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HÄRLIG MEN MÄRKLIG SOMMAR
Då har en härlig men märklig sommar lidit mot 

sitt slut. Aldrig har det väl florerat så många 
bilder från naturen och skärgården på sociala me-
dier som i sommar(?). Hemester har blivit det nya 
inneordet och att fler har varit på hemmaplan har vi 
verkligen märkt av på Karlskrona Tennisklubb. Både 
tennis- och padelbanorna har varit välbesökta under 
sommaren, likväl som vår nyöppnade Racketbistro. 
Vårt sommarläger och våra kurser inom både pa-
del och tennis har varit välbesökta och uppskattade. 
Det har varit en ynnest att ha en så stor och rymlig 
anläggning så att vi trots pandemin har kunnat ta 
emot medlemmar och besökare under både läger, 
tävling och motionsspel.

Vi är också tacksamma att vi inte har drabbats så 
hårt ekonomiskt under dessa tider som många andra 
branscher och det är med glädje och stolthet som 
vi nu under sensommaren plockar in två nya krafter 
inom personalstyrkan. Delavar ”Delle” Vahdanjo är 
en entusiastisk padelspelare, fotbollsdomare/trä-
nare och har jobbat med några av våra ungdomare 
tidigare inom skolans värld som lärarvikarie. Delle 
blev ny Anläggningsansvarig på KTK från och med 
första september – varmt välkommen! Den 21 sep-
tember kommer också klubbens första Serviceansva-
rige någonsin – Ilkka Toivanen, att vara på plats och 
ta hand om, samt utveckla, servicedelen i form av 
reception, cafeteria och Bistro – det blir ett härligt 
lyft för klubben! Läs lite mer om våra nya kollegor 
på sidan 5.

Samtidigt som två nya krafter kommer in så går 
dessvärre en hem. Robert ”Robban” Melkersson har 
varit en tillgång till klubben under de senaste 9 åren. 
Robban har bidragit både bakom receptionsdis-
ken, bakom cafeteriadisken (där han bland annat är 
skapare av vår populära kycklingquesadilla), bakom 
strängningsmaskinen (där han håller personalrekor-
det på 12 min för ett tennisracket) samt som vakt-
mästare på vår stora, fina anläggning där han hela 
tiden kommit med förslag på förbättringar och med 
smarta lösningar. Robban har också visat sig vara en 

stor talang inom varierande områden som gokart, 
bowling, bågskytte och chiliodling. Robban kommer 
definitivt att vara saknad av många av oss i klubben, 
samtidigt önskar vi honom stort lycka till med sina 
framtida planer!

Snart är det också dags för mig att gå hem – om 
än temporärt. Från och med 1 oktober kommer jag 
att vara på mammaledighet för resten av 2020 och 
2021. Jag kommer att sakna klubben med medlem-
mar och kollegor och med all sannolikhet så ses vi 
på tennisbanorna igen redan innan nästa sommar. 
Njut nu av det härliga höstvädret – ute på anlägg-
ningen eller inne i hallen – var ni än trivs bäst!
   /Sophie Lindvall

Sophie Lindvall.
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ORDFÖRANDE HAR ORDET

DELTAGARREKORD I TENNISSKOLAN
När jag sitter och skriver det här 

är det mitten av september. 
Försöker dra mig till minnes av som-
maren som nu känns ganska avlägsen. 
Det jag tar med mig är en sommar 
med mycket träning (juli hade ju per-
fekt väder för det) och en augusti- 
månad med massor av sol och bad 
(ja, jag tar fortfarande morgondopp). 
Under min semester passade jag på 
att utforska Blekinge lite mer och kan 
bara konstatera vilket vackert län vi 
bor i. 

Det gläder mig att så många vill 
börja spela tennis. Vi har haft ett stort 
tryck på Tennisskolan i höst och kur-
serna är fulltecknade. Även sommar-
kurserna har slagit rekord i deltagar-
antal både för tennis och padel. För er 
som inte fått plats i höstens Tennis- 
skola, glöm inte att det finns möjlig-
het att boka privatlektioner med våra 
duktiga tränare.

Det händer en hel del i organisa-
tionen nu. Under hösten välkomnar 
vi två nya medarbetare, där Delle är 
Anläggningsansvarig och håller just 
nu på att förbereda grusbanorna för 
vintern. Sen har vi Ilkka som blir vår 

nya Serviceansvarig. Han ska utveckla 
serviceverksamheten med Bistro, shop 
och reception. Robban har valt att gå 
vidare till nya utmaningar efter nio 
år i klubben och jag vill passa på att 
tacka honom för den här tiden och 
önskar lycka till framöver. 

Sophie kommer inom kort gå hem 
på föräldraledighet och när ni läser 
detta hoppas jag att vi har en vikarie-
rande Klubbchef  på plats. Vi önskar 
Sophie och familjen en härlig tid där 
de får njuta av tre busiga barn. 

Jag hoppas många av er har  
provat på att äta och dricka gott  
under de sommarkvällar vi haft  
Bistron öppen där Tilda Loudd stått 
för mat och service. Detta har visat 
sig vara ett lyckat koncept, som vi 
kommer utveckla ännu mer.

De tävlingar vi haft i sommar har 
trots pandemiläget visat på ett bra 
deltagarantal där vi fått mycket posi-
tiv feedback från besökare och delta-
gare. Vi är mycket stolta över vår fina 
anläggning och alla som varit delak-
tiga att genomföra tävlingarna.

Styrelsen fortsätter arbetet med att 
sätta en strategi framåt. Mer informa-

KTK:s ordförande Jenni Aronsson.

Din kompletta leverantör av printat och tryck media 
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tion kommer längre fram. 
Jag vill även skicka ett grattis till 

klubbens mångfaldige SM-mästa-
re P-A Lindeborg som vann en ten-
nismatch mot Hugh Grant i Båstad 

i somras. Efter tävlingen bjöd han in 
Hugh till Karlskrona och visst skulle 
det vara spännande att se dem spela på 
KTK nästa sommar? 
/Jenni Aronsson
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Öppettider receptionen: Måndag – torsdag kl 8–21, fredag kl 8–19, lördag kl 8–17, söndag kl 9–20 

ÖPPETTIDER

BANHYRA  (Pris per timme) Tennis Grästennis Padel  
Vardagar och helger, alla tider 160 kr 240kr 240 kr 
   
Pensionär +65 (vardag före 15.00) * 130 kr 200 kr 200 kr 
Juniorer **   Halva priset vid bokning   
Juniorer ***  Gratis vid obokat för Junior, medlemmar   
Studenter ****   Halva priset    
Ej medlem i KTK                                                            + 50 kr     + 50 kr + 50 kr 
Bollmaskin (inkl. bollar, utbildning krävs) *****             + 120 kr     XXXX 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 FÖRE spel.  
    

    
ERBJUDANDE FÖR MEDLEMMAR NEDAN TENNIS PADEL  
10 spelbiljetter (hela banan) Köp via MATCHi 1 300 kr 2 100 kr  
Kontraktstid vardag fram till 15.00 * 120 kr 180 kr  
Kontraktstid mån–tors kl 15–21 170 kr 250 kr
Kontraktstid övriga tider kvällar och helger *  150 kr 200 kr
* Minimum 10 veckor
För Kontraktstid Företag – kontakta kansliet

SÄSONGSKORT (medlemmar) Senior Junior Familj* Pensionär 65+
Spela hur mycket du vill – gäller din EGEN del av banan.  
 
UTE HÖST (Hardcourt, Padel, grus tills stängt) 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 2020

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 www.MATCHi.KarlskronaTK.com 
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 Marlene på marlene.andreasson@karlskronatk.com.

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

Ej giltig biljett

Medlemsavgift 2020
 Helårspris Halvårspris 
Junior 245 kr 123 kr
Senior 490 kr 245 kr
Familj 980 kr 490 kr
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Jag heter Ilkka Toivanen och kommer att vara ny Serviceansvarig 
i KTK:s anläggning från och med den 21 september. Jag kommer 
direkt från mitt jobb som hotellansvarig på Ronneby Cityhotell och 
tar med mig erfarenheter som jag tror kommer att gynna klubben. 
Min bakgrund kommer från hotell och restaurang men har även 
hunnit med en del annat också som inom bygg och fastigheter. 

Det tycks vara så att jag är ämnad för serviceyrket, så här är jag 
från nu till framöver! Vi ses!!
Tele: 0768–86 71 02 E-mail: ilkka.toivanen@karlskronatk.com

MÖT KLUBBENS TVÅ 
NYA MEDARBETARE

Jag heter Delavar Vahdanjo mest känd som "Delle" och och 
klubbens nya Anläggningsansvarig. Jag är en idrottsintresse-
rad kille som brinner för all sport. Jag kommer säkert sprida 
en del energi ute bland alla tennisspelare samt padelspelare, 
jag är väldigt lätt att prata med och är väldigt intresserad av 
sporten. Jag kommer göra allt jag kan för att banorna ska 
vara i toppskick! 

Vi syns ute på anläggningen!!!
Tele: 076–009 94 69 E-mail: delavar.vahdanjo@karlskronatk.com
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Årets upplaga av SEB Karlskrona 
Open var på förhand i farozonen 

på grund av problematiken Covid-19 
medförde. Men med eminent hjälp av 
smittskyddssjuksköterskan, tillika sty-
relseledamot, Kirsti Lindström kunde 
vår tävlingsledare Daniel Brodén få 

SEB KARLSKRONA OPEN
till ett fungerande koncept.

Allt mynnade ut i en strålande, 
uppdelad, tävling med sammanlagt 
över 275 deltagare!

Av de 357 matcherna som spela-
des var det såklart tyvärr inte alla som 
vann, men från Karlskrona TK vann 

nedanstående deltagare sina klasser:
Jesper Petersson (Herrsingel Motion)
Ingela Nilsson (Damsingel Motion)
P-A Lindeborg (Herrsingel 55)
Vanja Cado (Flicksingel 16 och Flick-
dubbel 16)
Albin Ekenros (Herrdubbel)

Andreas Carlberg och Paul Birgerson 
(Herrdubbel Motion)
Monika Alriksson och Charlotte 
Åkesson (Damdubbel Motion)

Stort grattis och bra spelat samt-
liga deltagare!
/Wille

Spelfoton tagna av Anders Eriksson, 
amefoto.se.
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Prisutdelning Damdubbel – Lisa Palme, Ingela Nilsson, Charlotte Åkesson, 
Monika Alriksson.

Julia Rosenqvist (Helsingborgs TK) segrade i damernas elitfinal över klubb-
kompisen Louise Brunskog. Matchen avslutades förargligt nog genom att 
Brunskog fick avbryta pga skada.

I HS Elit stod Gustaf Ström (Näsbyparks TK) som slutsegrare efter finalseger 
över Daniel Svensson (Växjö TS) med 6-3, 6-3.

Erik Grevelius (KLTK) tog hem slutsegern i SEB Karlskrona Open Sommartour 
Gräs, efter vinst mot Daniel Svensson (Växjö TS) med 11-9, 10-5.

Tävlingsledare Daniel jobbar hårt bakom kulisserna. 
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Årets padelsäsong på Karlskrona 
Tennisklubb fortgår även under 

hösten men en av sommarens abso-
luta höjdpunkter blev vår nya tävling 
– Adidas Karlskrona Padel Open som 
spelades 8-11 juni.

Tävlingen lockade maxantalet 80 
deltagare fördelade på en herr- och en 
damklass.

Padelentusiasterna Linus Strelert 
och Johan Pärmelöv hjälpte till med 
att göra ett så bra spelschema som 
möjligt – vilket inte var lätt då ran-
kingpoäng och tidigare tävlingsresul-
tat inte fanns att tillgå.

Deltagarna bjöds därför på ett 
flertal kvalmatcher för att öka chan-
sen för alla att ta sig till det avslutan-
de slutspelet.

Vår sommarkock Tilda Loudd 
ordnade med fantastisk sallad under 
kvalet och grillmeny under finalspelet 

ADIDAS 
KARLSKRONA PADEL OPEN

– vilket var mycket uppskattat!
Tilda, i par med sin syster Alva, 

hann även med att delta i tävlingen. 
Detta gjorde de med bravur genom 
att ta sig igenom kvalet, kämpa sig 
igenom en stentuff  match mot Zoe 
Borg/Frida Wramdemark i kvarts- 
finalen (7-5, 7-5) och sen ta sig hela 
vägen till final där de besegrade  
Monika Alriksson/Ingrid Milton 
med 6-2, 6-2 – Grattis!

Mathilda Grönblad/Jenny Söder-
bom tog hem bronset i en rafflande 
match mot Isabella Lindell/Susann 
Karlström.

I herrklassens slutspel var det 
många spännande matcher och favo-
riterna Joel Svensson/Oscar Nordin 
klättrade sig stadigt framåt i lott-
ningsträdet hela vägen till final. På an-
dra halvan var det mer ovisst om vilka 
som skulle ta sig hela vägen. Tennis- 

paret Albin Ekenros/Simon Birger-
son inledde med att lite oväntat be-
segra ett starkt par. Än mer oväntat 
– men mycket välförtjänt besegrade 
de också sina tennistränare (Brodén/
Wilhelmsson) i kvartsfinalen. Men 
de hade inte fått nog där utan tog 
sig hela vägen till final genom smart 
spel och fantastiska kämpatag. Väl 
i finalen stod då giganterna Svens-
son/Nordin för motståndet men det 
verkade inte hindra Ekenros/Birger-

son för att köra på med sitt offensiva 
spel vilket genererade vinst i första 
set med 6-3. Men sen kom Svens-
son/Nordins erfarenhet fram och de 
kunde mer och mer ta över kontrol-
len på matchen. Andra set blev jämnt 
men Svensson/Nordin tog hem det 
med 6-4. I sista set gasade de på rejält 
och vann med 6-2 och kunde därmed 
titulera sig som segrare – Grattis!

/Wille

Foto: Anders Eriksson, amefoto.se.
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INFORMATION
För fyra år sedan byggde Karlskro-

na Tennisklubb padelbanor med 
hopp om att väcka intresse och erbju-
da möjligheter för kommunens invå-
nare att ta del av denna roliga sport.

Som de flesta av er vet så har in-
tresset vuxit enormt mycket med åren 
och vi är jätteglada att våra banor an-
vänds flitigt och vi håller givetvis fort-
farande öppet!

KPT
Vårt divisionsspel Karlskrona Padel 
Tour (KPT) är inne på sitt fjärde år. 
Det unika upplägget att man inte spe-
lar med en fast partner och har chans 
att gå upp (eller ned) en division varje 
vecka skapar många roliga och spän-
nande (och ibland frustrerande) kam-
per. Första serien drog igång redan i 
april och sista serien pågår för fullt. 
Deltagarantalet har varit konstant 
maximalt vilket är jättekul!

Segrare hitintills är Serie 1: Daniel 
Brodén, Serie 2: Linus Strelert, Serie 
3: Joel Svensson.

Vem ska bli årets fjärde spelare att 
titulera sig KPT-mästare? Det avgörs i 
början av oktober!

BOLLMASKIN
Vi har under sensommaren testat våra 
bollmaskiner ute på padelbanorna 
och de fungerar utmärkt!

Vill man nöta in fin teknik eller 
träna på de där luriga slagen i hörnen 
så är det ett perfekt hjälpmedel som 
går att boka i receptionen. Perfekt en 
solig höstdag!

PRIVATLEKTIONER
Vår eminenta tränare Carl-Johan 
Lantz är tillbaka!

Calle kör mycket uppskattade privat- 
lektioner för 1-3 deltagare och nås på 
0706-66 69 72.

Vi kommer till våren att fortsätta 
med våra populära padel-aktiviteter 
(Sommartoppen, KPT, Privatlektio-
ner, Skol-Prova-På, Sommartävling, 
Kurser (junior + vuxna), företagse-
vents, m.m.).

Har ni tips och idéer på vad vi  
saknar är ni alltid välkomna att 
          kontakta oss på padel@
          karlskronatk.com.
          /Wille
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Lördagen 22 augusti arrangerade KTK Tennisens Dag tillsammans med 87 
andra klubbar i Tennissverige. Detta blev en dag då Tennissverige förenades, 
och kommer att göra så årligen framöver, för att manifestera vilken underbar 
sport tennis är på så många olika sätt! 

Det bjöds på gratis prova-på, minitennis, grillat, fika, godisregn, info om 
höstens Tennisskola samt fina erbjudanden i shopen.

Vi tackar alla som deltog i år och hälsar alla välkomna tillbaka den 21 augusti 
2021 mellan kl 14–16!
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Racketbistron tackar för en härlig sommar tillsammans med Tilda i köket! 
Det har varit lärorikt för alla inblandade och vi har en del kvar att utveckla 
och förbättra till nästa sommar – men det alla har varit överens om är att 
maten har varit helt fantastisk! Stort tack för i sommar Tilda med personal!

Vi längtar redan till nästa sommar, men Bistron går inte helt in i vinter-
dvala, utan det går fortfarande att boka in arrangemang efter önskemål. 
Planerar ni padel eller tennis med kollegorna, släkten eller kompisgänget? 
Boka in lunch eller middag i Bistron så löser vi det åt er. Kontakta nytill- 
skottet Ilkka för att boka på 0768–86 71 02.

Vi ses!

Spelfoton: Anders Eriksson, amefoto.se.



12      w w w . k a r l s k r o n a t k . c o m FÖRDEL 3.2020

28 september lanserar Wilson den nya, moderna, Pro Staff serien. Pro Staff – 
originalet – introducerades på marknaden 1984 och blev känt genom att bland 
andra Pete Sampras spelade med det. Stefan Edberg, Jimmy Connors, Chris 
Evert och Roger Federer är andra kända tennis personligheter som förknippas 
med Wilsons Pro Staff.
   Givetvis har du möjlighet att både provspela och köpa de nya Pro Staff rack-
etarna och väskorna i KTK:s shop! 

De lanserade modellerna och produkterna är:
Pro Staff RF97 – Federers val av racket – 340 gram, 16*19, 12 pts HL, 97 sq inch
Pro Staff 97 - 315 gram, 16*19, 10 pts HL, 97 sq inch
Pro Staff 97L - 290 gram, 16*19, 6 pts HL, 97 sq inch
Pro Staff 97 UL - 269 gram, 16*19, 6 pts HL, 97 sq inch
Pro Staff Team - 280 gram, 16*19, 5 pts HL, 100 sq inch
Pro Staff 26
Pro Staff Super Tour Bag 15 pk
Pro Staff Super Tour Bag 9 pk
Pro Staff Super Tour Backpack

Välkommen in!



Varför välja mellan fart och kraft? Skorna adidas SoleCourt ger dig båda två. 
De har en lätt ovandel som ger stöd när du sprintar. Mellansulan med Boost 
hjälper till att motverka trötthet när du tar dig igenom tuffa tie-breaks. Den 
är marknära och slutar vid framfoten och ger den perfekta balansen mellan 
dämpad komfort och känsla på planen. 
   Färska US Open vinnaren Dominic Thiem spelar med SoleCourt – kom in och 
prova du också!

Rekommenderat utpris – 1 699 kr, medlemspris – 1 495 kr

ADIDAS TOPPSKO 
– SOLECOURT – 

FINNS I KTK:S SHOP
MÅNGSIDIGA SKOR FÖR TENNIS PÅ TOPPNIVÅ

Text och bilder från www.adidas.se.
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Snart är det dags för terminens första MiniMaxi Tour, som 
är en första introduktion till tennistävling som Karlskrona 
Tennisklubbs Ungdomskommitté och Tennisskolan erbjuder.

Den vänder sig till deltagare i Tennisskolan som tränar i 
kategorierna Mini, Mellan och Maxi, dvs från nybörjare till 
dem som har spelat i några terminer.

Mellan och Maxi grupperna spelar korta matcher i lekfulla 
former där fokus ligger mer på utveckling än på vinst.

I Mini gruppen ligger fokus mer på lekar och att samla så 
många poäng man kan.

Målet är att utvecklas och ha roligt. Alla får medalj! Det är 
kostnadsfritt att vara med.

Speltider:
Söndag 11 oktober samt 29 november
Mini:  kl. 12-13
Mellan/Maxi:  kl. 10-12
 
Anmälan görs via www.MATCHi.KarlskronaTK.com och in- 

bjudan kommer på mail någon vecka innan tävlingen.
 Har ni några frågor eller funderingar kring MiniMaxi Tour 

får ni gära maila oss i Ungdomskommittén på minimaxitour@
karlskronatk.com

 
Hoppas vi syns!
Hälsningar Ungdomskommittén, Karlskrona Tennisklubb

JESPER PETERSSON VANN SOMMARENS STEGE
I år var de rekordmånga matcher som spelades i sommarens Stege, som pågick mellan den 1 juni och 31 
augusti. 29 medlemmar har under tre månader utmanat varandra. Totalt har 79 matcher spelats och nya vän-
skapsband har knutits. 

Stegen är öppen för alla medlemmar i Karlskrona TK. Syftet är att främja motionsspel och kamratskap 
inom klubben. Regler och information om sommarens stege hittar du på vår hemsida http://karlskronatk.
com/tavlingar/stegen-2020/

Den som lyckas hålla sig på förstaplatsen 31 augusti kan titulera sig som årets segrare i Stegen. Jesper klev 
tidigt upp på förstaplatsen, och trots ihålliga utmanare var det ingen som lyckades knuffa ner honom. Grattis 
Jesper! 

Tack till alla som deltog och gjorde årets Stege till en trevlig tillställning. Var ni inte med i sommar så har ni 
en ny chans nästa sommar. 

/Johan Säfström

GULD I VETERAN SM
Per Anders (P-A) Lindeborg tog guld 
i Veteran SM Ute i HD60 tillsammans 
med Christer Lundberg (Stockholms 
TK) i Båstad. I finalen mötte de Ron-
nie Båtman (Örebro TK) och Kenneth 
Falk (Saltsjö-Duvnäs TK). P-A har nu 
samlat på sig 16(!) SM-guld, 2 NM-
guld samt 1 EM-guld under karriären. 
Stort grattis P-A!

DAGS FÖR MINIMAXITOUR
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DAMDUBBEL TOUR
Åsa Brodén var initiativtagare till sommarens Dam Dubbel Tour som startade 4 maj 
och därefter spelades i 5-veckors intervaller. Dam Dubbel Tour är en dubbelturnering 
där du tävlar individuellt men spelar i par. Likt den populära spelformen i KPT i padel 
så ingår fyra spelare i varje division och i varje match så spelar man ett set med varje 
spelare på plan, således tre set. Vinnaren går sedan upp en division och den med minst 
antal vinster trillar ner en division, till nästa veckas spel, där proceduren börjar om.

Damerna som deltog i sommar var alla motionsspelare, förutom en tävlingsspe-
lare som fick dispens till att vara med i utvecklingssyfte. Nästa år hoppas Åsa att  
ännu fler damer vill vara med för att kunna utvidga antalet divisioner. Planera  
in spelstart 1 maj 2021 när utesäsongen startar – du kan vara med i hur många 
omgångar som DU vill vara med i under sommaren.

GRUS OCH GRÄSTURNERING
 Åsa Brodén var även initiativtagare 
till damernas "Grus och Gräs" turne-
ring, som i år blev coronaanpassad 
genom att skjuta på turneringen 
till sensommaren och inte bjuda in 
ett så stort antal. Totalt var det åtta 
stycken damer som först spelade en 
turnering på grus och därefter en på 
klubbens unika gräsbanor. 

Efter avslutad turnering blev det 
mat i Racketbistron där kocken Tilda 
Loudd bjöd på god mat och dryck. 

Med en förhoppning på 2021 så 
ses vi på gruset och gräset!

/Åsa Brodén
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WILLE 40 ÅR
6 september i år var en stor dag – 

då fyllde den fantastiskt duktige 
tränaren och allkonstnären Johan 
”Wille” Wilhelmsson 40 år!

Wille började spela tennis i 8-års-
åldern. Familjen Wilhelmsson hade 
hyrt en stuga i Skummeslöv och slog 
lite tennis på stranden. Wille tyckte 
det var roligt och hans föräldrar Bo 
och Carin anmälde honom till Tennis-
skolan hemma i Karlskrona TK. 

Karriären inleddes, som för så 
många andra på den tiden, i Brand- 
stationens gymnastiksal. 

Med pappa Bos alldeles för tunga 
träracket i handen, tog sig ungdoms-
tränarna Anna Trulsson och Helena 
Falk sig an honom och på ett lekfullt 
sätt introducerades Wille i tennisens 
ädla konst. Nu, över 30 år senare, är 

det ombytta roller då Wille istället 
tränar Helena, som deltar i våra  
vuxengrupper.

Efter ett par år hade Wille utveck-
lats så mycket att han fick börja träna 
för Chefstränaren, vilket råkade vara 
undertecknad. Wille hade finurligt 
spel, med volleys, stoppbollar och en 
synnerligen flack forehand som utför-
des med krokig arm och uppåtvink-
lat racketblad, vilket resulterade i att 
bollen då och då hamnade i väggen. 
Numera har Wille som bekant en av 
klubbens bästa toppspinnforehands…

Wille visade sig redan tidigt vara 
en kille utöver det vanliga. Han var 
mycket kamratlig på träningarna och 
tackade alltid vänligt efter varje pass. 
Han skickade ofta brev och kort (detta 
var före sms-revolutionen); julkort, 

påskkort, tackkort, semesterkort m.m. 
Jag kände mig uppskattad och blev 
lika glad varje gång. Han var också in-
tresserad av ölsorter, vilket var origi-
nellt eftersom han förstås aldrig sma-
kat öl själv som minderårig. Favoriten 
var Fifty-fifty, vilket var motivet på 
ett antal av de vykort han skickade. På 
senare år har ölintresset alltmer över-
gått i finsmakning av exklusiva dryck-
er av rökigare karaktär.

När Wille var i 15-årsåldern bör-
jade han hjälpa till som ungdomsträ-
nare i klubben. Han var mycket peda-
gogisk och tog hand om barnen på ett 
väldigt bra och ansvarsfullt sätt. Hans 
träningar var välplanerade och han 
hörde ofta av sig om råd och feedback 
på sina planeringar.

Åren gick, Wille tog studenten 

och flyttade utomlands för att jobba 
som datahacker, vilket är ännu en av 
hans kvalitéer. Samtidigt växte klub-
ben och Tennisskolan här hemma och 
vi behövde förstärkning på tränar- 
sidan. Vem jag ville ha vid min sida 
var en självklarhet!

Övertalningskampanjen sattes in 
med full intensitet och till slut lycka-
des det: Wille flyttade hem och blev 
Assisterande Chefstränare i KTK!

Som tränare har Wille gjort ett 
fantastiskt jobb på många plan och 
varit starkt bidragande till utveckling-
en av verksamheten i klubben. Han 
är min radarpartner på och utanför 
banan, en fantastisk kollega och en av 
mina allra bästa vänner. 

Stort grattis Wille från mig och 
hela Karlskrona Tennisklubb.

/Daniel
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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 karlskronatk.com och anmäl via matchi.karlskronatk.com

DATUM ARRANGEMANG FÖR VEM?

AKTIVITETSKALENDER* HÖST 2020

11 oktober MiniMaxi Tour För alla deltagare iTtennisskolans Mini, Mellan och
  Maxigrupper.

20-22 november Karlskrona Junior Open Poolspel Nationell juniortävling

29 november MiniMaxi Tour För alla deltagare i Tennisskolans Mini, Mellan och   
  Maxigrupper.

4-6 december SM i Rullstolstennis KTK står som arrangör för första gången 
  – kom och titta och heja fram spelarna!

5 december Rullstolstennis Prova-på Kom och prova på rullstolstennis – för både stående 
  och sittande. Specialanpassade rullstolar finns att låna.

11 december Juldubbeln För alla medlemmar som spelar med hård boll.



CHEFSTRÄNAREN INFORMERAR

BÖRJA TÄVLA I HÖST

Vi vill uppmana alla att fortsätta 
följa råden för att minska ris-

ken för smittspridning av Covid-19. 
Vi har handsprit utställt vid varje 
bana och ber alla sprita händer-
na innan träningarna. Vi uppma-
nar också alla att inte träna om ni 
känner symptom.

KLUBBUTBYTE
Vi har i september deltagit på ett 
lyckat klubbutbyte i Växjö för  
killar födda -08 och senare. Fyra 
glada killar, förstärkta av Selma 
Perslöf, var med från KTK. Det 
blev mycket matchträning i sing-
el och dubbel och våra deltagare 
skötte sig exemplariskt. Flera av 
dem blev taggade att träna mer 
och börja tävla lite mer. Med på 
lägret var också Tabergsdalens TK.

KARLSKRONA JUNIOR OPEN 
POOLSPEL
På tal om tävlingar har vi 20-22 
november en mycket lämplig täv-
ling för de som är mellan 11-14 
år och tränar med vanlig boll, 
samt de som är upp till 10 år och 
tränar med maxiboll.

Tävlingen heter Karlskrona  
Junior Open Poolspel och alla får 
spela minst två matcher var.

Anmälan sker via Tävling On-

line, som ni hittar om ni går in på 
Svenska Tennisförbundets hem-
sida www.tennis.se.

Det går även utmärkt att kon-
takta mig via nedanstående upp-
gifter, så hjälper jag er att anmäla. 
Anmälan senast 9 november.

MMT
Vidare så har vi vår interna täv-
ling MiniMaxi Touren två gånger 
i höst, 11/10 och 29/11. 

Denna vänder sig till alla som 
tränar med mini, mellan eller 
maxiboll. Mer information om 

denna tävling finns på sidan 14 
här i tidningen. 

TENNISSKOLAN
Vi försöker kontinuerligt starta 
upp nya grupper i Tennissko-
lan och nya som vill anmäla sig 
är hjärtligt välkomna. Anmäl er 
under ”Kurser” på www.matchi.
karlskronatk.com.

Har ni problem så kontakta oss så 
hjälper vi er.

Med hopp om en mycket aktiv 
tennishöst.
/Daniel Brodén

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

INFORMATION ELLER FRÅGOR, 
KONTAKTA TRÄNARNA: 

tennisskolan@karlskronatk.com 

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

Daniel Brodén,
daniel@karlskronatk.com 
0768-86 71 04

Inomhussäsongen har 

dragit igång och intresset 

är glädjande stort för vår 

Tennisskola.

* Med reservation för eventuella datumändringar på klubbarrangemang. Håll utkik för mer information om knatteserier, lördagsextaser, 
   motionsdubblar, cardioträning och ovanstående arrangemang på karlskronatk.com och anmäl via matchi.karlskronatk.com



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.


