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Entusiasmen var god under hela resan.

Robin Söderling var frikostig med autografer.

Stockholm Open
En helg i oktober var vi tolv härliga
tennisentusiaster som möttes upp
på Rosenholm för att gemensamt
åka till Stockholm och titta på
Stockholm Opens sista finaldagar.

M

ed ett kortare stopp i Jönköping på
vägen upp för att fylla på energidepåerna
så kom vi fram till hotellet i Stockholm strax
efter kl 22.00 på kvällen. På lördagen tog de flesta
av oss en promenad upp till Kaknästornet för att
njuta av utsikten och en ”gofika” uppe på toppen.
Klockan tolv tog vi oss in på Den Kungliga tennisarenan för att mötas av tennisens verkliga elit. Vi
njöt av två spännande semifinaler i herrsingeln
och en mycket underhållande dubbelsemifinal.
De flesta var rörande överens om att dubbeln
var den roligaste matchen att följa denna dagen.
I pauserna ökade juniorerna på sina autografsamlingar, de fick jämföra sin servhastighet med

elitens (Sebastian Leijonhielm var den som var
närmst) och så fick de möjlighet att fotas med
självaste Robin Söderling!
FINALEN VI ALLA VÄNTAT PÅ

Väl tillbaka på hotellet så väntade en god
middag och en välbehövlig vila som avbröts
något plötsligt när Hampus Holmgren förlorade
matchen mot stentrappan och fick ta en tur till
akuten för att säkerställa att alla benen var hela
(vilket de som tur väl var).
Efter en lite extra lång natt på grund av tidsomställningen så var alla pigga och utvilade för
en ny dag på söndagen. Söndagsförmiddagen
spenderades på lite olika håll, några valde en
tur in till stan för att shoppa medan andra kultiverades på såväl Tekniska museet såsom Riksidrottsmuseet. Efter att starten på finalen hade
skjutits upp några timmar så satt vi alla samlade för att njuta av den stora finalen. Jack Sock
ifrån USA tog övertaget i början av första set
men Thomas Berdych, Tjeckien kom igen för
att ta hem första set efter tiebreak. Andra set var
Thomas mer överlägsen och Jack fick se sig besegrad i singeln men han fick en ny chans några
minuter senare i dubbelfinalen.
OFÖRGLOMLIGT CITAT

Själva tvingades vi lämna kungliga tennishallen
efter att ha bevittnat prisceremonin. Trötta och
nöjda lämnade vi Stockholm för att vid midnatt
vara åter i Karlskrona med några nya erfarenheter rikare.
Helgens oförglömliga citat finns hårt inpräntat i alla deltagare som var närvarande:
"inga frallebullar i soffan, OKEJ!" (Uttalas med
skånsk dialekt)
Tack alla deltagare för en rolig och händelserik helg tillsammans!

Åsa Holmgren

Härliga tennisentusiaster som rest från Karlskrona till huvudstaden för att se rafflande
tennis spelas på hög nivå.

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Det lackar mot jul!
T

iden går fort och det var inte
länge sedan solen sken med 20
grader varmt och våra utebanor var
fullbelagda. Sedan en tid tillbaka har
vi istället spelat tennis inomhus på
ett nymålat underlag. Variation är
bra och varje sak eller upplevelse
har sin tjusning!
Det har nu gått tre år sedan vi
medlemmar hjälptes åt att diskutera fram innehållet i det som blev
klubbens taktiska plan 2013–2015.
Med glädje kan styrelsen konstatera att vi genomfört allt enligt
plan. Den sista pusselbiten var det
bygglov och arrendeavtal för Paddel och Hard Court banor som
godkändes för någon månad sedan.
Jag hoppas att ni alla sett den mediala uppmärksamheten i tidningar
och radio som detta medfört.
Bakgrunden till satsningar är
många, bland annat vill vi:
• Utöka vårt erbjudande till medlemmar och gäster genom en ny
racketsport i Karlskrona
• Öka möjligheten för rullstolstennis under utomhussäsongen
• Sänka tröskeln för nya att träda
in i tennisvärlden
• Möjliggöra träning på Hard
Court utomhus
• Erbjuda tennis för alla oavsett
ekonomiska förutsättningar
• Skapa möjlighet för fler tillgängliga banor för inomhussäsongen
(ex genom tält)
Styrelsen arbetar nu intensivt
med att säkra finansiering av projektet genom samtal och samarbete med olika institutioner. Med

Kristian Larsson, Fredrik
Persson, Peter Adaktusson och David Larsson.
Bilden är från Woodietävlingen 2013.

hänsyn till processen väljer vi att
inte nämna dessa vid namn. Det
är vår förhoppning att ha finansieringen klar i sin helhet under första kvartalet 2016 och omedelbart
därefter förverkliga nybyggnationen med målet att ha allt klart
under kvartal tre 2016.
När väl detta är genomfört är
det dags att sätta nya mål för vår
verksamhet. Styrelsen har påbörjat detta arbete men av tidsskäl
kommer vi inte presentera någon
ny plan i samband med årsmötet. Istället kommer detta arbete
löpa parallellt alternativt efter genomförandet av Padel- och Hard
Courtprojektet.
Fram till dess att arbetet med

en ny plan startas upp tar vi tacksamt emot alla förslag till hur ni
tycker klubben skall arbeta framåt.
Än är det 2015 och jag hoppas
att ni alla hinner njuta av tennis
ända fram till nyårsafton. På programmet står bl.a. två härliga tävlingar, Woodie och damernas
juldubbel. Jag hoppas båda blir
mycket välbesökta.
Idag skriver vi den 23 november
och jag tror att alla börjar längta
till jul. Hemma hos mig blev det
vilt jubel häromdagen när barnen vaknade till lite frost på marken. Det tog faktiskt en bra stund
att förklara att det inte var dags
att plocka fram pulkor och skidor.
Men jag erkänner att även jag ser
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fram mot vackra vinterdagar och
ett och annat snöbollskrig!
Med önskan om en härlig JUL!

Henrik Johnsson

Henrik Johnsson. Foto: Amefoto.se.
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Drömmar, visioner och mål
Med över 1000 aktiva medlemmar och 20 års postivit
ekonomiskt resultat spänner Karlskrona tennisklubb
(KTK) strängarna ytterligare ett snäpp.

ger resultat. Hard court banor blir
även ett bra komplement för samtliga spelare som då kan variera sitt
spel på både gräs, grus och hardcourt
under sommarmånaderna.

K

SPORT SOM VÄXER

TK har av kommunen beviljats
bygglov för två nya utomhusbanor (hard court) och fyra padelbanor. Hard court banor utomhus
innebär bland annat att KTK:s satsning på rullstolstennis tar ytterligare
ett steg framåt. Idag äger klubben
sportrullstolar som rörelsehindrade
kan nyttja för att spela tennis. Dessa
sportrullstolar används regelbundet

på inomhusbanorna men på utomhusbanorna som har grus- och gräsunderlag lämpar de sig mindre bra.
Med hard court skapar vi nya förutsättningar för rullstolsspel utomhus. Vår duktiga Håkan Thörnström
som utövar rullstollstennis i KTK
har under året spelat hem klubbens
första medalj i sporten. Det visar att
vår satsning på bredd och mångfald

Padeltennis (eller bara padel) är en
sport som växer lavinartat i Sverige.
Padeltennis är som en kombination av tennis och squash. Padel är
roligt, lätt att lära och utmanande.
I Argentina finns det tre miljoner padelspelare!!! I Europa är det
främst i Spanien, Italien och Frankrike vi finner sporten. Om allt
går i lås med KTK:s byggplaner
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kommer medlemmar och allmänheten i Karlskrona att kunna njuta
av en av Sveriges bästa tennisanläggningar! Karlskrona tennisklubb står sig bra i tennissverige
och uppskattas av Svenska tennisförbundet som under åren återkommande låter KTK arrangera
nationella och internationella tävlingar. Vi välkomnar dig, ung som
gammal ut till oss. Tillsammans
bygger vi framtiden!
”A champion isn't about how
much they win, it's about how they
recover from their downs.”
– Serena Williams

Johan Säfström
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20 Mallorca Seniors
th

20th Mallorca Seniors, till
deltagarantalet världens
största tennistävling, spelades som vanligt i början
av oktober i år.

D

enna gång med fyra stycken
KTK-deltagare: Janne Preutz,
Daniel Brodén, Mattias Lundgren
och P-A Lindeborg.
Janne fick respass i första omgången i HS60, men vann därefter
en match i consolation. Glad efter sin första internationella vinst.
Daniel Brodén och Mattias Lundgren spelade i H45. Båda vann
sina första matcher efter mycket starkt spel och kämpande mot
mycket bra motstånd. Daniel hade
sedan ordentligt "häng" på den
femteseedade spanske Jorge Tagliaferro, men orkade inte riktigt genomföra sin kämpartaktik. Mattias hade fem matchbollar mot
sjundeseedade tysken Matthias
Müller-Seele. Tyvärr smygkämpade tysk-en tillräckligt bra för att
vända matchen och vann till slut
med 3-6,7-6, 6-3. I dubbel vann
Mattias och Daniel första omgången efter stabilt spel. 7-5,6-0. De fick
tyvärr pisk i nästa omgång efter
ytterligare tre matchbollar mot ett

Pierre Godfroid och P-A Lindeborg.

Ernst Huber, Andreas Saida, Pierre Godfroid och P-A Lindeborg.

välspelande tyskt par, som därefter tog sig till final. Både Mattias
och Daniel visade att de håller hög
internationell klass och att den
tuffa träningen på hemmaplan i
sommar och höst har gjort nytta.
P-A I BÅDE SINGEL OCH DUBBEL

I singel vann jag (P-A) först mot

en grus-gnet-spanjor och därefter mot den mycket duktige
grus-attack-mexikanen Alfredo
Riefkohl. Han plockades dock ner
efter stabilt och bestämt spel. Tyvärr mötte jag den flerfaldige Mallorcavinnaren Norbert Henn från
Tyskland redan i kvarten. Jag hade
40-15 i både första och andra ga-

met, 40-0 i tredje, men efter dessa
game stod det 0-3. Uppförsbacke
mot "maskinen" Henn! 1-6 i första
set, men ledning med 3-1 i andra.
Orken försvann och siffrorna blev
1-6, 3-6 efter 1 tim och 50 min (!).
Henn vann därefter tävlingen igen.
Däremot fick jag en fin inbjudan till dubbelklassen av den
topprankade spelaren och belgaren Pierre Godfroid. Det visade sig
vara en perfekt kombination och
vi vann ALLA våra matcher ganska komfortabelt. Trots högt rankade motståndare släppte vi bara
tre game i våra fyra matcher! Det
blev 6-0, 6-1 i finalen mot de toppseedade österrikarna Ernst Huber
och Andreas Saida. Fina världsrankingpoäng i dubbel gjorde att
min partner numera är rankad 1:a.

P-A Lindeborg

TENNISHÖJDPUNKTERNAS TENNISHÖJDPUNKT OCH AVSLUT PÅ TENNISÅRET 2015 :

12 Gentlemen Doubles
Woodie Challenge
th

TELENOR ARENA KARLSKRONA, MÅNDAG 28 DECEMBER
VÄLKOMNA! TÄVLINGEN STARTAR CA. KL 10.00, FINALEN SPELAS CA KL 17.30.
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Gemensam tävling i Kalmar
Under höstlovet var ett
femtontal glada KTKungdomar i Kalmar på
gemensam tennistävling.

V

i bodde och åt tillsammans i
Kalmar Tennishall. Stämningen och gemenskapen var på topp
och alla ungdomarna stöttade varandra föredömligt. Det blev många
givande matcher för våra juniorer
som kämpade väl och tränade på de
saker de behöver utveckla.
Sportsligt sett gick det mycket
bra. Det blev fyra klassvinster och
flera andra- och tredjeplatser.
DIN VANN SIN KLASS

Din Radetinac vann klassen pojkar 14, efter tuffa och välspelade
tresetsderbyn mot Emil Quist och
Sebastian Leijonhielm. I finalen
besegrade Din Albin Olsson, Kalmar, efter mycket övertygande spel
– Dinky-Style!

I flickor 14 skrällde Dzejna Torlakovic och Matilda Perslöf genom
att besegra de båda toppseedade
tjejerna. I finalen bjöd de sedan
på fin tennis där Dzejna drog det
längsta strået.
Flickor 12 vanns av Elise Brodén, som gick obesegrad genom
sin pool. Tuffaste matchen var mot
Emma Ekholm, Kalmar.
Även i flickor 10 blev det Karlskronaseger genom Hanna Eriksson, som i poolfinal besegrade klubbkompisen Eliza Cela i en
mycket tuff match.
Viktor Andersson var i final
i pojkar 16 och nådde dessutom
semifinal i Herrsingel efter en fin
skalp mot Daniel Johnsson, Kalmar.
Pontus Eriksson och Nanna
Dahl nådde final i P12B, respektive F12C. Pontus gjorde en stormatch i finalen, men fick ge sig i en
tuff tresetare. För Nannas del var
det första tävlingen på bortaplan,
vilket hon klarade med bravur.
Albin Berglund kom tvåa i
herrsingel motion.

Duktiga KTK:are på tävling i Kalmar.

e/karlskrona
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Wilson Junior Tour slutspel
I början av oktober spelades slutspelet i Wilson Junior
Tour på hemmaplan i Karlskrona. Tävlingen är för de
åtta som samlat flest poäng av tourens tävlingar under
året. Tre Karlskrona TK-spelare hade kvalificerat sig.
POJKSINGEL 16 – GUSTAV WOGÉN

Gustav stod för en fin prestation
och spelade mycket bra tennis.
Speciellt var det kul att se att han
jobbade bra med sina mål och att
han kompletterade sin rykande
forehand med en stabil backhand.
Resultatmässigt blev det tufft
i gruppspelet med två avgörande
matchtiebreak som gick åt fel håll.
Men tack vare tappert kämpande och bra spel räckte det ändå till
slutspel i form av match om tredjepris och där ännu ett matchtiebreak fick avgöra.
Även denna gång fick Gustav
tyvärr ge sig. Men en fin fjärdeplats
var ändå något att fira!
POJKSINGEL 14 – ALBIN EKENROS

Albin inledde bländande mot
ärkerivalen Jacob Danell från
Kalmar men fick kämpa ordentligt, inte minst mentalt, i slutet för
att knyta ihop säcken.
Efter ännu en vinst i gruppspelet och en förlust mot Hugo
Regnér från Smålandsstenar var

det match om tredje pris som gällde även för Albin.
Ross Weibull från Lund kämpade på tappert i första set men Albin
kunde dra ifrån och vinna matchen med 6-4, 6-1 och således ta hem
bronset.
Albin har en otroligt hög högstanivå där han drar nytta av sig
teknik och fysik, men kan "gå ner
sig" stundtals.

Din Radetinac. Foto: Amefoto.se.

POJKSINGEL 12 – DIN RADETINAC

En pigg Din äntrade arenan och
med ett komplett grundspel utmanövrerade han samtliga motståndare i sina gruppmatcher.
Det var inte mycket som kunde
rubba hans härliga självförtroende
och han är en av våra spelare som
utvecklats mest det senaste året.
I finalen stod en, för dagen, för
stark motståndare i form av Adrian Lüddeckens från Höllviken,
men det var en jämn kamp som
slutade med 7-5, 6-3.
Således en silverplats för Din
denna helg men med mersmak!

Albin Ekenros. Foto: Amefoto.se.
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Gustav Wogén. Foto: Amefoto.se.
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HEAD Cup
2015

Hanna Eriksson.
Foton: Amefoto.se.

KTK:s nationella juniortävling på hösten heter
HEAD Cup och lockade i
år över 140 deltagare.

N

ytt för i år var att det fanns A-,
B- och C-klasser för trettonårsklasserna och poolspel i samtliga klasser.

10 ÅRS-KLASSERNA

I tjejklassen deltog fyra Karlskrona
TK-tjejer som alla gjorde fina prestationer. Hanna Eriksson kämpade på mycket bra och blott åttaåriga Erdita Paloja visade upp fin

teknik och bra kämparanda. Eliza
Cela och Vanja Cado tog sig vidare från sina pooler till slutspel.
Eliza fick tyvärr ge sig i kvartsfinalen efter en jämn match men Vanja Cado ångade på och tappade inte ett enda game i slutspelet.
Bra servar i kombination med ett
både stabilt och hårt baslinjespel
tävlingen igenom satte Vanja på
pallen efter finalvinst mot Alice
Jönsson (Alvesta TK).
I en stor och stark pojkklass
deltog tre Karlskrona TK-pojkar.
Birk Arwedahl fick ge sig i sin
poolfinal mot en duktig motståndare. Maximilian Carlbäck och
Liam Svensson tog sig dock vidare
till slutspel där tuffa motståndare
väntade. Maximilian kämpade på
tappert mot Filip Slavkovic (Fair
Play TK) men trots många räddningar och förnämligt fotarbete
räckte det inte till. Liam Svensson
ställdes mot välmeriterade Otto
Magnusson (Värnamo TK) och
hängde med bra i första set med
bra tryck och längd på sin forehand och fina servar. Men Otto
var storleken större för dagen och
kunde vinna matchen och sedan
hela klassen.
11 ÅRS-KLASSERNA

Elise Brodén.

Fyra Karlskrona TK-spelare deltog
i 11 års-klasserna. Ebba Persson
och Noa Sågerås kämpade på väl
men tog sig inte vidare till slutspel.
Elise Brodén hade dock en riktig rysarmatch i sin poolfinal som
hon vann med 12-10 i avgörande
matchtiebreak efter taktiskt spel. I
semifinalen stod dock formstarka
Stina Arvidsson (Växjö TS) för ett,
för dagen, för hårt motstånd. Oliver Johansson-Bergqvist impone-

rade stort i sina poolmatcher som
han vann. I semifinalen stod välkände Olle Bernström (Vetlanda
TK) för motståndet. Oliver hängde
med bra i duellerna men Olles lite
otippade flacka slag i kombination
med lurigt lagda stoppbollar fick
Oliver ur balans. Matchen slutade
6-3, 6-3 till Olle som sedan vann
även finalen.
13 ÅRS-KLASSERNA

I C-klasserna var det kul att se våra
tävlingsjuniorer kämpa på bra. Det
blev många lärorika matcher för
samtliga deltagare. I flickklassen
slutade Karlskrona TK-tjejen Ermira Paloja tvåa och i pojkklassen
blev det hemmaklubbderby i finalen mellan Totti Åkerström och
Hampus Holmgren. En match som
Totti storspelade i och styrde helt
efter en jämn start och kunde således ta hem segern i denna klass.
I A-klasserna hade tjejerna det
tufft. Emma Radetinac fick ge sig
efter en handledsskada och Dzejna
Torlakvovic kämpade på väl men
hade tufft motstånd. Matilda Perslöf hade flera jämna matcher men
saknade avsluten för att knyta ihop
segern. I pojkklassen var det dock
en Karlskrona TK-spelare som dominerade helt – Din Radetinac.
Med varierat spel och mästerlig
taktik spelade han hem segern i
sin pool inkluderat den ”moraliska
finalen” mot dansken Alexander
Garde. Din visade upp både stenhårda grundslag från baslinjen,
bra känsla och underbara vinklade
slag. En bra inställning gjorde även
det hela möjligt.
14 ÅRS-KLASSERNA

I flickklassen kämpade Johanna
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Arnlund på väl och visar att hon
konstant förbättrar sitt matchspel.
Tilda Loudd spelade ut hela sitt
register och visade prov på att vårda bollen till rätt läge uppdagas för
att trycka till lite hårdare är rätt
taktik. I finalen såg det jämnt ut
inledningsvis då motståndaren –
Agnes Jönsson (Alvesta TK) – inledde med några stenhårda flacka
raka slag. Tilda kunde dock snart
få back sin motståndare i banan
och börja styra spelet mer och mer
själv vilket resulterade i en vinst
med 6-2, 6-2 och således en klassvinst.
Bland killarna gjorde Martin
Hansson ”comeback” i tävlingssammanhang och visade på bra inställning och ett finurligt spelsinne
då han successivt fick sin motståndare att tappa fattningen med sin
blandning av kanonslag och fintiga stoppbollar följt av otagbara
lobbar. Tyvärr blev Hugo Landin
(Kalmar TK) för svår i poolfinalen.
Emil Quist visade upp för många
bra egenskaper för att få plats med
att räkna upp. Den underbara inställningen kombinerades under
tävlingen med att Emil fick till
bra längd på sina slag och således
kunde bygga upp spelet mästerligt
med grundslag till motståndarna
tappade längden varvid Emil gick
in i banan och tryckte på bollen.
Att sedan Emil kämpar på allt och
många gånger får över, till synes,
omöjligt slag gör inte motståndarnas situation lättare. Efter en
kvartsfinalvinst mot Fredrik Falkman (Växjö TS) fick även Emil se
sig besegrad av Hugo Landin (Kalmar TK) där tempot var lite för
högt för Emil.

Johan Wilhelmsson

FÖRDEL 4.2015

Erdita Paloja.

Maximilian Carlbäck.

Liam Svensson.
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Hampus Holmgren.
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NOTERAT

HÄSSLEHOLM

MARCUS MÅNSSON I NORGE

Marcus Månsson, Karlskrona TK, har under den senaste
månaden varit i Norge och spelat tre Future-turneringar
i Oslo. Trots ett tufft schema med hela 15 matcher
under perioden lyckades Månsson försvara sin världsranking och ta en ny ATP-poäng.
Första veckans turnering började lite skakigt, men
efter bra spel lyckades Månsson vinna kvalet.
I första tävlingens huvudturnering ställdes
Månsson mot Bjorn Petersen, Tyskland. Efter en lång
match, med hela 36(!) servess från spelarna tillsammans, lyckades Bjorn bryta serven en gång mer än
KTK-spelaren och kunde därmed till slut gå vinnande ur kampen. Siffrorna skrevs 6-4 3-6 6-3.
Andra veckan blev det storspel i kvalet och efter
näst intill perfekta kvalmatcher så lyckades Månsson
ta sig in i huvudturneringen även här.
Ironiskt nog blev det den tyske motståndaren Bjorn
Petersen igen!
I denna match lyckades Månsson inte komma upp i
samma nivå som vid deras föregående möte, samtidigt
som Bjorn storspelade, och efter en väldigt orytmisk
match gick vinsten till Bjorn med 6-2 6-4.
Den tredje och sista veckan höll formen i sig. Efter
tuffa kvalmatcher så var ännu en huvudturnering ett
faktum. Denna gång stod Alexiey Khomich, Vitryssland
för motståndet. I denna match ändrade Månsson
mycket i sitt spel. Han försökte störa spelet så mycket
det gick bl.a. genom att använda serve/volleykombinationer och backhandslice, som visade sig vara
mycket effektivt. Efter en spänd och jämn match så
blev det vinst med 6-4 6-4. I andra rundan i huvudturneringen stod femte seedade Duje Kekez, Kroatien,
för motståndet. Här skrevs siffrorna 6-2 6-3 i Kekez
fördel, i en match där en sliten Månsson inte riktigt
kom upp i sin vanliga nivå.
Månsson spelade även dubbel, detta i par med
norrmannen Fredrik Ask och deras spelstilar stämde
bra ihop vilket lovar gott inför framtiden, även om
det inte blev några poäng den här gången.

Flera juniorer från Karlskrona TK
har varit i farten i Fair Vision Open i
Hässleholm. Vanja Cado fortsatte sin
vana trogen att plocka hem titlar.
Den här gången vann hon FS11
genom att först ta hem sin pool utan
förlust och sedan upprepa detta i
huvudturneringen som också avgjordes i poolformat. Inte heller här
tappade en mycket formstark Vanja
någon match.

LIAM I FINAL

Liam Svensson (bilden), Karlskrona
TK, fortsätter att imponera. När Norra
Skåne Cup i Hässleholm nyligen
avgjordes tog sig Liam hela vägen
till final i PS10, där emellertid Danijel
Krstevski, Ödåkra Tennis blev för svår.
Liam vann sin pool utan problem
och slog sedan duktige William
Vinciguerra, Malmö Bellevue, i semifinalen med 6-3, 6-4. Liam tog sig
även till kvartsfinal i PS12B efter två
fina vinster.
Klubbkompisen Din Radetinac
gick i samma turnering till semifinal
i PS12A efter seger mot Alexander
Brandt, IS Göta. Din fick sedan ge
sig mot Teodor Hessle, Svedala med
7-5, 6-4.

NY VINST FÖR P-A LINDEBORG

P-A Lindeborg lyckades sista helgen i november vinna i M55-klassen
i XI International Senior Open (Grade 2) på den berömda klubben
Puente Romano i Marbella. Fem hyfsat tuffa matcher på fyra dagar.
P-A Lindeborg-Julius Madej Polen 6-0,6-2
P-A Lindeborg- Andreas von Tempelhoff Tyskland, 6-2, 6-4
P-A Lindeborg-Christer Gardell 6-3,6-1
P-A Lindeborg- Peter Schreckenberg Tyskland 6-0, 6-2
Finalen spelad P-A mot Sten Billman Danmark 6-3, 6-3.
Prisutdelare var den legendariske 60-talsgiganten Manuel Santana
som var klubbdirektör där tills 2009.

Lilo_NIGK.indd 1
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SÖNDRUM

Vanja Cado fortsätter att plocka hem titlar runt om i Sverige. Den här gången
vann hon FS 10 i Söndrums TK:s Plexipave Open i Halmstad. Segern i klassen
säkrades efter en fin finalmatch mot Edit Cosmo, Malmö, där hon utan större
problem avancerade från gruppspelet.
Vanja plockade i en tuff semi och final fram sin bästa tennis under
turneringen och vann båda matcherna utan att tappa några
game. Vanja visade styrka och bra teknik och även lite nya
slag som hon tränat på hemma i Karlskrona. Vanja ställde
också upp i FS12 men förlorade mot Olivia Lindestaf, som
sedan gick och vann klassen, i tie-break i avgörande set.
Liam Svensson blev tvåa i en tuff pool, vilket den här
gången dessvärre inte räckte till avancemang.

VANJA VANN I GÖTEBORG

VÄXJÖ

När Södra cupen avgjordes i Växjö dominerade KTK:s Vanja Cado och Elise
Brodén stort. Vanja vann såväl FS10 som FS12 där Elise tog hem en tredjeplats.
I FS10 som avgjordes i poolformat körde Vanja över allt motstånd och
vann klassen utan setförlust. I FS12 fick Vanja sällskap av Elise Brodén. Elise
spelade mycket bra under hela gruppspelet och vann gruppen med tre raka
segrar. Elises raka forehand var liksom tidigare grym och förblir ett troget
vapen. Vanja ville givetvis inte vara sämre utan fortsatte även att vinna relativt
övertygande mot de lite äldre tjejerna och Vanja tappade inte många game på
väg mot gruppsegern.
Därmed kunde KTK stoltsera med två tjejer i semifinal och det fanns
en liten chans för en ren Karlskronafinal.
Elise mötte Ella Virdarsson, Helsingborg där det blev ett
jämnt första set
som Elise tyvärr
förlorade. I andra
set blev Virdarsson
för stark och siffrorna blev till slut
7-6 6-2 till Ella. Vanja fick i sin tur
möta Emma Ekholt och fortsatte att
spela bra och vann matchen med
6-3 6-2.
I finalen ökade Vanja ökade
tempot, servade bra och hade bra
fokus. Efter drygt en timmes spel
slog Vanja in matchbollen, 6-4, 6-3,
och hennes andra klasseger under
helgen var ett faktum. En fin helg för
de båda KTK-tjejerna.

Under höstlovet spelades GLTK Halloween Cup i Göteborg,
en tävling som lockar ett både kvantitativt och kvalitativt
startfält. Detta var dock inget som skrämde KTK-tjejen
Vanja Cado – hennes enormt fina höstform håller i sig och
hon närmar sig nu smått fantastiska 20 titlar under 2015
och upprätthåller därmed den fina KTK-traditionen.
Vanja ställde upp i två klasser, FS10 och FS11 i Göteborgstävlingen, som
även lockade en rad spelare från våra skandinaviska grannländer, vilket givetvis spetsade till evenemanget ytterligare.
I FS11 gick Vanja till semifinal, efter seger i sin pool. I semifinalen ställdes
hon mot Amina Kadic, Gothia Tennis. Vanja vann första set med 6-4, men
tappade andra och det var upplagt för en riktig rysare. I matchtiebreaket hade
Vanja en matchboll, men fick till slut ge sig med 9-11 i en mycket jämn och
välspelad match.
Vanja drog dock lärdom av förlusten när hon i finalen i FS10 ställdes mot
samma spelare igen. Utan pardon pressade hon Amina Kadic från kant till kant
och vann den här finalen i två komfortabla set. Den raka backhanden blev lite
Vanja Cado har haft en fin tennishöst.
av ett segervapen i revanschmatchen, där siffrorna skrevs till 6-2, 6-2.

www.lansforsakringar.se/blekinge

FÖRDEL 4.2015					w w w. k a r l s k r o n a t k . c o m 

13

NOTERAT

KRISTIANSTAD

I Sparbanken Skåne Open i Kristianstad
visade KTK:s juniorer som vanligt framfötterna i ett flertal klasser.
Tilda Loudd, valde att ställa upp i
damsingel, vann klassen utan setförlust
och i PS 14 lyckades Emil Quist knipa
andra platsen. I samma klass kom
Sebastian Leijonhielm trea, eftersom
de två klubbkompisarna möttes i semifinalen. Sebastian var supertaggad och
spelade en tennis med stenhårda servar
och dödande slag så Emil hade ingenting att sätta emot, utan Sebastian vann
Tilda Loudd.
med 6-0 i första set. I andra började
Foto: Amefoto.se.
Emil komma in i matchen och hade 4-1
ledning men Sebastian kom tillbaka till
4-4 som sedan blev till tie-break där Emil lyckades vinna.
Sebastian tappade inte humöret utan gick ut i tredje set och spelade en lysande tennis och det gjorde Emil också. Det sista setet böljade fram och tillbaka där
Sebastian hade 5-4 men Emil lyckades på något sätt vinna de sista bollarna i de
sista gamen och vann till slut med 0-6, 7-6, 7-5 efter 2,5 timmars spel.
I finalen mötte Emil Olle Sonesson Lidholt Malmö Bellevue, där Emil trots
bra spel inte räckte hela vägen fram.
Liam Svensson vann PS12B på ett övertygande sätt, där han fick möta
klubbkompisen Birk Arwedahl i finalen. Både Liam och Birk gick också vidare
från poolspelet i PS10 för att sedan igen ställas mot varandra i semifinalen. Liam vann även den matchen, men fick sedan ge sig mot duktige Filip
Slavkovic, Fair Play i finalen.
Även Hanna Eriksson lyckades knipa en titel när hon vann FS12C genom två
raka segrar. Klassen avgjordes via poolspel.

PARKERING VID KHK:S HEMMAMATCHER

Massage
Kiropraktik
Redcord
Bodyscanning

Alla besökare till Karlskrona Tennisklubb har rätt att parkera utanför Tennishallen på parkeringsplatsen. Det gäller oavsett om KHK har hemmamatch eller
ej. Vid KHK:s hemmamatcher tar parkeringsvakter betalt för parkering för de
besökare som skall titta på hockey. Det gäller inte besökare till tennishallen.
När man ska besöka tennishallen informerar man parkeringsvakten att man
ska besöka tennishallen och då behöver man inte betala och skall därmed bli
insläppt. Det är en överenskommelse som KHK är mycket väl medvetna om.

P15-LAGET VANN STORT

KTK:s P15-lag spelade två
matcher och det blev vinst med
4-0 i båda. Det blev en vinst
över Ystad efter stabilt spel av
alla med endast fyra förlorade
game på hela matchen. Det var
Albin Ekenros, Viktor Andersson
och Simon Birgersson som tog
hand om singlarna medan Simon
Birgersson och Emil Quist spelade dubbel.
Dagen efter var det sedan bortamatch mot Svedala som ställde upp med lite
yngre, men duktiga spelare.
Albin visade mycket bra fokus och koncentration och han tappade inte
många bollar i sin match. Viktor ställdes mot en duktig tolvåring där spelet var
mycket bra, men Viktor hade hela tiden koll på läget och full fokus.
Emil spelade tredje singeln som var en betydligt jämnare match mot en tolvåring där Emil var något säkrare. I andra set försökte han spela mer attackspel
och till en början blev det lite missar och han låg då under med 3-4 men tog
sedan tre raka game.
I avslutande dubbeln visade Albin och Viktor hur en dubbel ska spelas. Bra
koncentration hela tiden vilket gjorde att de vann med 6-0 6-1.
Det som var mycket kul att höra från tränare och föräldrar i Svedala var det
fina uppträdandet som Karlskronas spelare visar. De hade tidigare erfarenhet
av spelare från andra klubbar som inte uppträtt speciellt bra. Så ta åt er som
tränare och ledare.

PIRRES POKAL

Pirres Pokal (som även kallas mini Davids Cup) avgjordes i Stockholm i samband med att Stockholm Open spelades i Kungliga Tennishallen.
Karlskrona TK:s Albin Ekenros tävlande för Tennis Syds lag. Tävlingen började redan i september månad med poolspel mellan åtta regioner. Lag Syd och
lag Öst stod som slutliga vinnare i sina pooler.
I finalen var ställningen 2-2 efter lördagens inledande singelmatcher.
Albin Ekenros vann, efter mycket bra spel, sin singelmatch mot Jack Karlsson
Wistrand lag Öst med siffrorna 6-0 6-1.
Även i söndagens dubblar knep lag Syd och Öst varsin seger. Därmed väntade set- och gameräkning, där Syds segermarginal var tolv game. Efter mycket
väl genomförda matcher vann lag Syd den åtråvärda pokalen.

DAGS FÖR
ÅRSMÖTE
lördagen

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

13 februari
Mötet hålls på ABB Arena
Mer information om handlingar och årsfest kommer.

www.wellnesscorner.se
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CHEFSTRÄNAREN INFORMERAR

Än finns det tid för tennis kvar
Snart är det jul och en
intensiv termin närmar
sig sitt slut. Trots ett par
avbrott pga mässor har
det på alla flanker tränats
och tävlats flitigt i hallen.

V

i har, förutom de ordinarie träningarna, genomför Head Cup,
Wilson Tour-slutspel, rullstolsläger,
Knatteserien, Tennisskoletävling,
Fredagsdubblar, Cardio Tennis,
matchträning, skoltennis, företagstennis mm.
Flera saker återkommer till
våren och jag tänker slå ett slag för
några av dem.
Fredagsdubbel spelas kl 18–21 en
till två fredagar i månaden. Den
passar alla medlemmar som behärskar att spela med vanlig boll.
Man anmäler sig senast två dagar innan på anslag i hallen eller till
mail ante@karlskronatk.com. Anmälningsavgift, för närvarande 60
kr, betalas kontant innan matchstart. Man anmäler sig antingen med eller utan dubbelpartner.
Mycket spel, kämpartag och en
trivsam stämning utlovas.
Cardiotennis är en bra motionsform som passar alla, även den
som inte hållit i en racket innan.
Till musik slår man på matade bollar, kör fotarbetsövningar m.m.
Cardiotennisen går av stapeln
torsdagar kl. 20–21, samt en gång
till i veckan, som varierar. För att
anmäla sig går man in på hemsidan och klickar på ”Tävlingar” och
sedan ”Cardio”. 60 kr betalas till
receptionen innan passet.
Knatteserien spelas två till tre
gånger per termin och är till för

Daniel uppmuntrar er alla till mer tennisspel, än finns det tid kvar! Foto: Amefoto.se.

dem som tränar med maxi, mellan
eller miniboll. Ett enkelt och avdramatiserat sätt att komma igång med
tävlandet. Alla deltagare får medalj. Mycket utvecklade för tennisspelet hos de yngre.
Karlskronavakan Wilson Cup är
vår mycket populära dygnet runt
tävling, som är en nationell tennistävling med både junior och
seniorklasser. Det finns både singel
och dubbel. Anmälan gör man på
www.tentouronline.se.
Sista träningsdatum för terminen är 20 december. Undantag är
de grupper som inte kommer upp
i minst 14 träningstillfällen under terminen (tävlingsgrupper undantagna på grund av andra aktiviteter). De som berörs om detta

kommer att få information om
kompensationsträning.
Vårterminen startar från och
med 9 januari. Samma dagar och
tider gäller, så det är bara att dyka
upp som vanligt. I undantagsfall
kan det bli någon ändring, de som
i så fall berörs av detta kommer vi
att kontakta.
Om någon inte vill fortsätta
spela tennis till våren är det mycket
viktigt att ni meddelar oss tränare detta via mail till tennisskolan@
karlskronatk.com.
Skulle någon vilja träna mer
eller mindre i veckan, meddela
även detta till tennisskolans mail.
Juniorer som är medlemmar spelar gratis på obokade
banor (tillsammans med annan
juniormedlem, ej med vuxen). Vid
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bokad bana betalas endast halva
medlemspriset vid bokning, även
vid spel med förälder eller annan
vuxen medlem.
Passa nu på att spela mycket
tennis i jul!

Daniel Brodén

INFORMATION ELLER FRÅGOR,
KONTAKTA TRÄNARNA:
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 2015.
God Jul och ett fantastiskt 2016 önskar vi er!

HUVUDSPONSORER:

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

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

ÖVRIGA:

KPMG
Doflex
Lawnit
Sortab
Vestons
Z-bageriet
Lilo Media
Affärsverken
Stars’n Stripes
Wellness Corner
Länsförsäkringar
Winds Enterprises
Storköksprodukter
Albinsson & Sjöberg
Karlskrona Lampfabrik
Racketdoktorn/ Babolat
Sandvikens Fritidstomter
Ica Supermarket Cityhallen
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.

