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SPELA, TITTA OCH PRATA TENNIS
Under sommaren har jag haft förmånen att 

få uppleva tennis på många olika nivåer 
”live” och även fått samtala med olika tennis-
personer samt spela en del på egen hand, även 
matcher. Ett möte med den förre världssexan 
Kent Carlsson gav ett speciellt avtryck.

Jag och Kent är jämngamla och växte båda 
upp på landsbygden i ett då tennistokigt Sverige. 
Våra tennistankar visar sig vara ganska lika 
trots att våra karriärer är diametralt olika. Kent 
var Europas bäste junior och blev en världs-
stjärna redan som tonåring, mot alla odds. 
Den hängivenhet och den passion han hade 
för att ge sig själv en chans att bli bäst var unik 
men kan vi andra lära något av 
detta? Jag tror det.

Kent, och många andra stjär-
nor jag haft förmånen att träffa 
och även intervjua, återkommer 
till ett par saker som var viktiga 
för deras utveckling och fram-
gångar. Sammanhållning och 
samarbete, bra ledare och till-
gång till banor. Alla de sakerna 
finns i Karlskrona. Jag blir yt-
terst stolt när jag upplever den gemenskap och 
vilja att hjälpa till som finns bland er medlem-
mar när vi har arrangemang. Jag är stolt över 
den personal som KTK har och jag hoppas 
också alla medlemmar inser vilka enormt fina 
förutsättningar som finns i Karlskrona med 
”Sveriges mest kompletta tennisanläggning”!

Med Daniel Brodén som excellent tävlings-
general genomfördes en ytterst lyckad tennis- 
vecka i juli månad som involverade många 
klubbmedlemmar, både på och utanför banan. 
Jag hann med att se flera hemmaspelare i ut-
manande matchsituationer utomhus på grus 
vilket var lärorikt. Dubbelklasserna på gräs 
med poolspel i sprintform var en formidabel 
succé och stämningen i kvällssolen under  
två dagar var härligt harmonisk. Med svensk 
junior- och seniorelit på plats i JSM Race- och 
Sommartour-klasser, bjöds det på högkvalita-
tiv tennis som fler borde tagit chansen att in-
spireras av. Sport är bäst live så jag hoppas vi 
kan fylla läktaren i november när damlaget har 
hemmamatch i division 1 i STL. Med en färsk 

KTK-final i RM:s 18-års klass för tjejer samt 
en nybliven bronsmedaljör i SM-slutspelet för 
14-åringar, så ser lagbygget spännande ut.

Sommarlovet ger enorma möjligheter till 
eget spel för alla juniorer – och även för yrkes- 
verksamma som har semester. Tiderna föränd-
ras men en sak gäller fortfarande. Den som vill 
mycket, gör det ofta och har roligt – blir ofta 
bra på det! Får jag önska något till nästa år så 
är det att KTK:s redan populära ”stege” blir 
minst dubbelt så stor och att fler spelarkate-
gorier tar chansen att vara med, framförallt ni 
som är yngre. Mycket av min matchning som 
junior skedde i just ”stegmatcher”. Det spelar 

ingen roll vem du möter. Varje 
match är en utmaning och en 
utbildning. Tennis är en mycket 
komplex sport där man ald-
rig blir fullärd men matchen är 
examen och den måste du träna 
på. Till alla motionsspelare sä-
ger jag samma sak – spela fler 
matcher mot olika motstånda-
re och få ut mer av din hobby. 
Alla kan inte spela SM men alla 

kan hitta en nivå som passar och jag vill inte 
att någon berövas möjligheten att utmana sig 
själv och utvecklas som människa genom det. 
Vi har flera egna arrangemang under året där 
du är välkommen att delta! Även inomhussä-
songen har helger och skollov som jag hoppas 
kommer ägnas åt tennis. Eget spel främjar också 
det genuina egna intresset och jag vill ju att fler 
blir galna i tennis!

Kent & Co som bidrog till ”det svenska 
tennisundret” fullkomligt absorberade allt som 
hade med tennis att göra och hjälptes åt. Tennis 
kan idag enkelt konsumeras på skärm och där 
finns alla stjärnor ett knapptryck bort vilket 
är en enorm möjlighet. Men gå inte i fällan 
att bara kolla in highlights och korta youtube-
klipp med ”onödiga” konstslag. Se ett helt set, 
gärna en hel match. Hur förändras taktiken, 
dynamiken och de mentala aspekterna?  
Oavsett spelnivå kan vi hitta saker att ta  
efter eller testa när vi själva spelar. Titta  
tillsammans och diskutera!
/Peter ”pb” Bengtsson
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ORDFÖRANDE HAR ORDET

VILKEN SOMMAR VI HAFT
Det är inte utan anledning vi 

omfamnar hösten med en 
positiv känsla. Vilken sommar vi 
har haft! Oavsett när vi har haft 
semester så har vädret varit med 
oss och solen berikat oss med här-
liga stunder. Inte minst för klub-
ben har det haft betydelse med 
alla tävlingar och aktiviteter som 
faktiskt har kunnat genomföras 
till största delen utomhus. 

Jag hade förmånen att ha ett 
par olika gruppevent gästande hos 
klubben under sommaren även i 
år. Vi fick ett fantastiskt bemö-
tande och upplägg av både tränare 
och personal. Dessutom har vi en 
fantastisk matlagande grillmästare 
i vår klubbchef  Peter, som styrde 
och ställde med grill och mat. 

Vi har en mycket fin anlägg-
ning som vi vill ge fler chansen att 
upptäcka och uppleva. Föreslå en 
aktivitet hos Karlskrona TK på din 
arbetsplats eller i en annan fören-
ing som du kanske är medlem i. Vi 
har en klubbstuga som står ledig 
hela inomhussäsongen, som kan 
erbjuda mindre mötesrum och där 
vi kan ordna fika och lunch för ett 

möte, en mindre konferens eller 
en kick off. Varför inte kombinera 
med tennis, padel eller någon annan 
aktivitet? Kontakta oss för en offert!

Jag har nu hunnit med tre sty-
relsemöten sedan jag tillträdde som 
ordförande. Under det senaste möt- 

Din kompletta leverantör av printat och tryck media 

SKYLTARFOLDRARARBETSKLÄDERGRAVYR
BILDEKORBROSCHYRERPROFILKLÄDER
MÄSSMATERIALTIDNINGARVISITKORTKUVERT
GIVEAWAYSPRESENTREKLAMROLLUPS
DEKALERBRODYRBANDEROLLERVEPOR

et diskuterades och presenterades 
det aktiviteter inför det komman-
de 100-års jubileum som en härlig 
kommitté med flera engagerade 
medlemmar arbetat fram. Nästa år 
ska Karlskrona TK synas ännu mer 
och har du idéer för firandet så  

hör av dig till någon av oss!
Nu ser vi fram emot en spän-

nande inomhussäsong, men luften 
är frisk ännu en tid och våra utom-
husbanor för både padel och tennis 
bjuder in till härliga höstmatcher. 
/Anna Wallin

KTK:s ordförande Anna Wallin.
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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 1 550 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

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

ÖPPETTIDER

Kategori/tid Pris
Icke medlem, vardag 08-15.00 200 kr
Icke medlem, övriga tider 240 kr
Icke medlem, junior Halva priset på ej medlem senior
Medlem senior, vardag 08-15.00 150 kr
Medlem senior, övriga tider 180 kr
Medlem pensionär, vardagar 08-15.00 140 kr
Student Halva priset 
Medlem junior 80 kr
Medlemserbjudande:
10 spelbiljetter (hela banan) 1550 kr

PRISER & BOKNINGSINFORMATION
Precis som alla andra drabbas tennisklubben av vad som händer 
i vår omvärld. Priset på livsmedel och varor har gått upp och 
med det följer priskorrigeringar i vårt café och shop. Vi har till 
hösten också gjort små förändringar på priset att spela tennis. 
Några grundläggande tankar är att det ska löna sig att vara 
medlem. Det ska inte vara för dyrt för barn och ungdomar att 
spela tennis. Vi ser också gärna att vår anläggning utnyttjas mer. 
Vi har därför sänkt priset något för spel på dagtid men höjt lite 
för de attraktivare tiderna.
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Precis som drygt 100 klubbar i Sverige bjöd Karlskrona Tennisklubb in till en prova-på-

dag under vinjetten tennisens dag den 20/8. Vuxna,barn och föräldrar fick testa på att 

spela tennis och under dagen arrangerades lite spontana lekar. Klubben bjöd på fika 

och förhoppningsvis väcktes nyfikenheten kring tennis hos några besökare.

RF-SISU Blekinge arrangerar till-
sammans med specialdistriktför-
bunden årligen ett sommarläger i 
natursköna Hällevik där ungdo-
mar från olika idrotter möts och 
utvecklas. Syftet med lägret är att 
idrottsungdomar ska utveckla sina 
idrottsliga talanger i kamratlig ge-
menskap där hänsyn och förståel-
se för varandra står i centrum.

– När vi fick reda på att vi 
skulle vara ledare för Hälleviks- 
lägret var det först med en skräck-
blandad förtjusning för att vi 
hade själva aldrig varit med på 
lägret innan, varken som ledare el-

LYCKAT HÄLLEVIKSLÄGER
Karlskrona TK:s tränare Emil Quist och Henrik Hedlund 

genomförde i somras fem intensiva, roliga och givande 

dagar med sju deltagare inom ramen för Hällevikslägret.

ler deltagare. Men sen tyckte vi 
båda att det skulle vara kul och 
en väldigt bra erfarenhet att ha 
med oss i framtida yrke. Nu i  
efterhand kan vi båda konstatera 
att det var väldigt roligt och ut-
vecklande, berättar Emil.

Förutom dubbla tennispass i 
sommarhettan så fick tennisung-
domarna testa på andra idrotter 
och umgås i den speciella läger- 
andan med bland annat boende 
på logement. 

För den som vill läsa mer om 
verksamheten, besök hemsidan  
www.hallevikslagret.se Emil Quist och Henrik Hedlund på Hällevikslägret.

VÄLKOMMEN ATT PROVA PÅ 
VÄRLDENS ROLIGASTE IDROTT! 

Stor tennismanifestation  
samtidigt i hela landet

Vi rör på oss tillsammans  
under lekfulla, spontana
&  spännings fyllda former 

VI SES PÅ TENNISBANAN!
Adress: Arenavägen 19 i Karlskrona
Arrangör: Karlskrona Tennisklubb
Kontakt: pb@karlskronatk.com

GRATIS 
FÖR HELA 
FAMILJEN!

NATIONELLA PARTNERS

NATIONELLA HUVUDPARTNERS



6      w w w . k a r l s k r o n a t k . c o m FÖRDEL 2.2022

SEB KARLSKRONA OPEN

SEB KARLSKRONA OPEN
Många av klubbens tävling-

sjuniorer (och motionärer) 

deltog i årets rekorduppla-

ga av SEB Karlskrona Open. 

Bland de lite yngre tävlingsjuni-
orerna imponerade bl.a. Nellie 

Olovsson med sin fina inställning 
och härligt kämpatag – det räckte, 
denna gång, till en silvermedalj i 
Flicksingel 11!

I Flicksingel 18 spelade Karls-
krona TK-tjejerna Vanja Cado och 
Manuella Persson (boende i Kroa-
tien) mycket bra och kom på 3:e 
plats. Tillsammans fick de dock 
guldmedaljen i både Flickdubbel 
18 och Damdubbel! Manuella 
gick sedan obesegrad genom Dam- 
singel-klassen där klubbkompisen 
Annika Andersson stod för mot-
ståndet i finalen. 

Värt att nämna är en impone-
rande insats av Georg Karavidas 
i Herrsingel-klassen som tog sig 
till final där en stentuff  match 
mot förstaseedade Gustav Ekoff  
(USIF) slutade med vinst 3-6, 
6-3, 10-5!

Vi är väldigt stolta över våra 
tävlingsspelare som visar på fin  
attityd och kämpatag på banan.

Att så många ställer upp och 
spelar i flera klasser i kombina-
tion med att de hjälper till med 
dömning, sekretariat m.m. är väl-
digt värdefullt för vår klubb!
/Wille Familjen Cado deltog i flera klasser med framgång.

Sommartourfinalisterna på damsidan Agnes  
Mitteregger, Danderyd & Isabel Petri Bere, Växjö.

SEB Karlskrona Open innehöll 
JSM-race klasser för både 18-16-14 
åringar. Här de äldsta vinnarna, 
Linus Olausson, Kungsbacka TK och 
Olivia Lindestaf, Helsingborgs TK.

Sommartourvinnaren Adam  
Heinonen från Växjö TS har  
Sveriges bästa enhandsback-
hand.

Finalparen på gräset.
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SEB KARLSKRONA OPEN

Under två eftermiddagar i strålande kvällssol avgjordes två sprintdubbel-
klasser på gräs. Poolspel gällde och formatet samt det ovana underlaget 
uppskattades och tog även bort en hel del prestige och ångest. 

KARLSKRONA TK:S VINNARE I TÄVLINGEN:
Herrsingel: Georg Karavidas
Damsingel: Manuela Persson
Damdubbel: Vanja Cado/Manuela Persson
Flickdubbel 18: Vanja Cado/Manuela Persson
Herrsingel Motion: Andreas Carlberg
Herrdubbel Motion: Dragan Cado/Petyo Marinov
Damdubbel Motion: Annette Hansson/Ingela Nilsson

Nellie Olovsson tar för 
sig på tävlingsbanan.

Swante & Micke är oumbärliga i domarstolen och som matchledare.

Dammotionärerna uppställda vid 
sponsorbilen från Ahlbergs Bil.

Ystad TK och Svedala 
TK var två av de klubbar 
som bodde i tennis- 
hallen och trivdes. En  
av kvällarna blev det  
en klubbutmaning…
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TÄVLINGAR

Det blev en lyckad avslutning av 
grussäsongen för Karlskrona TK:s 
duktiga flickjuniorer. Vanja Cado och 
Elise Brodén möttes i 18-års finalen i 
RM SvTF Syd Wilson Junior Masters.

Båda spelarna gick obesegrade 
genom gruppspelet. Toppseedade 

Landskapsmästerskapet för junio-
rer i Småland/Blekinge spelades i 
Kalmar. För Karlskrona TK blev facit 
fem ”medaljer”. Ett guld, två silver 
och två brons.

Valeria Marinova var toppseedad i 
14-års klassen och vann turneringen 
i stor stil utan setförlust. Valeria 
testade även spel i damklassen och 
nådde där semifinal.

Elise Brodén tog hem två med-
aljer. Ett silver och ett brons – men 

KARLSKRONAFINAL I REGIONMÄSTERSKAPET

Finalisterna i RM: Elise Brodén & Vanja Cado.

Vanja Cado slår till för titeln i RM.

Vanja tappade inte set. För Elise blev 
det två jämna fighter med avgöran-
de i matchtiebreak och båda gång-
erna drog hon det längsta strået. 
Ett styrkesbesked och extra skönt 
då hon under sommaren haft några 
tuffa förluster i matchtiebreak, 
bland annat i hemmaturneringen 
SEB Karskrona Open.

I finalen var Vanja den starkare 
och stabilare men båda spelarna 
har gjort ett bra veckoslut och 
det händer inte varje år att vi har 
en ren KTK-final i RM. Med tanke 
på höstens seriespel där damerna 
åter får en chans i division 1 var det 
också ett positivt resultat som ger 
spelarna viktigt självförtroende. De 
båda spelade även i damsingelklas-
sen där Elise föll direkt och Vanja 
föll i ett avgörande matchtiebreak i 
kvartsfinalen.

KTK:s nye NIU-spelare, Anna Ni 
från Ronneby, gjorde också en fin 
turnering och slutade fyra i F16-
klassen i RM som spelades i Båstad. Anna Leonardsson fortsätter att utvecklas.

FRAMGÅNGAR I LANDSKAPSMÄSTERSKAPET

Tuffa matchtiebreak för Elise Brodén.

det kunde blivit ädlare valörer med 
lite flyt. Tillsammans med Ella Strahl 
föll hon i den avgörande gruppfina-
len i FD18 med 10-12 i det avgörande 
setets matchtiebreak. I singelsemi- 
finalen blev det också en tung för-
lust i ett avgörande matchtiebreak 
med 8-10.

Nellie Olavsson och Anna 
Leonardsson spelade i F12B och 
för Anna Leonardsson blev det två 
vunna matcher och en finalplats.
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En gemensam tävlingsresa med 
boende i tennishallen i Växjö 

betyder mycket för sammanhåll-
ningen. Så mycket att en KTK-
spelare, som redan fått wild card 
till regionslutspelet, åkte med och 
hejade fram sina kompisar utan 
att få spela själv!

ELITE HOTELS NEXT GEN CUP X 3
Nio Karlskrona TK-spelare reste till Växjö i mitten av maj för att spela den klassiska 

ungdomstävlingens Zon-spel. Två KTK-are tog sig till regionslutspelet och en nådde 

riksfinalen i Båstad.

– En jättebra tävlingsresa och 
kul då flera av de som var med i 
Växjö tävlat ganska lite men för-
hoppningsvis fick de nu smak på 
matchspel. Alla jobbade på och 
hanterade matchspelet mycket 
bra, sammanfattar chefstränaren 
Daniel Brodén som var reseledare 

och coach i Växjö.
Regionslutspelet avgjordes i Jön-

köping dit KTK fick med två spe-
lare. Valeria Marionova gick till final 
vilket räckte för spel i riksfinalen i 
Båstad. I Sverigefinalen tog sig se-
dan 14-åriga Valeria ända till semifi-
nal i 15-års klassen.

TÄVLINGAR

Valeria Marinova nådde semifinal i Elite Hotel Next Generation Cup:s riksfinal i Båstad. Turneringen startade 1970 under namnet Kalle Anka Cup. KTK:s 14-åring 
gör en kanonturnering – och har ett år kvar i klassen!
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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.

Julklappar i 

shopen för 

alla snälla 

sid 14–15

2021 års SEB 

Karlskrona 

Open avgjord

sid 10–11

Sophie tackar 

för den tid 

som varit 

sid 12

Layout & design 
• logotyper
• tidningar
• vepor & rollups
• digitala nyhetsbrev
• årsredovisningar
• visitkort, biljetter, m.m.
• websidor i wordpress     

RÄTT UPPGIFTER!?
Som medlem i Karlskrona TK har du en profil i Matchi där medlemsregistret hanteras. Men har vi 

rätt uppgifter till dig!? Kanske har du flyttat? Bytt jobb och därmed mejladress och telefonnum-

mer? Eller har vi dina föräldrars uppgifter sedan långt tillbaka då du började i tennisskolan? Det är 

mycket vanligt men det är viktigt att vi har varje individs kontaktuppgifter så att vi kan nå dig.

Är du osäker så mejla dina nya uppdaterade uppgifter till pb@karlskronatk.com
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MER ÄN EN TENNISKLUBB
Vårt arbetsliv är i förändring och vikten av 

motion och rörelse påpekas ofta. Varför 
inte lägga ett arbetsmöte hos oss? Ta en hel-  
eller halvdag med ett mötesrum, fika, lunch 
och tennis- eller padelspel. Med eller utan  
instruktör.

Behöver du en lokal för ett möte, kalas eller 
en samling – kanske en studiecirkel, årsmöte 

Under våren arrangerade vi flera lyckade företagsevent. Vi ser gärna att fler 

upptäcker KTK:s möjligheter för privata eller professionella arrangemang.

eller en kurs? Vår fina klubbstuga kan hyras  
till bra priser.

Rosenholm är idag ett välbesökt sport- och 
friluftsområde och vi kan erbjuda aktiviteter i 
en unik föreningsmiljö. Vi kan skräddarsy  
olika aktivitetspaket för dig, ditt jobb, din  
familj eller ditt kompisgäng. Testa oss – och 
hör av dig för ett förslag och en offert!

SAMARBETEN
Önskar ditt företag ett mer varaktigt samverkan 
med Karlskrona TK där såväl anställda, kunder 
som våra medlemmar och besökare kan involveras 
är vi som ideell förening alltid nyfikna på frukt-
samma samarbeten. Vi har företag som stöttar oss 

men det finns plats för fler i partnerfamiljen. Vill 
ni medverka i vårt 100-års firande eller vara invol-
verade i våra arrangemang på andra sätt så tar vi 
gärna ett förutsättningslöst samtal om det!

pb@karlskronatk.com 

SOCIAL SAMVARO
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En 100-års kommitté är till-
satt. Research och idéarbete 

pågår och nya inspel är fortsatt 
välkomna. 

Hur ska vi få klubbens jubi-

Inomhussäsongen har precis startat men snart skriver vi år 

2023 och då är det 100 år sedan Karlskrona TK bildades.

leum att bli en angelägenhet för 
hela Karlskrona och hela Blekinge 
under hela 2023? 

Mejla lillenuno@gmail.com 
om du har idéer! 

PÅ VÄG MOT 100 ÅR

1923–2023

Under pandemin har samtliga sportleverantörer haft problem 
med tillverkning, transporter och logistik och därför har vi 

inte kunnat fylla på med klubbkläder under en lång tid.
Nu har vi skickat en ny kollektion på tryck och snart 

kommer kläderna finnas att köpa i shopen. Vi lämnar 
Adidas och kommer istället att erbjuda Robin Söderlings 
eget märke RS framöver.

MOT 100 ÅR 
MED STORMSTEG

STÖTTA KLUBBEN  
– KÖP KLUBBKAKAN!

Du har väl inte missat att Karlskrona TK har sin egen chokladkaka? 
Du hittar den i caféet och varje såld chokladkaka hjälper klubben. 
En perfekt present!

TENNISSKOLAN
Terminen är nu i full gång (startade 1:a september) och pågår fram till  
och med 21:a december.

Tennisskolan tar uppehåll för:
• Höstlov – 31 oktober – 6 november (måndag - söndag)
• Tävling – 18 – 20 november (fredag - söndag)

TENNISSKOLAN I SOMMAR
Tennisskolan har arrangerat diverse kurser under sommaren inkluderat det 
populära Rosenholmslägret, Sommarkurser och padelkurser för juniorer.

Närmare 250 deltagare har tagit del av kurserna och vi tackar alla glada 
deltagare och duktiga tränare!

ÄNTLIGEN NYA 
KLUBBKLÄDER

BLANDAT

Fredagen den 30:e september kom-
mer Karlskrona TK medverka på 
Idrottens Dag och låta skolung- 
domar testa på tennis.

Projektet drivs av EU och 
Riksidrottsförbundet och är en del 
av European Week of Sports. Det 
här är sjätte året som förenings- 
livet kommer ut till skolorna under 
parollen Idrottens Dag. Målet är att 
bygga broar mellan föreningar och 
skolor och att fler skall våga, vilja 
och kunna vara aktiva hela livet.

www.idrottensdag.se 

IDROTTENS DAG 
30 SEPTEMBER

Håll utkik på klubbens hemsida och i sociala medier när 
vi har försäljningsstart på RS-kläderna. Förhoppningsvis 
sker det under september.



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

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

Karlskrona TK har ett redak-
tionellt samarbete med gra-

tistidningen Succé där vi kan in-
formera om vår verksamhet. Un-
der sommaren har vi också fått en 
del uppmärksamhet i annan me-
dia vilket är kul och viktigt. 

Kommande inomhussäsong 
kommer klubben åter att ha 

ett herrlag i seriesystemet, något 
som saknats de senaste åren. Nu 
finns det åter ett underlag av  
spelare och dessutom några yngre 
spelare som kan fylla på och testa 
sina vingar.

NY CHANS I ETTAN
Ifjol fick KTK:s damlag chansen 
att spela i landets näst högsta  
serie, division 1, efter det att ett 
lag dragit sig ur. Nu har tennis-
förbundet gjort om och utökat 
elitserien och efter ytterligare  
något avhopp får nu damerna 
chansen i ettan igen!

– Vi tar chansen och är kanske 
ännu lite bättre förberedda denna 

HERRAR & DAMER I STL

KTK I MEDIA

gång då våra tjejer är ett år äldre 
och bättre även om det blir sten-
tufft. Men vi tycker konceptet är 
bra och viktigt. Det är många ut-
manande matcher på kort tid där 
coaching är tillåten och man reser 
och jobbar som ett lag, säger Peter 
Bengtsson, klubbchef  i KTK.

VÄLKOMNA 23 NOVEMBER
Damerna spelar sina matcher  
under tre veckoslutssammandrag i 
Malmö, Lund och Jönköping med 
premiär den 19/11. Onsdagen 
den 23 november har damerna 
hemmamatch och då hoppas vi 
på fullsatta läktare.

Inomhus har Karlskrona TK 
också ett veteranlag med i STL, 
herrar 75.

Under 2021 samlade Svenska Tennisförbundet allt natio-

nellt seriespel i Svenska Tennisligan (STL). Regionserier 

och allsvenska serier slogs ihop och ingår nu i begreppet.

BLANDAT
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PADEL

Prispallen i damtävlingen: Isabella Sellgren/Zoe Borg, Erika Otero/Sofia Hall-
ström, Afaf Adawi/Frida Wallmark.

Årets sommar inkluderade två serier av vårt populära  
divisionsspel – Karlskrona Padel Tour (KPT).
Efter vardera sex veckors jämna kamper slutade serierna  
med vinst för:
• Herrar – Marcus Karlsson (Serie 1 OCH Serie 2!)
• Damer – Isabelle Sellgren (Serie 1)  
                     Monika Alriksson (Serie 2)
STORT GRATTIS!

ADIDAS KARLSKRONA 
PADEL OPEN AVGJORD
2022 års upplaga av Adidas Karlskrona Padel Open hölls denna gång i juni månad. Vinnarna var välkända. Erika Otero/

Sofia Hallström segrade på nytt på damsidan och Johan Pärmelöv/Robin Askman tog hem titeln på herrsidan.

Padelturneringen är populär 
även om utbudet av tävlingar 

har ökat och skärpt konkurrensen. 
Åtta dampar och 18 herrpar var 

anmälda. KarlskronaTK:s ex- 
tennistjejer Erika Otero/Sofia 
Hallström var aldrig hotade  
och vann efter övertygande spel 

och utan att tappa set. 
I herrklassen var det mer ovisst 

och finalen avgjordes i ett avgö-
rande supertiebreak.

Som tidigare år ingick sallad 
till deltagarna på kvaldagen och 
under huvudturneringen erbjöds 
grillade hamburgare och korv.

Finalparen i herrtävlingen: Olle Wirsenius/Pontus Bornstedt och Johan Pär-
melöv/Rubin Askman.
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SKOLTENNIS

Simon Birgersson och Gustav Wogén på-
börjar i höst sina avslutande collegeår. Si-

mon på Northwest Missouri State Universi-
ty – Bearcats Athletics. Gustav tillhör Drexel 
Dragons på Drexel University i Philadelphia, 
Pennsylvania där han under sitt femte extraår 
är ute efter en kandidatexamen i ”Science Mat-
hematics”. Under året har han som en del i sin 
utbildning jobbat på företaget Visma i Växjö.

Albin Ekenros har klarat av sitt första år 
och fortsätter i höst sitt tennisspel på Univer-

Martin Lindström.

Hösten 2022 hälsar vi fyra nya spelare  
välkomna i årskurs 1: Martin Lindström 

– KTK, Axel Leijongard – TSK Malmen,  
Elin Albrektsson – Vä TK och Anna Ni – 
Ronneby. 

NYA PÅ NIU
Karlskrona har en av 11 NIU-utbildningar (nationellt godkänd idrottsutbildning) i Sverige och Karlskrona  

Tennisklubb samarbetar med Karlskronas kommunala gymnasier.

Efter ett år i Växjö kan vi också hälsa  
hemmaspelaren Birk Arwendahl välkommen 
tillbaka till Karlskrona TK och fortsatta  
studier i årskurs 2. I Åk 3 finns också Elise 
Brodén vilket gör att totalt sex spelare  

studerar vid NIU läsåret 2022/23.
Ytterligare åtta spelare har dagträning  

med Karlskrona Tennisklubb då de tillhör  
högstadiets idrottsprofil som administreras  
av Rosenholmsskolan.

Birk Arwendahl.Anna Ni.

KTK:ARE PÅ COLLEGE
Ett sätt att kunna fortsätta att satsa på sin tennis efter gymnasiet, samtidigt som man bygger på med en utbildning, 

är att åka till USA och kombinera allt på ett College. Just nu har Karlskrona TK fyra spelare ”over there”.

Gustav Wogén på hemmaplan.

sity of  West Florida, Pensacola där han studie-
mässigt också är ute efter en major i finans. 

– Förra året var ett bra år med bra tennis-
spel och skolan funkade också bra. Tennisen 
är bättre än jag trodde när jag började och jag 
hoppas jag kan utvecklas vidare, säger Albin 
Ekenros som i somras nådde en final i Höllvi-
kens Sommartourtävling.

Annika Andersson som avslutade tre års 
NIU-studier med Karlskrona TK i våras befin-
ner sig nu på Texas A&M University-Kingsville 

och läser Biomedical Science med inriktning pre-
nursery och hon är ensam svenska på skolan.

– Första intrycket är bra. Tennisteamet är 
väldigt nära varandra och nästan som en stor 
familj, vilket känns tryggt och det hjälper 
för att kunna trivas bra. Något jag tycker är 
extra bra är att skolan bara har ett damlag och 
inget herrlag, vilket gör att vi får ännu mer fo-
kus. Jag är skolans första svenska tennisspelare 
någonsin och alla är chockade när man berättar 
varifrån man kommer, hälsar Annika.

Albin Ekenros & Simon Birgersson efter ett 
träningspass på hardcourten på Rosenholm strax 
innan avresan till USA. Annika Andersson – Rookie i Texas.
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BLANDAT

WIBOM OMUTLIG I SOMMARSTEGEN

Åsa Broden, som med stor energi 
inte bara ansvarar för damdubbeln 
utan även flera andra arrangemang 
och trivselresor.

Niklas gjorde en helt enastående 
resa i sommarens tennisstege. Vid 
startlottningen hamnade han på 
14:de plats av 20 deltagare. Det gäller 
att klättra upp till toppen av stegen 
och inneha första platsen 31 augusti 
för att vinna. Deltagarna utmanar 
själva de som ligger ovanför sin egen 
placering i stegen. Det är tillåtet att 
utmana upp till och med tre positio-
ner över sin egen placering.

Att hoppa tre steg i taget var 
inget för Niklas. Han hade en strate-
gi som gick ut på att utmana perso-
nen direkt ovanför sig. Av totalt 20 
deltagare lyckades Niklas spela mot 
16 stycken, i vissa fall flera gånger 
men utan en enda förlust! Med 22 
raka vinster är Niklas årets segrare 
av KTK sommarstege. Stort grattis!

Totalt spelade 20 deltagare 62 
matcher under KTK:s sommarstege 
2022 vilket är ett nytt rekord. Tack 
alla ni som deltagit, spridit glädje 
och knutit nya vänskapsband ute 
på KTK:s fina tennisbanor. Tack till 
Johan Säfström som administrerat 
stegen och uppdaterat resultaten 
som ni hittar på hemsidan.

Nästa större externa tävlingsarran- 
gemang för Karlskrona TK är ung- 
domstävlingen New Wave Karlskrona 
Open i november månad. En tävling 
som passar för många, eller kanske 
rent av alla mellan 9-14 år.

Det blir poolspel i alla klasser 
vilket gör att alla garanteras flera 
matcher. Och i varje klass finns det 
olika nivåer att välja på, A,B,C. Det 
här gör att de som tävlat mycket kan 
delta samtidigt som de som ännu 
är lite osäkra kan hitta en klass som 
passar.

– Det här är ett utmärkt tillfälle 
att testa på att tävla i en trygg miljö 
på hemmaplan så jag uppmanar 
alla juniorer i tennisskolan som har 
åldern inne att anmäla sig, säger 
chefstränaren Daniel Brodén.

För föräldrar och andra klubb-
medlemmar kan det också vara värt 
att notera datumet då vi kommer att 
behöva hjälp med arrangemanget.

NEW WAVE 
KARLSKRONA JUNIOR 
OPEN 18-20 NOVEMBER 

DAMDUBBEL TOUR
Årets DamDubbel Tour hade två 
5-veckors perioder. Första startade 
i juni och sedan var det uppehåll till 
augusti med ytterligare 5 veckors 
spel. Som mest var det fyra divisio-
ner som spelade samtidigt. 

Det är en spännande damdubbel-
turnering där man tävlar individuellt 
även att man alltid spelar tillsam-
mans med en partner, varje gång blir 
det spel i 3 set. 

VALERIA BRONSMEDALJÖR I JSM RACE-SLUTSPELET
Karlskrona TK hade två 

spelare med i SM-slut- 

spelet för juniorer som av-

gjordes i Båstad i slutet av 

augusti, Valeria Marinova 

och Vanja Cado.

Till slutspelet tar sig de 16 bästa 
spelarna i respektive åldersklass 
från sommarens JSM Race-tävlingar 
där SEB Karlskrona Open är en del-
tävling.

Valeria gjorde ett starkt slutspel 
och nådde semifinal i både singel 
och dubbel. Hon befäster därmed 
sin position bland de bästa 14-åring-
arna i landet. I singelspelet vann 
hon sina tre gruppspelsmatcher 
och sin kvartsfinal i raka set. I semi-
finalen blev dock Tiana Tian Deng 
från SALK för svår. I dubbelspelet, 
tillsammans med Hedvig Turesson 
– Helsingborgs TK, blev det också 
avancemang från gruppspelet men 
sedan förlust i semifinalen.

Vanja Cado hamnade i en stentuff 
grupp i 18-års klassen och 17-åringen 
förlorade sina tre singel- och sina två 
dubbelmatcher men fick spela flera 
viktiga utmanande tuffa matcher.

– Otroligt utvecklande matcher 
för båda spelarna. Gruppspel är bra 
för spelarna som får möta olika spe-
lare och som coach kan man se flera 
matcher på kort tid mot kvalificerat 
motstånd. Självklart också roligt 
och starkt gjort av Valeria att nå två 
semifinaler, säger KTK:s chefsträ-
nare Daniel Brodén.



PERSONALNYTT

Ni som deltagit i tennisskolan under året eller besökt 

klubbstugan i sommar har redan träffat vår ”nya  

personal”, men här är de!

ALEXANDER MAGNEBRANT
Studerar på BTH och har tränat med klubben under ett par år 
och har även hjälpt till som tränare. Känd från sommarkurser-
na och ni har även sett honom i receptionsmiljön där han blir 

en resurs även i höst och han fortsätter även som timtränare.

HENRIK HEDLUND
Göteborgare som gick på NIU i Karlskrona och blev kvar i staden. Kommer i 
höst att ta en hel del timmar på banan som tränare och varvar med arbete på 
en känd hamburgerkedja…

ERMIRA PALOJA
Har jobbat som uppskattad timtränare under ett par år och tog studenten 
i våras. Har under sommaren hjälpt till i vår reception/shop/kafeteria och 
kommer göra det även under hösten samtidigt som hon tar på sig fler  
timmar som tränare.
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UTMANANDE & VÄLFYLLT 
ROSENHOLMSLÄGER

Drygt 80 deltagare, 20-tal- 

et ledare och ett strålande 

väder, gjorde Rosenholms- 

lägret 2022 till en grym 

tennisvecka. Köket hade 

en extra utmaning när bad-

mintonklubben dessutom 

hade läger samma vecka.

Det blev något av ett rekord-
år för Rosenholmslägret då 

130 personer varje dag åt lunch 
som Kjell & Bengt Fridlund för-

berett med bravur. Ett stort tack 
till alla i personalen samt de  
volontärer som ställde upp under 
veckan för att få allt att funka,

Rosenholmslägret är en ren 
tennismanifestation där anlägg-
ningen utnyttjas till max. Kraften 
är att barn från 6-18 år samtidigt 
kan medverka och få träna tennis 
med kvalité på sin nivå och dess-
utom umgås och ha roligt tillsam-
mans. Lägret är en viktig KTK-
tradition väl värd att vårda. I år 
fick lägret även besök av Affärs-
verkens sommarpatrull som  
arrangerade en kasttävling där  
alla fick priser. Mycket uppskattat. 
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LYCKAT BERLINUTBYTE
Efter ett par års pandemi-

uppehåll kunde vi första 

helgen i juli äntligen resa till 

våra vänner i TC Grünweiss 

Nikolassee i Berlin.

25 KTK-medlemmar åkte 
och extra glädjande var att 

flera juniorer följde med. Det uni-
ka klubbutbytet, som sträcker sig 

Klubbutbytet riktar sig till alla åldrar och ungdomarna trivdes i Berlin. På 
lördagskvällen blev det Sommerfest.

Svenskar och tyskar samlade på Berlinklubbens anläggning 

ända tillbaks till 1967, innehål-
ler både mycket tennis och socialt 
umgänge. 

Efter vissa mindre problem 
med en av minibussarna anlände 
vi på fredagseftermiddagen och 
hälsades välkomna av en stor sam-
ling tyska tennisvänner. Däref-
ter var det direkt full fart både på 
och utanför tennisbanan, där kväl-
len avrundades med grillbuffé på 
klubben.

På lördagen anordnades en 

uppskattad sightseeingtur med en 
kanalbåt, följt av tennisspel. På 
kvällen fick vi nöjet att vara med 
på klubbens stora Sommerfest 
med fullt ös på dansgolvet in på 
småtimmarna.

Söndag förmiddag var det 
dubbeltävling på programmet, där 
man fick ny partner varje match. 
Som ett extra inslag spelades en 
prestigefylld uppvisningsdubbel 
där Daniel och P-A mötte Mark 
och Georg. Om någon är nyfi-

ken på resultatet så kan ni mer än 
gärna fråga artikelförfattaren eller 
hans partner.

Efter lunch var det tyvärr dags 
att åter sätta sig i bussarna och 
åka hemåt.

Vi vill rikta ett stort tack till 
våra underbara vänner i Berlin och 
samtidigt hälsa dem hjärtligt väl-
komna till Karlskrona nästa år då 
KTK firar 100 år.
Text: Daniel Brodén
Foto: Pepe Rondholtz

KTK:s Mats Thorell överlämnar en tavla över Karlskrona skärgård till TC 
Grünweiss Nikolassees vice ordförande.



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.


