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ANSVARIG UTGIVARE: 
Jenni Aronsson

TRYCK & PRODUKTION: 
Tryckcentrum i Blekinge AB 
Lilo Media, Lotta Ivarsson 

ANNONSPRISER: 

Helsida:   2 000 kr/nr
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Helår ger 20% rabatt (4 nr)

ALLT DET GODA HAR ETT SLUT
Det börjar närma sig slutet på året och även för 

min del som tillförordnad klubbchef, sex  
månaders inhopp har blivit snart tolv. Starten på 
uppdraget innebar arbete under nästan total ned-
stängning av klubbens verksamhet, minskning av 
personal och fokus på att hänga med i Folkhälso-
myndighetens olika restriktioner. Hatten av för  
Daniel Brodén som gjorde ett stort jobb kring  
klubbens ansökningar för att få coronastöd. Sam- 
tidigt stod vi utan vaktmästare men efter lite letande 
och rekommendationer från klubbpersonalen lycka-
des vi få tillbaka Robban till föreningen igen. Ett 
lyckokast med en kunnig och flexibel medarbetare 
som alltid är på G och får saker gjorda! 

Under våren prioriterades att få utomhusbanor-
na i riktigt gott skick. Bland annat gick PA Linde-
borg in med sitt kunnande och har varit ett utmärkt 
bollplank och stöd i det arbetet. Gräsplanen blev 
ett kapitel för sig med ett helt nytt underlag som 
ska vara spelklart till tennispremiären våren 2022! 
Stort intresse från olika delar av Sverige för att få 
möjlighet att spela på gräs! Vi ligger väl i fas med en 
färdig planering inför sommarsäsongen utomhus, 
vilket gör att vi snabbt kan komma igång när vädret 
så tillåter. 

Ett roligt jobb har varit att ta fram ett koncept 
för att locka företag, organisationer och medlemmar 
till klubben för att kunna träffas för t.ex. en after-
work med olika aktiviteter och förtäring.  Här finns 
en stor potential framåt, bland annat för Bistrons 
utveckling. Ett annat mål har varit att lyfta fram 
klubbens nästan 100-åriga historia som idag kan 
beskådas på väggarna in till banorna, mer är på väg. 

Framåt skulle jag önska att vi tillsammans  
arbetar positivt för att såväl behålla våra medlem-
mar som att bedriva en tennisverksamhet som gör 

det intressant att bli medlem i Karlskrona Tennis-
klubb. Vår slogan ”Tennis för alla” tycker jag är ett 
utmärkt budskap som kännetecknar klubben och 
som vi skulle lyfta upp mer. Den här stafettpinnen 
lämnar jag med varm hand över till den nya klubb-
chefen.

Det har varit ett roligt och lärorikt år som har 
gett mig goda kunskaper att använda framåt i mitt 
styrelsearbete. Ett stort tack till styrelsen för stöd 
och varmt tack till all personal som på många olika 
sätt underlättat mitt uppdrag som tf  klubbchef.

Glöm inte tennisshopens fina erbjudanden inför 
julen, och en önskan om ett gott slut på detta år! 
/Lillen
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ORDFÖRANDE HAR ORDET

VERKSAMHETEN ÄR IGÅNG IGEN
Äntligen är det dags för en ny  

Fördel igen, och äntligen är verk-
samheten igång igen efter en lång tid 
av restriktioner. 

Ett av våra mål är att alla ska känna 
sig välkomna till Karlskrona Tennis-
klubb och det är därför viktigt att vi 
har en fin anläggning som inbjuder till 
både tennis- och padelspel men även 
socialt umgänge. Den största investe-
ringen vi gjort i år är att renovera gräs-
banorna. Dessa kommer bli spelbara 
igen till våren och vi ser fram emot att 
kunna erbjuda våra besökare och med-
lemmar möjlighet att spela grästennis 
igen på ”Sveriges mest kompletta an-
läggning”. Förhoppningsvis blir det ett 
Wimbledon-event nästa år.

Trots pandemin har klubben ändå 
lyckats genomföra en del aktiviteter 
under året. Vi bjöd t.ex. in till en med-
lemsfest i september. Den blev lite  
senare än planerat men vi som var där 
fick uppleva god mat från Grilltältet 
och trevligt sällskap. Vi har också an-
ordnat ett antal företagsevent under 
året och hoppas det ska bli ännu fler 
nästa år. Här kan man träffas och spela 
tennis, padel, boule, bowls, croquet 
och trädgårdsgolf  i kombination med 
god mat och dryck i en härlig miljö. 

Kontakta Lillen om du är intresserad 
och vill veta mer. 

Det har väl inte gått någon obe-
märkt förbi att intresset för padel ökat 
dramatiskt senaste året. För Karlskrona 
Tennisklubb har det inneburit ökat 
antal medlemmar, men det har också 
bidragit till att det är svårt att få padel-
tider under sommaren. Styrelsen un-
dersöker därför hur vi kan öka möjlig-
heten att spela padel och tittar just nu 
på några olika förslag.

Rekryteringen av en ny klubbchef  
är i slutfasen. Det är inte lätt att ersätta 
Sophie som varit mycket omtyckt un-
der sina tio år, men vi har fått flera bra 
ansökningar så vi hoppas och tror att 
det kommer bli riktigt bra. Vår tillför-
ordnade klubbchef  Lillen gör ett jätte- 
bra jobb och vi är tacksamma över att få 
ha honom kvar tills den nya är på plats. 

Ekonomin ser, trots ett dystert år 
med nedstängning av hall, inställda 
kurser och sämre sponsorintäkter, ändå 
god ut. Mycket tack vare en bra be-
läggning på utomhusbanor/padel samt 
erhållna stödpengar. 

För alla oss medlemmar har vi  
planerat in ett årsmöte med en efter-
följande årsfest, lördagen den 12:e  
februari. Mer information kommer 

KTK:s ordförande Jenni Aronsson.

Din kompletta leverantör av printat och tryck media 

SKYLTARFOLDRARARBETSKLÄDERGRAVYR
BILDEKORBROSCHYRERPROFILKLÄDER
MÄSSMATERIALTIDNINGARVISITKORTKUVERT
GIVEAWAYSPRESENTREKLAMROLLUPS
DEKALERBRODYRBANDEROLLERVEPOR

längre fram men boka in detta i er  
kalender redan nu. 

Har du några frågor, synpunkter 
eller förslag på vad vi i styrelsen jobbar 
med, tveka inte att höra av dig till mig 
eller någon annan i styrelsen. Vi tar 
tacksamt emot idéer och är bara glada 
om ni är intresserade av vad vi gör. 

Kontaktuppgifter finns på hemsidan.
Vill du vara med och påverka  

klubbens framtid, finns det plats i  
styrelsen till våren. Kontakta valbered-
ningen om du är intresserad.

Jag och styrelsen önskar er alla en fin 
avslutning på detta år och en god jul!
/Jenni Aronsson
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 Tennis Tennis Tennis Padel
 Hardcourt Grus Gräs  
Banhyra (60min) 210 kr 210kr 290 kr  290 kr

Rabatterade priser för   
Medlem Senior (+19) 160 kr 160 kr 240 kr  240 kr
Medlem Junior 80 k r 80 kr 120 kr  120 kr
Pensionär +65 (vardag före 15.00)  130 kr 130 kr 200 kr  200 kr 
Junior (ej medlem) 105 kr 105 kr 145 kr  145 kr  
Studenter (CSN-kort) 105 kr 105 kr 145 kr  145 kr   
  
Bokningsregler: 
Den som bokat banan är betalningsansvarig och betalar HELA timmen FÖRE spel.     
Rabatterade priser gäller endast om banan bokas av den som har rabatt.       
Rabatterade priser på tennis gäller oavsett vem/vilka mer som deltar på banan.       
Rabatterade priser på padel gäller om samtliga har samma rabatt, annars räknas ett individuellt pris ut.      
  
   
ERBJUDANDE FÖR MEDLEMMAR 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 måndag–torsdag kl 15–21 * 170 kr 250 kr
Kontraktstid övriga tider kvällar och helger *  150 kr 200 kr
* Minimum 10 veckor
Bollmaskin (inkl bollar) 120 kr 120 kr
Juniorer på obokade banor  (stäm av med receptionen först) Gratis Gratis

För Kontraktstid Företag – kontakta kansliet

SÄSONGSKORT 2022 (medlemmar) Spela hur mycket du vill – gäller din EGEN del av tennis- alt padelbanan.
 Senior Junior Familj* Pensionär 65+
UTE HELÅR 2 000 kr 1 000 kr 4 000 kr 1 750 kr
UTE SOMMAR (1/5-31/8) 1 500 kr 750 kr 3 000 kr 1 400 kr

*) Familj, skrivna på samma adress (plus ev student m. CSN-kort).
Säsongskorten bokas och betalas i receptionen alt. genom racketservice@karlskronatk.com. 
Banan behöver bokas, även om samtliga deltagare har säsongskort.
Banan behöver ”checkas in” i receptionen innan spel, för att ange vilka övriga som är på banan  
och för att eventuellt betala resterande kostnad.

Ovanstående priser kan komma att justeras på årsmötet 2022-02-12.

Öppettider receptionen: Måndag – torsdag kl 8–21, fredag kl 8–19, lördag kl 8–17, söndag kl 9–20 

ÖPPETTIDER

PRISER OCH BOKNINGSINFORMATION

BOKNINGSSYSTEM: MATCHi
KTKs bokningssystem heter MATCHi. I MATCHi kan man enkelt boka och betala en eller flera banor direkt på nätet eller i appen. 
Både medlemmar och icke medlemmar kan boka genom att registrera ett användarkonto på MATCHi.KarlskronaTK.com. 
När konto är registrerat kan man själv boka banor på vår MATCHi-sida eller i appen som finns att ladda ned både i App Store och Google Play.

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 0455– 128 02. 
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

24/12 Julafton * 9.00–12.00 
25/12 Juldagen 10.00–17.00

26/12 Annandagen 9.00–16.00
31/12  Nyårsafton 9.00–13.00
1/1 Nyårsdagen 15.00–19.00

* obemannat

ÖPPETTIDER 
JUL & NYÅR

Medlemsavgift 2022
 Helårspris  
Junior 245 kr 
Senior 490 kr 
Familj 980 kr

Reducerad avgift fr.o.m. 1/9
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Clara Faxhag
Duktig spelare som är en mycket uppskattad 
helgtränare och bidragit stort till klubbge-
menskapen bland ungdomar i klubben.

Henrik Hedlund
Tävlingsspelare och NIU-elev som flyttade 
hela vägen från Göteborg för att bli en stor 
del av vår klubb.

Lycka till!

Sebastian Liejonhielm
Tävlingsspelare och mycket uppskattad 
helgtränare.

KARLSKRONA TENNISKLUBB GRATULERAR 
TRE AV VÅRA STUDENTER 2021!
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COLLEGE-SPELARNA

ALBIN EKENROS

HEJ WILLE, DANIEL, SWANTE, 
VERA, LILLEN OCH RESTERANDE 
KARLSKRONA TK!
Jag har det bra i USA - det flyter på mycket bra 
med både skola och tennis.

I början var det extremt tufft med luftfuktighe-
ten och värmen här i Florida, det var ett helt annat 
tryck på kroppen än vad jag var van vid, men nu har 
kroppen vant sig och det känns bra.

Just nu tränar jag ca två timmar tennis och en 
timme fysträning om dagen. Jag tycker inte att  
tränarna här gör någonting bättre jämfört med 
tränarna och övningarna i Karlskrona, men i Karls-
krona var tränarna mer uppmärksamma och det var 
mer fokus på teknik och tips för att utveckla mitt 
spel. Här är det mycket mer matning och samma 
nötning hela tiden. Jag gillar egentligen upplägget i 
Karlskrona mer, men känner ändå att jag kan an- 
passa mig och fortsätta utvecklas här. Det är upp 
till en själv hur bra man blir!

Det ska bli väldigt roligt att komma hem och 
träna med gänget i Karlskrona nu i december.

Ha det så bra så ses vi snart!

GUSTAV WOGÉN

HEJ ALLA DÄR HEMMA!
Nu är jag inne på mitt fjärde år på Drexel Univer-
sity i Philadelphia. Om ni inte såg mig i somras 
var det för att jag inte var hemma, jag var här i 
USA och jobbade! Det var kul och lärorikt, fram-
förallt var det kul att få tillbringa min första som-
mar i staterna. Mina kusiner bor inte alltför långt 
bort från Philadelphia så jag hade möjligheten att 
träffa dem ett par gånger. De bjöd bl.a in mig till 
USA:s nationaldag, fjärde juli. Det var en upp- 
levelse! Anledningen till att jag var i USA och 
jobbade och inte Sverige var för att min skola har 
ett program som innebär att man pluggar halva 
året och under andra halvan jobbar man. Så jag 
jobbade från slutet av mars till mitten av septem-
ber, nästan sex månader!

SIMON BIRGERSON

HEJ KARLSKRONA TK!
Denna termin har jag startat mitt tredje år på 
college. Jag spelar numera, efter en flytt i våras, i 
Northwest Missouri State University och hittills 
är jag mycket nöjd med flytten. Det har varit en 
väldigt intensiv höst där vi har spelat matcher och 
turneringar oavbrutet fram till mitten av oktober. 
Tävlingarna har varit individuella (vi spelar i van-
liga fall som ett lag) och det har gått bra för både 
mig och mina lagkamrater. Det har stundtals varit 
tufft att kombinera plugget med allt resande men 
jag tycker ändå att det har gått bra. Jag ser fram 
emot vårterminen, vi har ett bra lag och jag är  
säker på att vi kommer kunna prestera bra. 

Terminen börjar lida mot sitt slut och jag 
längtar verkligen hem. Ska bli skönt att få komma 
hem och spela i Karlskrona igen! 

När jobbet var över var det dags att börja 
plugga och träna för fullt igen. Det var minst sagt 
märkligt att sitta i en riktig skolbänk igen efter 
över ett år av att ha varit online. Självklart har jag 
även spelat en hel del tennis. Under hösten spelar 
vi många individuella tävlingar. Tyvärr har det inte 
gått så bra för mig men som tur väl är inte hösten 
så viktig i jämförelse med vintern/våren, då vår 
“riktiga” säsong är. 

Om fyra veckor har jag mina sista prov, efter 
det blir det att åka hem för jullov.

Det ska bli riktigt skönt att få komma hem  
efter att ha varit borta i nästan ett helt år. Jag 
kommer givetvis tillbringa en hel del tid i tennis-
hallen så förhoppningsvis ses vi!
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ÅRSMÖTE
Medlemmar i Karlskrona Tennisklubb kallas till årsmöte  
lördag 12 februari 2022.

Informaton ang. plats och tid publiceras på vår hemsida, 
www.karskronatk.com i början av 2022.

ÅRSFEST
Information om Årsfesten 2022 skickas ut och publiceras på 
vår hemsida i början av 2022.

TÄVLINGSNOTISER

ELLA VINNER I FALKENBERG
En av våra flitigast tävlande NIU-spelare är Ella Brånn. I Falkenberg var 
Ella med i Strandbadsturneringens Damsingel B-klass och efter en in- 
ledande tuff batalj med vinst 11-9 i avgörande matchtiebreak kunde  
Ella sedan vinna klassen – Stort grattis!

VALERIA PÅ ÄVENTYR
Valeria Marinova har tävlat flitigt sedan möjligheten öppnades upp i början 
av sommaren.

I början av juni vann hon Zon-spelet av Next Generation i Växjö utan 
setförlust.

I Regionslutspelet i Jönköping tog hon sig sedan till final vilket  
kvalificerade henne till Riksfinalen i Båstad där hon placerade sig på en  
fin sjätte plats.

Strax utanför Båstad ligger Skummeslöv där Valeria tog hem segern i 
Skummeslövsspelen.

I Malmö blev det guld i Flicksingel 14 och brons i Flicksingel 16 i Fair  
Plays Beddingespelen.

I Falkenbergs Strandbadsturneringen blev det fina singelresultat 
men framför allt ett guld i Flickdubbel 14. I ”förturneringen” till vår SEB 
Karlskrona Open (finns att läsa på sidan 10) Kolleviksspelen i Karlshamn 
blev det seger i Flicksingel 16-klassen.

När tävlandet flyttade inomhus från september har resultaten fortsatt 
gått bra – vinst i Hässleholms Fair Vision Open och Svedalas Svedalaspelen 
Indoor och inom kort väntar Junior-SM i Göteborg.

Bra jobbat Vallie!

ÅRETS TILLVÄXTKLUBB I SVENSKA TENNISFÖRBUNDET SYD
Karlskrona Tennisklubb fortsätter att växa och utvecklas.

Klubbens Chefstränare Daniel Brodén står bakom det mesta av detta 
arbete – bra jobbat!

LANDSKAPSMÄSTERSKAP BLEKINGE/SMÅLAND
Kalmar TK arrangerade detta år Landskapsmästerskapen och flera duktiga 
KTK-spelare deltog.

I Flicksingel 12 kämpade Selma Perslöf sig fram till en bronsmedalj.
I Pojksingel 14 gjorde Felix Linse och Gabriel Åkesson fina insatser i  

början av sina tävlingskarriärer.
I Pojksingel 16 inledde Birk Arwedahl med att vinna en tuff tre-setare för 

att sedan ta sig hela vägen till final där han besegrade förstaseedade Joel 
Nyqvist (Tabergsdalens TK) med 7-6, 7-5 – Stort grattis!

I Flicksingel 18 spelade Elise Brodén och Ella Brånn till sig bronsmedaljer.
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INFORMATION
Våra tre padelbanor utomhus har 

varit flitigt använda ända sedan 
snön skottades bort vilket är mycket 
roligt! Tyvärr fick vi vänta länge på or-
ganiserade aktiviteter på grund av de 
restriktioner och riktlinjer som fanns 
samtidigt som vår eminente padelträ-
nare Calle flyttat ”hem” till Spanien.

KARLSKRONA PADEL TOUR
I mitten av juni kunde vi äntligen dra 

igång första serien av Karlskrona  
Padel Tour (KPT).

KPT är ett divisionsspel där man 
tävlar individuellt vilket resulterar i 
många jämna matcher där ett ynka 
game kan avgöra om man flyttas upp 
eller ned till nästa veckas omgång.

Åter igen blev det fullsatta serier 
(48 deltagare per serie) vilket var  
väldigt kul!

Vår trevliga sponsor OneTravel 

PADEL bidrog med fina priser både 
till vinnarna och till slumpvis lyckliga 
deltagare – stort tack!

SEGRARE:
Serie 1 och 2 (!) - Andreas Carlberg

BÄSTA DAM:
Serie 1 - Anne Porsbring
Serie 2 – Hanna Bornstedt

Andreas Carlberg.

KPT-VINNARBANA
När hösten slog till provade vi ett 
nytt koncept – Vinnarbana.

Deltagarna tilldelades en part-
ner för dagen som man spelade 
kortare matcher tillsammans med. 
Indelningen av partner baserar sig 
på vilka andra som var anmälda så 
att det ska bli så jämna matcher som 
möjligt. Efter avslutad match byter 
lagen plats baserat på om de vann 
eller ej och påbörjar nästa match. Ett 
lyckat koncept som vi förhoppnings-
vis kan köra vidare på till våren!

Vi har endast haft möjlighet att 
erbjuda padelkurser för juniorer i år. 
Men det har varit jätteroligt att få 
se så många entusiastiska juniorer 
lära sig att spela padel och snabbt 
utvecklat sitt spel. Under fyra veckor 
hade vi padelkurser.

Anne Porsbring. Thomas Zimmerman.
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Andreas Carlberg.
Foto: Anders Bornstedt.

Detta år utökade vi deltagarna i 
damklassen och applicerade en 

mer resultatbaserad lottning vilket 
blev mycket lyckat. Deltagarna var 
primärt från Karlskrona men även 
västra Blekinge och Småland skickade 

ADIDAS KARLSKRONA 
PADEL OPEN = SUCCÉ

representanter som presterade väl! 
Kvalmatcherna spelades under två 
vardagar med ett sprudlande slutspel 
som följde på lördagen.

DAMKLASSEN
I damklassen blev det final mellan 
de båda favorittippade lagen Erika 
Otero/Sofia Hallström och Nellie 
Carleke/Nanna Carleke som båda  
tog sig till final utan att tappa set!  
Finalens första set blev jämnt och 
spännande men när det vunnits med 

Förra årets padelhöjd-

punkt – tävlingen Adidas 

Karlskrona Padel Open - 

blev även i år en succé!

6-4 kunde Otero/Hallström dra iväg 
och även vinna andra set med 6-1 – 
Stort grattis!

HERRKLASSEN
Herrklassens slutspel inleddes direkt 
med skrällen att Thomas Zimmer-
man/David Karlsson-Möller slog ut 
ett av de favorittippade lagen. Zim-
merman/Karlsson-Möller tog sig 
fram till en fjärde plats till slut.  
Istället blev det förra årets brons- 
medaljörer Johan Pärmelöv/Linus 

Strelert som tog sig fram till final på 
den övre halvan. På den nedre halvan 
stod ett annat favorittippad lag för av-
ancemanget – David Hansson/Bobby 
Seger – som inte tappade många game 
fram till finalen. Väl i finalen inleddes 
matchen med långa dueller och otro-
ligt få misstag. Det tuffa spelschemat 
och de långa duellerna blev avgörande 
denna dag då konditionen och tåla-
modet gav utdelning med en vinst till 
Pärmelöv/Strelert med 7-5, 6-3 – 
Stort grattis!

Herrarnas finalister.

Damfinalisterna.

David Karlsson-Möller.

Bo
bb

y 
Se

ge
r.

Sofia Hallström. Nanna Carleke.
Niclas Othén Segerstedt.

Er
ik

a 
O

te
ro

.

Stephan Åkerström.
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SOMMARTOUR
Elitklasserna för damer och herrar var 
en del av den svenska sommartouren.

För Karlskronatjejerna Annika, 
Manuella, Vanja och Elise blev det 
tuffa men lärorika matcher direkt.

Längst gick Manuella Persson 
som tog sig till kvartsfinal.

I herrklassen var det Birk som  
representerade KTK och även han 
gick till kvartsfinal där andra-seedade 
Olle Sonesson Lidholt (Allmänna TK 
Lund) blev för tuff.

JUNIORKLASSER
Gustav Otero spelar en fin tennis 
med härliga grundslag och bra servar. 
I denna tävling räckte det fram till en 

Årets stora sommartävling 

– SEB Karlskrona Open – 

gick av stapeln vecka 30.

SEB KARLSKRONA OPEN 
bronsmedalj i klassen Pojksingel 13B.

Valeria Marinova är en taktisk be-
gåvning som utvecklar sin teknik och 
sitt tryck nästan dagligen på Tennis-
skolans träningar. I denna tävling del-
tog Valeria i ett flertal klasser vilket 
ledde till silver i Flicksingel 14A, guld 
i Flickdubbel 14 och även i Flick- 
dubbel 16!

Vanja Cado fortsätter att utvecklas 
och spela bra tennis – nu även med 
riktigt riv i sina topspin-slag!

Tillsammans med Valeria blev det 
vinst i Flickdubbel 16 och i Flick- 
singel 16 spelade hon sig bländande 
fram till en silvermedalj!

Manuella Persson är en duktig 
tjej som bor utomlands men kom-
mer hem och tränar med oss när till-
fälle ges. Hon har en hård tung serve 
som hon följer upp med ett jättefint 
”klipp” i sina grundslag.

I denna tävling tog hon sig via  
en dramatisk kvartsfinal (12-10 i  

avgörande matchtiebreak) hela vägen 
fram till vinst i Flicksingel 16!

SENIORKLASSER
I Damsingel-klassen deltog många 
duktiga tjejer men trots en knallhård 
semifinal (7-6, 7-6) var det ingen 
som rådde på Vanja Cado som tog 
hem segern!

Birk Arwedahl och Fabian How-
ding kämpade på tappert i Herr- 
singelklassen men de fick se sig  
besegrade i kvartsfinalerna.

I Damdubbelklassen bildade Vanja 
Cado par med Manuella Persson och 
fick tuff  motstånd mot bl.a. klubb-
kompisarna Elise Brodén och Annika 
Andersson (dock i olika konstella- 
tioner) men kunde plocka hem segern 
efter imponerande spel.

Legendarerna P-A Lindeborg i  
par med före detta KTK-spelaren 
Jocke Ekberg tog sig fram till final i 
Herrdubbelklassen men fick denna 

gång nöja sig med silver.
Herrsingel 45+-klassen bestod 

enbart av härliga KTK-kämpar och 
det blev Jonas Thulin som tog hem 
segern bland dessa. 

MOTIONSKLASSER
Isabella Lindell blev motionsklassernas 
drottning då hon vann både Dam- 
singelklassen och Damdubbelklassen (i 
par med Cecilia ”Hia” Olsson)!

I Herrsingelklassen blev det en 
stentuff  och spännande kvartsfinal 
mellan Petyo Marinov och Dragan 
Cado som den sistnämnde vann vilket 
till slut resulterade i en bronsmedalj 
till Dragan.

Dragan vann även Herrdubbel 
Motionklassen i par med Patrik  
Kopecky.

Stort tack till alla deltagare,  
funktionärer och anställda för ännu 
ett lyckat arrangemang!
/Wille

Åsa Brodén. Elise Brodén. Monika Alriksson. Amanda Thulin.

Vanja Cado.



SEB KARLSKRONA OPEN 

Valeria Marinova.

Annika Andersson.

Vanja Cado.

Birk Arwendahl.

Petyo Marinov. 

Manuella Persson.

Deltagare 240

Matcher 305

Bollar 576

Funktionärer 60
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Det har varit en ära att i elva år 
fått jobba som Klubbchef  för 

Karlskrona TK – en av Sveriges mest 
familjära klubbar. Jag har fått skratta, 
kämpa, svettas och fira med de allra 
finaste kollegor och de mest stöttande 
medlemmar jag kan tänka mig. Vilka 
fantastiska minnen vi har skapat till-
sammans!

När jag fick frågan av Wille att 
skriva en ”tack för den här tiden” – 
text till Fördel, så kändes det väldigt 
vemodigt. Jag gick in i vårt magiska 
arkiv av ”Fördel” på hemsidan och le-
tade upp första numret jag var delak-
tig i. Vilken pangstart jag hade på  
jobbet – det var direkt in i hetluften  
genom Stena Line Open som uppvärm-
ning och därefter JSM på hemma- 
plan - det största arrangemang KTK 
någonsin arrangerat. Tävlingen hade 
467 deltagare och det spelades näs-
tan 600 matcher på åtta dagar, vilket 
krävde ca 140 underbara volontärer 
och över 2 000 arbetstimmar från 
domare och frivilliga. Det blev ett 
sagoslut med dubbla JSM Guld till 
hemmaspelaren Morgan ”Mogge”  
Johansson i P16, samtidigt som en 
viss Rebecka Pettersson tog dubbla 
guld i F16 och en viss Mikael Ymer 
tog dubbla guld i P12. Så visst var det 
både en intensiv och fantastisk start 
på jobbet!

Sen har det rullat på i nästan  
samma tempo… med flera roliga 
JEM-kval, debut för rullstolstennis 
och cardiotennis, spännande Futures- 
tävlingar, overkligt ögonblick vid in-
vigningen av våra gräsbanor, roliga 

TACK FÖR DEN HÄR TIDEN!
och inspirerande TEMA tidningar, 
flera SM guld i olika åldersnivåer, 
fina utmärkelser såsom Mackes Trofé, 
Årets Idrottsförening i Blekinge och 
nominering till Eldsjälsgalan, vän-
skapliga möten genom Karlskrona 
International Senior Trophy, ett minnes- 
värt 90-årsjubileum, ett rejält upp-
sving vid nybyggda padel- och hard-
courtbanor och renoverat klubbhus 
med serveringstillstånd. Samtidigt alla 
årliga klubbarrangemang som är så 
ovärderliga och minnesvärda var för 
sig, med årsfester, berlinutbyten, 
Polenläger, städdagar, klubbmäster- 
skap, ”Woodie”, fredagsdubblar, 
damdubblar, juldubbel, ”Vakan”, 
”SEB”, med mycket mera. För att inte 
nämna alla plötsliga läten, galna upp-
tåg och tok-garv på kontoret, vilken 
vanlig vardag som helst. 

Tack för förtroendet att få leda 
KTK under dessa år, tack för alla lär-
domar jag har fått, alla magiska upp-
levelser och all fantastisk vänskap!

Jag hoppas att min efterträdare 
kommer att ha minst lika kul på  
jobbet som jag har haft och jag ser 
fram emot att fortsätta vara delaktig 
i klubben på andra sätt än via klubb-
chefsrollen. Dessvärre har ju jag och 
familjen bosatt oss en bit bort från 
Karlskrona, men oavsett avstånd så 
kommer jag garanterat att dyka upp 
på klubben med jämna eller ojämna 
mellanrum framöver. Jag ser fram 
emot att fortsätta vara en del av den 
fantastiska gemenskapen som är 
Karlskrona Tennisklubb. Vi ses!
/Sophie
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* Vid en klassisk inbollning till en träning märker Henke Hedlund att Emil 
aldrig kommer fram för att spela några volleys och utbrister *

<Henke> Ska du inte ha volley?
<Emil> Näe, jag är för gammal!

* När Wille kommer till jobbet är Superpraktikanten Axel redan på plats *
<Axel> Finns det något jag kan hjälpa till med?
* Veronica, som sitter i kontoret bredvid, hör detta och utbrister *
<Vera> Men hallå! Jag har ju massa grejer jag vill ha hjälp med här!
<Axel> Jo, men jag orkar inte plocka ur mer hår ur din hårborste…

* Superpraktikanten Axel är uppe i Kalmar och hejar på när Elise spelar 
match men råkar få ur sig en gäspning som Elise mamma Åsa reagerar på *

<Åsa> Är du trött, Axel?
<Axel> Jaa… jag hade bortamatch i Olofström igår.
<Åsa> Olofström? …bor det några tjejer där?
<Axel> Alltså… innebandy-match.
<Åsa> Jahaaa!

SET & HÖRT

PADELSKOLA I ALICANTE  
10 – 13 FEBRUARI 2022
• 3 nätter med del i dubbelrum på Hotel Alicante Golf & SPA
• Frukost varje dag
• 5 timmar gruppträning med engelsktalande spanska padelcoacher
• 5 timmar matchspel arrangerat av One Travel Padel & Montemar Padel Club
• Värd från One Travel Padel    

Begränsat antal platser! 
Förboka din plats redan idag med full avbokningsrätt!

VALFRIA TILLÄGG:
Boende i enkelrum från 1 150: – per person
Flyg Köpenhamn – Alicante t/r med SAS från 2 700 kr per person
Transfer från flygplatsen till Hotell Alicante, pris efter förfrågan

Vill du stanna längre i Alicante? Vill du spela mer padel? Inga problem. Fråga oss så ordnar vi det!
 
ANMÄLAN
Tänk på att det är begränsat antal platser på våra Padel Academys så anmäl dig redan nu via 
https://onetravelpadel.se/padelskola-i-alicante-10-13-februari-2022/ eller via mail till viktoria@onetravelpadel.se

* Under tävlingen SEB Karlskrona Open gör Adam Cornelius domardebut 
när han hjälper till och dömer en match i 10 års-klassen. Ständigt observante 
matchledaren Micka Svensson noterar att spelarna sätter sig ned på bänken i 
första sidbytet (vilket inte är tillåtet) och utbrister *

<Micka> Adam! …inte sitta ner i första sidbytet!
<Adam> Oj, är det så!
…varvid Adam ställer sig upp i domarstolen.

* Veronica håller fram telefonen till Wille för att visa ett filmklipp *
<Wille> Kan du lägga telefonen så det blir större bild?
…varvid Veronica förvånat lägger ner telefonen på bordet istället.
<Wille> Alltså…vrid på telefonen så det blir helbild istället…

* Sebbe har lite av en otursdag på träningen och blir träffad av både en  
volley och en serve och utbrister frustrerat *

<Sebbe> Alltså, min stjärt är en pricktavla!

Från 4 950 kr/person



KTK- 
Handduk 199 kr

20% 
på alla 

skor

KTK-Vattenflaska 79 kr

Presentkort

Presentkortet är giltigt 1 år från utfärdat datum.
Utfärdat:

Signatur:

kr

TOMTEN TIPSAR!

Wilson Blade 98 v8
Nu 2 550 kr
(ordinarie pris 2 950 kr)

KTK-Jacka 399 kr – gäller januari ut!
(ordinarie pris 500 kr) 
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TOMTEN TIPSAR!

Wilson Blade 98 v8
Nu 2 550 kr
(ordinarie pris 2 950 kr)

KTK-Jacka 399 kr – gäller januari ut!
(ordinarie pris 500 kr) 



16      w w w . k a r l s k r o n a t k . c o m FÖRDEL 1.2021

DAMDUBBEL TOUR 2021
Till slut kunde Damdubbel Tour 2021 
komma igång! Den är alltid på som-
maren och i år kunde vi få ihop att 
alla divisioner spelar samtidigt vilket 
blev jättelyckat. Det blev åtta veckor 
totalt med hela fyra divisioner. 
Underbart att se fyra banor med 
damer som hade skoj.

Linda Åberg blev inlottad i 
Division 1 och hon var den enda som 
höll sig kvar där alla åtta veckorna – 
Stort grattis Linda!

DAMSTEGEN 2021
Damstegen pågår för fullt med syftet att främja motionsspel och 
kamratskap bland motionsspelande damer. I Damstegen spelar 
man singelmatcher och för en del av oss damer kan man ha i åtanke 
något som min man säger: ”Åsa, du måste spela även singel om du 
ska bli bättre i dubbel!”
   Från när vi drog igång i augusti har det spelats hela 21 matcher 
och i nuläget ligger Lena Bohman i toppen. Det går när som helst 
att anmäla sig till Damstegen och vi håller på fram till 31 december.
   Mer information finns under Tävlingar på www.karlskronatk.com.
/Åsa Brodén

Fr. v.: Malin Odehammar, Nadya Borisova, Ingela Nilsson och Isabella Lindell.

DAMERNA

DAMERNAS TENNISRESA 2021
Det var ovisst in i det sista om vi kunde komma iväg på vår resa i år.

Till slut fick vi klartecken och det var fjorton tennissugna damer från 
klubben som hoppade på fredagsfärjan till Polen.

Det blev många timmars tennis i Polen men även tid för lite sociala 
aktiviteter innan vi kom hem igen till Karlskrona på måndagsmorgonen.

Tennistävlingen vanns i år av Ingela Nilsson och Isabella Lindell som 
besegrade Malin Odehammar och Nadya Borisova i finalen – Stort grattis 
till er!



Telefon: 0457-351 23 • Hemsida: www.carlskronagk.com
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Ander s  Born s t e d t
F O T O G R A F
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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.

NOTISER

SILVER TILL VANJA I DUBBEL SM
Vanja Cado svarade för en enastående prestation genom att tillsammans med 
Alice Klinteby, ATL Lund, ta sig till final i dubbel SM som gick av stapeln i Växjö.

Efter två övertygande segrar i poolspelet var det dags semifinal mot det 
rutinerade dubbelparet Marina Bergrahm och Sophie Sundström, vilka pro-
gramenligt tog första set. Men Vanja och Alice vägrade ge sig och började i 
andra set spela mer aggressivt och med bra rörlighet vid nätet och fint volley- 
spel kunde de vända på steken och vinna efter ett dramatiskt avgörande 
matchtiebreak. 

”Detta var verkligen inte väntat, vi hade hoppats på ett brons, men ett  
silver var verkligen extas” konstaterade Vanja glatt efter framgången.

Även Elise Brodén och Annika Andersson deltog i tävlingen, i partnerskap 
med Ella Strahl, Jönköping respektive My Johansson, Växjö. Tyvärr fick dock 
båda paren sträcka vapen i poolspelet.

JSM SLUTSPEL I BÅSTAD
I år hade hela fyra KTK-juniorer kvalificerat sig för Junior-SM slutspelet utomhus 
i Båstad. Detta efter att plockat poäng i olika JSM-deltävlingar runt om i landet. 

I 18-årsklassen representerades vi av Elise Brodén som trots bra spel inledde 
poolspelet med två förluster. Elise hängde inte läpp för detta, utan inledde 
storstilat sin tredje match mot Anna Gymnander, Kramfors. Efter en fin avväg-
ning mellan offensiva och defensiva slag vann hon ett jämnt förstaset. I andra 
set kom spelet av sig lite och Gymnander gick upp till 5-0. Med en enorm käm-
paglöd kunde dock Elise vända och vinna med 7-5. I dubbel blev det en delad 
femte plats tillsammans med Ella Strahl, Jönköping.

I 16-årsklassen var Vanja Cado och Manuella Persson kvalificerade. Vanja 
hade en svår pool, där hon efter en tuff förstamatch var nära att knipa andra 
set mot duktiga Bella Bergkvist Larsson. I sista matchen tappade hon första 
set och låg under med 3-5 i andra, men vägrade ge sig. Med föredömliga 
kämpatag och stabilt och varierat spel tog hon sig samman och kunde vinna i 
avgörande matchtiebreak.

I dubbel blev hon pooltrea tillsammans med Amina Kadic, Ullevi.
Manuella, som bor utomlands men representerar KTK när hon tävlar i 

Sverige,  lyckades efter en förlust och vinster i två jämna matcher ta sig till 
B-slutspel. Där vann hon första matchen, men fick sedan se sig besegrad av 
Edit Cosmo, Fair Play.

I dubbel blev hon pooltvåa efter en vinst och en förlust.
I 14-årsklassen deltog Valeria Marinova. Ett år ung i klassen vann hon sin 

pool i stor stil. Valeria spelade mycket stabilt och varierade sitt spel med vink-
lade slag, fina stoppbollar och några rungande winners. I kvartsfinalen ställ-
des hon mot förstasseedade Linnea Bajraliu, Helsingborg. Valeria kämpade 
fint, men vägde lite för lätt för den tufft spelande Bajraliu. 

Valeria spelade även dubbel med Tyra Brito, Staffanstorp. Efter två fina  
vinster och en förlust slutade de på delad femte plats.

Fr.v.: Ella Brånn, Annika Andersson 
och Elise Brodén.

REGIONMÄSTERSKAPEN
Tävlingssäsongen för juniorer 
utomhus avslutades med 
Regionsmästerskapen i Båstad.

För att kvalificera sig gällde 
att komma bland de fyra främsta 
i Landskapsmästerskapen för 
Småland/Blekinge eller Skåne/
Halland. Detta lyckades Elise Brodén, 
Ella Brånn och Annika Andersson 
med i 18-årsklassen.

Tävlingen spelades i poolform, så alla 
fick minst tre matcher var. Bäst lyckades Elise som med klokt och stabilt spel 
inledde med att besegra Växjös Amalia Bengtsson, vilket innebar att hon fick 
revansch från Landskapsmästerskapen. Elise var sedan ytterst nära att ta sig 
till final, men fick ge sig efter ett avgörande matchtiebreak mot Tilde Grund, 
Tabergsdalen.

Elise var sedan om möjligt ännu närmare att vinna match om tredje pris, 
men även där åkte hon på pumpen efter ytterligare ett matchtiebreak.

Annika inledde något darrigt i första matchen och fick ge sig i två raka set. 
Efter lite peptalk var det en helt annan Annika som gick ut på banan mot 

favoriten och blivande vinnaren Lovisa Valentinsson, Fair Play TK. Med  
glödande kämpatag spelade Annika både tufft och fokuserat och var ytterst 
nära att ta andra set.

Ella hade tuffa matcher, men kämpade på mycket bra mot Lovisa 
Valentinsson och Hedda Bengtsson. I sista matchen möttes Annika och Ella 
och inledningen av matchen var Ellas bästa, där hon vågade trycka till slagen. 
Efter en jämn inledning tog Annika över taktpinnen och kunde efter fokuserat 
spel vinna i två raka set.

Bra jobbat och nyttiga matcher för våra tjejer, som alla går Karlskrona  
NIU gymnasium.

ROSENHOLMSLÄGRET OCH SOMMARKURSERNA
Årets sommarträning i Tennisskolan lockade hela 270 deltagare fördelade på 
ett juniorläger och två sommarkurser för både juniorer och vuxna. Vi komplet-
terade även med 
juniorträning i padel 
för ca 50 juniorer.

Stort tack till alla 
härliga deltagare 
som visade på glädje 
och uppskattning för 
våra arrangemang.

Även ett jättestort 
tack till alla klubbens 
duktiga tränare som 
hjälper till att göra 
detta lyckat!



FÖRDEL 1.2021     w w w . k a r l s k r o n a t k . c o m  19

CHEFSTRÄNAREN INFORMERAR

ÄNTLIGEN ÄR VI IGÅNG FÖR FULLT!

Daniel Brodén, chefstränare KTK. Foto: Anders Bornstedt.

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

Det har åter varit ett spe-

ciellt år för oss alla med 

pandemi och restriktioner.

Det har åter varit ett speciellt år 
för oss alla med pandemi och 

restriktioner.
Vi inledde året inomhus med att 

successivt kunna erbjuda Tennisskolan 
för juniorer. Vi gjorde allt vi kunde 
för att få igång träningen utomhus så 
tidigt som möjligt för att även kunna 
få igång våra vuxendeltagare och efter 
flera försök lyckades vi till slut in på 
våren. Det värmde i hjärtat på oss  
tränare att få välkomna tillbaka alla 
och se glädjen (och ibland frustra- 
tionen) som våra kurser erbjuder.

Att även tävlingsverksamheten 
öppnat upp har gjort att vi nu både 
kunnat erbjuda våra tävlingsspelare 
hemmatävlingar och vi har även följt 
med våra spelare på en hel del tävling-
ar under året – mycket kul!

Vi har i nuläget närmare 500 del-
tagare i Tennisskolan och tycker att vi 
har ett bra koncept, men vi är alltid 
öppna för förslag på vad ni deltagare 
efterfrågar – men vi behöver även 
hjälp av ideella krafter så är ni in- 
tresserade så är ni alltid välkomna  
att kontakta oss!

Sista träningsdatum för Tennis-
skolans hösttermin är 19:e decem-
ber. Vi startar sedan upp vårterminen 
2022 i början av januari. Alla delta-
gare har automatiskt kvar sin plats till 
nästa termin, om inte en avanmälan 
görs. I regel kvarstår samma tränings-

tider som under hösten, i annat fall 
kontaktar vi er. I vissa kategorier kan 
vi erbjuda utökad träning och det går 
bra att kontakta oss för att hamna på 
kölista för detta.

Har ni vänner och bekanta som är 
intresserade av att prova på vår Tennis- 
skola så erbjuder vi alltid kostnadsfri 
prova på. Vi erbjuder detta till del- 
tagare på vår kölista vilken man  
hamnar på om en anmälan till Tennis-

skolan görs på  
http://matchi.karlskronatk.com.

Slutligen vill jag tacka alla Tennis-
skolans underbara tränare som har  
visat på stor förståelse för en modi- 
fierad verksamhet och alltid erbjudit 
ett stort engagemang på banan – Ni 
är guld värda!

Vi ser nu fram emot att ta en  
lyckad hösttermin i mål!
/Daniel Brodén



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

NKT
1852
Hem 1
Lawnit
Body Shop
Blekinge IF
Trafik & Fritid
Cevian Capital
Tretorn/Adidas
Fastighetsbyrån
One Travel Padel
Storköksprodukter
Karlskrona kommun
Svenska Tennisförbundet
Ica Supermarket Cityhallen
Audio Video, Lobic
Lilo Media
Do Flex 

VÅRA
SPONSORER:

WSP
Succé 

Cramo 
Skanska

Amefoto 
Arvsfonden 

Affärsverken
Skylt & Dekor

Stars’n Stripes
Blomsterkiosken

Lasses Industrirör
Carlskrona Golfklubb 

Karlskrona Lampfabrik
Sandvikens Fritidstomter

Grönsaksgrossisten Sydost
Länsförsäkringar

Norrvidinge 
Eye Do

KARLSKRONA TENNISKLUBB VILL TACKA ALLA VÅRA  
SPONSORER OCH SAMARBETSPARTNERS FÖR ETT 

FRAMGÅNGSRIKT 2021 OCH SAMTIDIGT 
ÖNSKA ER ETT GOTT NYTT 2022!

SEB
Scandic

Amer Sport/Wilson
Garnborns Åkeri & Maskin

Tryckcentrum 
Roxtec

BLT 

HUVUDSPONSORER:


