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Välkommen till 2018 och välkommen till ett nytt fint tennisår! Eller
rättare sagt ett nytt fantastiskt
racket-år, för anläggningen ute på
Rosenholm ger dig möjligheter att
lira både tennis och Padel. Dessutom finns här en fin badmintonanläggning.

K

arlskrona Tennisklubb erbjuder dig numera
spel på hardcourt (inne och ute), grus och
gräs. Förvisso ingen nyhet för dig som är inbiten
tennisspelare, men sprid budskapet till grannen,
kompisen och kollegan på jobbet! Här finns plats
för alla, testa spel – vi har racketar till låns för en
billig penning och det är lätt att boka en bana.
Dessutom har vi generösa öppettider.
För dig som gillar racketsporter har vi nu
startat med ett nytt bokningssystem som är enkelt och smart att använda. Nya bokningssystemet heter MATCHi.
Nu kan du enkelt boka och betala en eller
flera banor direkt på nätet.
Gör så här:
• Registrera ett användarkonto på www.matchi.se
• Ladda ner appen MATCHi
• Boka din tid för tennis, padel eller badminton
Läs mer om hur det går till på
www.karlskronatk.com

MISSA INTE ITF:ERNA

En stor nyhet för klubben är att vi i år genomför
två stora ITF-tävlingar, första veckan i maj. Två
15 000 dollars turneringar – en för damer och
en för herrar. Herrtävlingen startar 5 maj och
damtävlingen den 6 maj.
Vi behöver många hjälpande händer för att
genomföra de stora arrangemangen. Hör av dig
för ett pass som funktionär!
Här är ytterligare några höjdare att boka in
i kalendern:
• Rosenholmslägret genomförs 17-21 juni

Peter Adaktusson, tf klubbchef.

• Sommarkurs 1 för vuxna och juniorer
25-29 juni
• Berlinutbyte i TC Grunweiss 6-9 juli
• Sommarkurs 2 för vuxna och juniorer
6-10 augusti
– kika på årskalendern som finns på annan plats
i Fördel, där finns fler godbitar!
SATSA PÅ DIN TENNIS

Utveckla din eller ditt barns tennis! KTK:s tennisskola startade den 15 januari, men det finns fortfarande möjlighet att ”hoppa in” i en grupp som
passar dig. Du anmäler dig via tennisskolan@
karlskronatk.com eller ringer du någon av våra
tränare om du har funderingar och frågor kring
detta. Kontaktuppgifterna hittar du på hemsidan eller här intill.
VI SATSAR FRAMÅT OCH UPPÅT

Karlskrona TK ska fortsätta att utvecklas och
förbättras. Under våren ska du märka det i utbud och bemötande, vi ska öka beläggningen på
vår anläggning, vi vill skapa fler aktiviteter och
förbättra kommunikationen. Och vi ska bli fler
medlemmar!
Välkommen till ett nytt gott racket-år!

Peter Adaktusson
Tf Klubbchef

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Bokslut 2017
F

ördel är nu tillbaka efter ett kortare uppehåll och framåt kan ni
se fram emot fyra utgåvor per år.
Det år vi nu lägger bakom oss har
varit händelserikt, vår anläggning
har vidareutvecklats och jag hoppas
ni alla är nöjda med resultatet.
Karlskrona Tennisklubb kan nu
stoltsera som den mest kompletta
tennisanläggningen i Sverige med
sex hardcourt inomuhus och två
utomhus, sju grusbanor, två gräsbanor och tre padelbanor samt ej
att förglömma en minitennisbana.
Som medlemmar i Tennisklubben är ni alla viktiga ambassadörer
och vårt gemensamma varumärke
bygger på hur ni och jag talar om
klubben. Berätta gärna om vår fantastiska anläggning, kanske rent av
rekommendera en vän eller kollega att prova på tennis eller padel.
Med anledning av anläggningens utveckling kommer vi under
2018 lansera säsongskort på ett lite
nytt sätt. Ni kan läsa om det längre fram i tidningen. En möjlighet
att köpa dessa kort är att använda friskvårdsbidrag för er som har
möjlighet till sådant.
2017 har innehållit mycket mer
än vårt Padel- och Hardcourt-projekt. Under våren spelades Future
för herrar, den lägsta nivån av
ATP-tävlingar. Under 2018 kan
jag glädjande meddela att denna
tävling kommer utökas med en
WTA-tävling så för första gången i klubbens historia kommer vi

arrangera båda ATP- och WTAtävlingar. Ta tillfället i akt och åk ut
för att titta på världstennis, kanske
kommer ni se morgondagens Roger
Federer. Detta är ett unikt tillfälle
för gammal som ung att bli underhållen och inspirerad av tennis på
absolut toppnivå.
Strax efter Futuretävlingen invigde vi Padel- och Hardcourt
banorna och vi är nöjda med resultatet. Vi har mött många nya
ansikten på tennisklubben som
har varit och spelat Padel eller
nyttjat vår open court. Det är viktigt att vi har en tillströmning av
nya medlemmar och till oss är alla
välkomna!
Under sommaren stod vi värdar
för det sedvanliga klubbutbytet
med vår tyska vänklubb från Berlin. Arrangemanget var mycket
lyckat och ni är många som har del
i att det blev just så lyckat. Tack!
Under 2018 bär det av till Berlin,
häng med!
Under hösten har massor av
klubbarrangemang ägt rum, tennisskola, vakan, lördagstennis och
minitour, damdubbel, juldubbel
och woodie samt mycket, mycket
mer. Det är glädjande att se ett
högt deltagarantal, men det kan bli
ännu högre.
Som ni har märkt lanserade
vi ett nytt system för bokning av
banor. Detta system är också vårt
interna ekonomissystem. Jag är väl
medveten om den dåliga service ni

Henrik Johnsson. Foto: Anders Eriksson/www.amefoto.se.

medlemmar fått av tidigare system
men är helt säker på att vi nu valt
rätt. MATCHi är utvecklat av tennisspelare för tennisklubbar och
det är mycket enkelt att boka via
nätet.
Det ska sägas att Padel- och
Hardcourt-projektet tillsammans
med bristande systemstöd har bidragit till att vi i år för första gången på mycket länge gör ett minusresultat. Detta sagt ska vi inte glömma alla värden vi tillfört tennisklubben genom projektet. Det
kommer ge intäkter framåt och
förhoppningsvis bidra till ännu
mer spel på klubben. Och systemet

är ju redan utbytt som jag nämnde
tidigare.
Nästa år fyller Karlskrona
Tennisklubb 95 år och det hoppas
vi kunna fira. De av er som känner
att ni vill bidra och hjälpa till exempel med en jubileumsfest hör av
er till Peter Adaktusson, tillförordnad Klubbchef.
Avslutningsvis vill jag tack styrelsen, alla personal och alla ni
som på annat sätt ställt upp och bidragit till ännu ett härligt tennisår.
Nu med allt på plats hoppas jag
vi får ett ännu bättre 2018!
Vi ses på klubben.

Henrik Johnsson

AKTIVITETSKALENDER VÅR & SOMMAR 2018
DATUM

ARRANGEMANG

FÖR VEM?

2–4 februari

Lag-EM kval, P 14, 8 nationer

Ungdomslandslaget + gästande lag

10 februari

Årsmöte kl. 12.00

För alla medlemmar

21 februari

Sportlovstennis – Prova på

Alla skolungdomar

24 februari

Prova På – öppen för alla

2–4 mars

Karlskronavakan Wilson Cup

24 mars

Prova På – öppen för alla

24 mars

Städdag utebanor o klubbhus

28 april

Prova På – öppen för alla

1 maj

Invigningsdubbeln

För alla medlemmar som spelar med hård boll. Kickstarta utesäsongen med
en härlig dubbelturnering.

1 maj

Tennisens Dag

Alla är hjärtligt välkomna. Prova på, Säsongsstart.

5–12 maj

ITF Men´s Futures $15 000

För spelare som kvalificerar sig. Som publik och funktionär är dock alla
välkomna utan kostnad eller krav!

6–13 maj

		

ITF Women´s Circuit $15 000

För spelare som kvalificerar sig. Som publik och funktionär är dock alla
välkomna utan kostnad eller krav!

7 maj

Sommartoppen i Padel

Start för Sommartoppen, måndagar.

8 maj

Padelskola

Start för padelskola 6 veckorskurs (tisdagar) för alla intresserade.

18–20 maj

Intersport Cup

Nationell junior- och seniortävling..

17–21 juni

Rosenholmslägret

Vårt allra populäraste läger som alltid blir fulltecknat – fulla dagar med tennis
för juniorer. Öppet för alla åldrar och nivåer, medlemmar som icke-medlemmar.

25–29 juni

Sommarkurs 1

För alla som är sugna på två timmars rolig tennisträning per dag, vuxna och juniorer,
rutinerade som nybörjare.

6–9 juli

Berlinutbytet

Det årliga utbytet med våra vänner i TC Grunweiss firar 50-år! Alla medlemmar hjärtligt
välkomna, gammal som ung eller däremellan.

12–15 juli

Karlskrona Padel Outdoor

Padeltävling.

21–25 juli

SEB Karlskrona Open – sommartour

Elittävling för damer och herrar – 20.000 kr i prispotten.

21–28 juli

SEB Karlskrona Open

Nationell tävling för juniorer och seniorer.

25–27 juli

SEB Karlskrona Open – sommartour gräs

Sveriges enda sommartourtävling på gräs hålls i Karlskrona. En elitklass för herrar
i sprintformat med prispott på 10 000 kr.

		

		

		

		
		

		

Nationell junior- och seniortävling

För alla medlemmar

* Med reservation för eventuella datumändringar på klubbarrangemang. Håll utkik för mer information om lördagstennis, motionsdubblar, frukosttennis m.m på www.karlskronatk.com.
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PRISER OCH BOKNINGSINFORMATION 2018
Medlemsavgift 2018				
Junior
245 kr			
Senior
490 kr			
Familj*****
980 kr

BANHYRA (Pris per timme)
Tennis
Padel		
Vardagar och helger, alla tider
160 kr
240 kr		
			
Veteran +65 (vardag före 15.00) *
130 kr
200 kr		
Juniorer **
Halva priset vid bokning			
Studenter ***
Halva priset vid bokning 			
Ej medlem i KTK
+ 40 kr
+ 40 kr			
				
*) Minst TVÅ veteraner 65+ på banan **) Minst en junior på banan ***) Minst en student på banan (CSN-kort)				
Bokningsregler: Den som bokat banan är betalningsansvarig och betalar HELA timmen. Betalning av bana sker FÖRE spel.
Juniorer (medlemmar) spelar TENNIS gratis med VARANDRA på OBOKADE tider, men MÅSTE anmäla sig i receptionen före spel.			
				
Erbjudande för medlemmar nedan
Tennis
Padel		
10 spelbiljetter (hela banan) Köp via MATCHi
1 300 kr
2 100 kr		
Kontraktstid kvällar o helger ****
150 kr
200 kr		
Kontraktstid vardag före 15.00 ****
120 kr
180 kr		
**** Minimum 10 veckor				
				
SÄSONGSKORT (medlemmar)
Spela hur mycket du vill - gäller din EGEN del av banan
Senior
Junior
Familj*****
Veteran 65+
TENNIS 1/5 - 31/8 (grus, hardcourt, inne)
1 000 kr
500 kr
2 000 kr
800 kr
Tillägg gräs
200 kr
100 kr
400 kr
200 kr
KOMPLETT (TENNIS alla underlag + PADEL)
1 500 kr
750 kr
2 800 kr
1 400 kr
				
PADEL 1/5 - 31/8, inkl tennis (grus, HC, inne)
1 400 kr
700 kr
2 600 kr
1 200 kr
Tillägg PADEL 1/1 - 30/4
400 kr
200 kr
600 kr
300 kr
Tillägg PADEL 1/9 - 31/12
400 kr
200 kr
600 kr
300 kr
Säsongskorten bokas och betalas i receptionen. Spelare med säsongskort SKA BOKA bana eller anmäla sig i receptionen före spel.			
*****) Familj, skrivna på samma adress (plus ev student m. CSN-kort)
			
Har ni frågor övriga frågor går det alltid bra att kontakta oss på karlskronaracketservice@gmail.com.
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NYTT BOKNINGSSYSTEM: MATCHi
Sedan årsskiftet har KTK ett nytt
bokningssytem som heter MATCHi
Fr.o.m. nu kan man enkelt boka och
betala en eller flera banor direkt på
nätet. Både medlemmar och ännu
ej medlemmar kan boka genom
att registrera ett användarkonto på
MATCHi. Bokning och registrering
sker via KTK:s hemsida eller direkt på
MATCHi. Det går även bra att ladda
ner MATCHi på App Store.		
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 biljettper bokad timme. Betalt och klart!
			
Det går fortfarande bra att boka via
receptionen, tfn 0768-867100		
		
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
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Fünfzig Jahre Freundschaft
Berlinutbytet firade i år fantastiska 50 år. Därför firades
det alldeles extra mycket denna sista helg i juli.

T

yskarna kom med en stor delegation på ca 45 personer, väl
fördelat över åldrarna. Det märktes när de hade kommit för det är
intesåoftanågonparkerarsinPorsche
på uteplatsen på baksidan av klubbhuset. Allt inleddes på fredagen med
mycket tennis och social samvaro

samt grillkväll. Lördagen bjöd på
många spännande “landskamper”
och det bjöds en välsmakande lunch.
Klubbhuset hade byggts ut med
ett nyinköpt 10x5 m stort partytält
så att allt blev en festlokal med stor
flexibilitet.
På kvällen var det jubileums-

middag med drygt 100 gäster.
De möttes av vacker pianomusik
framförd av Loise Hedberg. Många
känslosamma och roliga tal framfördes. Vi var alla överens om att
detta måste fortsätta minst 50 år
till. Levande musik framfördes på
det nylagda dansgolvet i tältet för
att senare följas av disco långt in på
småtimmarna.
På söndagsmorgonen träffades
vi alla “utvilade” vid Aspöfärjan.
Cykelutflykt stod på programmet.

Vi cyklade runt ön i fint solsken
men när picknicken avnjöts öppnade sig himmelen och åskan dånade. Vi flydde snabbt in på Aspö
kulturbryggeri där Håkan Flink
lärde tyskarna hur man brygger öl.
Mycket uppskattat och gott. Väl på
fastlandet skildes vi åt och vi inbjöds naturligtvis till Berlin 2018.
Missa inte att följa med dit, vi
lovar att det kommer att bli ett
minne för livet.

Pähr Engström

Wofgang (Opa) har varit med på 49
av 50 träffar.

Jubileumsmiddag med 100 personer.
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FÖRDEL 1.2018

På Aspö kulturbryggeri lärde vi tyskarna hur man gör öl.

Dansbanan byggs upp i vår nyinköpta festlokal.

Två tyska damer får en selfie med en känd tennisspelare.

Respektive ordförande i varm omfamning. Här överräcker Henrik Johnsson
vår present. En jubileumsskylt att sätta på klubbhuset.
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Invigningen av Padelbanorna ägde rum den 20 maj.

Rullstolstennis i världsklass invigde
hardcourtbanorna utomhus.

Padelspel på de nya banorna i sommarkvällen.
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Generationer spelar Sommartoppen.
FÖRDEL 1.2018

Sommartoppen spelades i tio veckor och avslutades med slutspel.

Inte först, men STÖRST?
Så var padeln på plats i Blekinge! Och framförallt i
Karlskrona! Vi var inte först, men vågar påstå att vi
redan första sommaren blev den anläggning som har
störst verksamhet.

N

är jag, undertecknad, flyttade
hit för drygt två år sedan fick
jag höra att processen var igång.
Tennisklubben skulle bygga Padelbanor. Efter en lång väntan stod så
banorna klara i maj månad 2017. I
väntan på invigningen var vi några ”hialösa”, som fick tjuvspela lite
innan den 20 maj, då den officiella
invigningen ägde rum.
Ett spännande koncept var att
bjuda in Karlskronas alla racketklubbar att kämpa på en, för samtliga, ny racketarena, Padeltennis.
Efter rafflande gruppspel gratulerade vi badmintonspelarna Emilie
Fabbeke och Dennis Von Dahn till
slutsegern. Tätt följda av tennisklubbens juniorer och squashlirarna.
Lite kul var att Båstads Padeless Kalle Knutsson var på plats,
som tennistränare, då invigningen
sammanföll med en av sommarens
stora juniortennistävlingar, Intersport Cup. Kalle hoppade in, tog
mikrofonen och berättade lite om

sin karriär, spelet och sin kommande flytt till Spanien för att satsa helhjärtat på Padeln. Ej att förglömma
att vi också invigde våra utomhus
Hardcourtbanor med rullstolstennis
i världsklass.
Den 12 juni anordnades vårt
första event på banorna, en välbesökt introduktionskväll med 30
deltagare. Följande måndag började vi spela Sommartoppen som
sedan löpte på i tio veckor följt av
slutspel. Över femtio spelare deltog vid något tillfälle och vi avverkade 380 kortmatcher bara under
grundspelet. Det hade tagit fart.
Vi följde upp med ett klubbmästerskap 8–10 september där
nio par gjorde upp om den första
titeln som klubbmästare i Padel.
När tennisen sedan övergav grusbanorna för att gå inomhus startade KPT, Karlskrona Padel Tour.
Under sex veckor, fram till mitten
på november, kämpades det i tre
divisioner, mot varandra, mot

kyla, regn och mörker. Grattis till
Jim Johansson som höll sig hel, het
och spelsugen ända fram till slutseger.
Vi har dessutom haft ett antal företagsevent med prova-påkvällar.
I Kalmar Padel Cup var Karlskrona representerade av tre lag
med väl godkänd framgång. Seger
i B-klassen för G Herrlin/P Conrad, och i A-klassen pressades slutsegrarna till match tiebreak av J
Pärmelöv/J Svensson.
Padeln växer lavinartat i Sverige och i hela världen. Det byggs
och projekteras nya anläggningar varje vecka i Sverige. Padelförbundet jobbar på med att få struktur på sin verksamhet och inte
minst att utbilda tränare. Svenska
Padel Touren är på plats sedan
några år och rankingsystem för
spelare likaså. Sveriges damlandslag landade en finfin femte plats i
EM som spelades i Portugal nyligen, medan herrarna kämpade till
sig en sjätte plats. Senaste ”sladdret” är att förhandlingar pågår i kulisserna om att Padeln kan komma
ingå i Svensk tennis under ett gemensamt förbund. Spännande utveckling följer.
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SÅ VAD GÖR KTK?

Naturligtvis vill vi utöka och införliva padelverksamheten i föreningen och bli en än mer komplett
racketarena för alla Karlskronabor. Klubben kommer från årsskiftet vara registrerade hos Padelförbundet så att vi kan arrangera
sanktionerade tävlingar och våra
medlemmar kan söka individuella
tävlingslicenser. Under vintern
kommer två tränare åka på utbildning så att vi kan hålla träningsgrupper till kommande säsong.
Naturligtvis kommer vi att köra
vidare med Sommartoppen. KPT,
Karlskrona Padel Tour, som var
tänkt som komplement för de mest
tävlingssugna fortsätter och kommer troligen bli ett växande divisionsspel. Vår avsikt är också att
arrangera två större externa tävlingar. Förhoppningar finns också
om att vi inom en inte allt för avlägsen framtid skall kunna erbjuda
inomhusspel även för Padel.
Stort tack till alla som bidragit med aktiviteter och entusiasm
kring våra nya banor under säsongen och hjärtligt välkomna
snart igen!

Göran Herrlin
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Gustav Hansson. Foto: http://www.olemisssports.com

KTK:s bäste genom tiderna
– och han har planer på att nå ännu högre!
Gustav Hansson från Karlskrona TK är klubbens högst
rankade tennisspelare någonsin. Nu satsar han vidare
på sin tennis och kommer från och med sommaren att
ingå i Fair Plays (Malmö) satsning, där Robin Borg står
som ansvarig.

V

id årsskiftet var Gustav rankad
664 på världsrankingen och så
högt har en Karlskronaspelare aldrig
nått. Gustav är Sveriges sjätte bäst
rankade just nu på ATP-rankingen!
Sedan hösten 2014 har 22-årige
Gustav pluggat och spelat tennis
på Ole Miss (University of Mississippi) i Oxford, Mississippi.
Med framgång!
– Ja, det har gått bra, jag tar
min examen nu till våren och får
en Master of Finance som i princip motsvarar en svensk kandidatexamen i ekonomi, berättar han på
telefon.
Gymnasietiden
spenderade
Gustav i Båstad på tennisgymnasiet i två år och han gick sista
året på idrottsgymnasiet Aspero i
Karlskrona.
SATSAR UPPÅT

Nu har han bestämt sig för att satsa

allt på tennisen. Från och med sommaren kommer han att ge allt för
att mäta sig med världens tenniselit. Därför byter han också till en
tuffare miljö med ännu bättre förutsättningar än de som kan levereras i Karlskrona. Han ska ingå
i Fair Plays satsning i Malmö och
har för avsikt att spela Futuretävlingar och försöka slå sig in på
Challenger-touren.
Tack var framgångar i USA,
med rankingpoäng som resultat –
går han numera direkt in i Futuretävlingarna och får kvalchans till
många Challengers.
I höstas ingick Gustav i ett Future ITF-team för collegespelare
i USA, som reste runt i delstaten
Illinois och spelade turneringar.
I Edwardsville kvalade Gustav
in via tre vinster och tog därefter
fem raka vinster och stod överst
på pallen. Avslutningen var riktigt

bra – Gustav släppte bara två game
i semin mot Alberto Olivieri från
Argentina och i finalen mot israelen Or Ram-Harel vann han med
6-1, 6-2.
MER MOTIVERAD

– Jag känner själv att jag mognat
som människa de här åren i USA,
jag känner mig mer motiverad,
jobbar hårdare och ska ge tennisen
en riktig chans, säger han.
Han berättar också att utvecklingen och förtroendet han fått i
skollaget på Ole Miss hela tiden
ökat. Första året spelade Gustav
tredjesingel, andra året varvade
han mellan etta och tvåa och tredje året har han spelat förstasingel. Varje match mot andra skollag
spelas över nio matcher, tre dubblar och sex singlar.
– Vid sidan om studierna tränar
vi varje dag, både på tennisbanan
och i gymmet.
Gustav började spela tennis
som åttaåring i KTK, de första åren
varvade han också med handbollsoch fotbollsträning,
– Jag bestämde mig ganska
tidigt för att satsa på tennisen.
Nu byter du klubb och flyttar
till Malmö, vad har varit bäst med
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dina år i Karlskrona TK?
– Många saker, klubben gjorde
en elitsatsning för några år sedan
med fler tränare, jag trivdes bra
med den och utvecklades mycket.
Jag uppskattar också stödet jag fått
från tränarna och att Daniel alltid
varit tillgänglig.
Under jul- och nyårshelgen har
Gustav kört ett antal träningspass
med en annan Karlskronakille som
ger allt för tennisen, Marcus Månsson. Marcus spelar numera för
Stockholmsklubben Salk. Han gör
också en helhjärtad satsning och
krigar på Future- och Challengertouren.
Du följer spelarnas framfart på
www.itftennis.com
ATP-RANKADE FRÅN
KARLSKRONA TK
Marcus Månsson är för närvarande rankad
1 690 och har sin bästa ranking från 2016
då han var upp på 1 438 (1 288 i dubbel).
Morgan Johansson, en annan spelare
från Karlskrona var 2014 rankad 1 034.
Claes Lindholm, tidigare KTK men numera
boende Stockholm var 2004 rankad 1 247.
Klara Petersson nådde också högt på
damernas WTA och var rankad ca 850 i
världen som bäst.
FÖRDEL 1.2018
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Vinnaren i Futuretävlingen 2017.

Två tunga tävlingar i vår
– Rising Star Tour till Karlskrona
K

arlskrona Tennisklubb har fått
förtroendet och uppdraget av
Svenska Tennisförbundet att arrangera de internationella herr- och
damtävlingarna ITF Men´s Future
$15.000 och ITF Women´s Circuit
$15.000. Tävlingarna ingår i den
av Svenska Tennisförbundets samordnade "Rising Star Tour". Genomförandet följer ITF:s och SvTF:s
bestämmelser och för spelarna kan
det generera härliga ATP- och WTAvärldsrankingpoäng.
Rising Star Tour är Tennisförbundets satsning på totalt fem

herr- och sex damturneringar där
flera av de bästa svenska killarna
och tjejerna slåss tillsammans med
spelare från den internationella
eliten om en sammanlagd prispott
om ca två miljoner kronor – men
framför allt om viktiga poäng på
världsrankingen.
KTK har under sex år i maj
arrangerat herrdelen av dessa tävlingar och får alltså möjligheten
att även arrangera den första damtävlingen någonsin som kan generera WTA världsrankingpoäng.
Detta är ett mycket tungt uppdrag

som kräver mycket av vår egen organisation (och tur med vädret).
Samtidigt är det fantastiskt kul
och utmanande samt bidrar till att
"spetsa" klubbens kompetens ytterligare och än mer sätta oss på Sveriges tenniskarta.
För klubbens juniorer, tävlingsspelare och medlemmar i övrigt ger det en möjlighet att se den
svenska och del av den internationella tenniseliten på hemmaplan.
Dessutom får klubbens spelare ett
s.k. Wild card till huvudtävlingen och två st. Wild Cards till kval-

turneringen i respektive klass.
Detta ger en fantastisk möjlighet
för klubbens bästa spelare att känna
på toppen.
Svenska Tennisförbundet ersätter KTK för större delen av de
kostnader som uppstår i samband med tävlingarna (prispengar,
domare, referee, fysioterapeut, mat
och hotell), men med mycket ideellt
arbete och en bra organisation kan
det även ge ett hyfsat överskott till
klubben.
Välkomna till Rosenholm 5–13
maj för topptennis på hemmaplan!

Foton: Anders Eriksson, www.amefoto.se.
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PROFESSIONAL

– cleaning equipment for pros

Proffs på städutrustning
Karlskrona Tennisklubbs segrande lag, fr. v.: Daniel Jonasson, Staffan
Zimmerman, Tommy Karlsson och Mats Thorell.

KTK:S SENSATIONELLA SM-SEGRARE FÖR TENNISVETERANER

Se våra demofilmer på Youtube!
Sök på: PT Professional

Grön-Fri
5 liter.
Ord. pris:
775,-

575,PT Professional AB | Stora vägen 1, Karlskrona | 0455-61 50 20
info@ptprofessional.se | ptprofessional.se

Efter att KTK:s 70-lag vunnit södra regionens seriespel, fick laget med spelarna
Daniel Jonasson, Tommy Karlsson och Mats Thorell en plats i slutspelet för de
fyra svenska divisionerna.
I augusti fick Karlskrona TK värdskapet med gäster från de övriga regionerna, Ullevi TK, Upsala TK och Tabergsdalens TK.
Andraseedade Tabergsdalen lottades att möta hemmalaget KTK i semi.
KTK:s Daniel Jonasson gjorde en kanonmatch och kämpade ner årets individuella SM-tvåa Göran Larsson, var på Tommy Karlsson slog svårspelade underskruvsspecialisten Lars-Evert Eskilsson. Staffan Zimmerman/Mats Thorell fick
dock stryk av de revanschsugna Tabergarna i den "oviktiga" dubbeln, 2-1 till
Karlskrona och därmed en plats i finalen.
I finalen mötte Karlskrona Upsala, som i sin semi slagit Ullevi med 2-1.
Daniel Jonasson mötte Upsalas Vilnis Vieglins i en lång, oerhört spännande
match som slutade med vinst för Vilnis med 15-13 i tredje sets matchtiebreak.
Tommy Karlsson gjorde en ny stark insats och gav inte Torgny Håstad någon
chans. Vid ställningen 1-1 toppade Karlskrona laget och satte in singlarnas
Jonasson/Karlsson i dubbeln mot mångfaldiga svenska mästarna Eberstein/
Vieglins. Karlskrona tog, efter underläge, första set med 6-4, tog upp till 4-6
efter underläge 0-5 i andra och tog avgörande set med 10-7 efter stor nervositet och spänning hos alla de segersugna kämparna på plan. Resultat 2-1 till de
sensationella slutsegrarna från Karlskrona TK.

Mats Thorell

nr2854-annons_TK_PT_picra.indd 1

2017-04-12 00:41

e/karlskrona
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Karlskrona International Senior Trophy genomfördes för sjunde gången i
augusti. Ca 90 veteraner från sju nationer gjorde upp om titlarna och sköna
världsrankingpoäng.

EUROPAMÄSTAREN LINDEBORG

P-A Lindeborg blev i september EUROPAMÄSTARE för första gången i veteranEM på Mallorca tillsammans med Christer Lundberg, Stockholms TK.
Det svenska paret spelade i 55+ klassen i European Senior Championships
och hade ett par relativt enkla första omgångar. I semifinalen besegrades de
färska tyska mästarna Joachim Gerdsdorf och Karl Konofsky med 6-3, 6-2. I den
stenhårda finalen blev det 4-6,6-2,10-7 mot världsettan Hannes Lienbacher och
världstrean Karl Pansy (i singel).
Christer Lundberg, tävlingsledare Sabine Schmitz, Hannes Lienbacher, P-A.
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17

Utbildning och nätverk för idrottsarrangörer
Best Western Hotell, Karlshamn, 9-10 mars
Ge er arrangemangsgrupp tid tillsammans. Vill ni utvecklas som arrangörer och inom era olika
ansvarsområden? Vill ni få fler engagerade kring era arrangemang? Nu bjuder vi in till en unik
utbildning för idrottsarrangörer. Dagarna ger er både ny inspiration och möjlighet att jobba utifrån
era egna arrangemang under trivsamma och inspirerande former.

FREDAG 9 MARS
15.30

LÖRDAG 10 MARS

Incheckning och fika på
Best Western

Frukost

16.30

Föreläsning: Idrott och besöksnäring Robin Åkerman

17.45

Egen arbetstid för er
arrangemangsgrupp alternativt
Workshop ”Hitta nya arrangemangsidéer och samarbeten” - Mathias Roos

20.30

Middagsbuffé och mingel

08.30

Egen arbetstid för er grupp alternativt
Workshop ”Gör er evenemangstrailer” Sofia Swartz (medtag egen iPad med iMovie)

10.00

Föreläsning: Event, varumärke och
sponsring - Charlotte Gustavsson

11.00

Erfarenhetsutbyte

12.00

Lunch

12.45

Summering, tips och handlingsplan

14.30

Avslut

Anmälan sker via www.sisuidrottsutbildarna.se/blekinge

2 dagars konferens ink övernattning*

1 person
från IF

4-6 pers
från IF

Ej IF alternativt
ej Blekinge

500:-

350:-/pp

1700:-

* del i dubbelrum | IF= Idrottsförening
Sista anmälningsdag 25 februari. Max 40 deltagare.
För mer information kontakta:
Stefan Rubensson, stefan.rubensson@sisuidrottsutbildarna.se, tel 0708-600999
Sofia Swartz, sofia.swartz@sisuidrottsutbildarna.se, 0708-280142

CHEFSTRÄNAREN INFORMERAR

Om du vill må bra – spela tennis varje da’
Julen är över och vårterminen har precis startat.

P

å tränarsidan har det hänt en
hel del. Våra trotjänare Ante och
Swante slutade inför höstterminen.
Ersättare för dem blev Pontus Andersson och Fabian Howding. Inför
våren har Pontus fått jobb i Västervik och Fabian fått ett lärlingsjobb
på NKT. Fabian kommer dock även
i vår ha två timmar träning i veckan.
Jag vill tacka Ante, Swante, Pontus och Fabian för ett bra jobb och
önska dem lycka till i sina fortsatta
karriärer.
Göran Herrlin, som haft praktik
hos oss under hösten, har nu anställts på halvtid. Göran har en gedigen tennisbakgrund med bla meriterande segrar över Lars-Anders
Wahlgren och Ulf Pettersson. Som
tränare har Göran tidigare varit
verksam i Svedala TK.
Förutom att vara tennistränare
kommer Göran även vara starkt
delaktig i att utveckla padelverksamheten.
Vi har även några nya timtränare,
som kommer att utbildas både internt och externt i början av terminen. Utbildning av våra tränare är
något vi anser vara viktigt för att
hålla en bra kvalité. Vi är fortfarande i behov av fler tränare, så är
du intresserad, ta kontakt med
Daniel eller Wille.

FUNKTIONÄRER BEHÖVS

När det gäller våra tävlingar behöver vi också funktionärer. För
de som spelar i våra serielag, samt
för föräldrar till tävlingsjuniorer
är det obligatoriskt att hjälpa till,
men vi välkomnar självklart övriga medlemmar också att hjälpa till.

INFORMATION ELLER FRÅGOR,
KONTAKTA TRÄNARNA:
Daniel uppmuntrar till tennisspel varje dag.

Klubben kan även stå för tävlingsledarutbildning och domarutbildning för de som är intresserade av
detta.
För att få halv avgift i klubbens
nationella tävlingar behöver seniorer och veteraner ställa upp och
ta ett funktionärspass.
VÅRTERMINEN

Vårterminen kommer att pågå
fr.o.m. 15 januari t.o.m. 3 juni.
Kända uppehåll i nuläget:
• 2–4 februari (Lag-EM i hallen)
• 2–4 mars (Karlskronavakan i
hallen)
• 19–23 februari (Sportlov, observera att vi kör träning precis som

vanligt båda helgerna)
• 30 mars–6 april (Påsklov, observera att vi kör träning som vanligt
andra helgen)
Vi kommer i sommar att ha
vårt klassiska Rosenholmslägret
17–21 juni.
Vecka 26 och vecka 32 har vi
sommarkurser med träning 1,5-2
timmar varje vardag.
Mer information och anmälan
kommer ut på hemsidan i början
av mars.
VÄLKOMNA TILL TENNISSKOLAN

Vi välkomnar nya deltagare till vår
tennisskola. Vi erbjuder möjligheter att prova på gratis vid ett

Daniel Brodén,
daniel@karlskronatk.com,
0768-86 71 04
Johan “Wille” Wilhelmsson,
wille@karlskronatk.com,
0768-86 71 05
flertal tillfällen, se annons. Anmälan till Tennisskolan sker genom
att maila namn, adress, telefon och
personnummer till tennisskolan@
karlskronatk.com
Om någon vill utöka sin träning i tennisskolan går det också
bra att maila ovanstående adress så
hör vi av oss så fort det finns plats i
lämplig grupp.
Om du vill må bra – spela tennis
varje da’.

Daniel Brodén

Karlskrona Tennisklubb vill tacka alla våra sponsorer
och samarbetspartners för ett framgångsrikt 2017
och samtidigt önska er ett Gott Nytt 2018!
SPONSORER:

Lilo Media
Affärsverken
Cevian Capital
Länsförsäkringar
Carlskrona Golfklubb
Karlskrona Låsservice
Berras Hockeyverkstad
Sveriges Tennisveteraner
Karlskrona Lampfabrik
Leijonhielm & Partner
Karlskrona kommun
Bergåsa Ljud & Ljus
Storköksprodukter
Restaurang Eken
PT Professional
Holmgrens Bil
Tretorn/Adidas
Svets & Smide
Asfaltbolaget
Nitro Consult
Beijer Bygg
Lunnatorp
City Gross
GSL/HEAD
Amefoto
P-ATB&C
Vestons
Lawnit
Sortab
Doflex
Cramo
KPMG
KHK

Brothers
Arvsfonden
Skylt & Dekor
Fastighetsbyrån
Winds Enterprises
Olssons Skogsservice
Nordströms Plåtslageri
Sandvikens Fritidstomter
Advokaten Kristian Larsson
Ica Supermarket Cityhallen
Racketdoktorn/ Babolat
Lindebergs Fastigheter
Altefur Development
Dynamic Consulting
Duggals Fastigheter
Nävragöl Elektriska
Lasses Industrirör
HUVUDSPONSORER:
Energi & Värme
Stars’n Stripes
SEB, BLT,
Trafik & Fritid
Ryggkliniken
Amer Sport/Wilson,
Leijon Event
Garnborns Åkeri & Maskin,
Blekinge IF
Printfabriken, Stena Line,
Body Shop
Scandic, Roxtec
Intersport
Skanska
Vitargo
Swecarb
Eye Do
Hem 1
Succé
1852
NKT
FHC

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.

