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nder helgens midsommarfirande befann
jag mig på gräsmattan hos min farfar, tillsammans med barnen och deras kusiner. Jag betraktade barnen som sprang runt och övade på
sina 50-dagars utmaningar, en idé som de har
fått av Sommarlovsprogrammet. Den ena kusinen övade på att hjula, nästa på att slå kullerbyttor och den tredje på att trixa med fotbollen.
Jag, som brukar vara anti TV, måste ju erkänna
att det här programmet verkar ha haft en positiv
inverkan på barnen. Utmaningar är ju superkul,
och nödvändigt för utveckling. Eller som de säger inom näringslivet – om man inte utvecklas
så avvecklas man. Många utmaningar kommer
till oss vare sig vi vill det eller inte, men andra
utmaningar kan vi ju faktiskt välja själva.
Så, vad är DIN frivilliga sommarutmaning?
Nu när dagarna är längre, semestern är här och
energin på topp – vad gör du med all extra tid
och energi? Min egen sommarutmaning är att
genomföra ett triathlon. Det kanske inte är
en utmaning för alla, men för mig som kan få
panik bara av att vara i en kaklad bassäng så är
det en riktigt mental utmaning att simma i öppet
vatten. Det blir också en spännande utmaning
att cykla riktigt långt, lära sig hur man behåller
energin på rätt nivå i flera timmar och att
springa långt när man är trött redan innan man
börjar! Träningen i sig har varit otroligt lärorik,
kul och spännande. För första gången känner
jag verkligen att ”resan är målet”, även om jag
verkligen vill ha pricken över i:et och klara tävlingen också.
På Karlskrona Tennisklubb finns det möjligheter till många sommarutmaningar! Kanske är
det en utmaning för dig att ta kontakt och spela med nya människor? Kanske drar du dig för
att spela singel? Det kanske är en utmaning att
spela på gräs, eller du kanske inte ens har vågat
testa för du har hört att det är ”svårt”? Har du
testat att spela padel? Eller du kanske håller
dig till padel och inte vågar tennis? Kanske får
du ångest vid tanken på att tävla? Du vill gärna
vara med i klubbens tävlingar men tror inte att
du är tillräckligt bra? Kanske din utmaning är
att våga öva serve-volley, trots att du kanske
förlorar flera matcher på köpet? Möjligheterna till personliga utmaningar är oändliga – så
jag lämnar en öppen utmaning att ta dig ann

en sak som du verkligen vill lära dig, våga sätta
dig i en obekväm och ovan situation och se vad
som händer. Kanske hittar du en ny vän för livet,
kanske hittar du en ny spelform du verkligen
älskar, kanske hittar du en tävling som snart
blir ett årligt måste i din kalender? Vem vet, om
man inte ger det en chans?
Själv vet jag att det inte är sista gången jag
ger mig ut på en lång cykeltur med racern, för
sjutton vad härligt det är – och jag som alltid
tyckt det sett så fruktansvärt tråkigt ut. Men
givetvis slutar cykelturen alltid vid tennisbanan,
för gammal kärlek rostar aldrig.
Jag önskar er en riktigt härlig och nytänkande sommar!

Sophie Lindvall

Sophie Lindvall. Foto: Anders Eriksson/
www.amefoto.se.

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Samhörighet, trygghet och utveckling
O

j vad tiden går. Vi har redan
klarat av både skol- och tennisavslutningar, lövmarknad, midsommar och några har hunnit påbörja sin semester. Själv jobbar jag
några veckor till men ser jag fram
emot en varm och solig sommar
med mycket bad och tennis.
Vi i styrelsen har haft en bra vår
med många bra diskussioner. Efter varje möte lägger vi ut information om det som diskuterats
och beslutats, på hemsidan under
”Styrelsen informerar”. Några av
de saker som vi jobbar med nu och
som ni kommer se mer av framöver är vårt värdegrundsarbete där
vi kommer framhäva våra ledord:
samhörighet, trygghet och utveckling. Dessa är framtagna sedan
många år tillbaka och håller än,
men behöver synliggöras mer.
UNGDOMSRÅD OCH HEMSIDA

Ett ungdomsråd är skapat med vår
yngste styrelsemedlem Emil Qvist
i spetsen. Tanken är att fånga upp
tennisungdomarnas idéer om hur

prao. Vi kan bara konstatera att det
inte är så lätt som det ser ut…
EKONOMI

KTK:s ordförande Jenni Aronsson (t.h.) och Ulrike Bohnsack under Berlinutbytet.

klubben kan utvecklas.
Den nya hemsidan har snart
varit igång ett år. Efter sommaren
kommer den utvärderas och eventuella synpunkter på hur den kan
förbättras tas tacksamt emot. Vill
passa på att tacka Johan Säfström
som lagt ner många timmar på att

få den så bra som den är idag.
Veronica Vidarsson, som är en
av våra heltidstränare, kom med
ett bra initiativ där hon bjöd in
oss i styrelsen att medverka på lördagsträningarna. Bli därför inte
förvånade om ni ser någon av oss
irra omkring på banan som tränar-

Tennisklubbens ekonomi är fortfarande god vilket gör att vi t.ex.
kunnat bygga om klubbstugan
som invigdes 1:a maj. En stor, härlig altan med utsikt över anläggningen hoppas vi inbjuder till en
fika efter tennis- och padelpasset
eller under tiden ni väntar på att
era barn tränar.
Vi är tacksamma över att ha flera
initiativrika medlemmar i klubben.
Ett trevligt initiativ, som anordnades
av Åsa Brodén, var den årliga damdubbeltävlingen i början av juni,
med inbjudna gäster från Växjö och
Alvesta. Efter några heta tennistimmar i solen avslutade vi med en
god buffé och trevligt umgänge.
Nu har vi mycket spännande att
se fram emot i sommar som tävlingar, sommarkurser, tennis-stege
och padel-tour.
Varmt välkomna!

Jenni Aronsson
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Din kompletta leverantör av printat och tryck media

PRISER OCH BOKNINGSINFORMATION 2019
BANHYRA (Pris per timme)
Tennis
Grästennis
Padel		
Förhandsbo
Vardagar och helger, alla tider
160 kr
240 kr
240 kr
kning sker
på telefon 04
			
55-128 02
SPELBI
L
Veteran +65 (vardag före 15.00) *
130 kr
200 kr
200 kr
J
E
T
T TENNIS/PA
De
DEL
Juniorer **			Halva priset vid bokning			 nna biljett berätt
igar till 1
fritt spel
timmes
Juniorer ***			 Gratis vid obokat			 (p
på hela a
nläggnin
adel, gräs,
gen
hardco
Studenter ****			Halva priset vid bokning 			
på ABB A urt, grus & inomhu
re
s)
n
a
Ej medlem i KTK
+ 50 kr
+ 50 kr
+ 50 kr
Ej giltigK abiljett
rlskrona
Bollmaskin (inkl. bollar, utbildning krävs) *****
+ 120 kr
XXXX
XXXX
Giltighet t.o
.m. 2020-1
				
2-31
*) Minst TVÅ veteraner 65+ på banan **) Minst en junior på banan ***) Endast juniorer på banan
****) Minst en student på banan (CSN-kort) *****) Utbildning bokas som privatlektion via Daniel, Wille eller Sophie.				
Bokningsregler: Den som bokat banan är betalningsansvarig och betalar HELA timmen. Betalning av bana sker 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				
För Kontraktstid Företag – kontakta kansliet
				
SÄSONGSKORT (medlemmar)
Senior
Junior
Familj* Veteran 65+
Spela hur mycket du vill – gäller din egen del av banan.		
KOMPLETT 1/7–31/8 (TENNIS alla underlag + padel)

800 kr

400 kr

1 600 kr

600 kr

UTE HÖST (Hardcourt, Padel & Grus) 1/9–31/12

500 kr

250 kr

1 000 kr

400 kr

Säsongskorten bokas och betalas i receptionen. Viktigt att bana bokas trots säsongskort, samt att betalningsansvarig ser till att spelare som EJ har säsongskort betalas
för i receptionen före spel. *) Familj, skrivna på samma adress (plus ev student m. CSN-kort)

MEDLEMSAVGIFT 2019
Junior 245 kr
Senior 490 kr
Familj 980 kr

O B S! H A

LV AVGIF
T

FRÅN 1/7

ÖPPETTIDER
Maj till och med augusti, måndag – fre kl 8-20, lördag kl 8–18, söndag kl 9–20 (padel och hardcourt öppet till kl 22)
NYHET! Från 1 maj går det att boka bana 1 padel i 1,5 timmars block.

BOKNINGSSYSTEM: MATCHi

KTKs bokningssytem heter MATCHi
I MATCHi 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 KTKs 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
Har ni frågor övriga frågor går det alltid bra att kontakta oss på karlskronaracketservice@gmail.com.
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FÖRDEL 2.2019

Karlskrona Tennisklubbs tre utomhusbanor för padel är öppna för spel och sedan februari har spelsugna padelspelare varit på plats. En nyhet från i år kommer bli
möjligheten att boka 1,5-timmars pass. Vi erbjuder som alltid juniorer och studenter att spela för halva medlemspriset och det otroligt fördelaktiga säsongskortet
för alla våra tennis- och padelbanor finns att köpa på vår Matchi-sida.
Vårt populära divisionsspel i padel – KPT – fortsätter att spelas på våra
utomhusbanor.
Unikt och populärt med vårt upplägg är att man tävlar individuellt
och spelar med olika partners i varje match.
Serie 1 spelades klart i slutet av maj och slutsegrare blev Linus Strelert –
stort grattis!
Serie 2 pågår för fullt och de 24 deltagarna har, i skrivande stund, tagit sig
igenom tre av de sex spelomgångarna.
KPT tar ett kort sommaruppehåll men är tillbaka med Serie 3 (sex spelomgångar) i början av augusti och vi kör även en Serie 4 i september/oktober.
Det går fortfarande bra att anmäla sig på klubbens MATCHi-sida.
Välkomna!

KTK HAR STARTAT ETT UNGDOMSRÅD

Karlskrona Tennisklubb har ett nytt ungdomsråd! Emil Quist håller i ordförandeklubban och har fått med sig fyra ungdomar som tillsammans ska representera
ungdomarna i klubben och gemensamt hitta på aktiviteter och utflykter att
göra tillsammans – det kan handla om besök på Boda Borg, en padelturnering
eller grillkväll med tennis på klubben. Ungdomarna själva avgör! Det går bra att
kontakta Emil eller övriga i rådet för att komma med förslag eller för att erbjuda
sig att hjälpa till. Förutom Emil (på bilden till höger) består rådet av Clara Faxhag,
Vanja Cado, Erdita Paloja och Martin Lindström.
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Berlinare – alltid i våra
Tre dygn tillsammans i
Karlskrona med gamla
och nya vänner från TC
Grün-Weiss Nicolassee i
Berlin!

T

illsammans igen, för 52:a året.
Som berlinarnas talesperson
Klaus Scheer uttryckte det: Jag har
aldrig hört talas om ett klubbutbyte

som fungerat så länge! 2019 var det
Karlskrona TK:s tur att åter bjuda in
våra vänner från Berlin till tennisfest, på och utanför banorna.
Dessutom kom berlinarna till
junis sista helg med den verkliga
sommarvärmen. De som inte hade
tillräckligt varmt på banan kunde
luta sig tillbaka i solen och känna
värmen stråla från alla håll.
GRUNDEN

Grunden för utbytet och dess fort-

sättning är som bekant att gamla
vänner kan träffa sina gamla vänner, nya vänner finner nya vänner,
nya medlemmar får uppleva vänskapshistoriens vingslag och får
nya, tyska eller svenska, vänner;
vänner i samma eller en helt annan
ålder – och att vi har så himla roligt tillsammans.
Det blev mycket tennis spelat, i
alla möjliga konstellationer. Singlar,
dubblar, unga, gamla, kvinnor och
män, tyskar och svenskar. Match-

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

arrangören, KTK:s tränare Daniel
Brodén, lyckades arrangera det
officiella svensk-tyska matchprogrammet så att det blev fem segrar
för värdarna – och fem segrar för
gästerna. Mycket bättre för Tyskland än i den på lördagskvällen
samtidigt pågående VM-fotbollen
– men vi är inte ledsna för det. Vi
försökte trösta dem, lika storstilat
som de försökte trösta oss förra
året när det blev VM-nederlag för
Sverige mot England.

FÖRDEL 2.2019

hjärtan
HISTORISKA DELTAGARE

Två historiska – och närvarande
– centralpersoner uppmärksammades vid lördagskvällens högtidlighet i det nyinredda och mycket
beundrade klubbhuset: veteranerna från det första mötet, KTK:s besök i Berlin 1967: Wolfgang ”Opa”
Morsch och Nättrabys Tomas
Hallström, båda på den tiden
bland klubbarnas bästa spelare.
Som om det inte räckte med
det... Det blev också ”guidning” i

Karlskronas hektiska nattliv, bad,
shopping, båtutflykt runt Karlskrona centrum, god mat och dryck
på klubben och hos värdfamiljer
och även restaurangbesök. På söndagen blev det lekar för alla åldrar
på de mjuka, sköna gräsbanorna
under ledning av tränare Veronica
Vidarsson – och känslofyllda farväl vid vännernas avfärd.
Nästa år i Berlin!!!

Insända reporterteamet Gert
Friberg (foto) & Mats Thorell
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Gruppbild från singelfinalen, med finalisterna, huvuddomaren och bollkallar.

Dubbla titlar till Eriksson
F

ör nionde året stod Karlskrona
Tennisklubb värd för en internationell ATP/ITF tävling. Årets
tävling innehöll en singel och en
dubbelklass för herrar och spelades
i år den 6-12 maj med total prissumma på $15 000. Sveriges Davis
Cup-spelare Markus ”Mackan”
Eriksson höll för favorittrycket och
tog sin första singeltitel i Karlskrona.
Eriksson var förstaseedad i singel

och förlorade bara ett set på vägen
till titeln. Setförlusten kom i finalen
mot den ryske motståndaren Ronald
Slobodchikov. Finalen var otroligt
välspelad och publiken njöt på läktarna av få misstag och långa bolldueller, trots ganska svåra förhållanden med mycket vind. Dagen innan
hade Mackan bärgat även dubbelklassen, då i par med Filip Bergevi.
Eriksson ligger för närvarande 46:a

på ITF:s World Singles rankinglista
och 442:a på ATPs singles ranking.

Marcus Månsson förlorade alla i
första kvalomgången.

HEMMASPELARNA

BETTINGSKANDAL

Vad gäller hemmaspelare så
gick det bäst för Gustav Hansson, som tog sig till kvartsfinal.
Där åkte han på förlust mot finalisten Slobodchikov efter en tuff
tresetare. Simon Birgerson, Albin Ekenros, Din Radetinac och

Turneringens sportliga prestationer överskuggades i lokalmedia
under veckan av en ”bettingskandal” då flera personer fick avvisas
från anläggningen för misstänkt
live betting " på plats", vilket är förbjudet av ITF. Tävlingsledare P-A
Lindeborg och Svenska Tennisförbundets Niklas Fjeldstad tillsammans med tävlingens referee hanterade situationen på ett bra sätt och
tävlingen kunde fortgå enligt plan.
Turneringen fick många fina
lovord av både spelare och tillresta
domare och referee – ett stort tack
till alla fantastiska volontärer och
anställda som återigen gjorde ett
vansinnigt bra jobb! Ett extra tack
till Sven Jonasson som tagit semester hela veckan för att hjälpa till –
oerhört inspirerande och uppskattat av alla inblandade.
HEMMADOMARE

Mackan knyter näven efter att ha slagit in matchbollen.
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Extra stolta är vi då vi för första gången hade en egen hemmadomare med i det internationella
domarteamet i form av Fredrik
Swahn. Stort grattis ”Swante” för
att du har tagit dig upp på denna
nivå som domare – imponerande!

FÖRDEL 2.2019

Ronald Slobodchikov.
Markus ”Mackan” Eriksson.

Foto: Anders Eriksson, amefoto.se.

Hela internationella
domarteamet samlat.

Bollkalle i farten.

Ivan Yovchev från Bulgarien
dömde finalen.
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SEB Karlskrona Open
KARLSKRONA TENNISKLUBB
inbjuder till

U

nder vecka 30 spelas som vanligt SEB Karlskrona Open på
anläggningen – i år med förändringen att klasserna 14 och
16 för pojkar och flickor kommer att hålla JSM status då de ingår i
förbundets JSM-race. Turneringsveckan blir två dagar längre och
spelas mellan den 20-28 juli och innehåller likt ett kinderägg tre
överraskningar i en tävling – En nationell junior- och seniortävling,
varav två klasser med JSM status, en sommartour tävling för damer
och herrar med 10 000 kr i prispengar i vardera klass samt en
sommartour på gräs för herrar, även här med 10 000 kr i prispengar.
Varmt välkomna ut för en magisk tennisvecka på Rosenholm!
Som vanligt på våra tävlingar tar vi inget inträde samt serveras det
dagens lunch i cafeterian.

SEB KARLSKRONA OPEN 2019
SOMMARTOUR GRÄS 24–26 JULI:
klass:

HS elit

underlag:

Gräs på NKT Arena Karlskrona.

bollar:

RS

antal spelare:

24 st

spelform:

SPRINT (bäst av tre matchtiebreak), 4 pooler med 6 spelare i varje,
de två bästa spelarna i varje pool går till slutspel.

prel. tidsplan:

Poolspel onsdag eftermiddag och hela torsdag, slutspel fredag förmiddag.
Vid otjänlig väderlek kan matcher komma att spelas hardcourt ute eller inne.

prispengar:

10 000 SEK

anmälan:

Anmälningstiden utgår onsdagen 17 juli. Sign-in tisdagen 23 juli kl. 09.00-12.00
på telefon 0768-86 71 04. Anmälan görs via Tävling Online.

anmälningsavgift:

400 kr betalas före första match.

tävlingsledare:

Daniel Brodén

kontakt:

tavling@karlskronatk.com

logi:

Boka till specialpris i samband med tävlingen genom att ange kod ”KTK2019” på:

K ARLSKRONA TEN

Scandic Karlskrona 1 150 kr/enkelrum, 1 250 kr/dubbelrum, 1 450 kr/trippelrum.
Boka på telefon 0455-37 20 00 eller mail karlskrona@scandichotels.com

inbjuder till

NISKLUBB

TA CHANSEN ATT ÄVEN SPELA SOMMARTOUREN PÅ GRUS
I ANSLUTNING TILL DENNA TÄVLING.

city.

.

ng av liv.

på scandichotels.se/karlskrona

K AR

NISK
NA TEN
LSKRO der till

LUBB

SEB KARLSKRONA
O P E N 2019
20–28 JULI: JSM RA

inbju

www.karlskronatk.com
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2018 års deltagare redo för kräftskivan.

Karlskrona International Senior Trophy

– En riktigt "tung" tävling
på ITF Senior Circuit
I

nom ITF har man en "kommitté"
för veteraner, Seniors Committée
som har till uppgift att:
• Marknadsföra veterantennis och
erbjuda tennisveteraner, alla kategorier, högkvalitativa och utmanande tävlingar och upplevelser.
• Administrera tävlingskalendern
för ITF Senior Circuit.
• Administrera och veckovis publicera en internationell världsrankinglista för veteraner.
Det finns ca 450 tävlingar på
"ITF Seniors Circuit" i 70 länder
över hela världen, året runt. Totalt
sett finns det ca 236 000 registrerade spelare i alla åldrar från 35 år
och uppåt. Ett av ITFs mål är att
göra veterantennis till den största
individuella tävlingssporten överhuvudtaget.
KATEGORIER

Tävlingarna delas upp i olika kategorier från mycket avancerade för
elitspelare som VM, till lite mer
tävlingsmotionärsnivå. De olika
kategorierna i fallande ordning
är fr.o.m 2019: World Individual
Championships (VM), Regionalmästerskap (typ EM), Grade A (ett
fåtal i varje världsdel), Grade 1, 2,3

och Grade 4. Tidigare fanns även
Grade 5 som "instegsnivå".
Nivån på tävling ger också motsvarande möjliga rankingpoäng
att erhålla. Varje vecka uppdateras ITF Seniors-rankingen efter de
tävlingar som har spelats den senaste veckan. Rankingen är rullande 1-års, där de fyra (endast) bästa
resultaten räknas.
Tävlingarna spelas i olika åldersklasser i femårsintervall där 35 är
den yngsta och 85 är den äldsta
(f.n.), både för damer och herrar,
både i singel, dubbel och mixed.

resebidrag för finalisterna.
Dock kräver ett arrangemang i
denna kategorin en högklassig organisation och noggranna förberedelser. Här behövs både klubbens
anställda och många volontärer
då vi ska ha ett fungerande sekretariat, matchledare, domare i finalerna, chaufförer för s.k. "shuttle
service", tillgång till fysioterapeut
och läkare, referee, resultatrapportering m.m. samt en bra cafeteria
med lunch-/matmöjligheter. Det
är mer jobb än man kan ana. MEN
kul är det!

Tenniskludds shop och cafeteria.
• Dra tennisturister till Karlskrona.
• Öka beläggningen på hotell och
restauranger i Karlskrona.
Detta är den ITF Senior-tävling
i Sverige förutom inne-SM (som är
en s.k. Grade 3).
Väl mött i sommar, och VÅGA
STÄLLA UPP!
Vill/kan du hjälpa till, kontakta
Sophie eller P-A.

ÅTTONDE ÅRET I KARLSKRONA

Karlskrona International Senior
Trophy hålls den 19 – 25 augusti
I åtta år har KTK arrangerat en
av dessa tävlingar. Klubben fick
börja på Grade 5-nivå, men har
fr.o.m. 2019 avancerat till en s.k.
Grade 1, vilket vi är mycket stolta
över. Detta innebär att turneringen
förmodligen kommer att locka fler
och bättre spelare i år.
Högre rankingpoäng delas ut
tillsammans med våra fina hederspriser, bl.a. från vår samarbetspartner AB Karlskrona Lampfabrik,
samt möjlighet till prispengar/

TÄVLINGEN STARTADE FÖR ATT:

• Sporra KTK- och svenska tennisveteraner att tävla mer (matcher,
världsrankingpoäng m.m.).
• Öka gemenskapen för de veteraner som gillar att tävla på ITF Senior Touren.
• Öka tennisintresset och träningsmotivationen.
• Möjlighet för tävlings- och seriespelare att få tävla internationellt
"på hemmaplan".
• Öka beläggningen på Rosenholmsanläggningen.
• Öka omsättning i Karlskrona
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No Excuse Tennis Summit
– Hur blir Sverige åter
en toppnation i tennis?
Mellan den 26-29 juni
spelades en unik turnering i Tennis Sverige
– Svaneholm Open, en
del av Champions Tour
med "old boys" som Mats
Wilander, John McEnroe
och Mark Woodford i
startfältet. Tävlingen spelades på konstgräs intill
Svaneholms Slott utanför
Skurup.

I

samband med turneringens invigning anordnades en paneldebatt som kallades "No Excuse
Tennis Summit" där den stora frågan var "Hur får vi tillbaka Svensk
Tennis till världstoppen?" Sveriges
forna storstjärnor Mats Wilander
och Magnus ”Gusten” Gustafsson
inledde diskussionerna med varsitt anförande, varpå Christer Sjöö
(Generalsekreterare Svenska Tennisförbundet), Johan Thorselius (utbildningsansvarig SALK) och undertecknad var inbjudna att föra
diskussionerna vidare. Det var en
stor ära att få representera KTK i
detta sammanhang och jag skulle
vilja delge vad Mats och Gusten tog
upp under sina anföranden.
Gusten önskar att spelare och
ledare inom Svensk Tennis är
överens om en gemensam uppförandekod – där alla är medvetna om hur man bör uppträda
mot varandra och vad konsekvensen bli om man bryter mot koden. Han vill att vi svenskar ska ”ta
över” världen på rätt sätt – inte
genom att fuska, kasta rack, psyka
motståndare, vägra träna med
vissa klubbkompisar m.m.
Han tror att om vi kommer
samman som en grupp och respekterar varandra, både som medoch motspelare, så kan vi skapa
den trygghet och positiva gruppdynamik som han och övriga
svenska spelare hade stor nytta av
under sina storhetsår – då de reste
och tävlade tillsammans, hjälpte

Svaneholm Open, en del av Champions Tour spelades på konstgräs intill Svaneholms Slott utanför Skurup.

daren agerar på det slaget man slog
och stöttade varandra med tips,
och vad som kommer tillbaka. Det
råd och inspiration. Gusten nämnär taktik och strategi som är de stode också behovet av individuella
ra delarna i tennis.
utmaningar för barn samt vikten
Därför vill Mats att man så
av att träna mångsidigt i ung ålder.
fort man vet hur man slår in bolMats var inne på samma spår
len i banan
som Gusten
börjar spe– att det är
la med så
respekten
många olioch förståka spelare
elsen
för
som möjmänniskan
ligt – för
på andra siatt lära sig
dan nätet
poängspel
som måste
och lära sig
till, för att
hantera olibli en riktigt
ka spelstibra tennislar. Han ser
spelare. En
också faran
tennisspela- Gusten, Mats, Johan, Sophie och Christer.
i att alla stöps
res uppgift är
i samma form, bl.a. vad gäller tekatt lösa ett problem, själv och utan
nik, han säger att det snarare är
coachning, med de verktyg man
den individ som tekniskt sticker ut
har lärt sig.
som är svårast att slå. Han skojade
Mats hävdar att bollkorgar har
om att Edbergs forehand var svåbörjat döda tennisen – ”man lär
rare än hans backhand att hantera
sig ingenting av att slå ett slag som
då man aldrig visste vad som skulinte kommer tillbaka” säger han.
le komma tillbaka. Han tog också
Sporten ligger i att se hur motstån-
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Tomas Berdych som ett exempel
och sa att ”det finns 900 Berdych
på touren” – alla spelar likadant,
men det som gör bl.a. Federer så
svår att slå är för att han har så
många verktyg och därmed möjligheter – när du tror att du har listat ut hans spel och slag så ändrar
han det så att du får ett nytt problem att lösa.
Både Gusten och Mats betonade också vikten av att förstå att det
”Svenska Tennisundret” inte kommer att upprepa sig – tennisen som
sport under denna storhetstid var
lika ”liten” som ishockeyn är idag,
dvs. det var ett mindre antal länder
som producerade bra spelare.
Idag, å andra sidan, är tennisen
global och i stort sett alla länder
producerar tennisspelare, med undantag från Afrika (där Sydafrika
är ett undantag). Konkurrensen är
med andra ord riktigt, riktigt tuff
idag.
Jag hoppas att denna korta
sammanfattning på 1,5 timmars
diskussion kan ge lite inspiration.

Sophie Lindvall

FÖRDEL 2.2019

Mini Maxi Tour
P

å Mors dag i slutet av maj körde
Ungdomskommittén en favorit
i repris genom att köra terminens
sista Mini Maxi Tour.
Vädergudarna var inte riktigt
med oss men vi valde ändå att vara
ute på våra fina grusbanor.
Barnen spelade på som bara
den och föräldrarna hjälpte till på
ett föredömligt sätt att räkna poäng, heja på barnen och plocka
bollar.
Vi i UK har alltid som motto
att det ska vara en glädje och god
stämning samt att alla ska kunna
delta och den värdegrunden lever vi väl upp till vid våra arrangemang. Det går dessutom hand i
hand med den grundfilosofi som

Karlskrona Tennisklubb har.
Vi har under våren haft tre
Mini Maxi Tour och räknar med
att köra samma antal gånger i höst.
Håll utkik efter datum på hemsidan, Facebook samt aktivitetskalendern här i tidningen. Varmt
välkomna! Hoppas ni alla får en
härlig sommar med många bad
och skratt samt roligt tennisspel.
Till sist vill vi i Ungdomskommittén rikta ett stort tack till alla
tränarna, unga som “gamla”, som
på ett proffsigt och positivt sätt lär
de som går i Tennisskolan att utvecklas i sitt tennisspel.

Jennie Villnersson Månsson,
Erika Otero & Fredrik von
Essen

Under sommaren och semesterveckorna har vi vikarier i racketservice som
ser fram emot att hjälpa er medlemmar, sponsorer och gäster på bästa
sätt. Sommarens vikarier heter Vera Cado (bilden), Simon Birgerson, Fabian
Howding, Gustav Wogén och Elin Lindskog.
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Greetings from America

HEJ KÄRA KTK-ARE!

U

nder det senaste året har jag
varit på ett av mina största
äventyr; mitt första år på College
i USA. Det har varit fullt av glädje,
nya erfarenheter, och nya vänskaper -–både från USA och resten av
världen. Och såklart, mycket tennis!
För de som inte känner mig så
är jag en glad kille som ofta hänger på tennisklubben. Ni har kanske
sett mig tävla, som den lagom-satsande tävlingsspelare jag är, eller
har ni kanske sett mig jobba i receptionen på somrarna, eller som
tränare på tennisskolan?
I USA har jag pluggat Biologi/
Kemi på Averett University, som
ligger i Danville, södra Virginia,
nära gränsen till North Carolina.
För de som inte har så bra koll på

HEJ ALLA KÄRA KTK:ARE!

S

om vissa av er vet har jag sedan
september förra året pluggat i
USA på college. Nu är jag hemma
över sommaren och tänkte dela med
mig lite av mina upplevelser från
mitt första år som tennisspelande
student på andra sidan Atlanten.
Min skola heter Drexel University och ligger i Philadelphia.
För det ska bli lättare att förstå var
det ligger geografiskt, tänk New
York. Philadelphia ligger nämligen
knappt två timmar med bil från
New York i sydvästlig riktning. För
att vara ett amerikanskt universitet är Drexel en stor skola med totalt ca 24 000 studenter. Skolan ligger endast ett par kilometer från
centrum, så jag som har växt upp
på landet utanför Listerby hade lite
svårt i början att vänja mig vid att
se Philadelphias skyskrapor varje
dag. Jag bodde i en lägenhet i korridor med tre andra killar. Vi hade
två sovrum, ett badrum och ett litet vardagsrum. Det fanns ett kök i
korridoren som vi som bodde där
fick dela på också. Två av de kil-

geografin så ligger det ungefär fyra
timmar med bil söder om Washington D.C. På Averett fick jag bo
i korridor, på Campus, med en
rumskompis. Dessutom fick jag äta
i skolans matsal till både frukost,
lunch och middag. Till lunch och
middag fanns det alltid valmöjlighet till pizza, hamburgare, pommes frites, glass, och kakor. Som
tur väl var fanns det också “en dagens” som för det mesta var både
nyttig och god.
Som del utav skolans idrottslag“The Cougars”- så har jag varit en
utav tio tennisspelare i herrlaget.
Intressant nog så fanns ingen amerikan i laget. Istället var vi alla internationella studenter som tillsammans representerade åtta
länder. Bland annat Argentina,
Spanien och Australien.
larna jag bodde med var mina lagkamrater från tennislaget. De heter Juan och Djordje och kommer
från Colombia och Serbien. Den
tredje killen heter Jack och han
spelade lacrosse vilket var kul för
då fick man träffa många av hans
lagkamrater och lära känna dem.
Första veckorna var ganska
stressande, det ska jag inte sticka
under stolen med. Jag hade inte
riktigt landat i att jag bodde flera
hundra mil hemifrån, det kändes
fortfarande inte naturligt att prata engelska hela tiden och det var
svårt att få plugget, tennisen och
det sociala livet att gå ihop. När jag
väl hade fått i ordning på alla rutiner kunde jag äntligen slappna av
lite grann och då blev allt så mycket roligare!
Mina lagkamrater är fantastiska, vi är ett väldigt internationellt
gäng där vi alla kommer från olika länder. Under säsongen (som
varar från januari till april) spelar
vi matcher mot olika skolor varje
vecka. Under hösten kan det bli lite
långtråkigt eftersom det mestadels
är träning som gäller men när man

Vi tränade tillsammans under
större delen av året och hade vår
säsong i mars och april – det vill
säga, vi tävlade mot andra skolor
under de månaderna. Matcherna
gick till på det sättet att man började med att spela tre dubblar, och
därefter sex singlar. Vår säsong
gick väldigt bra där vi till slut hamnade på en tredjeplats i vår “Conference”.
På det stora hela så har mitt
år på College varit mycket lärorikt och väldigt roligt. Är ni nyfikna på mer om mitt äventyr i
USA, och kanske också funderar
på att plugga där, eller helt enkelt
bara vill prata tennis så är det bara
att höra av er närhelst jag är på
tennisklubben.
Allt gott! Vi ses på banan!

Fabian Howding

PÅ VÄG

Jag ska bo i Kansas City, som
ligger mitt i landet med ca 2,5 milj
invånare. Jag kommer att plugga
business och spela collegetennis
på Rockhurst University i förhoppningsvis fyra år framöver. Förväntningar? Jag tror att det kommer
bli en stor omställning från vad
man är van vid – både sett till utbildning, i och med att det nu
är högskola, men också tennismässigt. Jag är van vid att exempelvis nästan alltid vara själv på tävlingar, men nu kommer jag alltid
ha ett lag runt mig så det blir spännande, något jag ser fram emot.

Simon Birgersson

Lagbild från när vi mötte Hofstra borta och mina föräldrar hälsade på!

kommer tillbaka från jullovet är
det fullt ös som gäller, då förstår
man varför man tränade så hårt
under hösten! Om det är en sak jag
ska ta med mig från hösten tennismässigt är det all volleyträning vi
gjorde. Min tränare var inte riktigt
nöjd med min volley (inte jag heller) och eftersom dubbelmatcherna är ett väldigt viktigt moment
blev det extremt mycket volleyträning under hösten. Förhoppningsvis har de blivit något bättre! Om
det är något jag ska ta med mig
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från säsongen är det alla hemmamatcher. När ens vänner kommer
för att stötta en får man så otroligt
mycket energi, det hjälper en verkligen!
Efter ett långt men väldigt händelserikt år är det väldigt kul att
vara hemma. Även om jag trivdes
jättebra måste jag erkänna att jag
hade en del hemlängtan sista månaden. Nu ska det bli skönt att njuta av sol, bad och grustennis hela
sommaren. Vi ses vid utebanorna!

Gustav Wogén

FÖRDEL 2.2019
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NOTERAT

AKTIVITETSKALENDER SOMMAR/HÖST 2019
DATUM

ARRANGEMANG

FÖR VEM?

20–26 juli

SEB Karlskrona Open – JSM Race

Klubbens stora sommartävling med tre tävlingar i en – Sommartour på grus för damer
och herrar, Sommartour på gräs för herrar, samt nationell tävling på grus för juniorer och
seniorer – varav 14- och 16-års klasser ingår i JSM Race.

		

29 juli–2 aug

Sommarkurs 2

För alla som är sugna på 2 timmars rolig tennisträning per dag, vuxna och juniorer,
rutinerade som nybörjare.

v. 31

Karlskrona Padel Tour – serie 3 startar

KPT är öppen för alla spelare, varje serie spelas i sex spelomgångar.

		

19-25 augusti

Karlskrona International Senior Trophy

Internationell veterantävling, Sveriges första grade 1 turnering som lockar spelare
från hela världen. Från 35 år och äldre.

1 september

Inomhussäsongen börjar

Vi flyttar in verksamheten och Tennisskolan samt kontraktstider drar igång.

2 september

Tennisskolan börjar

Första dagen för höstens Tennisskola

22 september

Mini Maxi Tour

För alla deltagare i Tennisskolans mini eller maxigrupper.

28 september

		
		

Idrottens Dag – Night Event

En stor event dag i samarbete med SISU – prova på aktiviteter för alla från kl 16,
därefter blir det glowsticks och neonljus i samband med att mörkret faller.
Kvällens avslutas med discotennis för de äldre ungdomarna.

11 oktober

Näringslivsmässan

Hallen stängd 8-11 oktober.

20 oktober

Mini Maxi Tour

För alla deltagare i Tennisskolans mini eller maxigrupper.

17 november

Mini Maxi Tour

För alla deltagare i Tennisskolans mini eller maxigrupper.

22-24 november

HEAD Cup

Nationell juniortävling.

		
		

* Med reservation för eventuella datumändringar på klubbarrangemang. Håll utkik för mer information om knatteserier, lördagsextaser, motionsdubblar, cardioträning
och ovanstående arrangemang på www.karlskronatk.com.

NEXT GENERATION DUBBEL

IDROTTENS DAG – NIGHT EVENT BY SISU

Under kvällen den 28 september arrangeras evenemang med fokus på rörelseglädje runt om i Europa inom ramen för ”European Week of Sport”. I Sverige
arrangeras denna kväll Idrottens dag på fyra platser – där Karlskrona är en!
I tennis- och badmintonhallen kommer det att bli provapå-aktiviteter i olika
idrotter från kl 16, senare under kvällen blir det mörkläggning, glowsticks,
neonlampor och discosport för äldre ungdomar.
Mer information kommer – save the date!

Lördagen den 8 juni spelades Next Generation Dubbel på vår tennisanläggning i Karlskrona.
Tävlingen var riktad till Tennisskolans juniorer som tränar (eller är på väg att
börja träna) med vanlig boll och som inte tillhör våra tävlingsgrupper. Det blev
dubbelmatcher i kortare format där man fick spela med en ny medspelare i
varje match.
Det blev en väldigt lyckad tävling med positiva deltagare som verkligen fick
lära sig spela dubbel och samtliga utvecklade sitt tennisspel jättemycket!
Stort tack till alla deltagare!

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

FÖRDEL 2.2019

CHEFSTRÄNAREN INFORMERAR

Ytterligare ett lyckat tennisläger
Vi har precis avverkat
Rosenholmslägret. Det
blev åter ett lyckat läger,
med nöjda och glada deltagare och tränare.

L

ägret innehöll mycket tennis,
padel, fys, bad och andra kringaktiviteter.
Närmare 60 deltagare plus ca 15
tränare deltog.
Härligt att idéella krafter som
Kjell, Gert, Karin och Annika ställde upp och hjälpte till med maten,
som var mycket uppskattad i år.
SOMMARKURSER

Sommarkurs 1 pågår för fullt, men
det finns fortfarande möjlighet
att anmäla sig till Sommarkurs 2
som går av stapeln måndag – fredag vecka 31. Två timmars träning dagtid för barn och 1,5 timmars träning för vuxna. Denna
kurs rekommenderas verkligen
och ni finner mer information på
vår hemsida. Anmälan sker helst
via MATCHi. Gå in på hemsidan
www.karlskronatk.com och scrolla ner. Där hittar ni länk till information och länk till MATCHi. När
ni kommit in på MATCHi, scrolla
ner tills ni kommer till Sommarkurs 2. Där klickar ni på ansök och
då kommer ni till ett formulär som
ni fyller i och skickar in digitalt.
Lyckas ni inte med det, så kan
ni alltid maila anmälan till oss på
tennisskolan@karlskronatk.com

INFORMATION ELLER FRÅGOR,
KONTAKTA TRÄNARNA:
Daniel Brodén chefstränare Karlskrona Tennisklubb.

TENNISSKOLAN I HÖST

Höstterminen i ordinarie Tennisskolan startar från och med måndag 2 september.
Träningstider mailas ut så fort
som möjligt i slutet av augusti. Tidigare deltagare behöver nyanmäla
sig. Har någon missat detta, mailar
ni en anmälan till tennisskolan@
karlskronatk.com.
Nya deltagare är välkomna att
anmäla sig via MATCHi.

GÖR SÅHÄR:

1. Gå in på www.karlskronatk.com
2. Klicka på Tennisskolan – Om
Tennisskolan
3. Klcka på Anmälan till Tennisskolan
4. Klicka på MATCHi
5. Scrolla ner till Kurser – Tennisskolan
6. Klicka på Ansök
7. Fyll i formuläret
8. Klicka på Skicka in

Daniel Brodén,
daniel@karlskronatk.com,
0768-86 71 04
Johan “Wille” Wilhelmsson,
wille@karlskronatk.com,
0768-86 71 05

Lyckas ni inte med det så maila
anmälan till oss på tennisskolan@
karlskronatk.com så hjälper vi er.
Trevlig fortsättning på sommaren.

Daniel Brodén

e/karlskrona

