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Spela tennis
i rullstol
Rullstolstennisen växer i Karlskrona, i
november anordnade Svenska Tennisförbundet ett läger på Telenor Arena.
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sid 4
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resultat? Samtidigt är det så de allra flesta juniolädje är ett härligt ord och en fantastisk
rer pratar till sig själva, hur lätt är det att känna
känsla. Att vara glad är en grej, det är man
spelglädje då?
förhoppningsvis varje dag, men att känna äkta
Jag tycker det är ledsamt när barn som
glädje, så där så att det liksom sipprar ur hela
idrottar känner mer press än glädje,
ens kropp och smittar ner omgivningen,
mer frustration än motivation. När
det händer nog lite mer sällan.
vinster betyder mer än utveckling och
Det skrivs och pratas ofta om glädnär självkritiken är så stark att barnen
je och idrott tillsammans. Frågan är
fastnar i en negativ tankegång som
om inte de allra flesta tycker att det
dom inte själva kan bryta. Jag är säska läggas till ett ord till i ekvatioker på att dom här ”symptomen” finns
nen, nämligen framgång. Idrott
i alla idrotter och inte bara i tennis.
+ framgång = glädje, för det är
Jag anser att alla föreningar, tränanog ytterst få som kan känna
re och föräldrar har ett stort anglädje vid en förlust när man
svar i att jobba med dessa frågor
väl kommit en bit på vägen
med våra juniorer. Jag tycker
inom sin idrott. Men behöatt Svenska Tennisförbundet
ver framgång verkligen innehar gjort ett jätteframsteg när
bära att man vinner en
de nu nästa år börjar implematch? Kan inte utveckling
mentera nya tävlingsregler för
vara framgång? Tyvärr så
juniorer, där det blir obligatokänns det nog inte så konkret
riskt med poolspel upp till 11
för de flesta. Förmodligen
Sophie Lindvall. Foto: Amefoto.se
år, A-, B- och C-klasser för 12för att utvecklingsframgången
och 13-åringar samt ingen ranking innan 14-års
sker så gradvis att den knappt märks för indiålder. Förhoppningsvis kan detta hjälpa till att
viden. Istället för att man från noll helt plötsfrämja glädje och utveckling istället för dagens
ligt sätter tio raka backhands i rad så blir det att
resultatfokus.
man jobbar sig upp med små, små framsteg hela
I KTK har vi under hösten jobbat en del
tiden, och emellanåt några steg bak.
med klubbens värdegrundsord – utveckling,
När jag tittar ut på tennisbanorna i Telenor
trygghet och samhörighet (klubbkänsla). HösArena så ser jag väldigt mycket glädje, framtens avbrott för diverse mässor på arenan har
för-allt från dom yngre deltagarna. Det är glädgett föreningen möjlighet att samla både spelaje över att träffa kompisarna, glädje över att
re, tränare och personal för diverse gruppaktiviträffa tränaren och glädje över att då och då
teter på och utanför banan. Det är glädjande att
träffa bollen. De yngre barnens glädje och enspontanaktiviteter såsom cardio- och lördagsergi sprids likt en aura över hallen när de är på
tennis växer och föreningens juniorer och seniplats. Men när man kommer lite högre upp i
orer spenderar mer tid tillsammans både på och
åldrarna så sinar glädjen en aning. Det är mer
utanför banan. Höstlovets årliga gemensamma
allvarliga miner, buttra miner, en och annan
resa till Kalmar för tävlingsjuniorerna är en vikslängd racket och en hel del smågnäll. Det är lätt
tig aktivitet både för tennisens utveckling men
att från läktaren ställa sig frågan: ”Varför spelar
även för den sociala biten. Likaså är höstens Aen del egentligen? Hen verkar inte ens tycka att
lag en viktig kugge i arbetet kring samhörighet
det är kul?!” Samtidigt vet jag hur det känns när
och utveckling då klubbens juniorer och seniosaker och ting ”inte fungerar” och visst kan jag
rer får lära och utvecklas tillsammans. Förhoppsjälv bli frustrerad på banan, men det försvinningsvis kan spelglädjen gå i arv och föras ner
ner inför nästa boll. Kanske har det med åldern
i leden. För vad kan vara viktigare än att känna
att göra? Men det känns som att ens möjlighet
glädje? Livet är för kort som man brukar säga.
till glädje krymper allteftersom förväntningarJag önskar alla medlemmar en riktigt glädjena på sig själv ökar. Det räcker liksom inte med
full jul, med många timmar på tennisbanan tillatt bara träffa bollen längre för att bli nöjd.
sammans med familj och vänner. Jag vill även
Men varför blir idrotten helt plötsligt så allpassa på att säga stort tack för ett fantastiskt år
varlig? Vem är det som gör den allvarlig? Och
till alla medlemmar, kollegor, sponsorer och
varför är det så naturligt att gnälla på sig själv
tennisentusiaster, nu siktar vi in oss på ett minst
när spelet inte fungerar, samtidigt som det är
lika roligt 2015!
naturligt att peppa och uppmuntra andra när
deras spel inte fungerar? Vem tror egentligen på
att en överdos av negativ feedback ger positiva
Sophie Lindvall

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Läktarstamp i Telenor Arena
N

i har säkert alla hört eller sett
hur publiken i Kungliga Tennishallen mäktigt stampar i takt för
att heja på sina favoritspelare.
De av er som var på plats i Telenor Arena onsdagen den 28/11,
för att se vårt A-lag spela seriematch mot Växjö TK, bevittnade
att det nu även finns läktarstamp
i vår hall. Det var en härlig syn
att se ett hundratal åskådare som
genom bl.a. ”stamp” bidrog till en
god stämning.
Micke, Erik, Robban, Sebbe
och så ”den hemlige gästen” (som
efter dubblarna skulle spela 1:a
singel) kämpade till sista boll i varje match. Med lite tur i tie breaken hade matchen slutat 3-3 men
nu hade vi inte den där lilla extra
turen och till slut vann Växjö med
5-1. För mig var det extra glädjande att se hur kul killarna i laget har.
Trots att detta är idrott på elitnivå
känns det som att det viktigaste för
A-laget faktiskt är att genomföra
tennismatcherna med glädje. Det
är så vi vill att alla KTK:are skall
känna på banan!
Till sist låt mig avslöja den
hemlige gästen, ingen mindre än
P-A Lindeborg och jag kan säga
att det var med viss skräck i ögonen Växjöspelaren tog sig an denna
KTK-veteran.

I slutet av November kom så
ett godkänt bygglov för nästa satsning på vår anläggning. Bygglovet
innehåller Hard Court- och Paddlebanor så nu är det dags för marknadskommittén att köra igång
arbetet och finna lämplig finansiering för byggnationen. Vår förhoppning är att återkomma till er
medlemmar med information just
kring finansieringen så att ni alla
har insikt i densamma. Vårt mål
är att kunna öppna nya banor och
initiera den nya sporten Paddle
före semestern 2015.
Från verksamheten kan nämnas att tennisskolans deltagare
ökar. Jag tycker det är glädjande
att vuxenkurserna ökar och att så
många väljer att börja spela tennis
vuxen ålder. En annan del som har
kommit igång är rullstolstennis.
Som vi tidigare nämnt har KTK
köpt in rullstolar och dessa används flitigt. Jag har själv varit med
på en träning och passade då på
att testa hur det är att spela tennis
som rullstolsbunden. För er som
inte provat kan jag berätta att jag
upplevde det som väldigt svårt vilket också gör att jag nu är än mer
imponerad av alla er som spelar
rullstolstennis.
Om en månad är det jul och
för mig innebär det tid att umgås

Ordförande Henrik Johnsson. Foto: Amefoto.se

med nära och kära.
Den här julen är en så kal�lad arbetstagar-jul vilket innebär
att med endast ett fåtal semesterdagar kan man vara ledig närmare
tre veckor. Jag hoppas att ni alla får
en trevlig jul och att ni tar möjlig-

heten att springa av er julmaten på
tennisbanan under ledigheten.
Själv ser jag fram mot vår
träracketturnering där det ska
kämpas om den åtråvärda trofén.
Vi ses i hallen.

Henrik Johnsson

TENNISHÖJDPUNKTERNAS TENNISHÖJDPUNKT OCH AVSLUT PÅ TENNISÅRET 2014 :

11 Gentlemen Doubles
Woodie Challenge
th

TELENOR ARENA KARLSKRONA, SÖNDAG 28 DECEMBER
VÄLKOMNA! TÄVLINGEN STARTAR KL 10.30, FINALEN SPELAS CA KL 18.00.
FÖRDEL 4.2014					w w w. k a r l s k r o n a t k . c o m 

3

Fr. vänster: Matilda Perslöf, Emma Radetinac, Tilda Loudd, Eliza Cela, chefstränare Daniel Brodén, Elise Brodén, Din Radetinac, Viktor Andersson, Albin
Ekenros och Hermon Mikael.

Härliga tider i Kalmar
– fyra fina vinster till KTK-spelare
På höstlovet var 18 av klubbens tävlingsjuniorer med
på en gemensam tävling i Kalmar. Det var en mycket
lyckad resa med många nyttiga matcher, analyser,
träning och gemenskap i fin klubbanda. På banan tog
klubben hela sex klassegrar.

H

ermon Mikael infriade favoritskapet och vann damsingel
i stor stil. I första matchen hamnade Hermon i underläge 0-3 mot Ida
Sundås, Ronneby, men höjde både
tempo och säkerheten i sitt spel och
stormade fram till en 6-4 6-0 seger. I
finalen blev det ett klubbderby mot
Tilda Loudd, som hade vunnit två
tresetare.
Tilda har mognat betydligt i sitt
spel, inte minst när det gäller den
taktiska biten och kämpade föredömligt i sina matcher. I finalen
visade dock Hermon att gammal
är äldst och kunde med aningen
tuffare och stabilare spel triumfera med 6-2 6-1. Tillsammans vann
sedan Hermon och Tilda damdubbeln genom att i finalen vinna mot systrarna Sundås i två raka
set, efter en underhållande och bra
match av alla tjejerna.
VIKTOR VANN P16

I pojksingel 16 vann Viktor Andersson i stor stil. Han förlorade
endast sju game på sina tre match-

er och framförallt i finalen mot
Kalmars Jakob Danell imponerade
Viktor. Genom ett tufft och varierat spel gav han inte den bollsäkre
Danell någon chans och när även
Viktors nätspel fungerade som i
trance var segern ett faktum.
I denna klass svarade även Emil
Quist för en riktigt bra match när
han betvingade Hannes Liljegren,
Kalmar i raka set. Därefter blev
Viktor för svår. Fabian Howding
förlorade direkt mot Jakob Danell.
ALBIN VANN MOT VIKTOR I P14

Finalen i pojkar 14 blev ett tufft
derbymöte mellan Albin Ekenros och Viktor Andersson, vilka
både hade vunnit sina matcher i
raka set. Finalen höll hög klass och
innehöll det mesta från båda, bra
variation mellan defensivt och offensivt spel och härliga kämpatag.
Albin ledde i båda seten, men
Viktor kämpade ikapp. I slutet av
varje set lyckades Albin plocka
fram sitt allra bästa spel, inkluderat flera mycket tuffa forehands,

och kunde vinna med 6-4, 6-4.
Simon Birgersson tog sig, efter
två fina matcher, till kvartsfinal i
denna klass, men missade där lite
för mycket för att rå på Kalmars
Carl Wickman. Emil vann sin första match, men räckte sedan inte
till mot Jakob Danell.
Flicksingel 14 vanns av Tilda
Loudd som var en klass för sig.
Hennes beslutsamhet och breda
register på banan gjorde att alla
motståndarna kom till korta. I
finalen besegrade hon Felicia
Dervå, Kalmar, med 6-1 6-2. Här
deltog även Matilda Perslöf och
Emma Radetinac, men båda fick
tyvärr stryka på foten redan i den
första omgången.
DIN SPELADE DRÖMTENNIS

Din Radetinac vann pojkar 12. I
de två sista matcherna spelade Din
riktig drömtennis. I semifinalen
förlorade han första set och låg under i andra mot den mycket bollsäkre Carl Joelsson, Kalmar. Men
Din kom igen, han pressade motståndaren slag efter slag utan att
slå ut sig i onödan. När sedan även
det viktiga fotarbetet fungerade
bra kunde ingenting stoppa Din. I
finalen slog han Kalmars Albin
Olsson utan att tappa ett enda
game. I klassen deltog även Pontus Eriksson och Totti Åkerström,
vilka kämpade väl, men tyvärr
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förlorade sina inledande matcher.
EMMA I FINAL

I flickor 12 svarade Emma Radetinac för en mycket bra insats då
hon gick ända fram till final och
där pressade Kalmars Felicia Dervå till två jämna set. Emma spelade varierat och tryckte till när hon
fick läge, men förlorade tyvärr med
6-3 7-5. Elise Brodén gick här till
semifinal, men var där ett nummer
för litet mot Felicia. Även Matilda
var med här, men trots att hon försökte med allt lyckades hon inte slå
hål på sin bollsäkra motståndare.
I flicksingel 10 vann Elise sin
pool och gick till semifinal. Där
ställdes hon mot Växjös Stina
Arvidsson och det blev en mycket tuff och välspelad match där Elise imponerade, framförallt med
fina servar och härliga kämpatag.
Tyvärr blev det förlust med 7-5 i
avgörande set.
Även Eliza Cela och Hanna Eriksson gjorde fina matcher, där
framförallt Hannas förstaset mot
Stina smakade fågel. Båda tjejerna
kom tvåa i sina respektive pooler.
Den sista semifinalplatsen
kom i Herrsingel B och signerades
Fabian Howding. Framförallt i
kvartsfinalen spelade Fabian väldigt smart och stabilt.

Daniel Brodén
FÖRDEL 4.2014

Mallorca Seniors Open
Det var med ett leende
på läpparna som Mattias
Lundgren klev in i sin
hemmahall, Telenor Arena
Karlskrona, efter hemkomsten från Spanien och
ITF-turneringen Mallorca
Seniors Open.

tion. I andra omgången blev det
förlust mot Harald Stauder, Österrike, 6-4 6-0.
I MD 45 blev Harald Stauder på
nytt för stark, då österrikaren tillsammans med landsmannen Markus Stauder besegrade Brodén/
Lundgren i kvartsfinal.
P-A TILL KVARTSFINAL

Per-Anders Lindeborg spelade sig
fram till kvartsfinal genom stabilt och bra spel. vartsfinalen mot
Alec Allen, England, blev en riktig
holmgång. Alec Allen, rankad på
plats nummer 14 i världen, lyckades slita sig ur KTK-spelarens
grepp och vinna avgörande set
med 6-2.
I HS 60 gjorde Jan Preutz en
stark match i öppningsronden mot
Stefan Kelemer, Österrike. I andra set spelade Preutz felfritt (6-0),
men till slut blev det förlust i avgörande set.
I MD 60 hade Jan Preutz och
hans dubbelkamrat Anders Jonsson oturen att möta förstaseedade
paret Harald Hellmonseder/Alex
Haupt-Buschenrode, Österrike, i
sin första match och det blev förlust med 2-0 i set.

G

lädjen hos Karlskrona TK-spelaren är befogad. Mattias Lundgren nådde nämligen semifinal i MS
45 och ett möte mot världens högst
rankade spelare för spelare i åldern
45-50, Taras Beyko, Kanada. En prestation, som ur sitt sitt sammanhang,
glittrar vackert. Här är fyra ingredienser som gör prestationen extra
välsmakande:
• Turneringen i Spanien är med
sina totalt 800 deltagare en av de
största tävlingarna för ITF Seniors.
• Den klass som Mattias Lundgren spelade i hade lockat flera av
de topprankade spelarna i världen
och startfältet höll totalt sett en
väldigt hög nivå.
• Mallorca Seniors Open är en
så kallade Grade 1, vilket är den
högsta nivån på touren.
• Mattias Lundgren besegrade
på sin väg fram till semifinalen flera högre rankade spelare än honom
själv och en seedad spelare - tredjeseedade tysken Olaf Danzfuss.

NÄSTA ÅR ÄR JUBILEUMSÅR

MATTIAS VAR FARLIG

Mattias Lundgren inledde med att
placera det tyska namnet Klipper i
skuggan. 6-1 6-3 mot Ortwin Klipper i första blev 6-1 6-0 mot Arnfried Klipper i den andra matchen. Därefter 6-2 6-1 mot nämnde
Olaf Danzfuss i åttondelen innan
turneringens bästa spel plockades fram i segermatchen i kvartsfinalen mot Franz Eulitz (6-4 6-2).
I semifinalen tog Mattias resa
slut, men det var en imponerad
världsetta som efteråt summerade

sin vinst mot KTK-spelaren:
– Mattias was really dangerous
and I had to play at my best, berättade Taras Beyko efter att ha slagit
in matchbollen.
ÖVERLÄGSEN VINNARE I MS45

Taras Beyko är född i Ukraina
och utvandrade i unga år tillsammans med sina föräldrar till Kanada. Han är just nu överlägsen

sina motståndare i MS 45, vilket
finalvinsten mot världstvåan Jens
Christopher-Bloemeke med 6-1
6-4 och totalt åtta (!) tappade game
på hela turneringen vittnar om.
I MS 45 gjorde Daniel Brodén
en bra inledningsmatch Oliver
Lutz, Tyskland. Brodén vann med
6-4 6-2, en stark prestation. Oliver
Lutz vandrade efter förlusten hela
vägen till final i MS 45 Consola-

Som helhet har Karlskrona TK:s
trupp i Spanien svarat för tongivande insatser med Mattias Lundgrens tredjeplats i MS 45 som den
meritmässigt bästa prestationen.
Mallorca Seniors Open högklassighet och svårighetsgrad bevisas
ytterligare av att blott en svensk
spelare plockade hem en titel
bland de 42 klasserna. Det var PerThomas Wall som vann klassen för
65-åringar. Om knappt ett år är det
dags igen - då jubilerar turneringen på Mallorca. Den 20:e upplagan
av Mallorca Seniors Open går av
stapeln i oktober 2015. Då kanske
någon spelare i Karlskrona TK når
lika långt och till och med längre
än Mattias Lundgren gjorde i år.

Fredrik Persson

Lilo_NIGK.indd 1
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Damlaget trea i Div II Syd
D

et blev förlust för Karlskrona
Tennisklubbs damlag i bortamatchen mot Höllvikens TK i division 2 med 0-4.
På förstasingeln spelade Hermon Mikael, KTK, mot Josefin Haraldson, HöllTK. Haraldson öppnade starkt i första set men Mikael
kom igång ordentligt till andra set
och pressade fram ett tiebreak. Tyvärr räckte det inte ända fram och
Mikael förlorade matchen 1-6 6-7.
På andrasingeln hade Chelsea
Unger, KTK, en tuff uppgift mot
Sara Björk, HöllTK. Trots en bra
kämpainsats fick Unger ge sig i två
raka set: 2-6 3-6.
På tredjesingen ställdes Sophie Lindvall, KTK, mot Therese
Ekdahl, HöllTK. Lindvall öppnade stabilt med en 4-1 ledning men efter en svacka kom
Ekdahl igång och kunde spela

hem både första och sen andra set.
Lindvall förlorade 4-6 3-6.
I dubbeln var Haraldson/Björk
starkare än Mikael/Unger och det
blev förlust i två raka set: 2-6 1-6.

första set med 6-4 för att sedan bli
nollad i andra: 0-6. I matchtiebreaket var Hermon/Isabelle starkast
och vann till slut med 11-9.

med 6-3 6-4 och i dubbeln vann
Mikael/Unger över Axelsson/Laurell med 6-3 7-6 (5-7) 1-0 (10-4).

4-0 MOT ATL

3-1 MOT YSTAD

Karlskrona Tennisklubb vann
hemma mot ATL, Lund, med 4-0.
På förstasingeln vann Hermon Mikael, KTK, mot Amanda Axelsson med 6-2 6-2. På andrasingeln
segrade Chelsea Unger, KTK, mot
Hanna Lindeblad med 6-3 7-5. På
tredjesingeln slog Tilda Loudd,
KTK, Astrid Laurell

När damlaget spelade mot Fair
Play TK blev det förlust med 0-4
och därmed vinner Höllvikens TK
serien och går upp i Div I. Fair Play
kommer på andra plats och KTK
på tredje plats.
Hermon Mikael mötte Bianca
Boström på förstasingeln och förlorade en jämn match med 4-6,
6-3, 4-10. På andrasingeln förlorade Chelsea Unger mot Alexandra Ngo med 1-6, 1-6. Sophie
Lindvall förlorade tredjesingeln mot Amanda Nilsson med 5-7, 3-6. I dubbeln
förlorade Mikael/Unger
mot Boström/Nilsson
med 1-6, 2-6.

KTK vann hemma mot Ystad med
3-1. Hermon vann i överlägsen
stil med 6-1 6-0 mot Viktoria Luise Dewar. Sedan var Ystads Pihla
Yrttiaho lika obarmhärtig mot
KTK:s Isabelle Sellgren. KTK vann
sedan den tredje singelmatchen på
wo. Den avslutande dubbeln mellan nämnda spelare blev en svängig historia. Ystad vann ett jämnt

TOG HEM TREDJEPLATSEN

Sophie, Hermon
och Chelsea.

Asfalt och Betong AB
010 - 448 67 00

/karlskrona
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Karlskrona TK:s lag i division ett har fått en tuff start men kämpar in i det sista.

Tuff start för herrarna
D

et blev en tuff start för Karlskrona Tennislubbs herrar i div
I i Lund. Det blev en 1-5 förlust mot
ATL trots flera jämna matcher. Roberth Syrén stod för en singelvinst
efter seger i avgörande matchtiebreak. Starka Helsingborgs TK stod
sedan för motståndet. Trots att Erik
Friberg var nära vinst på fjärdesingeln (förlust i avgörande matchtiebreak) så blev det till slut en 0-6
förlust för KTK efter att bland annat
Mikael Sandström fått avbryta sin
singel för en ömmande axel.
Sedan blev det blev en tung helg
i sammandragningen i Växjö. Två
dubblar som avgjordes i supertiebreak gjorde skillnaden mellan poäng i båda matcherna eller att åka
hem poänglösa, tyvärr blev det sista
verkligheten. Första dagen stod Lerums TK för motståndet och medan Mikael Sandström och Staffan
Eklund förlorade en jämn dubbel
i två raka set så hade även Sebastian Vainikka och Erik Friberg alla
möjligheter att plocka hem sin andradubbel. Men efter sex förlorade
no-ad bollar (dvs. avgörande poäng
i gamen) blev det till slut en snöplig
förlust med 2-6 7-6 0-1 (5-10). Därmed stod det 0-2 inför de avslutande fyra singlarna.
Vainikka spelade då relativt enkelt hem andrasingeln med 6-3 6-3
medan Friberg fick ge sig på fjärdesingeln i två raka set. Hoppet
stod då till Roberth Syrén på tredjesingeln och Sandström på förstasingeln. Syrén lyckades få med sig
en vinst genom siffrorna 6-2 2-6
1-0 (10-8) medan Sandström fick

en för svår uppgift och fick se sig
besegrad efter en tapper krigarinsats med siffrorna 4-6 2-6. Förlust
alltså 2-4 mot Lerums TK och inga
poäng.

2-4 MOT ULLEVI

Den andra dagen ställdes KTK
mot Ullevi TK och återigen blev
det tyvärr underläge med 0-2 efter
dubblarna, trots att Vainikka och
Eklund föll knappt i ett avgörande
matchtiebreak på andradubbeln.
Därefter plockade Vainikka hem
förstasingeln i två raka set och likaså gjorde Friberg processen kort
med sin motstånare på fjärdesingeln. Däremot kunde Eklund och
Syrén inte stå emot på andra- och
tredjesingeln och återigen blev det
förlust 2-4 och inga poäng.
1-5 MOT VÄXJÖ

Karlskrona Tennisklubb förlorade
matchen mot Växjö Tennissällskap
med 1-5.
Det var återigen matchtiebreak
som fällde Karlskrona i kampen
om poäng. Växjö TS gick in som
storfavoriter och visade upp stort
spel på förstadubbeln där Mikael Sandström och Roberth Syrén,
KTK, fick det tufft mot Pontus
Norberg och Filip Karlsson, VTS.
Växjö fick med sig förstadubbeln
med 6-0, 6-2 men i andradubbeln blev kampen jämnare. Sebastian Vainikka och Erik Friberg,
KTK, tog sig an Växjös Olle Thestrup och Felix Mörck. Karlskronaparet tappade första set i tiebreak
men lyckades spela till sig andra

spelade hem det i tiebreak. I avgörande matchtiebreak fick Karlsson
ett minibreak i Sandströms serve och kunde hålla den ledningen
hela vägen och spela hem matchen
med 10-7.

set med 6-4. Därmed avgjordes
matchen i ett matchtiebreak som
till slut Växjö fick med sig med 108. Därmed stod det 0-2 till Växjö
inför de fyra singlarna.
På förstasingeln stoppade
Karlskrona in veteranen och jokern Per-Anders Lindeborg, som
skakade om Växjös formstarka etta
Pontus Norberg rejält. Lindeborg
tog ledningen med 3-1 i första set
innan Norberg bröt tillbaka. Spelarna följde sedan varandra upp
till 4-5 och Lindeborgs serve. Norberg lyckades då bryta och spela
hem första set efter en chockartad inledning av Lindeborg. I andra set fortsatte spelarna att bjuda
publiken på fantastiska bolldueller
som aldrig ville ta slut. Veteranen
Lindeborg såg piggast ut på banan
och vann konditionskampen men
Norberg vann matchen och kunde
till slut tacka för matchen med andan i halsen och 6-4 6-0 i bagaget.
På andrasingeln gjorde även
Mikael Sandström en tapper kämpainsats. Efter förlust 2-6 i första
set mot Växjös Filip Karlsson kom
Sandström tillbaka i andra set och
LAG
Helsingborgs TK - Lag 1
Växjö TS - Lag 1
Höllvikens TK - Lag 1
Allmänna TK Lund - Lag 1
Ullevi TK - Lag 1
Lerums TK - Lag 1
Ystads TK - Lag 1
Karlskrona TK - Lag 1

FÖRDEL 4.2014					w w w. k a r l s k r o n a t k . c o m 

M
5
5
5
5
5
5
5
5

FORTSÄTTER KÄMPA

Tredjesingeln spelade Sebastian
Vainikka hem till Karlskrona i två
raka set mot Växjös Olle Thestrup.
Vainikka vann 6-2, 6-3 och visade
upp fantastiskt fin känsla och ökade på sin vinnarstatistik i serien.
På fjärdesingeln hade Roberth Syrén en tuff match mot Oliver Nilsson, VTS. Syrén förlorade första
set blankt men kämpade sig sedan
in i matchen i andra set och vändningen hängde i luften, men ett
break senare kunde Nilssons spelade hem matchen 0-6 3-6 och fastställa slutsiffrorna 1-5 till Växjö.
De sista två matcherna i serien
spelas på hemmaplan mot Ystad
och Höllviken, tyvärr efter Fördels
pressläggning. Men det ser tyvärr
inte särskilt ljust ut att kunna hålla sig kvar i div 1. Laget kommer
emellertid att kämpa in i det sista.
V
5
3
2
2
2
2
0
0

O
0
0
2
2
1
0
3
0

F
0
2
1
1
2
3
2
5

P
10
6
6
6
5
4
3
0
7
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Elise Brodén. Foto: Amefoto.se

Viktor vann i HEAD Cup
HEAD Cup i tennis har
precis avslutats i Karlskrona och hemmaspelaren
Viktor Andersson tog hem
den äldsta pojkklassen
över klubbkompisen Albin Ekenros med 2-0 i set.

H

EAD Cup lockade i år rekorddeltagande med 147 spelare. Tävlingen, som arrangeras av
Karlskrona Tennisklubb, spelades därför både i Karlskrona och
Ronneby under en helg i slutet av
november.
KARLSKRONAFINAL

Albin Ekenros,
t.v., och Viktor
Andersson möttes i
finalen i Head Cup.
Foto: Amefoto.se

I PS14 blev det en ren Karlskronafinal mellan klubbkompisarna
Albin Ekenros och Viktor Andersson. Ekenros tog sig som förstaseedad fram till final efter en
tuff semifinal mot Kalmar TK:s
Carl Wickman där Ekenros till slut
segrade med 5-7 6-3 6-4. Anders-

son var andraseedad i turneringen och semifinalen gick via Jönköping TK:s Dennis Smajic där
Andersson vann 6-1 6-3. I finalen
var det Andersson som hade de
piggaste benen men Ekenros bjöd
upp till kamp och tillsammans
bjöd spelarna publiken på en underhållande match. Till slut drog
Viktor det längsta strået och vann
med 6-3 7-5.
I den äldsta flickklassen, FS14,
var Karlskrona TK:s Tilda Loudd
framme i semifinal och gjorde
en otroligt bra match mot Sofia Lundgren ifrån Höllvikens
TK. Tilda förlorade tyvärr till slut
matchen med 6-7 5-7.
DIN TILL SEMIFINAL

I PS12 förlorade Oliver JohanssonBergqvist, KTK, i kvartsfinalen
mot Mölndals Joel Broberg Olsson. Därefter fick Din Radetinac,
KTK, stöta på Broberg Olsson i semifinalen. Radetinac gjorde en fin
match men fick till slut se sig besegrad med 4-6 3-6.
I PS10 tog sig Birk Arwedahl,
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KTK, obesegrad vidare från poolspel till slutspel. Där blev det dock
stopp mot Vetlandas Linus Olausson med 2-6 2-6 och Birk fick nöja
sig med en fin femteplats.
ELISE TILL FINAL

I FS10 gick både Elise Brodén,
KTK, Vanja Cado, KTK, och Matea Dapcevska, Ronneby TK, till
slutspel efter att ha segrat i respektive pool. Cado stötte på Thilda
Danielsson ifrån Åhus TK i första
matchen och fick ge sig i avgörande matchtiebreak; 6-3 4-6 6-10.
Därefter var det Dapcevskas tur att
möta Danielsson och även här var
skåningen för tuff och Dapcevska
fick se sig besegrad med 2-6 3-6.
På andra halvan slutspelet spelade
sig Elise Brodén fram till final efter
två fina vinster i avgörande matchtiebreak. I finalen väntade Danielsson som blev lite för tuff även för
Brodén. Danielsson vann till slut
klassen med siffrorna 6-4 6-4 över
Elise Brodén.

Sophie Lindvall
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Greetings from Naperville

H

ej på er! Hoppas allt är bra
hemma i staun!
I augusti detta år flyttade jag
till en stad i norra USA för att spela tennis och studera. Staden heter
Naperville och ligger ungefär en
halvtimme utanför Chicago. Här
ligger även North Central College
som numera är min skola, idrottsarena och mitt nya hem.
När jag först kom hit i augusti följde en månad med tennisträning och matcher innan skolan
började i september. Jag var förberedd på sensommarväder men
nej, 30 graders sol och kvavt som
bara den var vad som bjöds på här.
De kallar det för Chicago-weather.
Ena dagen kan det vara 30 grader
varmt och nästa kan det kännas
som vinter. Man får vara förberedd
på det mesta.
Nu har dock kylan börjat bli
konstant…
Under vår tävlingssäsong, sep–
okt, spelade vi mot olika skollag i
vår region eller ”conference” som
det kallas här. Då åker antingen vi till en skola och spelar eller
så kommer dom till oss. Vi spelar
sex singlar och tre dubblar och de
ska alltid spelas utomhus på hard
court. Resorna med tennislaget är
bland det bästa.
Som idrottare här får man vara
en del av ett lag i en idrott som man
älskar. Man får träna och tävla på
fina arenor, resa, bli utmanad och
träffa nytt folk. Man blir omhändertagen som ett proffs och man
får vara en del av ett colleges ge-

Hanna trivs med livet i USA.

Hanna, längst till höger med sina lagkamrater i Naperville.

menskap. Här hejar man inte bara
på sitt eget lag utan på alla skolans
lag. När vårt amerikanska fotbollslag, till exempel, har hemmamatch
är vår arena full med elever, föräldrar och övriga supportrar. Vi
klär oss i skolans färger, skolbandet spelar och tillsammans med
vår skolmaskot hejar vi fram laget.
Nu när vår tävlingssäsong är
över har vi inte lika många träningar eftersom våra coacher inte
får coacha oss när vi är ur säsong. I
mars drar vårsäsongen igång men
till dess har vår kapten ansvar för
våra träningar. Man får också ta
mycket ansvar själv då vi alla går
i skolan och har olika mycket att
göra hela tiden.
Att läsa alla ämnen på ett an-

nat språk är utmanande men väldigt lärorikt. Allt med college är så
häftigt just för att mycket är så nytt
och annorlunda. Men man anpassar sig också fort och ibland
glömmer man att man är så långt
hemifrån.
Bortsett från skola och tennis
finns det alltid saker att göra på
campus. Det är här jag och de flesta andra studenterna bor så man
är sällan långt ifrån sina kompisar.
På fritiden brukar vi gå och träna i
skolans gym, sitta på något av skolans fik eller bara hänga hos varandra. Är det någon skolmatch brukar vi gå på den. Det finns också
massa klubbar man kan gå med
i som hittar på saker eller så kan
man dra ihop ett gäng och spe-

la basket eller någon annan sport
som finns på skolan. Vill man inte
hitta på något på campus så kan
man gå till Downtown Naperville som endast ligger några hundra
meter bort, fylld med restauranger, affärer och just nu julbelysning.
Det finns också en tågstation nära
så om man vill kan man ta tåget in
till Chicago.
Jag trivs hur bra som helst och
kan knappt förstå hur bra jag har
det här. Jag rekommenderar verkligen alla som skulle vilja söka att
agera. Det är mycket jobb och en
lång resa men det är värt det! Skulle man inte trivas kan man alltid
byta skola. I USA finns oändligt
med skolor och möjligheter.
Nu ska jag snart fira min första amerikanska Thanksgiving och
sen bär det av till Sverige i december för att fira jul hemma. Kanske
syns vi i tennishallen!
God Jul och ett Gott Nytt År!

Hanna

USA-rapport från Gustav
De första veckorna var extremt tuffa med träning och
väldigt mycket att göra i skolan. Sedan visste man inte
vart alla klassrum låg. Lärarna har bra förståelse för att
jag är borta ibland på grund av tennisen och man får
ofta gör proven vid ett senare tillfälle.

M

in engelska har utvecklats väldigt snabbt och det är inga
problem alls att kommunicera. Vi
har en svensk tränare (Toby Hansson) som är väldigt duktig och hjälper mig väldigt mycket. Våra veckor
är vanligtvis grymt tuffa med tennis
och fys. Vi kör ungefär 2,5 timmar
tennis och en timme fys varje dag.
De första veckorna var vädret
extremt varmt med sjukt mycket
fuktighet. Det har dock utvecklats
till väldigt kallt väder nu i november och det gör att vi får träna inomhus. Just nu är det Thanksgiving
här så det är ledigt från skolarbetet.

Vi har egentligen bara finals kvar
efter lovet och det känns skönt.
Vi drar igång ganska snabbt i
vår med 2-3 veckor i Florida med
några träningsmatcher. Efter det
börjar vår tävlingssäsong. Vårt lag
kommer troligen vara väldigt bra
om vi får de spelarna som vi hoppas på. Vår högst rankade spelare
är rankad runt 450 i världen och
vi hoppas också på en annan kille
som varit rankat 388. Det innebär
att det finns förutsättningar för ett
riktigt bra lag.

Gustav

Gustav, till höger, tränar hårt och utvecklas på banan.
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NOTERAT

SPELA VETERANTENNIS

Hej alla Ni glada VETERANER, som
älskar att spela tennis och röra på Er!
Vi är många lite till åren komna
kvinnor och män, som träffas varje
måndag och torsdag kl 10-12 och
spelar dubbel med olika partners.
Tenniskunskaperna är av varierande slag, men vad gör det. Vi har
väldigt kul tillsammans, och det är ju
huvudsaken, och så får vi röra på oss.
Vi träffas också några gånger
om året i vår fina klubbstuga, och
har omvittnat roliga fester då har vi
också med oss våra respektive.
Du som har uppnått något så när
mogen ålder tveka inte.
Kom och prova på en måndag
eller torsdag kl 10-12. Du blir inte
besviken!

Bertil Lilienberg

FRAMGÅNGAR I LINKÖPING

Viktor Andersson och Elise Brodén,
båda Karlskona Tennisklubb, har
spelat Linköping Junior Open som
arrangerades av TK SAAB. Det blev
resultatmässigt ett fint facit med en
förstaplats för Viktor i PS14 och en
andraplats för Elise i FS10.
Viktor tog sig fram till slutseger
utan att tappa ett enda set. I första
matchen vann Viktor med 6-1 6-2
över Olof Svensson, TK SAAB. I andra
matchen blev det vinst 6-0 6-2 mot
David Lundqvist, Uppsala (USIF). I
semifinalen mot Eric van Nunen,
Linköpings TK, blev det seger med
6-2 6-3. Finalen mot Boris Bojovic,
Partille TK, blev en riktig kamp, där
Viktor till slut knep slutsegern genom
vinst 7-6 (7-4) 6-2.
I FS10 tog sig Elise Brodén obesegrad igenom gruppspelet med 3-0 i
matcher innan det var dags för final
i slutspelet mot Stina Larsson ifrån
Lillåns TK. Stina blev lite för svår för
dagen och Elise fick se sig besegrad
med 2-6 4-6.

Succé Oktober 2014
I oktober var det dags för
andra upplagan av Succé
Open; tennistävlingen
där företagare och föreningar har en möjlighet att
bilda dubbelpar och möta
varandra i en kamp på
tennisbanan.

F

jolårets vinnarlag Marinbasen
var inte representerade i år, däremot fanns Mattias Hedefalk (som i
fjol representerade det vinnande laget) i år med som representant för
Försvarsmakten, i par med Robert
Krznaric. Även Dynapac, Råbergs
Bil och Räddningstjänsten fanns
åter med i uppställningen.
Mats Nilsson och Anders Alriksson stred ihop under Dynapacs fana och var så när på att få
med sig en tredjeplacering. Till
slut blev det dock en fjärdeplats efter att Råbergs Bil, med bröderna
Kenny och André Geiverz, stretade
till sig tredjeplatsen genom 10-5 i
avgörande matchtiebreak. Bröderna Geiverz, som i fjol kvalificerade
sig som det mest dopade laget efter
åtskilliga mängder nässpray och
Alvedon, fick i år en möjlighet att
imponera stort på publiken med
flera extra växlar, stor fanclub på
läktaren och många smått överraskande vinnarslag. En riktigt spännande match om tredjepriset blev
det, där fullständiga vinnarsiffrorna till Råbergs Bil över Dynapac
blev 6-3 4-6 10-5. En stor heder
till Dynapac som kämpade sig in
i matchen och lyckades platta till
motståndet i andra set.

Mattias Hedefalk (tv) och och Robert Krznaric i lag Försvarsmakten.
FÖRHANDSTIPPADE

I finalen blev det minst lika spännande. Både Försvarsmakten och
Räddningstjänsten hade gått igenom turneringen utan setförlust.
Försvarsmakten var förhandstippad till segern men brandmännen
Paul Birgerson och Stefan Johansson visade att de är vana att kämpa
i motvind och hade inte en tanke
på att ge sig frivilligt. Räddningstjänsten höll jämna steg och hade
en riktig möjlighet i första set då
Försvarsmakten skulle serva hem
setet vid ställning 5-4. Räddningstjänsten lyckades då plocka tre
raka bollar och ledde 0-40 i Hedefalks serve. Försvarsmakten visade
då att ansvar är bästa försvar och
lyckades hålla nerverna i styr och
plocka hem setet 6-4. Även andra

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

set blev jämnt, men till slut blev
det ändå Försvarsmakten som var
starkast på plan och plockade hem
den åtråvärda bucklan med 6-4 6-3
över en tappert kämpande Räddningstjänst.
NY UPPLAGA NÄSTA ÅR

Ett stort tack till alla som var med i
turneringen, till publiken på läktaren, till Tidningen Succé, till sponsorer som skänkt priser till turneringen och till Räddningstjänsten
som lyckades pricka in så att Paul
och Stefan inte behövde ha jouren
det här året – det gjorde tävlingsledningen mycket lugnare! Nu ser
vi fram emot en tredje upplaga av
Succé Open 2015!

Sophie Lindvall
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NOTERAT

Tre vinster i Kristianstad
Karlskrona Tennisklubb tog hem tre klassegrar i Sparbanken Skåne Open i Kristianstad. Vanja Cado tog hem
segern i FS10, Oliver Johansson-Bergqvist spelade hem
segern i PS10 och Albin Ekenros segrade i PS14.
Sammanlagt hade KTK tio juniorer på
plats i Kristianstad. Resultatmässigt
bäst gick det alltså för bland andra
Vanja Cado, som gick segrande ur sin
pool och direkt fram till final efter en
jämn semifinal mot Thilda Danielsson
ifrån Åhus TK. I finalen mötte Vanja
Natea Dapcevska, Ronneby TK, där
Vanja vann ännu en jämn och spännande match, denna gång med
7-5 7-5. Även Hanna Eriksson, KTK,
ställde upp i FS10, men för Hanna
tog det stopp i gruppspelet efter
jämna matcher.
I PS10 gick det minst lika bra för
Oliver Johansson-Bergqvist som
likt Vera gick obesegrad igenom sin
pool fram till slutspel där han, efter
en välspelad semifinal, finalslog Filip
Slavkovic, Fair Play TK, med 7-5 7-5.
Oliver ställde även upp i PS12 där
han tog sig fram till kvartsfinal. Även
Din Radetinac, KTK, tog sin fram
till kvartsfinal i PS12 innan det blev
förlust med 2-6 1-6 mot Höllvikens
Jacob Hedberg. Totti Åkerström och
Pontus Eriksson, båda KTK, ställde
också upp i PS12 men fick möta för
tufft motstånd redan i sina första
matcher.
Albin Ekenros fullbordade
Karlskrona-tripplen genom en
relativt enkel seger i PS14. Albin tappade 2 game fram till final, där han
besegrade förstaseedade Chistian
Skogsgårdh, Åhus TK, med 6-0, 6-4.
Även Emil Quist, KTK, ställde upp i
PS14 där det blev en storseger mot
Ludvig Lydén, Ystad TK, med 6-1, 6-0
innan det blev förlust mot nämnda
Skogsgårdh i andra omgången.
I PS16 bärgade Gustav Wogén,
KTK, en andraplats efter att ha spelat

OLIVER VANN I SVEDALA

Oliver Johansson-Bergqvist vann via
fem raka segrar utan setförlust Svedala
TK:s tennisturnering Svedalaspelen
2014 i PS10 och bärgade därmed årets
15:e titel.
Oliver vann i första omgången mot
Sebastian Chirica Elleby, Kronprinsens
TK, 6-3 6-3 och i andra omgången
besegrades Jonathan Ekstrand,
Svedala TK, 6-2 6-2. I kvartsfinalen
tillbakatvingades Nils Mattsson, Fair
Play TK, 6-2 6-2 och i semifinalen
likaså Gustaf Runström, Höllvikens TK,
6-3 6-3. I den välspelade finalen stod
Malmöspelaren Olle Noltorp, Fair Play
TK, för motståndet och han besegrades med siffrorna 6-4 6-4.

TOG NY TITEL I HÄSSLEHOLM

Oliver Johansson-Bergqvist vann
Hässleholms TK:s tennisturnering
Från vänster Jonathan Lundgren,
Norra Skåne Cup 2014 i PS10. Åter
Höllvikens TK och Oliver Johansutan setförlust.
son-Bergqvist, Karlskrona TK.)
Oliver besegrade i kvartsfinalen
Liam Svensson, Kristianstads TK, 6-2
6-2. Avancemanget till final gick sedan vidare via vinst i semifinalen mot
Edvard Larsson, Åhus TK, 6-3 6-0. I finalen betvingades bollskicklige Jonathan
Lundgren, Höllvikens TK, med klara siffrorna 6-1 6-1. Johansson-Bergqvist
bärgade därmed årets 16:e titel.
Vanja Cado segrade i FS10
sig fram till final där det dessvärre
blev förlust i en jämn kamp mot
förstaseedade Arvid Rosenlöf,
Helsingborgs TK. Rosenlöf vann till
slut finalen med 7-6, 3-6, 6-4. Även
Fabian Höwding, KTK, ställde upp i
PS16 men åkte på för tufft motstånd
redan i första omgången.
Ännu ett andrapris bärgade Emma
Radetinac, KTK, i klassen för flickor
12 år. Emma gick obesegrad fram till
final där det blev förlust mot Evelina
Andersson , Fair Play TK, med 46,67. Emma ställde även upp i FS14
men fick se sig besegrad i första
omgången.

Sophie Lindvall

FORTSATTE MED VINST I HELSINGBORG

Oliver Johansson-Bergqvist vann via sex raka segrar Helsingborg TK:s tennisturnering Dubbelcupen i PD10 tillsammans med Wilhelm Olsen, IS Göta Tennis.
De vann inledningsvis sin pool via segrar mot Axel Andersson, Helsingborgs
TK/Albin Eriksson, Helsingborgs TK med 7-1 7-0, mot Ludwig Olsen, Ullevi TK/
Filip Gustafsson, Kungsbacka TK med 4-7 7-4 7-3 och mot William Lambie, Åhus
TK/Valter Larsson, Åhus TK med 7-2 7-1.
I kvartsfinalen besegrades Victor Tauson, Höllvikens TK/Filip Slavkovic, Fair
Play TK med 7-3 7-3. I semifinalen tillbakatvingades Edvard Larsson, Åhus TK/
Henry Rönnberg, Åhus TK med 7-5 7-3. I finalen stod malmöspelarna Edvin
Jönsson, Kronprinsens TK/Hugo Ljung, Kronprinsens TK för motståndet och de
besegrades med 7-5 7-5.

NY VINST I VÄRMLAND

Oliver Johansson-Bergqvist vann värmländska Kils TK:s tennisturnering
Ahlmarks Lines Cup 2014 i PS10 utan setförlust.
Oliver vann inledningsvis sin pool via segrar mot Noah Fransson, Åmåls TK,
6-2, 6-2, och Henry Lindqvist, Kils TK, 6-2, 6-2. I semifinalen besegrades Erik
Nordström, Karlstads TK, 6-3, 6-2. I finalen väntade den hårt slående och bollsäkre Max Dahlin, Karlstads TK, som besegrades med 6-3, 6-4.

DET MESTA INOM
MUSKELVÅRD
Malin Pettersson
tel: 0734-041539
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NOTERAT

VANJA CADO VANN I FALKENBERG

Vanja Cado var under höstlovet i Falkenberg och tävlade i två klasser: F10
och F12. I F 10 klassen vann Cado sin pool för att sedan i finalen möta en av
Stockholms bästa flickor i sin åldersgrupp. Vanja hade tre setbollar men fick ge
sig med minsta möjliga marginal mot Hilma Sederlin.
En ännu svårare uppgift väntade i F12 men med mycket skickligt spel vann
Vanja semifinalen mot hemmaspelaren Beata Kristiansson med 6-3 6-1. I finalen väntade en nästan omöjlig uppgift på pappret där Olivia Krafft stod för
motståndet. Efter nästan 2,5 timmars kamp slog Vanja in matchbollen med
kraft. Matchen slutade 7-6 (7-2) 6-4. .

EMIL TILL KVARTSFINAL

Karlskrona TK:s Emil Quist nådde kvartsfinalen i pojksingel 13 i "Fair Vision
Open 2014", som spelades i Hässleholm. Bojas Krstevski, Ödåkra, besegrades i
öppningsmatchen med 6-1 6-3. I den andra matchen blev det seger mot Viktor
Hinsell, Helsingborg, med 6-4 6-2. I kvartsfinalen blev blivande finalisten Lukas
Kristiansson, Söndrum, för svår.
Emma Radetinac deltog i klassen flicksingel 13 och var nära att ta sin öppningsmatch mot Helsingborgs Edda Tamner till skiljeset. Edda Tamner var till
slut med 6-2 7-6. Din Radetinac spelade i pojksingel 11och vann enkelt sin första match mot Albin Nyman, Åhus, med 6-3 6-1. I den andra matchen tvingades Din lämna wo mot Pontus Rosendahl, Malmö/Bellevue TK.

SET-OCH-HÖRT

Niklas ”Berra” Lindvall sitter i KHK:s spelarbuss och är på väg till en bortamatch då han dubbelkollar med assisterade tränare Tobbe Karlsson att laget
är ledigt den 19 oktober.
– Vi tänkte åka upp och se finalen av Stockholm Open den dagen, säger
Berra till Tobbe.
Huvudtränaren Pelle Hånberg hör konversationen och undrar frågande
– Var spelas Stockholm Open?

DAGS FÖR ÅRSMÖTE
lördagen

14 februari
kl. 12.00
Möteshandlingarna finns
att tillgå på kansliet
fr.o.m. 31 januari.

Massage
Kiropraktik
Redcord
Bodyscanning

Årsfesten startar
kl. 18.00 samma kväll.
Mer information kommer.

Hermon Mikael kom trea.

WILSON JUNIOR TOUR SLUTSPEL

I oktober spelades Tennis Syds Wilson Junior Tour Slutspel i Karlskrona.
Slutspelet innebär att de åtta spelare som har samlat flest poäng under årets
Tour-tävlingar gör upp om slutsegern under en helg. Klasserna spelas i poolformat med slutspel. Av Karlskronas juniorer så var det Hermon Mikael, Albin
Ekenros och Din Radetinac som kvalificerat sig till slutspelet, men sen fick även
Gustav Wogén (15 år) hoppa in som ersättare i PS18 klassen efter ett avhopp
kort inpå tävlingen.
Hermon Mikael, 15 år, hade lyckats samla in flest poäng under tour-tävlingarna i FS16, men fick sällskap av riktigt vasst motstånd i slutspelet. Efter
riktigt bra och aggresivt spel under helgen så lyckades Hermon ändå spela till
sig en välförtjänt tredjeplats, efter att Alexandra Almborg, ATL, och Elin Vilén,
Falkenbergs TK, varit för tuffa.
Albin Ekenros, PS14, slog ur ett annat läge då han kom in som sista man i
slutspelet och hade allt att vinna. Och som han vann. Albin bjöd på imponerande matcher mot det ett år äldre motståndet och pressade slutsegraren i två
tuffa set. Till slut blev det ändå en fjärdeplats för Albin i det åtta-man starka
startfältet.
Din Radetinac, PS12, var precis utanför slutspelsplats men kom in på ett wo
och tog vara på tillfället som bjöds. Efter en andraplats i poolen gick Din till
spel om tredjepris mot Nils Andersson ifrån Malmö Bellevue TK. Din hade setbollar i första set men lyckades inte riktigt knyta ihop säcken, tills slut blev det
en hedrande fjärdeplats efter en väldigt välspelad match.
I PS18 fick Gustav Wogén en tuff uppgift, då han med kort varsel gick in som
reserv mot de tre år äldre spelarna. Men Gustav höll för trycket och farten och
såg till att bjuda på motstånd. Trots förluster så bjöd Gustav upp till kamp och
frusterade sina motståndare med fina passerslag och snabba fötter. En riktigt
hedersam insats av Gustav!

SIMON BIRGERSSON VANN PÅ GOTLAND

Simon Birgerson (född 2000) deltog i Visby TK:s tävling på Gotland. Simon deltog i både "sin" klass Pojksingel 14, men även Pojksingel 18 (!). Efter poolspelet
i pojksingel 14 stod Simon som ohotad segrare efter att ha pulveriserat sina
motståndare med hårda forehands och bra servar. I Pojksingel 18 blev det tuffare, men Simon tog sig till final och kunde där besegra hemmaspelaren Johan
Buskas (Visby TK) med 6-4 6-2.

Massage
www.wellnesscorner.se
Tel 0457 -171 20
Kiropraktik
Redcord
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CHEFSTRÄNAREN INFORMERAR

Höst fylld av olika aktiviteter
Det har varit en mycket
händelserik höst med
mängder av aktiviteter.

F

örutom den ordinarie Tennisskoleverksamheten har vi ordnat
aktivitetsdagar, matchdagar, fortbildning för tränarna, Head Cup,
gemensam tävling i Kalmar, Knatteserien m.m. Flertalet av aktiviteterna har känts mycket lyckade,
både ur spelutvecklande och socialt perspektiv.
Aktiviteter som exempelvis ovan nämnda tävlingar, samt
matchträning ser vi som mycket
utvecklande. Jag har under hösten
tagit del av flera artiklar och intervjuer med kända tränare och före
detta spelare som har samma budskap och syn på detta som vi, vilket stärker klubbens filosofi och
tänk beträffande vikten av matchträning. Vår syn på matcher, framförallt i yngre åldrar, är inte i första
hand att vinna, utan att utveckla
spelet, försöka jobba på det man
tränar på. Det kan vara teknik,
säkerhet, nätattacker m.m.
ATT UTVECKLAS SOM SPELARE

När det gäller träningspartners får
vi ofta in önskemål om mer uppåtsparring (dvs. träna mot bättre spelare). Ett vanligt fel är att
många tror att ”spelar jag mot bättre, så blir jag bättre”. Spelar man
bara mot bättre spelare är det sällan bra för en optimal utveckling.
Det man främst utvecklar vid
träning mot en bättre spelare är

Daniel Brodén uppmanar alla tennisentusiaster till att spela mycket och med glädje. Foto: Amefoto.se

det defensiva spelet. Om någon vill
bli en extrem defensivspelare kan
det således vara bra att bara träna
mot bättre spelare, men vill man
dessutom utveckla en god teknik,
ett bra taktiskt kunnande och ett
effektivt attackspel, ja då är det
mycket viktigt att man inte missar
att sparra mot jämnbördiga och
svagare spelare.
Man ska inte glömma bort att
Novak Djokovic bara tränar med
sämre spelare och han är bäst i
världen…

JULUPPEHÅLL OCH NYTT ÅR

Sista träningsdag för ordinarie
Tennisskola är söndag 21 december. Därefter är det extraträningar
för de grupper som drabbats hårdast av mässor och andra avbrott.
Berörda av detta har vi mailat till.
Vårterminen startar lördag 10
januari. Samma tider och grupper
gäller.
Är det någon som inte vill vara
med till våren, vänligen maila detta till tennisskolan@karlskronatk.
com senast 23 december.
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Om ni inte hör av er utgår vi
från att ni fortsätter och det är då
bara att dyka upp på er vanliga
veckodag och tid från 10 januari.

Daniel Brodén
INFORMATION ELLER FRÅGOR:
Daniel Brodén
daniel@karlskronatk.com
0768-86 71 04
Johan “Wille” Wilhelmsson
wille@karlskronatk.com,
0768-86 71 05
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Karlskrona Tennisklubb vill tacka alla våra
sponsorer för ett gott samarbete 2014.
God Jul och ett fantastiskt 2015 önskar vi er!

HUVUDSPONSORER:

SEB, BLT,
Amer Sport/Wilson,
Skanska, Intersport,
Garnborns Åkeri & Maskin,
Printfabriken, Stena Line,
Scandic, Roxtec

1852
Eye Do
Vitargo
Amefoto
Götenehus
Lilo Media
Säljö Udde
Holmgrens Bil
Fastighetsbyrån
Restaurang Eken
Wireless Maingate
Storköksprodukter
Bergåsa Ljud & Ljus
Dynamic Consulting
Altefur Development
ABB High Voltage Cables
Runessons Skog & Trädgård
Advokatfirman Björn Lindmar
Massageterapeut Malin Pettersson
Energi & Värme
Body Shop

ÖVRIGA:

KPMG
Doflex
Lawnit
Vestons
Z-bageriet
Lyckåhem
Råbergs Bil
Affärsverken
Stars’n Stripes
Wellness Corner
Winds Enterprises
Albinsson & Sjöberg
Karlskrona Lampfabrik
Racketdoktorn/ Babolat
Sandvikens Fritidstomter
Ica Supermarket Cityhallen
Computer Aided FluidEngineering
Hotell Conrad
GSL/HEAD
Succé

GYNNA KTK:S SPONSORER
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.

