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Ordförande sammanfattar tennisåret 2019, klubbens 96:e år
Styrelsen har under året sammanträtt 11 gånger.
2019 års resultat visar på 31 256 kronor.
Klubben har ett stabilt antal medlemmar, som för närvarande är 856st. Tennisskolan har
430 deltagare, vilket är en liten ökning från förra året.
Styrelsen har jobbat vidare med verksamhetsplanen som togs fram föregående år:
Medlemsundersökning
Styrelsen har påbörjat en medlemsundersökning genom att tillfråga ett urval av personer
med hjälp av ett framtaget frågeformulär. En sammanställning kommer tas fram under
våren med punkter att jobba vidare med. Utifrån detta har vi sen en plan för att
identifiera våra framgångsnycklar och förbättringsåtgärder. Målet är att få behålla våra
medlemmar, att de är nöjda med vårt utbud och bemötande, men även att attrahera fler
medlemmar.

Vision/Syfte
Hur ska klubben se ut 2025? Vi kommer fortsätta jobba med detta i styrelsen under året
som kommer utefter resultatet som framkommer i medlemsundersökningen.
Ny grafisk profil
En ny grafisk profil tagits fram. Denna ska finnas med på alla dokument, annonser och
anslag.
Hemsidan
Den 1a september 2018 lanserades klubbens nya hemsida. Efter ett och ett halvt år kan vi
blicka tillbaka på 114 publicerade nyheter. Karlskrona TKs hemsida speglar väl klubbens
bredd och omfång. I den taktiska planen som styrelsen arbetat är kommunikation med
medlemmar och andra intressenter en viktig del där klubbens hemsida numera är ett
starkt verktyg. Var vi än befinner oss, i soffan, på jobbet eller på bussen kan alla tennis
och padel intresserade ta del av det breda utbud som Karlskrona TK erbjuder via
www.karlskronatk.com
Utbildning i bemötande inspirerat från Värdskapet
Catharina Ericsson har genomfört en utbildning i bemötande för alla anställda.
Anledningen är att alla, besökare och anställda, ska känna sig välkomna i hallen och på
träningarna, men att vi även kan öka försäljningen i shop och cafeteria.
Samarbeten
Ett fortsatt samarbete med skolorna i kommunen är en av våra framgångsnycklar där vi
även gör en god gärning för de barn som annars inte har möjlighet att få prova på tennis.
Vi har även ett fortsatt gott samarbete med andra föreningar och företag.
Berlinutbytet
För 52:e året i rad arrangerades Berlinutbytet, där vi i år bjöd in våra vänner från T.C. GrünWeiss Nicolassee till Karlskrona. Det blev som vanligt tre härliga dagar tillsammans, där
olika kulturer, flera olika generationer, på väldigt olika spelnivåer umgicks både på och
utanför tennisbanan.
Säljstrategier
Under ledning av Guillermo Otero har vi tagit fram kalkyler för att mäta försäljning och
vinstmarginaler på ett enklare sätt. Även Stig Pettersson är ett bra bollplank till Sophie
med input kring shopen.

Nytt klubbhus
Klubbhuset har renoverats, fått ett större och mer fungerande kök, nya fräscha toaletter
och en större altan. Vi tittar även på möjligheten att utveckla menyn och få
serveringstillstånd där målet är att få en bättre mötesplats för våra medlemmar och
besökare. Vi vill ge ett extra tack till Guillermo Otero som har lagt ner mycket tid och
engagemang i bygget.
IT-system
Vi har beslutat att använda Google Drive, för att lagra och dela dokument på ett enkelt
och säkert sätt.
Matchi som nu är klar, används flitigt och har frigjort tid för personalen i receptionen. Det
har även visat sig vara ett smidigt sätt att skicka ut information till medlemmar och elever
i tennisskolan.
Tävlingar
Klubben har under året arrangerat många tävlingar, för både barn, juniorer, vuxna och
seniorer. Detta är en viktig del i klubbens verksamhet och tack vare all personal och
ideella krafter kan vi hålla en hög standard.
2019 har varit mitt första år som ordförande och det har varit ett väldig roligt och lärorikt
år. Jag hade inte klarat av det utan en aktiv styrelse som besitter en bred kompetens
samt en erfaren klubbchef och chefstränare. Vi har också fyra nya ledamöter i år, vilket är
riktigt kul.
Slutligen vill jag tacka styrelsen, all personal och alla ideella som bidragit till ännu ett
framgångsrikt och lyckat år för Karlskrona Tennisklubb.
Jenni Aronsson
Ordförande

Ekonomi
Det ekonomiska resultatet för 2019 blev ett plus på ca 31 256 kkr mot budgeterat 69 kkr
efter att vi kostnadsfört hela renovering av klubbstugan på årets resultat.
Vi fick in fler spelavgifter, vi sålde fler säsongskort och spelbiljetter, våra tävlingar gav
återigen bra vinst, vi ökade antalet deltagare i tennisskolan och vi har även lyckats få ner
ett antal kostnader.
Tack vare vårt bokningssystem MATCHi, kassasystem BoxNet och redovisningssystem
Fortnox har vi nu bättre kontroll på bokningarna, försäljningen och ekonomin.
Avslutningsvis vill jag tacka styrelsen och all personal som bidragit till det goda
ekonomiska resultatet för 2019. Jag hoppas att vi även 2020 ska fortsätta uppvisa en
positiv anda och ett bra resultat.
Guillermo Otero
Kassör

Ungdomskommittén
Ungdomskommittén har under 2019 bestått av:
Jennie Villnersson Månsson, ordförande
Erika Otero
Fredrik von Essen
David Larsson
Aktiviteter under 2019 har varit:
Mini/Maxi tour
Mini/Maxi tour har under året arrangerats sex gånger. Tre gånger under vårterminen och
tre gånger under höstterminen. Deltagarantalet har varit mycket bra och många av
Tennisskolans yngre spelare har varit med. Föräldrarna har fått en fin inblick i hur
tennisreglerna ser ut och har varit väldigt aktiva. Stämningen har varit god och lekfull,
precis som det ska vara. Vi vill rikta ett stort tack till alla er föräldrar som verkligen följer
RF:s (Riksidrottsförbundet) ledord med att vi hejar på alla barn och att vårt fokus är att
barnidrott ska bygga på lek och glädje.

Under våren kommer vi att arrangera tre tillfällen med Mini/Maxi tour med start i
februari. Håll utkik efter datum på hemsidan, FB-sidan samt i hallen. Varmt välkomna!
Jennie Vilnersson Månsson
Ledamot

Ungdomsrådet
Ungdomsrådet har under 2019 bestått av:
Emil Quist
Elise Brodén
Erdita Palojala
Martin Lindström
Vanja Cado
Clara Faxhag
Aktiviteter under 2019
Halloween kväll på tennisklubben:
Under halloween arrangerade Veronica tillsammans med Emil en kväll där ungdomarna
fick hjälpa varandra att laga mat i klubbstugan. Under kvällen höll Emil också ett
musikquiz där tjejerna möte killarna där killarna till slut vann efter en utslagsfråga. Syftet
med den här kvällen var att ungdomarna skulle få en bättre sammanhållning och även
förbättra samarbetsförmågan. Alla var väldigt nöjda och tyckte det här var ett kul
koncept.
Emil Quist
Ledamot

Tennisskolan
Tennisskolan har under året haft totalt ca 430 deltagare, där ca 40% varit vuxna och 60%
barn och ungdom.
Vi har haft flera prova på-tillfällen och ett stort antal skolbesök, där vi fått värdefull
ekonomisk stöttning av Karlskrona Kommun, samt hjälp med organiserandet av
koordinator Niklas Månsson. Under sommaren har vi haft vårt populära Rosenholmsläger
samt ytterligare två veckors intensivkurser. Vi har drivit Tennisgymnasiet NIU tillsammans

med Karlskrona Kommunala Gymnasieskolor, samt Idrottsprofiler med Galären,
Rosenholmskolan och Aspero. Med NIU har vi bl. a. genomfört JSM i Falun och
Sommartouren i Åhus som gemensamma tävlingar, samt utbyte med Göteborgs NIU.
I övrigt har vi avverkat ett stort antal aktiviteter för våra deltagare, bland annat:
Tennisskoleavslutningar, klubbtävlingar, trivselkvällar, klubbutbyten, samt gemensamma
tävlingar. Dessutom har vi haft matchbevakning med individuella samtal under våra tre
nationella hemmatävlingar.
Vidare har ungdomskommittén anordnat MiniMaxi Tour-tävlingar för de yngre spelarna i
klubben.
Tennisskolans personal har under året varit Daniel Brodén, Johan Wilhelmsson, Veronica
Vidarsson, Fredrik Swahn och Alexander Forsberg (feb-juli). Dessutom har ett stort antal
timtränare varit aktiva varje vecka.
Ett stort tack till alla deltagare och engagerade tränare som bidragit till ett lyckat
tennisår.
Daniel Brodén
Chefstränare

Seriespel
Klubben har under året deltagit med följande lag i Svenska Tennisserien:
Herrlaget kom på plats fyra av åtta lag i division 2. I laget har Dennis Merdan, Albin
Ekenros, Din Radetinac, Anton Andersson, Emil Quist, Henrik Hedlund och Birk Arwedahl
spelat.
Damlaget kom trea i division 2 inomhus. De som spelat är Tilda Loudd, Elise Brodén,
Sophie Lindvall, Ella Brånn och Hanna Eriksson. Även utomhus kom laget trea med Tilda
Loudd, Elise Brodén, Hanna Eriksson och Erdita Paloja som spelare.
Herrar 65:
I Herrar 65 kom KTK trea med spelarna Börje Ulwebäck, Bertil Johansson, Mats Thorell,
Bengt Åberg, Sture Lindbom och Göran Håkansson.

Herrar 70:
Herrar 70 kom fyra i uteserien. I laget spelade Mats Thorell, Staffan Zimmerman, Daniel
Jonasson, Tommy Carlsson och Bertil Johansson.
Inomhus kom laget trea i division 1 med samma spelare som utomhus.
I Tennissyds serier har klubben haft:
Damer 40+
Laget vann inomhusserien med Åsa Brodén, Ingela Nilsson, Lisa Palme och Anne Berglund
i laget.
Pojkar 14
KTK deltog med två lag i två olika serier ute. Elliot Silander, Ture Lindell och Liam Dahl
vann sin serie. Birk Arwedahl, Maximilian Carlbäck och Martin Lindström kom tvåa i sin.
Inomhus hade vi ett lag som kom trea. Laget bestod av Birk Arwedahl och Martin
Lindström.
Daniel Brodén
Chefstränare

Tävlingsverksamhet
Klubbmästerskap 2019
KM spelades under vecka 1, 2020 och följande spelare kan titulera sig klubbmästare 2019:
Dam: Vanja Cado
Herr: Emil Quist
Junior: Birk Arwedahl
DD: Charlotte Åkesson/Sophie Lindvall
HD: Patrik Karlsson/Niklas Lindvall
JD: Valeria Marinova/Vanja Cado
MD: Vanja Cado/Emil Quist
GD: Dragan Cado/Vanja Cado

Internationella tävlingar 2019
Winter Cups by HEAD – februari
För nionde året stod KTK som arrangör av ett Junior EM-kval, i år för flickor 16 år och
yngre. Åtta länder kom till Karlskrona för att göra upp om två platser i slutspelet. Det blev
Holland som vann en seedad plats till slutspelet i Frankrike och Polen kom tvåa och gick
därmed också vidare. Sverige hamnade på en femte plats efter att lite oturligt stött på
Holland i första rundan.
Sophie Lindvall var tävlingsledare och såg till att allt flöt på utanför banorna och Bernd
Priemer var Referee och ansvarig för vad som hände på banorna. Spelarna bodde på
Scandic och transporterades av underbara volontärer mellan centrala Karlskrona och
Arenan. Samtliga deltagare var mycket nöjda med turneringen och vistelsen i Karlskrona.
World Tennis Tour M15 Karlskrona – maj
Detta var nionde året i rad som KTK arrangerade Karlskrona Futures för herrar, men
första året under det nya namnet ”World Tennis Tour”. Tävlingen hade som vanligt en
prissumma på $15 000. Markus Eriksson (SWE) tog sin första turneringsseger i Karlskrona i
singeln och passade också på att försvara sin titel i dubbeln, i år i par med Filip Bergevi
(SWE).
Förutom en uppmärksammad ”bettingskandal” flöt tävlingen på mycket bra under
veckan under tävlingsledare Sophie Lindvall och P-A Lindeborgs vakande ögon.
Racketservice personal fick jobba hårt med strängning och matservering samt
banskötsel. Klubben fick mycket fin feedback efter turneringen, framförallt på
klubbstugans nya fräscha interiör.
Karlskrona International Senior Trophy Grade 1 – augusti
Det var nionde året i rad som klubben stod som arrangör av denna internationella
veterantävling för spelare 35 år och äldre. För första gången var tävlingen graderad som
en Grade 1-turnering av ITF och det resulterade i en rekordturnering med hela 138 spelare,
varav 34 internationella spelare och 33 damer, deltagarna representerade hela 16 olika
nationer. Deltagarna kunde delas upp och spela i 36 olika ålders- och tävlingsklasser och
tillsammans blev det 222 spelade matcher. Men roligast av allt var nog att det kom över
100 personer till den gemensamma kräftskivan under ”Players´Evening.”

P-A Lindeborg agerade återigen tävlingsledare och Bernd Priemer agerade Referee.
Spelarna bjöds som vanligt på fint väder. Hemmaspelaren Sofia Hallström tog hem hela
tre klasser: DS35, DD35 (i par med klubbkompisen Erika Otero), samt XD35 (i par med
tysken Nils Klemann). P-A tog hem två klasser – HS60 samt HD60 (i par med Mats
Eurenius). Återigen fick klubben många lovord för arrangemanget.
Nationella Tävlingar
Vi har under året anordnat tre nationella tävlingar. Jag tycker att vi anordnat dessa på ett
bra sätt och att arrangemangen tillhör de bättre i landet. En förutsättning för att vi lyckas
med detta är att både personal och ideella hjälps åt och jag vill rikta ett stort tack till alla
som hjälpt till. Nedan kort summering av varje tävling, samt klass segrare.
Karlskronavakan Wilson Cup
I år var det rekorddeltagare med hela 229 spelare som inom loppet av två dygn spelade
330 matcher. Med hjälp av Ronneby TK där vi fick spela flera matcher, samt BKC som
ställde sin hall till förfogande för övernattning, kunde vi genomföra tävlingen.
Segrare från KTK blev:
DS: Tilda Loudd
DD: Tilda Loudd och Elise Brodén
FS11: Valeria Marinova
FD12: Erdita Paloja/Valeria Marinova

SEB Karlskrona Open
Elitklasserna herrsingel och damsingel ingår i Svenska Sommartouren på grus, liksom
herrsingel på gräs, som är Sveriges enda elittävling på detta underlag.
14 och 16-årsklasserna ingår i Junior-SM Race vilket innebär deltävlingar där de bäst
placerade går till JSM-slutspel i Båstad.
Totalt deltog hela 300 spelare och mäktiga 417 matcher genomfördes.
Elitklasserna vanns av:
HS gräs: Robin Thoor, Växjö TS
HS grus: Eric Ahrén Moonga, KLTK
DS grus: Smilla Kjaergaard, SALK

KTK-vinster i tävlingen:
HS B: Georg Karavidas
HD: Gustav Wogén (i par med Valdemar Holm)
HS motion: Andreas Carlberg
DS motion: Monika Alriksson
HD motion: Andreas Carlberg/Tomas Andersson
DD: Vanja Cado (i par med Amina Kadic)
DD motion: Åsa Brodén/Anette Birgerson
FD14: Vanja Cado (i par med Amina Kadic)
HS55: Per-Anders Lindeborg
Head Cup
I år deltog 75 spelare och vi hade poolspel i alla klasser.
KTK-vinster:
P13B: Ture Lindell
P14A: Birk Arwedahl
P14B: Elliot Silander
Utöver detta har flera klubbtävlingar anordnas, såsom Fredagsdubblar, damdubblar,
herrdubblar, Juldubbel, tennisskoletävlingar, MiniMaxi Tour mm.
Externa tävlingar och mästerskap
Flera spelare har varit under året varit ute och tävlat flitigt. Det har blivit många
utvecklande matcher, turneringssegrar och andra framstående placeringar.
Nedan anges de som kommit på medaljplats (semifinal eller bättre) i
mästerskapstävlingar.
Junior-SM ute
FD 14
1. Vanja Cado (med Amina Kadic)
Veteran-SM inne
DD 35
1. Sophie Lindvall (med Kim Andersson)
Junior-SM inne
FD 14
3. Vanja Cado (med Emma Lindh)

Ungdoms-SM H21
3. Simon Birgerson
Veteran-SM ute
MD60
1. Per-Anders Lindeborg (med Anna-Carin Månsson)
Regionsmästerskapet Wilson Tour
FS14
2. Vanja Cado
Landskapsmästerskapet inne
PS18
2. Din Radetinac
FS 14
1. Vanja Cado
FD 14
2. Vanja Cado/Hanna Eriksson
PS 12C
2. Liam Dahl
FS12B
1. Valeria Marinova
FD12
1. Valeria Marinova (med Leilani Stephanov)
FD18
3. Elise Brodén (med Ella Strahl)
Landskapsmästerskapet ute
FS18
3. Elise Brodén
FS 14
1. Vanja Cado
FS12A
2. Valeria Marinova
PD14
1. Birk Arwedahl (med Rasmus Holmström)
FD18
3. Elise Brodén (med Ella Strahl)
Sophie Lindvall Klubbchef
Daniel Brodén Chefstränare

Damverksamhet
KTKs damer är väldigt aktiva och ordnade som vanligt flera aktiviteter under 2019.
Alla hjärtans dag mixed
Runt alla hjärtans dag i februari så blir det mixed där par spelar dubbel tillsammans några
timmar. Denna gång träffades vi en fredagskväll och alla tog med sig en tapasrätt, det var
alltifrån inköpta chips, paj, morotsstavar med dipp och hemmagjord godis. Denna kväll
kom det 34st deltagare, så några fick vara på läktarna och heja fram de andra och det
fanns då tillfälle att äta av alla läckerheter som alla hade bidragit med. Sedan fick man
vara beredd att spela när något par spelat klart.
Grus o gräs
I början på juni samlades 32st damer för att spela på klubbens grus- och gräsbanor. Det
kom damer även från andra klubbar, bl.a. Alvesta och Ready Play. Detta var fjärde året för
sammankomsten och det är ett mycket uppskattat evenemang för oss damer. Vi spelade i
3 timmar på två gräsbanor och sex grusbanor. Det var mycket skratt och en del dråpliga
slag. När 3 timmar gått sopade vi banor och duschade, en del åkte därefter till sina jobb,
glada att ändå kunnat vara med och spelat tennis. För de damer som inte behövde jobba
fanns det en italiensk planka uppdukad i klubbstugan och alla tog mat och satte sig i solen
på klubbstugans altan. Solen gick ner och dam efter dam droppade av.
Damer i Polen
En helg i september åkte åtta damer Polenfärjan för att spela på Sopots tennisklubb. Vi
åkte nattfärjan för att kunna spela för- och eftermiddag på lördag och söndag. Vi tog in på
hotell och hade en härlig helg med mycket spel och god mat. Det blev även en tävling Sopot Open - där vi damer som åkte över lottades ihop och sedan var tävlingen igång.
Sopot är ett fint ställe att åka till, man kan gå på stranden, shoppa eller äta en god måltid
på någon av deras restauranger. Det blev en härlig helg för oss damer som var med, med
mycket skratt.
Damer i Serbien
I april åkte åtta damer från KTK till Serbien, vi flög från Sturup till Niz. Vi övernattade på
tennisklubben som även hyrde ut rum. En intressant kontrast från Sverige var, att när vi
skulle äta på tennisklubben så la de upp maten direkt på tallrikarna. Då var det bara att
försöka äta upp portionen man blev tilldelad. En morgon när vi skulle äta frukost så hade
alla som vanligt en tallrik som var tilldelad var och en. På tallrikarna fanns 6 ägg, det fanns
alltså 6st ägg på varje tallrik, vi såg nog hungriga ut(!). Det blev även tid för en tur till stan,
alla gick på massage och vi spelade Niz Open; en tävling bland oss som hade åkt med på
resan. Vi åt mycket goda serbiska rätter och vi besökte även en vinodling där vi fick en
rundtur och smaka på deras vin. Som vanligt njöt alla av resan och hade kul.
Åsa Brodén Frivillig arrangör av damtennisaktiviteter i KTK

Padel
Karlskrona Tennisklubb ökade under 2019 sina erbjudanden inom Padel till följande:
Karlskrona Padel Tour (KPT)
Ett divisionsspel med unikt upplägg där de fyra deltagarna i varje division spelar ett set till
åtta game per partner. 2019 genomfördes fyra serier på sex veckor vardera. Över 50
deltagare spelade nästan 500 matcher på våra fantastiska utomhusbanor. Seriesegrare
blev: Serie 1 – Linus Strelert, Serie 2 – Linus Strelert, Serie 3 – Johan Pärmelöv, Serie 4 –
Joel Svensson.
Padelskola
Under våren arrangerades en fem veckors Padelskola med Sophie Lindvall som tränare.
De 24 platserna som erbjöds fylldes snabbt och kursen fick strålande betyg i den
efterföljande utvärderingen.
Americano
I samarbete med Intersport arrangerades vår första tävling i Americano-format.
Deltagarna spelade tuffa, jämna, lite kortare matcher (32 poäng) med varandra i strålande
solsken. Slutsegrare blev Linus Strelert.
Sommartoppen
Från maj till en bit in i juli erbjöd vi Sommartoppen som är en trevlig form av drop-in med
syftet att hitta nya spelpartners och racketvänner i en trevlig spelform. Spelpartners
lottades ihop inför varje ny match.
Prova-På
Vi har erbjudit skolor Prova På i diverse olika format.
Företagsevents
Vi har haft företag på plats både på egen hand och med färdigt upplägg från våra
tennistränare.
Banbokning
Givetvis erbjöd vi möjligheten att boka banor under hela året. Beläggningen har ökat. En
förändring som testades var att erbjuda bokning i 1,5-timmespass, istället för ordinarie 1timmespass på en av våra tre banor.
Johan Wilhelmsson
Ass. Chefstränare

Verksamhetsberättelsen upprättad 2020-01-19
Catharina Ericsson
Sekreterare KTK

