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Ordförande sammanfattar tennisåret 2018, klubbens 95:e år 

 

Styrelsen har under året sammanträtt tolv gånger.  

Under året har föreningens ekonomi återställts från fjolårets negativa resultat och 2018 års 

resultat visar på 442 670 kronor.  

 

Under ledning av Guillermo Otero och Johan Säfström har ett nytt affärs- och bokningssystem 

implementerats. Dessa system har effektiviserat administration och kommunikation samt 

säkerställer ordning och reda på allt från transaktioner till medlemsregister.  

 

Under ledning av Jenni Aronsson har klubben nu fått en personalhandbok på plats som tydligt 

beskriver hur det är att vara anställd samt vad som förväntas av de anställda på Karlskrona 

Tennisklubb.  

 

För att säkerställa Karlskrona Tennisklubbs fortsatta utveckling har ett strategidokument för 

tillväxt arbetats fram. Samtlig personal har varit delaktig i arbetet. Dokumentet omfattar åtta 

huvudområden samt de aktiviteter som det fortsatta arbetet ska fokusera kring. Detta arbete har 

lagt en bra grund för verksamhetsplanen 2019. 

 



 
 
För att skapa ytterligare tydlighet har styrelsen tillsammans med Klubbchef och Chefstränare 

arbetat fram ett dokument som beskriver vad och hur styrelsen ska arbeta samt ett dokument 

som är en ny arbetsinstruktion till Klubbchefen. 

 

Vår satsning på Padel har under året börjat bära frukt. Vi har en bra beläggning på banorna och 

ser tydligt att vi har nått nya människor genom detta erbjudande. Även hardcourt banorna har 

hög beläggning och vår Open Court bana är flitigt besökt. 

 

Det är mycket glädjande att konstatera att vi ökar i medlemsantal samt håller ett stabilt antal 

deltagare i Tennisskolan. För närvarande är vi 871 medlemmar och 390 deltagare i tennisskolan. 

 

Vår tävlingsverksamhet är en viktig del i Karlskrona Tennisklubb. För det första ger den 

möjlighet till de som vill tävla att göra just det på hemmaplan. Dessutom är det en viktig 

inkomstkälla för föreningen. 

 

2018 har varit året där mycket har kommit på plats i verksamheten. Jag vågar påstå att klubben 

aldrig har stått sig bättre rustad för framtiden. Vi har ordning och reda, systemstöd som är 

robusta och en fantastisk tennisverksamhet! 

Slutligen vill jag tacka styrelsen, all personal och alla ideella som bidragit till ännu ett 

framgångsrikt och lyckat år för Karlskrona Tennisklubb. 
 

Henrik Johnsson 

Ordförande 

 

 

  



 
 
Ekonomi 

 

Med hjälp av medarbetare, anställda och medlemmar som på olika sätt hjälper till vid tävlingar, 

läger m.m. har vi i år haft ett mycket bra resultat. 

Det ekonomiska resultatet för 2018 blev ett plus på ca 442 kkr mot budgeterat 40 kkr. Våra 

tävlingar gav mer vinst, vi sålde betydligt fler säsongskort, fler spelavgifter och vi har även 

lyckats få ner ett antal kostnader.  

Tack vare våra nya affärssystem, har vi nu bättre kontroll på vår ekonomi. Marlene som är vår 

expert på MATCHi har tagit väl hand om medlemshantering och fakturering och Veronica har 

med stort engagemang skött bokföringen efter att vi inte längre använder oss av KPMG:s 

tjänster.  

Marknadskommittén med P-A Lindeborg i spetsen har gjort ett mycket bra jobb med våra 

sponsorer. Sponsorintäkterna bidrar till en del av våra intäkter. 

Våra tränare, med Daniel Brodén och Johan Wilhelmsson i spetsen som driver Tennisskolan, 

håller läger och tävlingar för våra ungdomar och vuxna vilket också bidrar till klubbens goda 

ekonomi. 

Avslutningsvis vill jag tacka styrelsen och all personal som bidragit till det goda ekonomiska 

resultatet för 2018. Så hoppas jag att vi även 2019 ska fortsätta uppvisa en positiv anda och bra 

resultat.  
 

Guillermo Otero 

Kassör  

 

Ny hemsida 

 

Den 1a september lanserades en modern standardiserad plattform för klubbens hemsida. Vi har 

valt att införa en etablerad plattform som heter WordPress. Idag drivs nästan var tredje 

webbplats på internet av WordPress. Detta betyder att vi står väl rustade inför framtiden. Det 

finns många färdiga lösningar att bygga ut med vid behov och där med korta ledtider.  

 

Karlskrona TKs hemsida anpassas numera efter vilken enhet som surfar in, dvs. den är lika 

lättläst på en mobiltelefon, surfplatta eller dator, något som länge efterfrågats. Informationen på 

hemsidan har genomgått en ordentlig uppresning. Flera i personalen (Daniel, Wille, Marlene och 

Swante) har genomgått en utbildning i hanteringen av klubbens hemsida.  
 

Johan Säfström 

Vice Ordförande 

 

 

 



 
 

Nytt Affärs- och Bokningssystem 

 

Vi har under 2018 haft ett omfattande arbete med att byta till nya affärssystem. Det var ett 

projekt som krävde att alla anställda var engagerade, och det visade sig att alla hade ett stort 

intresse av att snabbt lära sig att arbeta med de nya systemen.  

Vi startade planeringen i oktober 2017 och den 18 december var det premiär för de tre nya 

molnbaserade och integrerade affärssystemen, MATCHi-Boxnet-Fortnox 

 

 

 

 

 

MATCHi är marknadsledande internetbaserat racketsportsystem för online bokningar, 

administrering av abonnemang, medlemshantering, träningsplanering, kurshantering, 

fakturering, statistik, mm.  

Fakturaunderlag och medlemsdata skickas automatisk till Fortnox och bokningar som skall 

betalas i kassan skickas till Boxnet. Boxnet är ett internetbaserat butiksdatasystem för 

kassahantering med integrerad betalkortsterminal, inläsning med streckkoder, lagerhantering, 

inventering mm. Boxnet läser in alla bokningar från MATCHi som skall betalas i kassan och 

laddar upp dessa i Boxnets kassafönster automatiskt. När sedan betalningen är genomförd 

skickas information tillbaka till Matchi där bokningen markeras som betald. Du kan hela tiden se 

status för betalningen i MATCHi. Kassarapporter och bokföring skickas automatisk till Fortnox. 

Fortnox är ett internetbaserad svenskt affärssystem för bokföring, fakturering, lönehantering, 

kund och leverantörs reskontra och helt automatisk överföring av betalningar till bank.   
 

Guillermo Otero 
Kassör 



 
 

Styrelsearbete och Klubbchefens instruktion  

 

Under året har styrelsen arbetat fram tydliga dokument som beskriver styrelsens arbetsgång 

och ansvar samt Klubbchefens ansvar.  

Arbetsuppgifterna som förekommer i styrelsen kan indelas i fyra huvudområden: 

• Styrelsens strategiskt styrande roll 
   

• Styrelsens kontrollfunktion 
   

• Styrelsens informationsuppgift 
   

• Styrelsens arbetsgivaransvar 

Styrelsen koncentrerar sitt arbete på långsiktighet och med frågor av mer övergripande 
karaktär. Naturligtvis känns det många gånger frestande att diskutera frågor som är operativa, 
men det är viktigt att arbetet styrs bort från detta och att det operativa arbetet istället lämnas i 
Klubbchefens händer. 

För att en styrelse ska kunna fungera bra och utföra det arbete som den är tillsatt för, krävs att 
ledamöterna lägger ned en hel del tid på att läsa rapporter, handlingar och annat material som 
berör föreningen. Normalt träffas KTKs styrelse ca 10 gånger per år, men det kan variera, bl.a. 
beroende på kontrollfunktionen. 

Styrelsens strategiskt styrande roll 
 
Till grund ligger medlemmarnas och övriga intressenters (kommun, Blekinge Idrottsförbund 
etc.) intresse i föreningen. Vad deras syfte är med att driva föreningen. Vilka förväntningar och 
önskningar som finns. Föreningens syfte ger en beskrivning över vilka som ska vara föreningens 
kunder, hur dessa ”kunders” behov ska tillgodoses med föreningens produkter och/eller tjänster 
samt på vilket sätt föreningen kan göra detta på ett bättre sätt än konkurrenterna. 

Utifrån detta prioriterar och arbetar styrelsen. Man sätter upp mål som ska nås. Målen visar hur 
styrelsen vill styra föreningen och ger Klubbchefen tydliga och realistiska krav på vad som ska 
uppnås. Genom att ställa upp konkreta mål blir det även lättare att följa verksamheten och se 
hur den utvecklas över tiden. 

Styrelsen formulerar strategin utifrån syftet och hur målen ska nås. Det är styrelsen som fattar 
beslut om vilka vägval föreningen ska göra, vad som ska prioriteras, för att resultatet ska bli 
bästa möjliga enligt affärsidén/syfte och medlemmarnas och övriga intressenters intresse. 

Styrelsens kontrollfunktion 
 
Genom att begära in rapporter från föreningens Klubbchef och ledning kan styrelsen följa och 
utvärdera den löpande verksamheten. Förutom att se på vilket sätt föreningen presterar på väg 
mot de mål som satts upp, kontrolleras och övervakas föreningens finansiella ställning, hur 
redovisning och finansförvaltning fungerar och om föreningens riskexponering förändras. 



 
 

Det är inte bara styrelsen som har en kontrollfunktion utan även revisorerna. Genom att 
samarbeta får man kontroller som kompletterar varandra. 

En förening påverkas mycket av olika händelser. Därför finns det många gånger anledning till att 
kontrollbehovet ökar inom vissa områden. Särskilt allvarligt är det då föreningen börjar få 
ekonomiska problem. Exempel på andra tillfällen då kontrollbehovet kan vara stort: 

• Då föreningen går in i projekt med stora finansiella risker. 
• Uppföljning av större investeringar. 
• Olika typer av marknadsrisker, t.ex. ny stor konkurrent på marknaden - vilka blir följderna. 
• Starkt nedåtgående (ekonomisk) trend inom olika områden i föreningen. 
• Ökad sjukfrånvaro. 
• Nyckelpersoner slutar eller blir långvarigt sjuka. 

Styrelsens informationsuppgift 
 
Det är styrelsens uppgift att kalla till Årsmöte, enligt de regler som är satta i föreningens stadgar. 
Det är också styrelsen som har ansvar att planera och samordna Årsmötet. 

En viktig uppgift för styrelsen är att se till att information och rapporter från föreningen är 
korrekta, ex beslutsdokument och årsmöteshandlingar. Det är inte bara medlemmarna som vill 
ha en fullständig, korrekt och rättvisande bild över föreningens finansiella ställning, utveckling 
mm, utan även övriga intressenter såsom kommun, Blekinge Idrottsförbund etc., de anställda 
och deras organisationer med flera. 

Styrelsen har ansvar att föra protokoll över tagna beslut, justera dessa samt arkivera 
protokollen och göra de tillgängliga för medlemmar inom rimlig tid efter mötena. Styrelsens 
beslut informeras till verksamheten via Klubbchefen. 

Styrelsens arbetsgivaransvar 
 
Om föreningen har en eller flera anställda innebär detta ett kollektivt arbetsgivaransvar för 
styrelsen. Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön, vilket innebär att den 
anställde inte ska utsättas för risk för fysisk eller psykisk skada. Styrelsen ska verka för att bidra 
till en positiv arbetsmiljö för alla anställda.  
Det är styrelsens uppgift att tillsätta föreningens Klubbchef. Styrelsen ansvarar för 
medarbetarsamtal och lönesamtal med Klubbchefen en gång per år. Det är också på styrelsens 
ansvar att entlediga Klubbchefen om denne brister i det avtal som ligger partnerna emellan.  

Det är styrelsen och Klubbchefen som tillsammans leder föreningen. För att gränsdragningen 
ska bli korrekt mellan parternas arbetsuppgifter utfärdar styrelsen en Klubbchefsinstruktion. 
Instruktionen ska vara skriftlig och klart tydliggöra Klubbchefens ansvarsområden och 
befogenheter. 

 

 

 

 



 
 

Klubbchefens instruktion  

1. Klubbchefens ansvar för föreningens verksamhet enligt lagar och förordningar, begränsas ej 
genom denna instruktion.  
 
2. Klubbchefen handhar föreningens löpande förvaltning. Denna omfattar: 

a. att leda föreningens verksamhet  
b. att verkställa styrelsens beslut  
c. att ingå för den löpande driften erforderliga avtal där föreningens åtaganden ej 

överstiger 10 000 kr eller i övrigt är av större betydelse  
d. att besluta om löpande personalärenden  
e. att fullgöra arbetsgivarens förhandlings- och informationsskyldighet enligt  

medbestämmandelagen, MBL  
f. att fullgöra arbetsgivarens förpliktelser avseende arbetsmiljöansvar  
g. att då så är påkallat avskriva fordringsbelopp ej överstigande 3 000 kr  
h. att beslut om rättsliga åtgärder i händelse av tvist vari föreningen utgör part  

 
3. Klubbchefen skall fatta beslut i förvaltningsfråga som annars ankommer på styrelsen om 
styrelsens beslut ej kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för föreningen. Om det är möjligt skall 
beslutet föregås av samråd med styrelsens ordförande. Styrelsen skall så snart som möjligt 
underrättas om åtgärden.  
 
4. Klubbchefen skall sörja för att föreningens bokföring fullgörs i överenskommelse med lag och 
att medelförvaltningen sköts på betryggande sätt.  
 
5. Klubbchefen skall omedelbart underrätta styrelsens ordförande när anledning förekommer 
att styrelsen tar ställning till viss uppkommen fråga.  
 
6. Klubbchefen skall fortlöpande informera styrelsen om för föreningen viktiga förhållanden, 
inklusive mål-, verksamhet- och projekt-uppföljning. 
 
7. Klubbchefen skall i samråd med styrelsens ordförande eller av styrelsen utsedd ledamot 
bereda styrelseärenden och föredra dessa vid styrelsens sammanträden.  
 
8. Klubbchefen skall i god tid före början av varje nytt räkenskapsår och senast under november 
månad upprätta och underställa styrelsen förslag till årsbudget.  
 
9. Klubbchefen äger rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan 
tjänsteman inom föreningen samt att utfärda fullmakt. Klubbchefen skall utöva erforderlig 
kontroll över hur sådana befogenheter utnyttjas fullmakt. För beslut som fattas med stöd av 
delegation ansvarar Klubbchefen.  
 
10. Klubbchefen får ej handlägga frågor rörande avtal mellan honom/henne och föreningen. 
Detsamma gäller ifråga om avtal och tredje man om Klubbchefen i frågan har väsentligt intresse 
som kan vara stridande mot föreningen. 
 
11. Klubbchefen har alltid upplysningsskyldighet mot styrelsen avseende sidouppdrag och kan 
ej acceptera sådana utan acceptans från styrelsen. 
Henrik Johnsson  
Ordförande 



 
 

Personalhandbok 
 
Vi (Sophie och Jenni) har tillsammans skrivit en personalhandbok. Syftet är att beskriva de 
rättigheter och skyldigheter som klubben och medarbetaren har gentemot varandra. 
Personalhandboken utgör ett regelverk för hur rutiner fungerar inom klubben. Dessutom ingår 
riktlinjer för den anställdes vardag som medarbetare i Karlskrona Tennisklubb. Klubbchefen är 
huvudansvarig för dokumentet och ska se till att den uppdateras kontinuerligt. Det är alla 
medarbetares skyldighet att känna till vilken information som finns i personalhandboken och ta 
del av ändringarna. 
 
Jenni Aronsson 
Ledamot 

 
 
Ungdomskommittén 
 
Ungdomskommittén har under 2018 bestått av: 

• Jennie Villnersson Månsson, ordförande 
• Erika Otero  
• Fredrik von Essen (från hösten)       

Aktiviteter under 2018 har varit: 

• MiniMaxi Tour 

MiniMaxi Tour har under året arrangerats sju gånger. Fyra gånger under vårterminen och tre 
gånger under höstterminen. Deltagarantalet har varit mycket bra och många av Tennisskolans 
yngre spelare har varit med. Föräldrarna har fått en fin inblick i hur tennisreglerna ser ut och 
har varit väldigt aktiva. Stämningen har varit god och lekfull, precis som det ska vara. Jag vill 
rikta ett stort tack till alla föräldrar som verkligen följer RF:s (Riksidrottsförbundet) ledord med 
att vi hejar på alla barn och att vårt fokus är att barnidrott ska bygga på lek och glädje. 
 
Jennie Vilnersson Månsson 
Ledamot 

 

Tennisskolan  

 

Tennisskolan har under året haft totalt ca 500 deltagare, där strax under 400 deltagit 

kontinuerligt. 250 av dessa har varit juniorer och 150 vuxna. 

Vi har haft flera prova på-tillfällen och ett stort antal skolbesök, där vi fått värdefull ekonomisk 

stöttning av Karlskrona Kommun, samt hjälp med organiserandet av koordinator Niklas 

Månsson. Under sommaren har vi haft vårt populära Rosenholmsläger samt ytterligare två 

veckors intensivkurser. Vi har drivit Tennisgymnasiet NIU tillsammans med Karlskrona 

Kommunala Gymnasieskolor, samt Idrottsprofiler med Galären, Rosenholmskolan och Aspero. 

Med NIU har vi haft fyra tennistimmar i veckan, samt genomfört JSM i Falun och Sommartouren i 

Åhus som gemensamma tävlingar. Med Idrottsprofilerna har vi genomfört två tennistimmar i 

veckan.  



 
 
I övrigt har vi avverkat ett stort antal aktiviteter för våra deltagare, bland annat: 

Tennisskoleavslutningar, klubbtävlingar, trivselkvällar, klubbutbyten med Jönköpings och 

Tabergsdalens tennisklubbar, samt gemensamma tävlingar till Växjö, SM inne och SM ute. 

Dessutom har vi haft matchbevakning med individuella samtal under våra fyra nationella 

hemmatävlingar. 

 

Vidare har ungdomskommittén med Jennie Månsson och Erika Otero i spetsen anordnat 

MiniMaxi Tour-tävlingar för de yngre spelarna i klubben. 

 

Tennisskolans personal har under året varit Daniel Brodén, Johan Wilhelmsson, Veronica 

Vidarsson, Fredrik Swahn (from aug) och Göran Herrlin (tom juli). Därutöver har ett stort antal 

timtränare varit behjälpliga, där Alexander Forsberg varit den som haft mest träning. 

 

Ett stort tack till alla deltagare och engagerade tränare som bidragit till ett lyckat tennisår. 

 

Daniel Brodén 
Chefstränare 

 

Seriespel 

Klubben har under året deltagit med följande lag i Svenska Tennisserien: 

 

Herrlaget vann division 3 inomhus efter att ha gått obesegrade genom serien. 

Enda oavgjorda matchen var den sista, då seriesegern ändå säkrades genom att spela 2-2 mot 

Växjö TS borta. I laget har ingått Simon Birgerson, Anton Andersson, Albin Ekenros, Din 

Radetinac, Viktor Andersson och Emil Quist. 

 

Damlaget hade tuffa motståndare i division 2, men lyckades ändå vinna flera individuella 

matcher. Efter wo i sista matchen säkrades ändå en plats i samma serie till nästa år. 

I laget har ingått Tilda Loudd, Elise Brodén, Sophie Lindvall, Åsa Brodén, Erdita Paloja och Vanja 

Cado. 

 

Herrar 65: 

Herrar 65 spelar numera i div. 2, dit det nästan varje år kommer nya, ”unga” lag som lägger 

beslag på seriesegern, medan Karlskrona har svårt med förnyelsen. I inneserien kom Karlskrona 

tvåa med Christer Andersson, Bertil Johansson, Daniel Jonasson, Göran Håkansson, Mats Thorell 

och Börje Ulwebäck i laget. 

Uteserien vanns av Ystad, Karlskrona kom fyra, efter några oväntade förluster. Spelare: Bertil 

Johansson, Göran Håkansson, nytillskottet (!) Sture Lindbom, Mats Thorell och Börje Ulwebäck. 

 

 



 
 
Herrar 70: 

Herrar 70 kom i inneserien trea efter Helsingborg och Kristianstad (som vi slog hemma och 

förlorade ytterst knappt mot borta). Spelare: Tommy Carlsson, Daniel Jonasson, Mats Thorell 

och Börje Ulwebäck. 

Uteserien gick ovanligt trögt, KTK förlorade i jämna matcher mot båda Båstadlagen och kom 

trea. Spelare: Tommy Carlsson, Daniel Jonasson, Mats Thorell och Börje Ulwebäck. 

I Tennissyds serier har klubben haft: 
 
Damer 40+ 
Laget kom på andra plats i inomhusserien. I laget spelade Monika Alriksson, Grazyna Skladzien 
Gustafsson, Åsa Brodén, Anne Berglund, Jessica Loudd, Eva Strömblad, Ingela Nilsson och Lisa 
Palme. 
 
Pojkar 14 
Laget kom på fjärde plats utomhus och bestod av Birk Arwedahl och Maximilian Carlbäck. 
 
Daniel Brodén 
Chefstränare 

 

Tävlingsverksamhet 

 

Klubbmästerskap 2018  

KM spelades under vecka 2, 2019 och följande spelare kan titulera sig klubbmästare 2018:  

Dam: Tilda Loudd 

Herr: Din Radetinac 

Junior A: Birk Arwedahl 

Junior C: Gustav Otero 

 

DD: Vanja Cado/Ingela Nilsson 

HD: Din Radetinac/Jonas Thulin 

JD: Valeria Marinova/Erdita Paloja 

GD: Mattias Lundgren/Tilda Loudd 

 

Internationella tävlingar 2018 

Winter Cups by HEAD – februari 

För sjunde året stod KTK som arrangör av ett Junior EM-kval, i år för pojkar 14 år och yngre. 

Åtta länder kom till Karlskrona för att göra upp om två platser i slutspelet. Det blev Polen som 

vann en seedad plats i slutspelet och Kroatien kom tvåa och gick därmed också vidare. Sverige 

hamnade på en fjärde plats efter att ha slagit Norge och sen förlorat mot Kroatien och Ryssland. 



 
 
P-A Lindeborg var tävlingsledare och såg till att allt flöt på utanför banorna och Bernd Priemer 

var Referee och ansvarig för vad som hände på banorna. Spelarna bodde på Scandic och 

transporterades mellan centrala Karlskrona och Arenan. Samtliga deltagare var mycket nöjda 

med turneringen och vistelsen i Karlskrona. 

Karlskrona Future, Men and Women– maj 

Detta var sjunde året i rad som KTK arrangerade Karlskrona Futures för herrar, men första året 

som herrarna fick sällskap av damer. Båda tävlingarna hade vardera en prissumma på $15 000. 

Segrande ur den veckolånga tävlingen gjorde Alexander Ritshard (USA) i herrsingeln, Markus 

Eriksson/Fred Simonsson (SWE) i herrdubbel, Irina Ramialison (FRA) i damsingeln och Cristina 

Adamescu/Andreea Ghitescu (ROU) i damdubbel.  

Tävlingen flöt på mycket bra under veckan under tävlingsledare P-A Lindeborgs vakande öga. 

Racketservice personal fick jobba hårt med strängning och matservering samt banskötsel. 

Klubben fick mycket fin feedback efter turneringen, dock med en synpunkt på klubbstugans 

serveringsmöjligheter.  

Karlskrona International Senior Trophy Grade 2 – augusti 

Det var femte året i rad som klubben stod som arrangör av denna internationella veterantävling 

för spelare 35 år och äldre. P-A Lindeborg agerade återigen tävlingsledare och Bernd Priemer 

agerade Referee, duon sydde ihop en väldigt lyckad turnering. Spelarna bjöds på kräftskiva och 

fint väder (så när som på ett kort regnavbrott). Hemmaspelaren Georg Karavidas segrade i 

herrar 35 och P-A, i par med Anders Sirkia, tog hem HD50. Sophie Lindvall tog hem DD35 i par 

med Kim Andersson och MD35 i par med hemmaspelaren Fredrik Persson.  Återigen fick 

klubben många lovord för arrangemanget, med enda synpunkt på klubbstugans bristande 

serveringsmöjligheter.  

Nationella Tävlingar 

Vi har under året anordnat fyra nationella tävlingar. Jag tycker att vi anordnat dessa på ett bra 

sätt och att arrangemangen tillhör de bättre i landet. En förutsättning för att vi lyckas med detta 

är att både personal och ideella hjälps åt och jag vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt till. 

Nedan kort summering av varje tävling, samt klassegrare. 

 

Karlskronavakan Wilson Cup 

I år var det rekorddeltagare med hela 224 spelare som inom loppet av två dygn spelade 312 

matcher. Med hjälp av Ronneby TK där vi fick spela flera matcher, samt BKC som ställde sin hall 

till förfogande för övernattning, kunde vi genomföra tävlingen. 

Segrare från KTK blev: 

HS: Viktor Andersson 

DS: Vanja Cado 

HD: Anton Andersson (med Tommy Andersson) 

DD: Tilda Loudd och Aina Sundås 

FS 16: Matilda Perslöf 



 
 
Intersport Cup 

69 spelare deltog, vilket var en minskning jämfört med förra året. Detta gjorde att vi kunde spela 

poolspel i alla juniorklasser. 

KTK-vinster för: 

      FS 16: Elise Brodén 

  FS 11: Erdita Paloja 

  FD 16: Elise Brodén och Hanna Eriksson 

  PD 14: Maximilian Carlbäck och Birk Arwedahl 

  FS 13A: Eliza Cela 

 

SEB Karlskrona Open 

Elitklasserna herrsingel och damsingel ingår i Svenska Sommartouren på grus, liksom herrsingel 

på gräs, som är Sveriges enda elittävling på detta underlag. 

Totalt deltog 241 spelare och 342 matcher genomfördes. 

 

Elitklasserna vanns av: 

  HS gräs: Lucas Renard, SALK 

  HS grus: Jonas Eriksson Zievertz, SALK 

  DS grus: Molly Helgesson, SALK 

 

KTK-vinster i tävlingen: 

  HD: Albin Ekenros (med Emil Westling) 

  FD 14: Elise Brodén (med Ella Strahl) 

  FS 13A: Vanja Cado 

  PS 13C: Elliot Silander 

  HS 45: Jonas Thulin 

  HS 55: Per-Anders Lindeborg 

  DS motion: Ingela Nilsson 

  HD motion: Paul Birgerson och Andreas Carlberg 

  DD motion: Monika Alriksson och Ingela Nilsson 

 

Head Cup 

I år deltog 88 spelare och vi hade poolspel i alla klasser. 

KTK-vinster: 

  FS 11: Erdita Paloja 

  FS 14: Vanja Cado 

 

Utöver detta har flera klubbtävlingar anordnas, såsom Fredagsdubblar, damdubblar, 

herrdubblar, Juldubbel, tennisskoletävlingar, MiniMaxi Tour mm. 

 

 



 
 

Externa tävlingar och mästerskap 
Flera spelare har varit under året varit ute och tävlat flitigt. Det har blivit många 

utvecklande matcher, turneringssegrar och andra framstående placeringar. 

Nedan anges de som kommit på medaljplats (semifinal eller bättre) i 

mästerskapstävlingar. 

 

Nordiska Mästerskapen Lag F 13 

  1. Sverige med Vanja Cado i laget 

Junior-SM inne  

  FD 14 

  3. Vanja Cado (med Emma Lindh) 

Veteran-SM inne 

  HD 50 

  1. Per-Anders Lindeborg 

  DS 35 

  3. Sophie Lindvall 

  DD 35 

  3. Sophie Lindvall (med Kim Andersson) 

Regionsmästerskapet Wilson Tour  

  2. Elise Brodén 

Landskapsmästerskapet inne 

  FS 14 

  1. Vanja Cado. 2. Elise Brodén 

  FD 14 

  2. Elise Brodén (med Ella Strahl) 

  PS 12B 

  3. Martin Lindström 

Landskapsmästerskapet ute 

  FS 14 

  2. Vanja Cado 

  FD 14 

  1. Vanja Cado (med Tilda Hallberg) 

  2. Elise Brodén (med Ella Strahl) 

 
Sophie Lindvall Klubbchef 

Daniel Brodén Chefstränare 

 

Verksamhetsberättelsen upprättad 2019-01-25 

Catharina Ericsson 

Sekreterare KTK 


