
Nr 1 2022 Utgiven av Karlskrona Tennisklubb

Karlskronavakan Karlskronavakan 
tillbaka tillbaka ÖVer 40 timmars matchande! 

 Läs mer på sid 6–7

Omslagsfoto: Valeria Marinova. Fotograf omslag: Anders Bornstedt, amefoto.se.

Klubben är 
på väg mot 
100 år 
sid 12

Sommarens 
aktiviteter på 
anläggningen
sid 14–16

KTK har ny 
ordförande  
– möt Anna 
sid 10
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KLUBBCHEFENS SIDA

FÖRDEL: 
Karlskrona Tennisklubb
NKT Arena Karlskrona
Arenavägen 19
371 55  Karlskrona 

KARLSKRONA TENNISKLUBB
Receptionen                0455–128 02

www.karlskronatk.com kansli@karlskronatk.com

BANKGIRO SWISH                 ORG.NR.

5660-6361  123- 520 57 29  835000-1460

KTK:S MATCHI-SIDA:

http://matchi.karlskronatk.com 

KLUBBCHEF

Peter Bengtsson 0768–86 71 03
 
TRÄNARE

Daniel Brodén 0768–86 71 04
Johan Wilhelmsson 0768–86 71 05
Veronica Vidarsson  0708–29 88 13
Fredrik Swahn  0723–50 51 65
Emil Quist 0709–68 61 20

ANLÄGGNINGSSANSVARIG

Robert Melkersson 0734–03 99 29

SERVICEPERSONAL     0768–86 71 00
Ferdane Mazrek, Marlene Andreasson, Loredana 
Militaru, Beata Houbban.

STYRELSE
ORDFÖRANDE

Anna Wallin 0708–78 30 89

SEKRETERARE

Catharina Ericsson 0707–28 28 32

KASSÖR

Maria Nyström  0709–28 82 38 

ÖVRIGA STYRELSELEDAMÖTER

Jenni Aronsson                                                                                                            
Johan Åberg                                                                                      
Stig Pettersson                                                                                                            
Erika Otero                                                                                                                   
Andreas Berg                                                                                    
Olof Leonardsson

VALBEREDNING

Kristian Larsson 0709–32 32 50
Katarina Skantze  0708–19 55 80
Anders Brammesjö  0705–18 57 04

REDAKTION:

Johan Wilhelmsson
Daniel Brodén
Peter Bengtsson

FOTO:

Anders Bornstedt

ANSVARIG UTGIVARE: 
Anna Wallin

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

ANNONSPRISER: 

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 (3 nr)

REFLEKTIONER EFTER TRE MÅNADER
Karlskrona TK har en själ och en sund idrotts-

kultur som betyder oerhört mycket. Klubbens 
renommé i kommunen, regionen och i tennissverige 
är gott. Det är med stolthet jag från och med janua-
ri i år representerar klubben i olika sammanhang.

Kontinuitet på tränarsidan har skapat harmoni 
och dessa budbärare är värdefulla. Fem hel- och del-
tidsanställda kompletteras med engagerade timträ-
nare som också gjorde mig extra glad under Karls-
kronavakan då flera också tog initiativ utöver det 
vanliga i tävlingsorganisationen. Tack till er alla och 
tack till alla andra volontärer som ställde upp! Utan 
klubbens övriga personal, vaktmästare och recep-
tionspersonal, hade det heller inte fungerat och alla 
är viktiga för helhetsupplevelsen.

Jag har mycket kvar att lära om klubben och 
många klubbmedlemmar kvar att lära känna. Jag 
hoppas att vi kommer att ses mycket på vår utean-
läggning och i vår klubbstuga kommande månader. 
Tennis är för mig framförallt en utomhussport med 
allt vad det innebär. Ta chansen att spela mycket på 
egen hand. Utmana en kompis och umgås på vår 
fina anläggning i sommar. Det är en passning jag 
vill skicka till alla men kanske framförallt till alla 
som har sommarlov. Ingen träning är bättre än det 
egna spelet!

Jag inledde min egen tenniskarriär i Ulricehamns 
TK hösten 1976 efter att ha inspirerats av en svensk 
seger i Wimbledon. Redan i 15-års ålder kom jag in 
på tränarbanan och allt sedan dess har sporten varit 
en evig följeslagare – eller snarare en kronisk ”sjuk-
dom”. Linköping, Båstad och Malmö är några tennis- 
hållplatser på vägen och jag är otroligt glad över allt 
jag fått uppleva med min tennis – trots att jag själv 
inte blev en ny Björn Borg. Jag är istället ett litet be-
vis på hur den här sporten kan hjälpa en på vägen 
även om man inte vinner så mycket i början.

Jag är också tacksam över det bemötande jag 
som ”udda fågel” – utan förankring på orten – fått 
sedan jag kom till klubben. Mycket fungerar väl-
digt väl i KTK och jag har ingen ambition att vända 
upp och ner på världen men samtidigt förändras vår 
omgivning hela tiden. En nyckel till framgång kan 
vara att stjäla – eller låna… Jag syftar då på idéer 
och projekt som kanske funkat bra eller inte bra på 
andra ställen men som skulle kunna testas i KTK i 
framtiden. Kanske kan jag med friska ögon utifrån 
utmana några sanningar och har du idéer om verk-
samheten så kom till mig eller prata med någon i 
styrelsen.

Med hopp om en underbar tennissommar!
/Peter ”pb” Bengtsson
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Peter ”pb” Bengtsson, klubbchef Karlskrona Tennisklubb.



ORDFÖRANDE HAR ORDET

BRA START PÅ TENNISÅRET
Året har börjat bra för KTK:s del 

då vi äntligen fått introducera 
vår nye klubbchef  Peter. 

Vi har planerat för en del event och 
tävlingar i år, men valt att inte anordna 
ITF senior. Det är fortfarande en del 
länder som har kvar restriktionerna 
och många är inte villiga att resa än. 
Därför försöker vi i stället satsa på an-
dra tävlingar och event. Ett lyckat  
exempel som genomfördes nyligen var 
ju den traditionsenliga Karlskrona- 
vakan. Ett stort tack till alla volontä-
rer som deltog, utan er hade detta inte 
varit möjligt.

I slutet av februari hade vi årsmöte 
(läs mer information om detta längre 
fram i tidningen). En av punkterna var 
att välja en ny ordförande då jag läm-
nat min plats till förfogande, men då 
inget nytt namn kom upp har vi nu 
valt att sätta i ett extrainsatt årsmöte i 
slutet av april i stället. Vid detta möte 
kommer bara frågan om att välja in en 
ordförande stå med på agendan. En 
annan sak som diskuterades på årsmö-
tet var att återskapa en del kommittéer. 
Styrelsen har nu beslutat att starta upp 
och rekrytera medlemmar till kom-
mittéerna för ekonomi, marknad, ung-
dom, tävling/medlem, padel, dam och 

event. En del av dessa fungerar bra idag 
men andra behöver lite hjälp på traven. 
Är det någon av er medlemmar som 
är intresserad av att vara med i en av 
kommittéerna, säg till mig eller någon 
annan i styrelsen.

Vi är också i full gång med plane-
ringen av jubileumsåret 2023 då vi  
fyller 100 år. Även om det är ett tag 
till så krävs det mycket planering och 
involverar många personer. 

Berlinutbytet är en gammal tradi-
tion som startades redan 1967. P.g.a. 
pandemin har vi varit tvungna att ställa 
in det två år i rad men nu ser vi fram 
emot att få besöka vår vänortsförening 
TC Grun-Weiss Nikolassee i sommar. 
Datumet som diskuteras är lördagen 
den 2 juli. Alla är varmt välkomna att 
följa med till Berlin så skriv upp datu-
met i din kalender. Mer information 
kommer när alla detaljer har satt sig.

Jag har nu suttit i styrelsen i fyra år, 
varav de sista tre åren varit som ordfö-
rande för klubben. Nu lämnar jag över 
ordföranderollen. Jag kommer dock 
sitta kvar som ledamot och vice ordfö-
rande fram till nästa årsmöte. Det har 
varit en otroligt spännande, utmanan-
de och rolig tid. Jag har lärt mig massor, 
både om mig själv, men även om styrelse- 

KTK:s ordförande Jenni Aronsson.

Din kompletta leverantör av printat och tryck media 

SKYLTARFOLDRARARBETSKLÄDERGRAVYR
BILDEKORBROSCHYRERPROFILKLÄDER
MÄSSMATERIALTIDNINGARVISITKORTKUVERT
GIVEAWAYSPRESENTREKLAMROLLUPS
DEKALERBRODYRBANDEROLLERVEPOR

arbete och om KTK. Det har varit en 
stor ära att få vara med och leda en så 
här fin klubb.

Ha nu en underbar vår så syns vi 
snart på utomhusbanorna!
/Jenni Aronsson
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 Tennis Tennis Tennis Padel
 Hardcourt Grus Gräs  
Banhyra (60 min) 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 2 200 kr 1 100 kr 4 400 kr 1 900 kr
UTE SOMMAR (1/5-31/8) 1 650 kr 850 kr 3 300 kr 1 550 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.

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

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

Reducerad avgift fr.o.m. 1/9

24/6 Midsommarafton stängt 
25/6 Midsommardagen 11.00–16.00

ÖPPETTIDER 
MIDSOMMAR

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

ÖPPETTIDER
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ÅRSMÖTE 2022
Klubbens 99:e årsmöte kunde hållas 
på ett ”normalt” sätt och verksam-
hetsåret 2021 slutade på plus trots 
pandemianpassningar och stängda 
aktiviteter.

2021 inleddes med en stängd hall, 
inställda lektioner och korttidsper-
mitteringar av personal. Men en 
osedvanligt tidig start av utomhus-
verksamheten och en fördubbling 
av sålda säsongskort samt en del 
Coronastöd och återstartspengar 
från RF/Svenska Tennisförbundet, 
gjorde att det blev ett positivt resul-
tat för året och en ökad omsättning i 
jämförelse med 2020.

Klubben har idag nästan 1 000 
medlemmar, nästan 500 deltagare 
i tennisskolan och anläggningen 
fortsätter att utvecklas. På årsmötet 
avtackades Jonas Thulin och Kirsti 
Lindström då de lämnar styrelsen. 
Olof Leonardsson kommer in i sty-
relsen samtidigt som Jenni Aronsson 
kliver ner som ordförande och blir 
styrelseledamot. Då valberedningen 
vid årsmötet inte kunde presentera 
någon ny ordförande har Jenni  
suttit kvar med klubban i hand under 
våren men beräknas ersättas på ett 
extra årsmöte i april. Se info sida 11.

KTK:s styrelse 2021. Överst från vänster: Sven Jonasson (suppl), Johan Åberg. Mitten från vänster: Anna Wallin (ordf), 
Olof Leonardsson, Maria Nyström (kassör), Stig ”Lillen” Pettersson. Sittande från vänster: Jenni Aronsson (vice ordf), 
Erika Otero, Catharina Ericsson (sekreterare). Andreas Berg och Peter Adaktusson (suppl) saknas på bilden

På årsmötet den 12 mars beslutade 
styrelsen att väcka liv i ”Jeppans 
fond”. Årligen kommer två stipendi-
er á 3 000 kr att delas ut och för 2021 
prisas Vanja Cado och Elise Brodén 
som båda fungerar som goda före-
bilder i föreningen.

Båda tjejerna spelade i damlaget 
i höstas. Vanja Cado får tävlings-
stipendiet efter att under fjolåret 
dessutom ha slutat etta i SVTF Syds 
Regions Race och 12:a i SVTF JSM 

Race samt ha nått final i dubbel-
SM för seniorer. Klubben vill sti-
mulera henne till fortsatt tävlan-
de på högsta nivå. Elise Brodén 
studerar vid NIU och utsågs till 
årets KTK-Ambassadör för sitt 
goda kamratskap och vilja att 
ställa upp som tränare och som 
funktionär vid olika evenemang. 
Kort sagt, hon är ett representa-
tivt ansikte utåt för KTK och för 
klubbens värderingar.

JEPPANS FOND TILLBAKA
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KARLSKRONAVAKAN

VAKAN TILLBAKA!
Äntligen kunde vi åter välkomna spelare till den populära dygnet runt-tävlingen ”Karlskronavakan Wilson Cup”, efter 

ett uppehåll p.g.a. pandemin. Fredagen 25 mars drog vi igång vid 15:30 och körde sedan i princip dygnet runt fram till 

söndagen 19:00. Det blev totalt över 40 timmars matchande med över 200 deltagare från 22 olika klubbar – härligt!

FLICKOR 10
I denna klass representerades vi av Nellie Olovsson. 
Nellie har kommit igång och börjat tävla lite nu och 
man märker direkt att hon utvecklats mycket från de 
där första nervösa matcherna som alla spelare går  
igenom. Nellie spelade med lugna och fina grundslag 
och kämpade på jättebra. Det resulterade i ett silver i 
både singelklassen och dubbelklassen – Grattis!

FLICKOR 12
I denna klass tävlingsdebuterade Anna Leonardsson 
och Liv Blom. Det var två lite nervösa tjejer som 
äntrade banan vilket också resulterade i lite nervöst 
spel inledningsvis. Båda tjejerna hade dock underbar 
inställning och kämpade på vilket ledde till bättre 
och bättre spel – väldigt utvecklande!

POJKAR 12
I C-klassen tävlingsdebuterade Karl Aulin och gjorde 
en imponerande insats när han pressade sin mot-
ståndare till ett tredje och avgörande set som tyvärr 
slutade med resultatet 10-12.

FLICKOR 14
I B-klassen deltog två KTK-tjejer: Hillevi Anglert 
och Selma Perslöf. Hillevi gjorde tävlingsdebut och 
fick en stor portion erfarenhet men även en hel del 
vunna poäng – en fin inställning gör att hon har 
möjlighet till stor utveckling framöver. Lite mer  
rutinerade Selma kämpade också på bra men kom 
inte riktigt in i matchen och fick se sig besegrad i 
första omgången.

POJKAR 14
I C-klassen tävlingsdebuterade duktiga Jack Resebo 
som gjorde bra ifrån sig och plockade hem flera game!

I B-klassen spelade Felix Linse och trots att ner-
verna ställde till med besvär i inledningen av match-
en kunde Felix ändå kämpa på och komma in mer 
och mer. Felix bjöd motståndaren på fint kämpatag 
och säkert spel, men det räckte tyvärr inte till vinst.

FLICKOR 16
I denna klass deltog tre KTK-tjejer. Amanda Thulin 
gjorde tävlingscomeback efter en långdragen skade- 

period och gjorde det med bravur. Systern Alicia 
Thulin kämpade också på jättebra men hade svårt 
att komma in i matchen mot en duktig motståndare. 
Erdita Paloja började lite nervöst men släppte sedan 
ut hela sitt register i inledningsmatchen som hon 
vann. I andra matchen gick det lite för snabbt mot 
en hårt slående Ystadtjej. Valeria Marinova har ock-
så tagit sig igenom en tuff  period med skada men 
visade oss alla hur otroligt spelsugen hon var. Vale-
ria stormade fram genom singelklassen och kunde 
med bra serve, fin spelförståelse och välplacerade 
grundslag stå högst på prispallen vid tävlingens slut. 
Stort grattis!

POJKAR 16
I B-klassen deltog hela tre KTK-spelare som alla 
gjorde bra ifrån sig. Kasper Wagner åkte på stentufft 
motstånd direkt men spelade ändå utvecklande 
och bra med fina attacker och volleyspel. Gabriel 
Åkesson krigade hem en knallhård tresetare i första 
matchen (10-6 i avgörande matchtiebreak). Gabriel 
mötte sedan klubbkompisen Martin Lindström i semi- 
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KARLSKRONAVAKAN

VIKTIG VAKA – EN REFLEKTION
Karlskronavakan blev min första upplevelse 
av KTK i riktigt skarpt läge. Och jag blev  
imponerad!

Klubben har både ett fungerande maskineri 
med personal som steppar upp och tar för 
sig. Men det finns också ett viktigt ”kitt” av 
volontärer, såväl unga som lite äldre, som gör 
evenemanget möjligt.

Tävlingar som Karlskronavakan har så 
många fler värden än medaljer och setsegrar 
och jag vill att varje KTK-medlem ska vara 
stolt över det vi gör som gillas av så många 
besökare där ett 100-tal bodde över i bad-
mintonhallen och i klubbstugan, åt frukost 
och levde i hallen under två dygn och trivdes 
med oss.

Tack igen!
/pb
PS: Efter vakan skrev jag en utförligare 

”krönika” som ligger på hemsidan. DS

Deltagare 200
Klubbar 22
Matchtimmar 40

final och kämpade vidare. Martin var dock storle-
ken för stor denna drabbning och var den som tog 
sig vidare till final. Väl där var det en lite trött och 
sliten Martin som ställdes mot Kronprinsens TKs 
Jone Flärd som vann matchen. Bra kämpat Martin!

DAMER
I damklassen deltog två tjejer, nyss hemkomna från 
Junior-SM i Falun: Ella Brånn och Elise Brodén. 
Båda spelarna kämpade på bra men stötte på patrull 
mot Kronprinsens TKs duktiga Samantha Afia Steffi 

Khan. I Elises fall var det i finalen och därmed  
säkrare hon en silvermedalj. Bra jobbat!

HERRAR
Alexander Magnebrant heter en trevlig kille som 
nyligen flyttat till Karlskrona för att studera. Alex-
ander spelar även bra tennis och tränar med oss i 
Tennisskolan. I tävlingen var det lite ”comeback” för 
Alexander som inte matchat på ett tag, vilket visade 
sig i lite ovanliga ”tidiga” missar i duellerna och re-
turerna. Men med en fin serve och härlig inställning 
kunde ändå Alexander vara nöjd med sin insats.

DUBBELKLASSER
De flesta deltagarna var även med i dubbelklasserna 
som primärt spelades sent på kvällarna och nätterna. 
Jättekul att våra spelare passade på att få så mycket 
matcherfarenhet som möjligt på hemmaplan. Stort 
grattis till Valeria Marinova som tillsammans med 
Anna Ni från Ronneby TK vann Flickdubbel 
16-klassen!
/ Wille

Fotograf på karlskronavakans bilder är Anders Bornstedt, amefoto.se.
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SOCIALA EVENTS

Under inomhussäsongen har 
lördagstennisen samlat att gäng 
entusiaster och många fina möten 
har uppstått mellan nya och gamla 
klubbmedlemmar.

På lördagseftermiddagarna har 
mellan 12 och 17 spelare samlats. 
Man har hittat lämpliga spelformer 
efter hand - dubbel är alltid roligt 
och när det funnits möjlighet har 

EFTERLÄNGTAD 
GENTLEMEN DOUBLES 
WOODIE CHALLENGE
Den 17:e upplagan blev pausad 
under pandemitiden men i februari 
var det dags att plocka fram trä- 
spadarna och de vita kläderna igen. 
Tolv dubbelpar kom till start och 
starkast var konstellationen Jesper 
Petersson/Jim Johansson.

Jämnheten blev segerparets 
segerrecept. Det snillrika och krea-
tiva lottningsträdet gör att varje par 
kan dra på sig upp till två förluster 
fram till finalen men ändå ha chan-
sen till slutseger. Turneringen fick 
ett raffinerat avslut med ett enda 
matchtiebreak som avgjorde mot 
finalisterna Daniel Brodén/Mats 
Thorell.

Som vanligt hölls segerbanketten 
på Stars & Stripes. Uppskattad 
arrangör och tävlingsledare var P-A 
Lindeborg. Finns det intresse kanske 
det kan bli ytterligare en upplaga av 
trätävlingen under 2022.

Under februarilovet samlades 
24 spelare för dubbelspel och 
umgänge. Det här var också klubb-

chefens första sociala arrangemang 
och hans första möjlighet att lära 
känna fler KTK:are på en och samma 

gång. Det kommer mera! Flera 
damer i klubben är också engage-
rade med resor och arrangemang. 

Linda Åberg ordnade under påsken 
ett event. Åsa Brodén samlar ett tjej-
gäng som brukar sikta på Polen och 
nyligen reseledde Ingela Nilsson tolv 
damer i Bosnien.

MOTIONSARRANGEMANG & RESOR

Tolv glada KTK damer har spen-
derat underbara dagar i Banja 
Luka i Bosnien! Förutom mycket 
tennisspel har vi även njutit av 
god mat, besök på vingård, kul-
tur och deltagande i tennisturne-
ringen Banja Luka Open 2022.

LYCKAD LÖRDAGSTENNIS
man kunnat spela singel med en ny 
eller gammal rival och även prome-
nadmatch med poäng.

– Det är väldigt roligt att det 
kommer människor i olika åldrar, 
spelnivåer, både män och kvinnor 
och inte minst från olika länder - det 
har faktiskt påpekas för mig att 
Lördagstennisen är ett exempel 
på hur den integration det talas så 

mycket om borde fungera i prak-
tiken, säger Mats Andersson som 
arrangerat helgspelet.

Deltagarantalet har varit över 
förväntan och haft en stark 
internationell prägel. Spelare 
från Balkan, Tyskland, Skottland, 
Uganda och till och med en före 
detta juniorlandslagsspelare från 
Jordanien har varit med.

– Givetvis är det också väldigt bra 
att klubbens olika medlemmar lär 
känna varandra och inte bara umgås 
gruppvis samtidigt som juniorer kan 
lära mycket av att spela med äldre. 
Många nya ansikten har varit med 
som sedan även börjat spela tillsam-
mans utanför Lördagstennisen, sam-
manfattar Mats som avslutade lör-
dagstennisen inomhus den 30 april.

Fotograf: Anders Bornstedt, amefoto.se.
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NYLAGDA GRÄSBANOR
Karlskrona TK är den enda av 
Sveriges drygt 400 tennisklubbar 
som kan erbjuda spel utomhus på 
tre underlag, grus, hardcourt - och 
gräs. Nu satsar vi på en ny säsong 
med fräscha gräsbanor.

Tio säsonger med grässpel gjorde 
att banorna förra säsongen var 
slitna och inte riktigt höll måttet. 
Beslut om en omläggning togs vilket 
genomfördes i höstas och senare i 
vår hoppas vi på spel på klubbens 
nya gräsbanor.

Klubben har ett samarbete med 
företaget Jordelit som stöttar med 
expertis i hur man sköter gräset på 
bästa sätt med luftning och gödsel. 
Då antalet gräsbanor i Sverige är 
få är det en ständigt pågående lär-
process för att få banorna i bästa 
möjliga skick. 

– Har man ett genuint tennisin-
tresse skall man självfallet testa på 
grässpel. Det finns också ett intresse 
runt om i Sverige eftersom det finns 
så få gräsbanor i landet, säger klubb-
chefen Peter Bengtsson.

Klubbens vaktmästare Robban Melkersson och P-A Lindeborg inspekterar gräset inför säsongen tillsammans 
med Mattias Jöckert (mitten) på Jordelit som bistår med kunskap.

SOLIG STÄDDAG
Våren var kall och sen men när klubben kallade till städdag på 
utomhusanläggningen den 19 mars sken solen ikapp med det 
30-talet medlemmar som hjälpte till.

Framförallt handlade det om att få bort stenar och trampa 
till linjer samt att sätta upp vindskydden på grusbanorna för att 
ge vår vaktmästare förutsättningar att jobba med banorna.

Städdagen samlade såväl gamla som unga och avslutades 
med korvgrillning.
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Lilo Media hjälper till med allt när det gäller digitala och tryckbara produktioner. 
Har du/ni en idé ser Lilo Media till att förverkliga den. Inget uppdrag är för stort eller smått!

tel: 070–760 52 39   e-mail: lotta@lilomedia.seBesök gärna lilomedia.se för mer information.

Kreativitet, noggrannhet & personlighet!

Nr 1 2021 Utgiven av Karlskrona Tennisklubb

Adidas Karlskrona 
Adidas Karlskrona 

Padel Open Padel Open Tävlingen blev en succé! 

 Läs mer på sid 8–9

Omslagsfoto: Hanna Bornstedt. Fotograf: Anders Bornstedt.
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NY ORDFÖRANDE I KTK
Namn: Anna Wallin
Ålder: 51
Titel/Jobb: VD Affärsverken AB
Familj: Jag har en härlig familj som 
till viss del finns här i Karlskrona. Jag 
har en son som heter Svante som är 
15 år. Vi bor på Långö. 

Vad är din idrottsbakgrund?
Jag har alltid varit aktiv i olika for-
mer, både i min ungdom och genom 
åren fram till idag. Jag har bland 
annat spelat badminton och squash, 
men just nu lägger jag en hel del 
tid på paddeltennis – om vi ser till 
racketsporter. Jag spelar i division 2 
i Boost just nu. I övrigt ägnar jag mig 
åt en del andra aktiviteter också, 
men att jaga boll har alltid triggat 
mig. 

”STOPPA PRESSARNA”
Precis innan pressläggningen av Fördel hade klubben  

ett extrainsatt årsmöte där man valde en ny ordförande 

som presenteras kort här nedanför.

Vad har du för bild av KTK? 
Karlskrona Tennisklubb har med 
ett utifrån perspektiv alltid haft en 
fint anseende och har utifrån det 
perspektivet setts som en välskött 
klubb i mina ögon. En klubb som står 
för ett stort barn- och ungdoms- 
engagemang, hög kvalitet på banor 
och utförande kring event med enga-
gerad personal och medlemmar. 

Vad lockar i uppdraget? Varför tog 
du uppdraget? 
Jag hoppas genom styrelseuppdra-
get kunna bidra med att fortsätta 
verka för en fortsatt god utveckling 
inom klubben, och med högre lön-
samhet i redan gjorda investeringar.  
Det är en utmaning som jag ser fram 
emot att ta mig an tillsammans med 

ett redan engagerat gäng personal 
och medlemmar. 

Vad kan du bidra med? 
En förutsättning för en fungerande 
idrottsklubb är engagerade och stol-
ta medlemmar. Jag hoppas kunna 
bidra med styrelseerfarenhet, ledar-

skap och framdrift. KTK har utveck-
lingspotential i nytänkande, men har 
också många idag välfungerande 
delar som går att affärsutveckla 
vidare. Jag har en bakgrund i mark-
nadsföring och ett stort kontaktnät 
som jag hoppas kan komma klubben 
till gagn.

NY ORDFÖRANDE I KTK

Anna Wallin, ny ordförande i Karlskrona Tennisklubb.



KLUBBRUM – KLUBBSTUGA & SAMARBETEN

Under vinterhalvåret har vårt klubbrum 
fräschats upp med hjälp av vår skicklige an-

läggningsansvarige Robban Melkersson. Idag har 
klubben ett fräscht mötesrum som klubbmedlem-
mar, organisationer och företag kan disponera och 
kombinera med fika, lunch, tennis eller padelspel.

Klubbstugan har ett fungerande restaurangkök 
och går att duka upp till fester, kurser eller möten. 
Under perioden september-april kan lokalen bokas 
till humana priser. Kanske din idrottsförening behö-

Vi talar gärna och ofta om att vi har en komplett tennisanläggning men kanske utnyttjas ändå inte den fulla 

potentialen? Karlskrona Tenisklubb har mycket mer att erbjuda än tennis – för väldigt många.

ver en lokal för årsmöte eller liknande?
Såväl tennishallen, med sina dryga 3000 kva-

dratmeter golvyta, som utomhusanläggningen med 
sina möjligheter – ger just möjligheter. Tennis &  
Padel är självklara aktiviteter men inomhus har 
mässor arrangerats och andra sporter kan fungera. 
Utomhus finns boule men också bowls som är stort 
i England. Nyligen etablerades en discgolfbana på 
Rosenholm och med naturgolf  och samverkan med 
andra aktörer på området samt lite påhittighet så 

En stor tennishall ger möjligheter till mässor eller som här en schackturnering… 

Fotograf: Anders Bornstedt, amefoto.se.

Boka ett mötesrum med fika, lunch och tennis!

Fest med middag i klubbstugan?

kan vi med fördel arrangera en sportig femkamp 
för ditt kompisgäng eller ditt företag.

Karlskrona TK har genom åren haft ett mycket 
gott samarbete med såväl kommunen som närings-
livet i Karlskrona men är alltid öppna för nya sam-
arbeten. 

Vill ditt företag ha en kund- eller personal-
träff, en tennisfrukost eller padellunch, arrangera 
en After Work eller erbjuda ett friskvårdspaket – 
hör av er till pb@karlskronatk.com 

Fotograf: Anders Bornstedt, amefoto.se.
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Utbytet med vår mångåriga vänklubb TC Grünweiss Nikolasse i Berlin har fått pausa ett par år pga pandemin. Vår förhoppning är att vi i år 
ska kunna återuppta utbytet och förhoppningsvis kommer vi att åka till Berlin den 1-3 juli. Utbytet är för alla medlemmar så preliminärboka 
detta datum. Närmare information kommer så fort vi vet mer.

Karlskrona TK grundades den 24 
maj 1923. Men i tidigare jubi-

leumsskrifter går att läsa att tennis-
linjer lär ha ritats upp på Flottans ka-
serngård redan i slutet av 1800-talet. 
Officiellt lär också en tennissektion 
ha funnits inom Karlskrona Allmänna 
IF 1915.

DAGS ATT FIRA
Mycket har hänt sedan dess och nästa 
år ska detta firas. Men hur? En stor 

BERLINUTBYTE

KARLSKRONA TK 100 ÅR
År 2006 fyllde Svenska Tennisförbundet 100 år. Nästa år 

är det dags för Karlskrona TK att fira 100 jämnt.

galamiddag är självklar. En jubileum-
stävling lockar. Kanske ”prova – på – 
tennis” på stan på något sätt?

En 100-årskommitté är under 
uppbyggnad och såväl goda idéer som 
engagerade människor krävs för att 
göra jubileumsåret minnesvärt. För att 
göra saker behövs också samarbeten 
och finansiering.

Kontakta ”Lillen” med uppslag 
och idéer och berätta vad du kan  
hjälpa till med! lillenuno@gmail.com

K
A

RLSKRO

N
A

T
E

N
N ISKLU

B
B

PÅ VÄG MOT 100 ÅR

1923–2023



Karlskrona TK:s damlag fick i höstas möjlighet att spela  

i division 1, landets näst högsta serie

Karlskrona TK:s dubbelpar i mötet med Malmö TK – Tilda Loudd & Vanja Cado.

DIVISION 1-SPEL MED MERSMAK

Detta visade sig vara en väldigt  
bra serie, där flera av landets 

bästa spelare deltog för sina klubbar. 
Ambitionen inför serien var att få  
utvecklande matcher och göra vårt 
allra bästa.

Detta skötte tjejerna utmärkt 
och visade på en härlig lagmoral och 
många fina matcher i den tuffa kon-
kurrensen. Tyvärr blev det degrade-
ring, men vi var nära i flera matcher 
och lyckades ta en poäng mot Ullevi 

där Vanja Cado vann förstasingeln 
och Vanja i par med Elise Brodén  
triumferade i dubbeln.

I laget har Vanja, Elise, Tilda 
Loudd, Valeria Marinova, Ella Brånn 
och Ida Sundås spelat. Seriespel med 
sammandrag vid bortamatcher där 
man reser, bor och spelar tillsammans 
i ett lag har massor av positiva effek-
ter som stärker klubbkänslan och ut-
vecklar individerna.
/Daniel Brodén

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

Ander s  Born s t e d t
F O T O G R A F

DAMERNA

Daniel Brodén coachade damlaget under det intensiva seriespelet i höstas.
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PADEL

Förra årets herrfinalister.

Förra årets damfinalister.

SEB KARLSKRONA OPEN 2022
JSM Race & Sommartour
Med Sommartourens två singelklasser och 
SEB veckans samtliga klasser erbjuds över  
40 tävlingsklasser i sommarens tennisvecka 
i Karlskrona. Sommartouren och JSM-Racen 
har SM-status och nytt för i år är att vi har 
JSM Race för både 14, 16 och 18 år.
   Spännvidden på klasser är stor –  
vi börjar med 10-års klasser och avslutar  
med 55-års klass så alla kan hitta en  
lämplig spelform att utmana sig själv i!

För de KTK:are som inte deltar i tävlandet finns det fina chanser att se riktigt bra tennis och heja på våra  
hemmahopp. Under tävlingsveckan behöver vi också hjälp med olika saker där alla kan bidra på något sätt. 
Här hittar ni anmälan, resultat och lottningar när det är dags: 
https://svtf.tournamentsoftware.com/tournaments Fotograf: Anders Bornstedt, amefoto.se.

23–31 
JULI
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SOMMARENS AKTIVITETER
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AKTIVITETER I SOMMAR

BESÖK HEMSIDAN 
FÖR EXAKTA 

DATUM OCH TIDER!



PERSONALNYTT
Ni som vistas på tennisanlägg-
ningen frekvent har redan lärt 
känna henne. I februari började 
Beata ”Bea” Houbban hos oss 
och är vårt nyaste tillskott i 
”Racketservice-gänget”.
   Bea är gift, har fem barn och 
har jobbat med allt möjligt, bland 
annat inom vården. Hon älskar 
att jobba med människor och hon 
har en del erfarenhet av Hotel & 
Restaurang från Skärva Herrgård. 
   Vi hälsar Bea välkommen till KTK 
och nu är vi elva stycken anställda 
+ ett gäng timtränare som är 
engagerade i Karlskrona TK.

I november spelades New Wave 
Karlskrona Junior Open som är en 
tävling för 14-åringar och yngre. 
Tävlingen spelas i poolspel så det blir 
flera nyttiga matcher både för våra 

I slutet av april spelas ”2022 Super-
Seniors World Team Champion-

ships”, eller Veteran-VM som vi kal-
lar det på svenska. Karlskrona TK:s 
Torsten Hansson kommer att spela 
såväl individuella VM som Lag-VM 

SEN VM-DEBUT
Som mentor och idrottspsykolog hjälpte han Henrik 

Stensson till OS-silver och en efterlängtad majortitel. 

Nu är coachen Torsten Hansson själv spelaren som ska 

tävla i sitt första VM någonsin!

för Sverige i 75-års klassen. Tävling-
arna avgörs på grönt grus i Florida 
vilket passar Torsten som bor halva 
året i Spanien och är van vid grusspel. 
Vi kan konstatera – det är aldrig för 
sen att göra VM-debut.

SILVER I VSM
Veteran-SM 2022 var ännu ett  
evenemang som sköts på fram- 
tiden på grund av pandemirestrik-
tioner. Danderyd i februari blev 
istället Växjö i april. Då passade 
Karlskrona TK:s Charlotte Åkesson 
på att spela till sig en silverplakett 
i den yngsta damklassen.

BLANDAT

NEW WAVE KARLSKRONA JUNIOR OPEN 2021
och tillresta ungdomar. 

Våra deltagare gjorde bra ifrån 
sig och vi hade två klassegrare, 
Valeria Marinova i FS14A och Gabriel 
Åkesson i PS14C.

Ett stort tack till alla medlemmar 
som hjälpte till att göra detta till ett 
mycket uppskattat arrangemang. 
Även ett stort tack till tävlingens 
huvudsponsor New Wave som ställ-
de upp med ett mycket fint prisbord.

DAMERNAS 
GRUS & GRÄS 

6 JUNI START KL 12.00 
– DET BLIR MAT  
OCH PRISER – 

MER INFO KOMMER 
PÅ HEMSIDA 

OCH FACEBOOK
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EN HIMLA MASSA    JSM

JUNIOR-SM I FALUN (MARS 2022)
Årets upplaga av JSM för 18-åringar och USM för 21-åringar inomhus gick av 
stapeln i mars, vilket innebar säsongens andra klubbresa till Falun.

Bäst gick det för Vanja Cado som spelade till sig en hedersvärd bronsmedalj 
genom att gå till semifinal i FS18. Vanja inledde sina två matcher med kom-
fortabla vinster. I kvartsfinalen var det dags för spelskickliga Linn Eriksson 
Sundling från KLTK. Första set präglades av jämna game och många långa och 
välspelade bolldueller, där Linn till slut kunde dra det längsta strået. Vanja 
hamnade sedan direkt i underläge i andra set, men med fin inställning, bra 
kämpatag och fint servande kunde Vanja vända på steken. I avgörande set 
började motståndaren krokna, samtidigt som Vanja spelade med bra fokus 
och pondus vilket gjorde att hon till slut kunde triumfera.

I semifinalen tog det, trots ett bra andraset, tyvärr stopp mot formstarka 
Thea Jagare från Fair Play.

Vår andra deltagare i FS 18, Elise Brodén, hade tuffast möjliga lottning då 
hon direkt ställdes mot blivande segraren Nora Svensson, Västerås. Efter att i 
första set haft lite svårt att med timingen, tände Elise till ordentligt i andra set 
och var med flera tuffa servar och forehands nära att fixa gå upp till 4-1, men 
tyvärr räckte det inte hela vägen.

Annika Andersson och Ella Brånn deltog i DS21.
Annika fick wo fram till kvartsfinalen där hon ställdes mot andrasseedade 

Alice Widell, Helsingborg. Annika fick en tuff start, men kämpade som attan 
och med flera vinnande slag bjöd hon på bra motstånd i andra set.

Ella kämpade kopiöst i sin första match och med några fina kontringsslag 
så var hon så när att knipa första set, men tyvärr åkte hon på pumpen i slut-
tampen.

Bra jobbat och fin inställning och laganda av alla våra tjejer!
/Daniel

JUNIOR-SM 18/21 I FALUN (NOVEMBER 2021)
På grund av pandemin flyttades JSM/USM för 18 och 21-åringar i Falun från 
januari till november. 

Både Elise Brodén och Annika Andersson nådde åttondelsfinal i FS18 
genom att vinna varsin match i huvudtävlingen. 

Annika mötte Växjös frodigt spelande Amalia Bengtsson.
Första set var mycket tufft men till slut kunde Annika vinna med 6-4. I 

andra set spelade Amalia drömtennis och Annika slokade lite med öronen när 
Amalia fick fram till 6-0.

Men den som räknat ut Annika bedrog sig å det grövsta. Annika kom ut 
efter setbreaket med stort mod och frenetiska kämpatag och kunde bärga 
segern med 6-2.

I nästa match tog det dock stopp mot spelskickliga Ida Johansson, Umeå.
Elise inledde mot Alexandra Ristfeldt, KLTK. Elise började lite skakigt och 

Alexandra kunde dundra in bollarna fram till en 3-0 ledning. Då började Elise 
hitta rätt och med tunga slag, varierat med delikata stoppbollar och modiga 
nätattacker vände hon på steken och vann 6-3.

Ristfeldt tog dock tillbaka kommandot och gick fram till både 3-0 och 4-2 
i andra set. Efter monstruösa kämpatag kunde Elise vända även denna gång 
och vinna med 6-4.

I nästa runda blev det sedan respass mot starka Emma Persson, Lidköping.
Ella Brånn fick kvala och gjorde en bra match mot Teodora Milena Krajlevic, 

Solna, men fick ge sig med 6-4, 6-2. Ella fick sedan en Lucky Looser plats in i 
huvudturneringen. 

Väl där visade hon upp en helt annan tuffhet i sitt spel och var nära i första 
set mot Jönköpings Ella Strahl. Efter 4-6, blev det svårare i andra som vanns 
klart av Ella Strahl.

Sammanfattningsvis en utvecklande SM-resa som gav mersmak.
/Daniel

VALERIA OCH VANJA PÅ JUNIOR-SM (OKTOBER 2021)
Ett inställt Junior-SM för 14- och 16-åringar under Påsklovet togs istället igen 
under Höstlovet 2021.

Valeria Marinova spelade, ett år ung, i 14 års-klassen där hon inledde i full 
fart med att besegra Ullevi TKs Isabel Rovai med hela 6-0, 6-0 efter att i prin-
cip ha haft noll enkla misstag. I nästa omgång stod Astrid Skarke från stock-
holmsklubben KLTK för motståndet. Även här spelade Valeria väldigt säkert 
och bra, nu i kombination med fler offensiva slag. Detta ökade upp misstagen 
något men behövdes för att hänga med de större spelarna. Detta visade 
Valeria verkligen i nästa match mot Tilde Askervi från Vallda TK som hon vann 
med hela 6-1, 6-0 – mycket imponerande!

I femte omgången var det dags för andraseedade Nellie Taraba Wallberg 
från hemmaklubben GLTK som på förhand var favorit, inte bara för hennes 
storleks skull utan hennes tidigare resultat visade på väldigt hög spelstan-
dard. Valeria kämpade dock på väldigt fint och svarade för många långa 
bolldueller och även några härliga ”winners” som skakade motståndaren. I 
slutändan var dock Nellie storleken för stor än så länge och kunde vinna med 
6-2, 6-3. Valeria gjorde dock en väldigt fin tävling och tog med sig både bra 
erfarenhet och tydliga indikationer på vad som skulle tränas vidare på.

Vanja Cado spelade i 16-årsklassen och inledde mot den lurigt spelande 
Nandipa Åberg från Ekerö. Vanja rörde sig bra och dominerade spelet med 
hårda och välplacerade grundslag varierat med fina stoppbollar i smarta 
lägen. Stabil vinst för Vanja med 6-1, 6-3. 

I nästa match åkte Vanja på en tuff motståndare i form av den brutalt 
spelande Cornelia Käck, Sigtuna TK. Käck spelade tills sig första set med 6-3, 
men Vanja kämpade febrilt och ökade tuffheten i sitt spel, vilket resulterade 
i setvinst med 6-4. Efter ett knallhårt avgörande set fick Vanja till slut se sig 
besegrad med 7-5. Vanjas visade ändå verkligen att hennes matchspel är på 
rätt spår där hennes mod och tuffhet i slagen har utvecklats.

/ Wille och Daniel
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EN HIMLA MASSA    JSM
JUNIOR-SM 
(PÅSKEN 2022)
Valeria Marinova representerade 
Karlskrona TK i 2020 års upplaga 
av J-SM för 14-åringar på GLTK i 
Göteborg. Valeria blev framflyt-
tad och gick in i tävlingens andra 
omgång där motståndaren Sara 
Negussie (Mälarhöjdens IK Tennis) 
inte hängde med i Valerias tempo.

I tredje omgången blev det tuf-
fare motstånd i form av Vanessa 
Stenklef (Gothia Tennis). Valeria 
drog iväg med en klar ledning i 
första set, men ett tufft game i 
slutet av setet fick nervositeten 
att komma fram. Det blev setvinst 
6-2 till Valeria men sedan följdes 
spelarna åt i andra set. Valeria hade 
svårt att ”släppa loss” och spelade 
säkert och försiktigt. I slutet av setet 
visade det sig att Valerias säkerhet 
var övermäktig denna gång och 
matchen kunde skrivas 6-2, 6-3 i 
Valerias favör.

I fjärde omgången var det dags 
för femteseedade Fredrika Nicander 
(KLTK). Valeria visste förutsättning-
arna – det krävdes tufft spel för att 
få Fredrika att springa mycket och 
ge Valeria lägen att avgöra. Valeria 
inledde bra och spelarna följdes åt 
i gamen, men det gjorde också att 
Valeria tänkte lite för mycket på att 
det var jämnt än hur hon skulle fort-
sätta spela. Det försiktiga spelet tog 
åter överhanden och trots jättefina 
kämpatag från Valeria så räckte det 
tyvärr inte denna gång. Fredrika 
vann matchen med 7-6, 6-3. Fotograf: Anders Bornstedt, amefoto.se.



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.


