAG  28 DECEMBER
VÄLKOMNA! TÄVLINGEN STARTAR CA. KL 10.00, FINALEN SPELAS CA KL 17.30.

JUBILEUMSUPPLAGA

En uppskattad och rolig turnering 
mitt i julmaten. Torsdagen den 27 
december kl 13, klara senast klock-
an 17. Anmälan görs via MATCHi 
eller via sms till 0768-867103 senast 
den 22/12. Anmälningsavgift: 150 
kr, tilltugg ingår.

Varmt välkomna!

MISSA INTE DAMERNAS MELLANDUBBEL DEN 27/12!



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.
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Klasser: Damsingel, Herrsingel, Junior 
A, Junior B, Junior C (spelas med maxi-
boll), Generationsdubbel, Damdubbel 
och Herrdubbel, Juniordubbel
Pris: 100 kr singel senior, 75 kr singel 
junior och per person i dubblarna, 50 
kr per person i juniordubbeln.
Rekommendation: En singel och en 
dubbel per person, vid anmälan i fler 
dubbelklasser måste man räkna med 
tight spelschema.

Anmälan via MATCHi eller sms 
(0768-867103) senast 31/12 2018.

Denna gången har ni fått hela året 
på er att träna! KM 2018 spelas under 
vecka 2 2019; Matcherna kommer att 
spelas efter kl 16 på vardagarna och 
sen full fart på helgen. 
   Klasserna är tänkt enligt följande: 
Seniorer och äldre tävlingsjuniorer 
spelar i dam- och herrsinglarna. De lite 
yngre tävlingsjuniorerna spelar i Junior 
A, de som har tävlat lite grann spelar 
i Junior B och de som aldrig har tävlat 
innan (förutom eventuellt Mini Maxi 
Tour och Tennisskoletävlingen) spelar 
i Junior C, pojkar och flickor spelar till-
sammans i juniorklasserna. 
   Upplägg sker efter antal deltagare. 
Inga domare, men Junior C klassen har 
matchledare tillgänglig på läktaren.  
   Prisutdelning sker på Årsfesten 9/2.

Må bäste spelare vinna och må alla 
ha jäkligt kul på vägen dit!

Klubbmästerskap 2018

Tilda Loudd, Klubbmästare 2016. Foto: Anders Ericsson, amefoto.se.

7–13 januari
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* Med reservation för eventuella datumändringar på klubbarrangemang. Håll utkik för mer information om knatteserier, lördagsextaser, motionsdubblar, 
cardioträning och ovanstående arrangemang  på www.karlskronatk.com.

DATUM ARRANGEMANG FÖR VEM?

AKTIVITETSKALENDER VÅR 2019

7–13 januari Klubbmästerskap För alla klubbmedlemmar.

11 januari Tennisskolan startar För alla deltagare i Tennisskolan.

25 januari Fredagsdubbel Social dubbeltävling för alla klubbmedlemmar som spelar med hård boll.

1–3 februari JEM-kval FS16 Internationell tävling mellan 8 länder – välkomna att titta och heja!

9 februari Årsmöte/Årsfest För alla klubbmedlemmar.

10 februari Mini Maxi Tour För alla deltagare i Tennisskolans mini eller maxigrupper.

Runt 14 februari Alla Hjärtans Dag Mixed Social dubbeltävling för alla klubbmedlemmar som spelar med hård boll.

1–3 mars Karlskronavakan Wilson Cup Nationell dygnet-runt tävling för både juniorer och seniorer.

15 mars Fredagsdubbel Social dubbeltävling för alla klubbmedlemmar som spelar med hård boll.

24 mars Mini Maxi Tour För alla deltagare i Tennisskolans mini eller maxigrupper.

1 maj Invigningsdubbeln Social dubbel för klubbens alla medlemmar för att inviga utesäsongen.

6–12 maj Karlskrona Futures – Transition Tour Internationell tävling för herrar.

26 maj Mini Maxi Tour För alla deltagare i Tennisskolans mini eller maxigrupper.



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

Inne i vår fina tennishall står några 
ledord från Riksidrottsförbundet. Det 
står bl.a att “föräldrar hejar på alla” 
och att “barnidrott ska bygga på lek 
och glädje”. 
   När vi söndagen den 18 november 
hade vår, för terminen, sista MiniMaxi 
Tour så slog det mig att detta arran- 
gemang verkligen speglar dessa ord. 
Ett 30-tal barn med föräldrar tränade 
regler, servar, tacka för matchen 
m.m under cirka två timmar. Många 
glada tillrop hördes och vi fick se fina 
slag och dueller. Engagerade föräld-
rar hjälpte till med bollplockning, 
dömande och hejande tillsammans 
med barnen. 
   Mini-delen hölls av tre juniorer, 
Elise Brodén, Erdita Paloja och Martin 
Lindström. Deras entusiasm smittade 

BARNIDROTT SKA BYGGA PÅ LEK OCH GLÄDJE

Vanja Cado, KTK, blev årets mottagare av stipendiet från Lasse Halls 
Minnesfond, som delades ut av Föreningen Gamla Saltö BK:are på  
föreningens årliga julbord. Föreningen önskar Vanja stort lycka till i  
sin framtida tennissatsning och räckte över vinstchecken på 12 000 kr.  
Stort grattis Vanja säger vi i KTK!

Elise Brodén gjorde en mycket 
fin turnering och gick till final 
när Wilson Tour slutspelet, tillika 
Regionsmästerskapet flickor 14, gick 
av stapeln i Ready Play-hallen i Växjö.

Wilson Tour består av flera deltäv-
lingar under sommaren, där de åtta 
Tennissyd-spelare som samlat flest 
poäng kvalificerat sig för slutspelet. 
Elise slutade tia, men fick hoppa in 
då det blev ett par återbud. 

Elise tog väl vara på chansen och 
gjorde en kanontävling. 

Efter tufft och stabilt spel och en 
härlig kämpaglöd vann hon alla tre 
matcherna i sin pool. I finalen blev 

DAGS FÖR ÅRSMÖTE & ÅRSFEST
lördagen 9 februari

Kl 17.00 Årsmöte och 18.00 Årsfest. Välkomna!.

av sig på alla barn - härligt att se! 
Tack för att ni är där och delar med er 
av er kunskap och sprider glädje. Jag 
vill också rikta ett stort tack till alla 
er föräldrar som verkligen följer RF:s 
ledord med att vi hejar på alla barn.  
   Årets sista MMT avslutades med 
medaljutdelning och frukt. Eftersom 
det snart är jul så smaskade vi också 
på skumtomtar :). Nu tar MMT lite 
paus men vi återkommer nästa ter-
min. Håll utkik efter datum på KTK:s 
FB-sida samt på våra anslagstavlor 
och aktivitetslistan på annan plats 
i detta nummer av Fördel. Varmt 
välkomna!

God Jul och Gott Nytt År önskar 
Ungdomskommittéen genom 

Jennie Villnersson Månsson 

ELISE BRODÉN TVÅA I RM WILSON TOUR

Herrarnas A-lag vann division 3 Syd 
och är därmed klara för division 2 
nästa höst.

Laget gick obesegrat genom 
hela serien och tappade endast en 
poäng, då det blev oavgjort mot 
Växjö i sista matchen. Det har varit 

det dock stopp mot Ella Virdarson, 
Helsingborg.
Daniel Brodén

HERRARNA SERIESEGRARE I SIN DIVISION
ett härligt gäng, som verkligen bjudit 
på ”team spirit”.

Laget har bestått av Simon 
Birgerson, Albin Ekenros, Din 
Radetinac, Viktor Andersson, Anton 
Andersson och Emil Quist.
Daniel Brodén

Deltagare i MiniMaxi Touren. Foto: Jennie Vilnersson Månsson.

VANJA CADO ÅRETS STIPENDIAT LASSE HALLS MINNESFOND



CHEFSTRÄNAREN INFORMERAR

Anmäl er till Tennisskolan
Snart jul o mycket har 
hänt under terminen.

Tennisskolan har varit i full gång 
med många svettiga träningar.

Vi har även haft flera prova-på-
tillfällen och många skolor som 
testat tennis i hallen.

På höstlovet var ett antal junior- 
er iväg på utbyte med vår sam- 
arbetsklubb Jönköpings TK.

Utbytet bestod av flera givande 
tennispass, med singel, dubbel 
och flera olika träningsmodeller. 
Vi hade även andra aktiviteter, så-
som bowling och padel. Vi bodde 
tillsammans med ungdomarna 
från Jönköping på RC Hotell som 
ligger sammanbyggt med hallen 
och vi hade en härlig vistelse till-
sammans.

HEAD CUP
På hemmaplan har vi haft junior-
tävlingen HEAD Cup, som finns 
att läsa om på annan plats här i 
tidningen. Det har även spelats tre 
omgångar av Mini Maxi Tour för 
de yngre juniorerna och här kan 
vi glädjas åt ett klart ökat deltagar-
antal. Håll utkik på hemsidan och 
informationsmail om datum för 
vårens tävlingar. Eller titta på akti-
vitetskalendern på sidan 16.

TENNISSKOLAN
Sista träningsdag för Tennisskolan 
i höst är fredag 21 december. 

De som mot förmodan inte 
vill vara med under vårterminen 
behöver maila en avanmälan till  
tennisskolan@karlskronatk.com.

Hör man inte av sig via denna 
mail är man automatiskt anmäld 
till vårterminen.

Vårterminen startar från fredag 
11 januari.

Samma träningstider gäller i 
regel, så det är bara att dyka upp på 
sin vanliga tid.

De som eventuellt får ändrad 
träningstid kommer vi att kontakta.

Nya anmälningar till tennis-
skolan är välkomna och vi siktar 
på att starta fler nybörjargrupper 

så snart som möjligt under vår- 
terminen. För att anmäla sig till 
tennisskolan:
1. Gå in på www.karlskronatk.com
2. Klicka på Tennisskolan – Om 
Tennisskolan
3. Klicka på Anmälan Tennis- 
skolan
4. Klicka på länken till MATCHi
5. Klicka på Kurser Tennisskolan 
– Ansök
6. Fyll i formuläret

Om ni inte lyckas anmäla via 

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. Foto: Anders Ericsson, amefoto.se.

ovanstående går det bra att maila 
en anmälan till tennisskolan@
karlskronatk.com, dit ni även kan 
vända er om ni har frågor.

God Tennisjul
Daniel Brodén

Deltagare i MiniMaxi Touren. Foto: Jennie Vilnersson Månsson.



NKT
1852

Hem 1
Skanska
Swecarb

Café 1344
Intersport
Body Shop
Blekinge IF
Arvsfonden 
Klockgrillen
Leijon Event
Trafik & Fritid
Skylt & Dekor
Stars’n Stripes

Fastighetsbyrån
Winds Enterprises

Nävragöl Elektriska
Dynamic Consulting 

Altefur Development
Racketdoktorn/ Babolat

Sandvikens Fritidstomter
Ica Supermarket Cityhallen
Advokaten Kristian Larsson

FHC Brothers 
Vitargo 
Eye Do
Succé

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.

GYNNA KTK:S SPONSORER

SPONSORER:

Karlskrona Tennisklubb vill tacka alla våra sponsorer  
och samarbetspartners för ett framgångsrikt 2018 

och samtidigt önska er ett Gott Nytt 2019!

HUVUDSPONSORER:

SEB, BLT, 
Amer Sport/Wilson,

Garnborns Åkeri & Maskin,
Printfabriken, Stena Line,

Scandic, Roxtec 

KHK
KPMG
Cramo 
Doflex

Amefoto 
City Gross
Lunnatorp

Beijer Bygg
Affärsverken
Nitro Consult
Asfaltbolaget
Holmgrens Bil
Cevian Capital
Tretorn/Adidas

Restaurang Eken
Länsförsäkringar
Onepartnergroup

Storköksprodukter 
Bergåsa Ljud & Ljus
Karlskrona kommun 

Carlskrona Golfklubb 
Leijonhielm & Partner

Berras Hockeyverkstad
Karlskrona Lampfabrik 

Sveriges Tennisveteraner
Lilo Media 
GSL/HEAD

Lawnit
Sortab


