Nr 1 2020 Utgiven av Karlskrona Tennisklubb

Klubbmästarna
2019
Vanja och Emil hade en bra vecka när
klubbmästerskapet avgjordes sid 6–7

Karlskronavakan lockade
många spelare
sid 8–9
Omslagsfoto: Anders Eriksson, amefoto.se

KTK höll i
Junior EMkvalet
sid 16

Personalen
provade
bågskytte
sid 18
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STYRELSE
ORDFÖRANDE

Jenni Aronsson

073-394 53 71

VICE ORDFÖRANDE

Johan Säfström

076-855 18 00

SEKRETERARE

Catharina Ericsson

070-728 28 32

KASSÖR

Guillermo Otero

076-216 44 47

ÖVRIGA STYRELSELEDAMÖTER

Johan Åberg
Kirsti Lindström
Emil Quist
Jonas Thulin
Stig Pettersson

073- 331 31 05
070-973 33 56
070-968 61 20
073-520 20 40
070-520 50 34

VALBEREDNING

Kristian Larsson
Isabella Lindell
Anders Brammesjö

070-932 32 50
070-913 04 04
070-518 57 04

NKT ARENA ROSENHOLM
Tennishallen: receptionen

0455-128 02

KLUBBCHEF

Sophie Lindvall

0768-86 71 03

TRÄNARE

Daniel Brodén
Johan Wilhelmsson
Veronica Vidarsson
Fredrik Swahn

0768-86 71 04
0768-86 71 05
0708-29 88 13
072-350 51 65

0768-86 71 00

SERVICEPERSONAL

Mariusz Szajczyk, Robert Eriksson, Ferdane
Mazrek, Marlene Andreasson, Loredana
Militaru och Ove Blomberg.
KTK:S HEMSIDA

www.karlskronatk.com
KTK:S E-POSTADRESS

kansli@karlskronatk.com
BANKGIRO

SWISH

ORG.NR.

5660-6361 123- 520 57 29 835000-1460

FÖRDEL:

Karlskrona Tennisklubb
NKT Arena Karlskrona
Arenavägen 19
371 55 Karlskrona

ANSVARIG UTGIVARE:

Jenni Aronsson
TRYCK & PRODUKTION:

Tryckcentrum i Blekinge AB
Lilo Media, Lotta Ivarsson

REDAKTION:

ANNONSPRISER:

Sophie Lindvall
P-A Lindeborg
Johan Wilhelmsson
Daniel Brodén

Helsida: 2 000 kr/nr
Halvsida: 1 200 kr/nr
1/4-sida: 800 kr/nr
1/8-sida: 500 kr/nr
Helår ger 20% rabatt (4 nr)

Sophie Lindvall.

SÄKER OCH TRYGG MILJÖ

D

en 7 april invigde klubbens tävlingsspelare våra
underbara grusbanor och dagen efter öppnade
vi grindarna även för medlemmar och allmänheten.
Helt fantastiskt! Uteanläggningens rekordtidiga
öppning tillhör en av få positiva effekter av rådande
pandemi. Jag vill med detta passa på att ge en eloge
till klubbens vaktmästare Ove och även klubbens
kassör Guillermo, som tillsammans har sett till så
att grusbanorna kunnat öppna så pass tidigt. Det
var också otroligt glädjande och tacksamt att se alla
medlemmar som trots situationen i samhället tog
sig ut till anläggning för den årliga städdagen – det
blev en värdefull kick-start för utearbetet som definitivt bidrog till den tidiga öppningen. Städdagen
blev en effektiv och rolig dag tillsammans i fint
väder där klubbens tävlingsspelare Tilda bjöd på
lunch i form av en ljuvlig hemlagad lasagne. (Tilda
kommer förövrigt att hjälpa till som kock i klubbens nya ”Bistro” i klubbstugan, mer information
om detta när pandemin drar över och vi kan öppna
på allvar.) Bilder på några av städdagens hjältar ser
ni på sidan 18.
Tur i oturen denna vår var att vi hann genomföra
Junior – EM kvalet i februari och Karlskronavakan
Wilson Cup i mars innan coronaviruset passerade
innanför Sveriges gränser och större arrangemang
fick ställas in. Det blev som vanligt två väldigt lyck-

ade arrangemang som skänkte många positiva upplevelser och minnen till alla inblandade. Framförallt
”Vakan” kräver som bekant ett enormt stöd ifrån
klubbens medlemmar som ställer upp ideellt under
tidiga mornar, soliga dagar, sena kvällar och långa
nätter. Ett stort, stort tack till alla som gjorde dessa
två viktiga arrangemang möjliga att genomföra! Läs
mer om Karlskronavakan och J-EM kvalet på sidorna 8–9 samt sidan 16.
Nu håller vi tummar och tår för att vi alla ska
klara oss igenom både virus och ekonomi så smärtfritt som möjligt och förhoppningsvis kan vi genomföra större delen av sommarens aktiviteter som
planerat, om än med viss modifikation. Sommarens
aktivitetslista ser ni på sidan 10 och som vanligt
får ni mer information och ev. uppdateringar/förändringar via klubbens Facebooksida och hemsida
KarlskronaTK.com. Jag rekommenderar varmt att
prenumerera på Nyhetsbrevet – så missar ni aldrig en uppdatering (ni gör detta uppe till höger på
hemsidan). Stort tack för att ni väljer att vara delaktiga i Karlskrona Tennisklubb och för att ni, tillsammans med oss, hjälper till att skapa en säker och
trygg miljö för oss alla på Rosenholm.
Vi ses på banorna!
/Sophie Lindvall

ORDFÖRANDE HAR ORDET

EN MYCKET ANNORLUNDA VÅR

N

är ni läser detta har vi precis
öppnat upp några av våra utebanor och flyttat ut receptionen till
klubbstugan. Det blev några veckor
tidigare än vanligt, främst för att förhindra smittspridning av coronaviruset men även att vi har ett väder just
nu som tillåter spel ute. Banorna är
också väl preparerade, mycket tack
vara ett gäng tennisentusiaster som
hjälptes åt att städa vår utomhusanläggning i slutet av mars. Det var
mycket glädjande att se så många
hjälpas åt i det fina vädret. Som tack
för hjälpen bjöd klubben på en god
lunch, tillredd av vår nya kock Tilda
Loudd.
Gällande coronaviruset så ser vi
till att följa Svenska Tennisförbundets
rekommendation till Sveriges tennisklubbar. Det handlar om vårt ansvar
att motverka smittspridningen och
att vi ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd. I skrivande stund
innebär det att tills vidare skjuta upp
all tävlingsverksamhet som omfattar
spelare från mer än den egna klubben,
vikten av handhygien, undvika närkontakt mellan idrottsutövare och att
personer med sjukdomssymtom håller
sig hemma. De råder oss också till att

om möjligt hålla träningar utomhus,
vilket vi gör. Förbudet mot sammankomster med över 50 personer gäller
däremot inte träningsverksamhet i en
förening, för dess medlemmar. Folkhälsomyndigheten har betonat vikten av fortsatt fysisk aktivitet för att
främja hälsan vilket gläder oss.
Jag vill passa på att slå ett slag
för vår padelverksamhet. Padel är en
sport som blir mer och mer populär
och vi är stolta över att kunna erbjuda
tre fina utomhusbanor på vår anläggning. Den 7 maj startar vi igång Sommartoppen, med korta matcher där
nya lag lottas varje gång. Läs mer i
Willes padelinformation längre fram
i tidningen.
I styrelsen fortsätter vi jobba vidare med vårt visionsarbete och mycket annat. Mer om vårt löpande arbete
kan ni läsa på hemsidan under ”Styrelsen informerar”. Kan tillägga att
vi har en ny styrelsemedlem i form
av Johan Åberg som är hjärtligt välkommen.
Jag ser fram emot en vår och sommar som inte påverkas för mycket av
Coronaviruset. Se till att vara ute mycket och röra på er. Det ska jag göra.
/Jenni Aronsson

KTK:s ordförande Jenni Aronsson.

SKYLTARFOLDRARARBETSKLÄDERGRAVY
BILDEKORBROSCHYRERPROFILKLÄDER
MÄSSMATERIALTIDNINGARVISITKORTKUVERT
GIVEAWAYSPRESENTREKLAMROLLUPS
DEKALERBRODYRBANDEROLLERVEPOR

Din kompletta leverantör av printat och tryck media

PRISER OCH BOKNINGSINFORMATION

2020

BANHYRA (Pris per timme)
Tennis
Grästennis
Padel		
Vardagar och helger, alla tider
160 kr
240kr
240 kr
Förhandsbo
kning sker
			
på telefon 04
55-128 02
SPELBI
Pensionär +65 (vardag före 15.00) *
130 kr
200 kr
200 kr
L
J
E
T
T TENNIS/PA
Juniorer **			Halva priset vid bokning			Denna
bilje
DEL
Juniorer ***			 Gratis vid obokat			 fritt sp tt berättigar till 1
timmes
el på hela
anläggnin
Studenter ****			
Halva priset 			 (padel, gräs,
gen
hardco
Ej medlem i KTK
+ 50 kr
+ 50 kr
+ 50 kr
på ABB A urt, grus & inomhu
re
s)
n
a
Ej giltigK abiljett
rlskron
Bollmaskin (inkl. bollar, utbildning krävs) *****
+ 120 kr
XXXX
XXXX
a

				
Giltighet t.o
.m. 2020-1
2-31
*) 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 FÖRE spel.
				
				
MEDLEMSAVGIFT
ERBJUDANDE FÖR MEDLEMMAR NEDAN
TENNIS
PADEL		
Junior 245 kr
10 spelbiljetter (hela banan) Köp via MATCHi
1 300 kr
2 100 kr		
Kontraktstid vardag före 15.00 *
120 kr
180 kr		
Senior 490 kr
Kontraktstid kvällar o helger *
150 kr
200 kr
Familj 980 kr
* Minimum 10 veckor				
För Kontraktstid Företag – kontakta kansliet
SÄSONGSKORT (medlemmar)
Senior
Spela hur mycket du vill – gäller din EGEN del av banan.		

Junior

Familj*

Pensionär 65+

UTE VÅR (Hardcourt, Padel, grus när det öppnar) 1/1 - 30/4
UTE SOMMAR (Komplett - tennis och padel) 1/5-31/8
UTE HÖST (Hardcourt, Padel, grus tills stängt) 1/9 - 31/12

250 kr
700 kr
250 kr

1 000 kr
2 800 kr
1 000 kr

400 kr
1 200 kr
400 kr

500 kr
1 400 kr
500 kr

2020

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).

ÖPPETTIDER
Maj till och med augusti, måndag – fre kl 8-20, lördag kl 8–18, söndag kl 9–20 (padel öppet till kl 22 samtliga dagar)
Avvikande öppettider (övriga röda dagar öppet som vanligt)
Valborg
kl 8–17
1:a maj
kl 8–18
Midsommarafton
stängt
Midsommardagen
kl 11–16
OBS! Från 1 maj går det att boka bana 1 padel i 1,5 timmars block.

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 biljett per bokad timme. Betalt och klart!
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. Det går fortfarande bra att boka
via receptionen, tfn 0768-86 71 00. Har ni övriga frågor går det alltid bra att kontakta oss på racketservice@karlskronatk.com.
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FÖRDEL 1.2020

PADELINFORMATION

V

åren är här och vi har redan i
mars sett full aktivitet på våra
trre padelbanor – jättekul!
I vår och sommar kommer Karlskrona Tennisklubb att erbjuda följande:
SOMMARTOPPEN

Den 7:e maj drar vi igång med vår
populära ”drop-in”-padel Sommartoppen.
Det innebär en härlig kväll med
många korta matcher där nya lag
lottas inför varje match.
Man väljer själv om man vill delta

hela eller bara delar av passet, ingen
föranmälan behövs och rackethyra
och bollar ingår.

KPT – KARLSKRONA PADEL TOUR

Padel spelas alltid tillsammans med
en partner men i KPT tävlar man
ändå individuellt.
Detta unika divisionsspel har redan fyllt Serie 1 (vecka 16-21) med
tolv divisioner.
Man deltar individuellt och spelar
ett set tillsammans med vardera spelare i sin division, vilket innebär tre set

per ”match” (vecka). Den spelare med
bäst resultat flyttas upp en division
varvid spelaren med minst bra resultat
flyttas ned en division. En ny division
spelas varje vecka vilket innebär förflyttningar mellan divisioner kan gå
väldigt snabbt. Anmälan till KPT
Serie 2 finns på vår MATCHi-sida nu!
KPT spelas i fyra serier, hela
sommaren fram till hösten.
PADELSKOLA

Förra årets lyckade koncept – Padelskola för vuxna startar 5:e maj och
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pågår i fem veckor (19-23). Upplägget
är en timme tränarledd lektion följt av
30 minuter fritt spel. Åter igen erbjuder vi Padelskola för juniorer, denna
gång under vecka 26. Mer information finns på vår MATCHi-sida.
INFORMATION

Information om våra Padel-aktiviteter
finns på www.karlslronatk.com
Anmälan m.m. finns på vår
MATCHi-sida:
https://www.matchi.se/facilities/
ntkkarlskronaracketservice
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Vanja Cado och Emil Quist tog hem Dam- respektive Herrsingeln.

F

ör andra året i rad spelades
KTK:s klubbmästerskap under
vecka 2 på det nya året, vilket innebär
att 2019-års klubbmästare utsågs efter nyåret 2020 - detta ger alla medlemmar hela året på sig att träna, samt
lite extra träningstid under jullovet.
Klubbmästerskapet spelas då också
bara ca en månad innan Årsfesten, där
prisutdelningen sker, vilket har visat
sig vara väldigt lyckat. Så om du missade KM i år, så kan du sikta in dig
på vecka 2 2021 då nästa KM kommer att gå av stapeln.
Årets KM bjöd på många underhållande, roliga, välspelade och segdragna bataljer som slutade i både
tårar, gapskratt och blåsor. Totalt var
det åtta klasser och lite färre deltagare
än vad tävlingsledningen hade hoppats på – men energin på de som deltog var det inget fel på. I de två tyngsta klasserna segrade Vanja Cado och
Emil Quist – som blev årets klubbmästare i dam – respektive herrsingeln. Emil och Vanja passade även på
att ta hem Mixeddubbeln tillsammans

och i generationsdubbeln var det återigen Vanja som stod högst på pallen,
men denna gången med pappa Dragan, medans Emil fick nöja sig med
andraplatsen med pappa Pähr. Även
i Juniordubbeln tog Vanja hem titeln,
nu med Valeria Marinova vid sin sida.
Det blev med andra ord en lyckad
KM-vecka för både Vanja och Emil!
HÄRLIG KÄMPARGLÖD

Men givetvis fanns det andra som
också utmärkte sig under veckan. Det
är svårt att prata herrsingeln utan att
nämna Emils finalmotståndare Birk
Arwedahl som tog sig hela vägen från
poolspell till final efter fyra segermatcher på två dagar, varav de senare två
var segrar i avgörande matchtiebreak
efter riktigt jämna set och imponerande spel. Väl i finalen var Emil för
stark, och Birk förmodligen en aning
sliten, men trots stora segersiffror till
Emil bjöd Birk även här på en underhållande match och bra kämparinställning. Birk fick sedan revansch och
tog istället hem titeln i juniorsingeln

några dagar senare, då mot Valeria.
Damdubbeln bjöd på flera fina
matcher som sedan mynnade ut i en
final mellan Charlotte Åkesson/Sophie Lindvall och Vanja Cado/Ingela
Nilsson. Efter en spännande och välspelad final blev det tillslut systrarna
Charlotte och Sophie som tog hem
KM-titeln efter vinst i två set, men
en stor eloge går till Ingela, som på
pappret kan anses vara den svagaste
länken på plan, men som absolut inte
låtsades om det utan bjöd upp till
stentuff kamp.
Herrdubbeln bjöd som vanligt på
flera nykomponerade par - väldigt
kul! Det vinnande paret var trots det
ett som höll ihop sedan KM i fjol,
nämligen Patrik Karlsson och Niklas Lindvall. I fjol var de underdogs i
slutspelet och i år var de huvudfavoriter, ett favoritskap som de lyckades infria genom att vinna samtliga
matcher utan setförlust. På en mycket
imponerande andraplats var ett nytt
par i form av nyblivna styrelseledamoten Johan Åberg tillsammans
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Anders Alriksson kände sig stark på
banan under KM!
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med Petyo Marinov.
Generationsdubbeln brukar vara
den mest populära klassen i KM och
även i år bjöd den på många härliga
laguppställningar. Klassen spelades i
två pooler och då Elliott och Daniel
Silander vann första poolen men sedan fick lämna wo till fortsatt spel
så blev det Valeria/Petyo som gick
vidare till slutspelspoolen. Väl där
vann alltså Vanja/Dragan klassen
före Emil/Pähr, tätt följt av Anders
Alriksson/Charlotte Åkesson och
Valeria/Petyo. Majoriteten av samtliga matcher i GD gick till avgörande
matchtiebreak och bjöd på riktig dramatik och härliga känslor.
SAMMANFATTNING

Sammanfattningsvis var det ett riktigt lyckat Klubbmästerskap som fick
fram värdiga vinnare i samtliga klasser. Förhoppningen om nästa års KM
är dock ett uppsving i deltagarantal,
både bland motionärer och tävlingsspelare, så passa på att boka in vecka
2 2021 redan nu för 2020-års KM!
FÖRDEL 1.2020

KARLSKRONA TENNISKLUBB

Emil och Pär Quist var ett matchtiebreak från segern i Generationsdubbeln.

Syskonen Charlotte Åkesson och Sophie Lindvall lyckades spela hem Damdubbeln.

Vanja Cado och Valeria Marinova vann Juniordubbeln.

Patrik "Svetsarn" Karlsson och Niklas "Berra" Lindvall tog hem Herrdubbeln.
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Vanja Cado och Felicia Dervå tog hem segern i Damdubbeln. Foton: Anders Eriksson, amefoto.se.

KARLSKRONAVAKAN

Årets upplaga av dygnet
runt-tävlingen Karlskronavakan Wilson Cup lockade
närmare 200 deltagare till
Karlskrona Tennisklubbs
inomhusbanor.

D

eltagarna fördelades i 25 klasser
– allt från de yngsta i tioårsklasserna till seniorklasserna.
HERRSINGEL

Karlskronas Henrik Hedlund, Jonas
Thulin och Sebastian Leijonhielm
gjorde fina insatser och tog sig till
andra omgången. Det var dock Karlskronas Anton Andersson som tog sig
längst i denna tuffa klass. Anton fick
tyvärr se sig besegrad i kvartsfinalen.
DAMSINGEL

I denna klass var Karlshamnsfostrade
Annika Andersson (numera studerandes på Karlskronas tennisgymnasium)
på vippen att skrälla mot förstaseedade Felicia Dervå (Kalmar TK) i semifinalen. Avgörandet skedde i matchtiebreak där Annika tyvärr fick ge sig
till slut.

HERRDUBBEL

PS14B

Karlskronaparet Anton Andersson
och Sebastian Leijonhielm slutade
på tredje plats efter att ha förlorat en
tuff match mot förstaseedade paret
från Svedala TK.

Liam Dahl kämpade på bra mot
Höllvikens Filip Delbanco men
fick tyvärr se sig besegrad i den
första omgången.

DAMDUBBEL

Blott tolvåriga Valeria Marinova tog
sig an lite äldre motstånd och gjorde
det med bravur. Efter att i en jämn
och välspelad match i första omgången ha besegrat Ronnebys Nelli
Simander väntade förstaseedat motstånd i nästa match. Även här visade
Valeria stor kapacitet och efter att ha

Damdubbelfinalen bestod till 75%
Karlskronaspelare. Vanja Cado i par
med Kalmars Felicia Dervå stod som
slutsegrare över Elise Brodén och
Tilda Loudd efter en härlig kämpamatch.
POJKSINGEL 10

FS14A

tappat första set med 5-7 vände hon
och vann det andra med hela 6-1. I
det avgörande matchtiebreaket var
det väldigt jämnt men Valeria fick
tyvärr se sig besegrad med 10-8.
Amanda Thulin gjorde även hon
en bra match men fick se sig besegrad
i första omgången.
FS14B

Alicia Thulin imponerade stort i sin
första match men fick det tufft väl
framme i semifinal. Ida Nordbladh
från Lund kunde gå segrande ur den
bataljen.

Adam Otero kämpade på jättebra
men tog sig inte till slutspel denna
gång.
POJKSINGEL 12B

Gustav Otero spelade fin tennis och
kämpade på fint mot en duktig motståndare och fick se sig besegrad.
FLICKSINGEL 12B-C

Selma Perslöf inledde tävlingen med
att besegra sin motståndare i en stentuff match som fick avgöras i matchtiebreak. Selma fick det lite tuffare i
semifinalen där det tyvärr blev förlust
men en välförtjänt tredjeplats blev
det ändå.

Valeria Marinova.
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Pontus Eriksson.

Birk Arwedahl vann PS16.

Maximilian Carlbäck.
Elise Brodén och Tilda Loudd.

Liam Dahl.

Ella Brånn.
Annika Andersson.
PS16

Maximilian Carlbäck inledde med ett
strålande första set men blev lite försiktig i andra set samtidigt som hans
motståndare från Svedala spelade upp
sig. Matchen fick avgöras i matchtiebreak där Maximilian tyvärr fick se
sig besegrad.
Birk Arwedahl inledde tävlingen
lite krångligt och fick verkligen ta till
sin mentala styrka för att slutligen
manövrera ut sin motståndare med

Henrik Hedlund.

11-9 i avgörande matchtiebreak.
Väl efter denna inledande vinst
kom Birk verkligen igång och visade
upp stort spel både i kvartsfinal och
semifinal – bra rörelse, bra servar,
säkra grundslag varierat med tryck på
korta bollar och fina nätattacker.
I finalen mot Norrköpings Petter
Lindquist spelade Birk stabilt och fokuserat och tappade aldrig kontrollen
på matchen som han vann med 6-1,
6-3 och stod således som slutsegrare!

FS16

Eliza Cela kämpade, som alltid, på
otroligt bra och tog sig till kvartsfinal
där förstaseedade motståndaren blev
för tuff för dagen. Även Ebba Persson
kämpade på mycket bra men fick se
sig besegrad i första omgången. Elise
Brodén inledde tävlingen strålande
med två segrar och otaliga dundrade
”winners”. Tyvärr blev andraseedade
Felicia Karmteg (Smedslättens LTK)
för tuff i semifinalen.
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AKTIVITETSKALENDER* SOMMAR 2020
DATUM

ARRANGEMANG

FÖR VEM?

1 maj
Tennisens Dag
Öppet hus kl. 11-13 med prova-på tennis och padel,
		OBS! Uppskjuten – nytt datum kommer! rea i shop, kampanjer, demo dag Wilson
1 maj
Invigningsdubbel
		
		

Invigning av uteanläggningen genom en social dubbel
för alla medlemmar som spelar med hård boll. Spelas 		
klockan 13-16.

4 maj
Damdubbel Tour
		

Ett divisionsspel där man anmäler sig individuellt.
Spel i fem veckor.

5 maj
Padelkurs – vuxna
		

Padelkurs startar, träning varje tisdag fem veckor
framåt (16 år och äldre).

7 maj

Drop-in padelspel varje tisdag kl 18:00 – 20:30 fram till 13/8.

Sommartoppen

10 maj
MiniMaxi Tour
		

För alla deltagare i Tennisskolans mini, maxi eller
mellangrupper.

v. 22
Karlskrona Padel Tour – serie 2 startar
		

KPT är öppen för alla spelare, varje serie spelas i
sex spelomgångar.

29 maj
Fredagsdubbel – gräs
		

En social dubbel som för andra gången hålls på våra
gräsbanor. För alla medlemmar som spelar med hård boll.

31 maj
Tennisskolan slutar
		

Sista dagen för vårens Tennisskola, avslutningar för
juniorer och seniorer följer.

6 juni

Damdubbel motion på både grus och gräs, buffé och mingel.

Damer Grus och Gräs

14-19 juni
Rosenholmslägret
		
		
22-26 juni
Sommarkurs 1
		
22-26 juni

Padelkurs – juniorer

Vårt allra populäraste läger som alltid blir fulltecknat –
fulla dagar med tennis för juniorer; öppen för alla åldrar
och nivåer, medlemmar som icke-medlemmar.
För alla som är sugna på intensiv och rolig tennisträning 		
varje dag, vuxna och juniorer, rutinerade som nybörjare.
Kurs måndag-fredag på kvällstid för juniorer ca 10-15 år.

28-30 juni
Berlinutbyte
		
		
		

Det årliga utbytet med våra vänner i TC Grunweiss,
i år i Berlin - Alla medlemmar hjärtligt välkomna, gammal 		
som ung eller däremellan. Tennis, aktiviteter, mat, mingel,
mer information kommer.

v. 29
Karlskrona Padel Tour – serie 3 startar
		

KPT är öppen för alla spelare, varje serie spelas i sex		
spelomgångar.

18-24 juli
SEB Karlskrona Open – JSM Race
		
		
		

Klubbens stora sommartävling med tre tävlingar i en – 		
Sommartour på grus för damer och herrar, Sommartour på
gräs för herrar, samt nationell tävling på grus för juniorer
och seniorer – varav 14- och 16-års klasser ingår i JSM Race.

27 - 31 juli
Sommarkurs 2
		

För alla som är sugna på intensiv och rolig tennisträning 		
varje dag, vuxna och juniorer, rutinerade som nybörjare.

17-23 augusti
Karlskrona International Senior Trophy
		
		

Internationell veterantävling, Sveriges första grade 1
turnering som lockar spelare från hela världen. Från 35 år 		
och äldre – 10 års jubileum!

1 september
Inomhussäsongen börjar
		

Vi flyttar in verksamheten och Tennisskolan samt
kontraktstider drar igång.

* Med reservation för utvecklingen av COVID-19 och myndigheternas rekommendationer. Håll utkik för mer
och uppdaterad information på www.karlskronatk.com.
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Tennisens Dag
1 maj 2020

Öppet hus på utomhusanläggningen på Rosenholm.
Prova på tennis och padel, krocket och boule.
Rea och erbjudanden i shopen.
Godisregn och gratis fika.
Demodag med Wilson.
Mer info på www.KarlskronaTK.com.

Fredag 1 maj kl. 11–13

OBS!
Uppskjuten
– nytt datum
kommer!

KARLSKRONA TENNISKLUBB
inbjuder till

inbjuder till

SEB KARLSKRONA OPEN 2020

SEB KARLSKRONA OPEN 2020

18–26 JULI: JSM RACE 14 ÅR, 18–22 JULI
JSM RACE 16 ÅR, 22–26 JULI

SOMMARTOUR GRUS 18–22 JULI:

huvudtävling:

20–22 juli

prispengar:
anmälan:

övriga klasser & preliminära speldagar:
18–21 juli: PS10, FS10
19–22 juli: HD, DD, PD14, FD14
20–23 juli: PS11, FS11
20–24 juli: HS B* (*Rating 4-6)
21–23 juli: PD12, FD12
21–24 juli: PS13 A, B, C, FS13 A, B, C
22–25 juli: HS35, HS45, HS55
22–26 juli: DS B**, HSC*** (**Rating 4-6, ***Rating 5-7)
23–26 juli: PD16, FD16, HS motion, DS motion, HD motion, DD motion
För motionsklasserna behövs motionslicens (kostnadsfri) Rating 6–7.

DS Elit (2) 10 000 SEK, HS Elit (2) 10 000 SEK.
Anmälningstid utgår lördagen 11 juli. Sign-in fredagen 17 juli kl 09.00- 12.00
på telefon 0768-86 71 04. Anmälan görs via Tävling Online.

anmälningsavgift: 360 kr betalas före första match.
underlag:

Sju grusbanor med internationellt grus på NKT Arena Karlskrona.

bollar:
tävlingsledare:

RS

kontakt:

tavling@karlskronatk.com

logi:

Boka till specialpris i samband med tävlingen genom att ange kod ”KTK2020” på:

anmälan:
Anmälningstiden utgår måndagen 6 juli. Anmälan via Tävling Online.
anmälningsavgift: 320 kr för singel och 160 kr per person i dubbel.

Daniel Brodén

Betalning sker via Payex i samband med anmälan.

tävlingsregler: Dubblarna avgörs med matchtiebreak som avgörande set. PS10, PS11, FS10 och FS11

Scandic Karlskrona 1 150 kr/enkelrum, 1 250 kr/dubbelrum, 1 450 kr/trippelrum.
Boka på telefon 0455-37 20 00.
TA CHANSEN ATT ÄVEN SPELA SOMMARTOUREN PÅ GRÄS
Hos Nordens
största hotellkedja checkar
I ANSLUTNING TILL DENNA
TÄVLING.
du in med höga förväntningar och checkar ut med ny
energi. Vare sig du bor hos oss i jobbet eller på fritiden.

R

spelas som poolspel och avgörs med matchtiebreak som avgörande set.

LS

KRO

på scandichotels.se/karlskrona

B

B

KRO

A

Kvällstid bjuder serveringen på grillbuffe´och trevlig livemusik.
Välkommen du också till Scandic Karlskrona.
SKYLTARFOLDRARARBETSKLÄDERGRAVYR

LS

TE

kod ”KTK2020” på: Scandic Karlskrona 1 150 kr/enkelrum,
1 250 kr/dubbelrum, 1 450 kr/trippelrum.
Boka på telefon 0455-37 20 00.

R

N

A

KA

RS i 14-16-årsklasser. Wilson grön boll i 10 års-klasser, Wilson Tour Premium
i övriga klasser.

N

TE

ng av liv.

bollar:

tävlingsledare: Daniel Brodén
kontakt:
tavling@karlskronatk.com
logi:
Boka till specialpris i samband med tävlingen genom att ange

Scandic Karlskrona ligger mitt i Karlskrona city. Men också mitt i skärgården.
Den stora frukostbuffén står uppdukad, det finns
Ntrådlöst internet och
U
N sjuder vårLuteservering
möjligheter att träna i moderna gym. Under sommaren
av liv.
IS K
Dagtid äter, fikar och njuter våra gäster av solen och utsikten.

.

Sju grusbanor med internationellt grus på NKT Arena Karlskrona.
Vid stort deltagarantal kan vissa matcher spelas i Nättraby.

somna i skärgården. vakna i city.

city.

underlag:

B

18–19 juli

N

N

B

32 kvaltävling, 16 huvudtävling

kval:

KA

herrar & damer:

IS KL

U

SKYLTARFOLDRARARBETSKLÄDERGRAVYR
BILDEKORBROSCHYRERPROFILKLÄDER
MÄSSMATERIALTIDNINGARVISITKORTKUVERT
GIVEAWAYSPRESENTREKLAMROLLUPS
DEKALERBRODYRBANDEROLLERVEPOR

BILDEKORBROSCHYRERPROFILKLÄDER
MÄSSMATERIALTIDNINGARVISITKORTKUVERT
Scandic Karlskrona, Skeppsgossegatan 2, 371 36 Karlskrona 0455-37 20 00. Läs mer på scandichotels.se/karlskrona
GIVEAWAYSPRESENTREKLAMROLLUPS
DEKALERBRODYRBANDEROLLERVEPOR

Din kompletta leverantör av printat och tryck media

Din kompletta leverantör av printat och tryck media

KARLSKRONA TENNISKLUBB

inbjuder till

invites to

KARLSKRONA INTERNATIONAL
SENIOR TROPHY, GRADE 1
SEB KARLSKRONA OPEN 2020

17–23 August 2020

SOMMARTOUR GRÄS 22–24 JULI:

Karlskrona – Sweden

RS

antal spelare:

24 st

spelform:

SPRINT (bäst av tre matchtiebreak), 4 pooler med 6 spelare i varje,
de två bästa spelarna i varje pool går till slutspel.

CATEGORIES:

prel. tidsplan:

Poolspel onsdag eftermiddag och hela torsdag, slutspel fredag förmiddag.
Vid otjänlig väderlek kan matcher komma att spelas hardcourt ute eller inne.

prispengar:
anmälan:

10 000 SEK
Anmälningstiden utgår onsdagen 15 juli. Sign-in tisdagen 21 juli kl. 09.00-12.00
på telefon 0768-86 71 04. Anmälan görs via Tävling Online.

anmälningsavgift: 400 kr betalas före första match.
tävlingsledare:

Daniel Brodén

kontakt:
logi:

tavling@karlskronatk.com
Boka till specialpris i samband med tävlingen genom att ange kod ”KTK2020” på:
Scandic Karlskrona 1 150 kr/enkelrum, 1 250 kr/dubbelrum, 1 450 kr/trippelrum.
Boka på telefon 0455-37 20 00.
TA CHANSEN ATT ÄVEN SPELA SOMMARTOUREN PÅ GRUS
NordensTÄVLING.
största hotellkedja checkar
I ANSLUTNING TILLHos
DENNA
du in med höga förväntningar och checkar ut med ny
energi. Vare sig du bor hos oss i jobbet eller på fritiden.

KA

LS

KRO

N

city.

R

TE

Register on www.itftennis.com/ipin. More information on www.karlskronatk.com.
Entry deadline by August 11th (10.00 GMT).

ENTRY FEE:

80 EUR (800 SEK) including singles (+ consolation), doubles, mixed, and ITF/IPIN service fee.
If only doubles and /or mixed (no singles) 55 EUR (550 SEK).
Only paid entries will be accepted into the draw.

PAYMENT:

Send payment with name and category as reference to BG 5660-6361 (swedish players),
or IBAN: SE3450000000056811012714, BIC: ESSESESS (international players)

OFFICIAL BALL:

Wilson Premium Tour

PRIZE MONEY:

Up to SEK 85.000 depending on number of participants in each category, given to the
finalists in any age group as follows: • 4–7 players – totally SEK 1.000, • 8–15 players –
SEK 2.000 • 16–31 players – SEK 3.000 • 32 players or more – SEK 5.000

HOTEL:

Scandic Karlskrona, +46 455 372 000, located at city centre.
karlskrona@scandichotels.com
For special price, mention code “KTK2020” when booking.

ENQUIRIES:

Karlskrona Tennisklubb, +46 768 867 101, seniors@karlskronatk.com

OTHER:

Players evening - Thursday 20nd. KARLSKRONA GRÄSTENNIS

ACTIVITIES:

Golf, Fishing, Beach, Boat tours, Nature (Blekinge - Garden of Sweden).
Karlskrona - World Heritage (by Unesco) www.visitkarlskrona.se

KRO

A

Scandic Karlskrona, Skeppsgossegatan 2, 371 36 Karlskrona 0455-37 20 00. Läs mer på scandichotels.se/karlskrona

R

N

BILDEKORBROSCHYRERPROFILKLÄDER
Kvällstid bjuder serveringen på grillbuffe´och trevlig livemusik.
MÄSSMATERIALTIDNINGARVISITKORTKUVERT
Välkommen du också till Scandic Karlskrona.
GIVEAWAYSPRESENTREKLAMROLLUPS
DEKALERBRODYRBANDEROLLERVEPOR

LS

SKYLTARFOLDRARARBETSKLÄDERGRAVYR
BILDEKORBROSCHYRERPROFILKLÄDER
MÄSSMATERIALTIDNINGARVISITKORTKUVERT
GIVEAWAYSPRESENTREKLAMROLLUPS
DEKALERBRODYRBANDEROLLERVEPOR
TE

på scandichotels.se/karlskrona

Karlskrona Tennisklubb, www.karlskronatk.com

ENTRIES:

B

Scandic Karlskrona ligger mitt i Karlskrona city. Men också
Nmitt i skärgården.
Den stora frukostbuffén står uppdukad, det finns trådlöst internet
N och L U
SK
möjligheter att träna i moderna gym. Under sommaren sjuder vårI uteservering
av liv.
Dagtid äter, fikar och njuter våra gäster av solen och utsikten.
SKYLTARFOLDRARARBETSKLÄDERGRAVYR

ng av liv.

VENUE:

B

A

somna i skärgården. vakna i city.

.

Men: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85+
Women: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70+

B

bollar:

N

N

B

Gräs på NKT Arena Karlskrona.

HS elit

KA

klass:
underlag:

IS KL

AUG 2016

WINDS GROUP: Logo Usage Guidelines

U

GREY
PMS = 445 U
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HEX = 6A7172

Din kompletta leverantör av printat och tryck media
APPROVED COLOR USAGE FOR LOGO

Din kompletta leverantör av printat och tryck media
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TENNIS OCH PADEL I SOMMAR
PADELKURS FÖR VUXNA
Tisdagen den 5 maj börjar våra
padelkurser för vuxna*. Kurserna
innebär lektioner varje tisdagkväll
efter klockan 18 under 5 veckor
(vecka 19-23). Upplägget är 1 timme
tränarledd lektion, följt av 30 min
fritt spel.
Anmälan görs via MATCHi eller via
mail till padel@karlskronatk.com
senast 24 april (OBS begränsat antal
platser så först till kvarn gäller). Rack
finns att låna. Anmälningsavgiften
är 700 kr och betalas i MATCHi vid
anmälan.
*Rekommenderade åldrar 16 år
och äldre – deltagare 16–18 år betalar 450 kr i anmälningsavgift.

PADELKURS FÖR JUNIORER
Under vecka 26 kommer KTK att
arrangera en padelkurs för juniorer* – träning kommer att bedrivas
måndag till fredag på kvällstid där
upplägget innebär 60 minuter tränarledd lektion, följd av 30 min fritt
spel.
Anmälan görs via MATCHi eller
via mail till padel@karlskronatk.
com senast 12 juni. Rack finns att
låna. Anmälningsavgiften är 450 kr
och betalas i MATCHi vid anmälan.
Varmt välkomna till att lära er mer
om Sveriges snabbast växande racketsport!
*Rekommenderad ålder ca
10–15 år.

ROSENHOLMSLÄGRET (TENNIS)
Ett heldagsläger för alla juniorer
(från 7 år) – nybörjare som tävlingsspelare.
Lägret erbjuder 4-5 timmars tennisträning per dag med klubbens erfarna tränare, kringaktiviteter, mat och
mycket mer. Lägret kostar 1 350 kr
och anmälan görs via MATCHi.
Datum: 14–18 juni.

SOMMARKURS 1 OCH
SOMMARKURS 2 (TENNIS)
Våra Sommarkurser är ett fantastiskt
tillfälle för:
Nybörjare – att prova på tennis
och vår verksamhet.
Redan aktiva – en veckas intensivkurs.
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Sommarkurserna erbjuder träning måndag till fredag med dagligt
tema. För barn och ungdomar är träningen på dagtid (2 timmar) och för
vuxna är träningen på kvällstid (1,5
timmar). Kostnaden för juniorer är
525 kr och för vuxna 750 kr, anmälan
görs via MATCHi.
Datum: 22–26 juni och 27 juli–31
augusti
Mer information och anmälan
finns på www.karlskronatk.com.
Det går alltid bra att skicka frågor
till tennisskolan@karlskronatk.com
*Allt med reservation för ev. framtida ändrade myndighetsrekommendationer vad gäller Coronaviruset.
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ÅRSMÖTE
MED
FEST
L

ördagen den 1 februari var det
dags för årsmöte och årsfest i
Klubbstugan. Det var glest mellan
medlemmarna på årsmötet, som flöt

på bra och enligt tidsplanen. Jennie
Vilnersson Månsson avtackades efter
fyra år i styrelsen och som ny ledamot valdes Johan Åberg in. Efter ett

kort konstituerande möte för styrelsen kunde årsfesten dra igång – med
betydligt fler besökare i blandade åldrar.
Kvällen flöt på med god mat, härligt

sällskap, underhållande lekar och prisutdelning till våra nya Klubbmästare för
2019. Stort tack till alla som bidrog till
både ett lyckad årsmöte och årsfest!

Klubbmästarna Emil och Vanja framför KM priset.

Ordförande Jenni Aronsson och sekreterare Catharina Ericsson ledde
årsmötet med säker hand.

Dukat för fest.

Årsfesten var välbesökt och uppskattad.

Styrelsen i sin helhet:
Ordförande:
Jenni Aronsson
Vice Ordförande:
Johan Säfström
Kassör:
Guillermo Otero
Sekreterare:
Catharina Ericsson
Ledamöter:
Kirsti Lindström
Lillen Pettersson
Jonas Thulin
Emil Quist
Johan Åberg
Johan Åberg valdes in ny i styrelsen
efter att Jennie V Månsson avgick
efter fyra år. Jenni Aronsson blev
omvald som ordförande.
FÖRDEL 1.2020					w w w . k a r l s k r o n a t k . c o m 
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JUNIOR EM-KVAL
D

en 7-9 februari arrangerade vi
för tionde året Junior EM-kval
i Karlskrona. I år handlade det om
flickor 16 år och deltagande länder
hos oss var Belgien, Cypern, Holland,

Norge, Sverige, Tyskland, Ungern
och Ukraina. Sverige inledde starkt
och slog ut Ungern, varpå de fick ge
sig mot Holland efter förlust i en avgörande dubbel. I matchen om tred-

jeplatsen slog de Ukraina med 2-1 i
matcher. Tyskland och Holland gick
vidare till slutspelet i Frankrike där
Holland slutade på en andraplats
(efter Ryssland) och Tyskland ham-

nade på en tredjeplats.
I Sveriges lag spelade: Agnes
Mitteregger, June Björk och Ida
Johansson. Lagkapten var Marcus
Åkerström.

KTK:s elitdomare Fredrik Swahn
gjorde en stabil insats under JEMkvalet.
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Rågvägen 7 • 371 60 Lyckeby

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

Telefon: 0457-351 23 • Hemsida: www.carlskronagk.com
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NOTERAT

STÄDDAGENS
HJÄLTAR!

Hej! Har precis kommit hem igen
från Kansas City, USA. Jag skulle
egentligen ha stannat till i mitten på
Maj men på grund av corona-krisen
så stängde NCAA (college-idrottsförbundet) ner all idrott och dessutom
avbröt skolan alla ”live-lektioner”.
Då tog jag beslutet att åka hem
igen vilket kändes lite tråkigt med
tanke på att vi var mitt i säsongen.
Vår tävlingssäsong hade egentligen
precis kommit igång på allvar, vi
hade spelat 7 matcher såhär långt.
Som lag har vi haft lite blandade
resultat men för mig personligen har
det gått bra på dom matcherna vi
hann spela. Jag avslutade säsongen
med ett facit på 5-1 i matcher. Just
nu är det lite ovisst hur det blir
framöver men jag hoppas att jag ska
kunna återvända till hösten och att
coronaviruset har lagt sig.

/ Simon Birgersson

PERSONALEN BYTER SPORT

SANDIG NYHET PÅ
UTEANLÄGGNINGEN

Ove och Robban i personalen har
snickrat ihop en sandlåda till alla
yngre besökare. Varmt välkomna
att leka av er här!

Under sportlovet passade personalen på att utforska en helt annan
sport tillsammans, nämligen bågskytte. Det blev blandat resultat
med felträffar, fullträffar, blåmärken, frustration och skrattsalvor.
Alla utvecklades i en positiv riktning
under lektionen och den avgörande
lagtävlingen blev oerhört jämn och
spännande. Ett uppskattat och välbehövligt avbrott under en intensiv
och lite rörig vinter och vår.
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CHEFSTRÄNAREN INFORMERAR

TIDIG UTOMHUSSÄSONG
Det förtretliga coronaviruset har ställt till det för
oss alla.

T

ennisskolan har dock kunnat
hålla på mer eller mindre som
vanligt och närvaron har varit relativt
bra, situationen till trots. Spelare och
ledare har haft respekt för direktiv
och rekommendationer, dvs inte kommit till träningar vid symptom, samt
försökt undvika nära kontakt osv.
Vi uppmanar alla att fortsätta ta
sitt ansvar och följa Folkhälsomyndighetens direktiv så länge det är aktuellt.
UTOMHUSFLYTT

Med tanke på Corona försöker vi successivt flytta ut så mycket träning som
möjligt till grus och hardcourt så fort
vi kan. Detta är möjligt pga en mild
vinter, samt ett mycket fint jobb med
utebanorna av framförallt Ove, som
har haft stor hjälp av Guillermo som
helt ideellt lagt åtskilliga timmar, vilket verkligen är hedersvärt. Även kul
att se så många medlemmar komma
och hjälpa till under städdagen.
SOMMAREN

Under sommaren hoppas vi kunna
genomföra våra vanliga aktiviteter.
Söndag vecka 24 – Torsdag vecka
25 har vi Rosenholmslägret som är
ett heldagsläger för barn och ung-

Daniel Brodén chefstränare Karlskrona TK. Foto: Anders Eriksson, amefoto.se

INFORMATION ELLER FRÅGOR,
KONTAKTA TRÄNARNA:
domar. Mer info och anmälan via
hemsidan och MATCHi.
Vecka 26 och vecka 31 har vi
sommarkurser måndag – fredag. Barn
tränar dagtid och vuxna kvällstid.
Mer info och anmälan, se hemsidan
och MATCHi.
Ordinarie Tennisskolan håller på
maj ut.
Vi vill att alla deltagare mailar en

nyanmälan till hösten.
Vi tar också kontinuerligt emot
nyanmälningar till Tennisskolan, informatoin på hemsidan och anmälan
via MATCHi.
Har ni frågor, behöver hjälp med
anmälningar eller annat ät ni välkomna att kontakta oss, se rutan här intill.

/Daniel Brodén

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

e/karlskrona

