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Vikten av engagerade tränare
Hur stor påverkan kan en tränare ha i ett barns 

liv? Alla som håller på med idrott har sä-
kerligen en eller ett par tränare som har betytt 
oerhört mycket för deras utveckling – både på 
och utanför planen. Det här är min historia om 
den tränare som har betytt i särklass mest för 
min egen del.

När jag var liten testade jag alla idrotter som 
fanns i närheten – ridning, pingis, badminton, 
fotboll, hockey, konståkning, friidrott, gym-
nastik, orientering…ja, det mesta testade jag 
i en termin, sen tröttnade jag och gick vidare 
till nästa. Det var bara ridningen som jag visste 
innan jag började att det var sporten för mig 
– där hade jag talang och en naturlig fallenhet 
för kommunikationen med hästarna. Jag var in- 
biten stalltjej från 7 års ålder. Men när min store- 
bror började spela tennis ville jag också prova, 
så min mamma anmälde mig och jag kom med 
i en grupp som spelade i brandstationens gym-
nastikhall en gång i veckan.

Jag kommer ihåg att jag var tvungen att ha 
båda händerna på racketen för att orka hålla upp 
det över nätkanten vid volleyträningen, nätkanten 
kändes som om den var någonstans i pannhöjd, 
bollarna var tunga och svårhanterliga, att studsa 
bollen på racket eller i golvet kändes helt omöj-
ligt. Tennis var svårt! Efter första terminen sa 
jag till mamma att jag ville sluta. Någon dag efter 
att mamma hade avanmält mig ringde telefonen 
hemma. Jag kommer fortfarande ihåg känslan 
när mamma räcker mig telefonen i köket och 
säger att det är tennisklubbens chefstränare som 
vill prata med mig – min brors tränare, som vill 
prata med mig?! Jag svarar nervöst och hör se-
dan tränarens stämma, som snällt säger att han 
hört att jag vill sluta spela tennis och undrar 
varför. Han fortsätter med att säga att det vore 
synd eftersom han har hört att jag är duktig. Jag 
kommer inte ihåg ordagrant vad han säger, jag 
kommer bara ihåg känslan – chefstränaren vet 
vem jag är och han vill att jag fortsätter. Det tog 
tränaren några få minuter att få mig att längta 
till nästa termin igen. 

Efter någon termin till i brandstationen ville 
jag sluta igen, det kändes inte kul med tennis. 
Då ringde chefstränaren igen, han sa ”Kämpa 
på, snart är du inne i Östersjöhallen och spe-
lar med mig”. Jag gick på det igen, och signade 
upp för en fortsättning… resten är historia – jag 
kom så småningom in i den fina Östersjöhallen, jag 

fick träna med chefstränaren, jag började tävla, 
jag åkte till USA och spelade collegetennis, jag 
utbildade mig som tennistränare och fick upp-
leva fantastiska år i USA tack vare det. Jag fick 
därefter jobb som Klubbchef på en av Sveriges 
finaste tennisklubbar, jag fick nöjet att jobba i 
Tennis Syds styrelse under flera år, jag har fått 
bidra i SvTF:s valberedning, jag utbildade mig 
också till tävlingsledare och när åldern äntligen 
infann sig blev det även spel på veterantouren. 
Nu när mina två barn börjar bli äldre är tennis 
givetvis den första sporten de blir introducera-
de till. 

Tänk vad ett samtal, eller två, kan ha för be-
tydelse i en människas liv? Tänk på vilket sätt 
jag har blivit en tillgång i Tennissverige tack 
vare min tränares engagemang och omtanke – 
om det var omtanke om mig eller om Tennis-
skolans deltagarantal, spelar ingen roll i det här 
fallet – han fick mig att fortsätta spela och det 
gynnade oss båda i slutändan. Tänk vad lite in-
dividuell uppmärksamhet kan bidra till? Så ett 
medskick till dagens fantastiska tränare – un-
derskatta aldrig hur värdefulla ni är för indivi-
den i synnerhet och för Tennissverige i stort!

Så för min del blev det tennis istället för rid-
ning, men jag är fortfarande ingen naturlig ta-
lang i tennis – min forehandbaksving kommer 
alltid vara numret för stor, min backhand för 
flack, min andra serve lite hårdare än min för-
sta och gummiarmen min ständiga följeslagare.  
Men trots allt kämpande med detta – tack Da-
niel för alla fantastiska år och upplevelser jag 
har fått genom tennisen på grund av dig! Det 
är en ynnest att nu, i snart tio år, ha fått job-
ba med dig i klubben som betyder allt för dig. 
KTK har formats kring dig och det är därför det 
finns en varm, omtänksam, välkomnande känsla 
i klubben. Din personlighet, dina ordvitsar och 
ditt driftsäkra kaffespill förgyller även den grå-
aste vardag och jag vet att jag talar för alla som 
jobbar på Karlskrona Tennisklubben när jag  
säger det. 

Daniel Brodén har varit chefstränare i KTK 
sedan 1991 och i september fyllde han 50 år – 
därför använder vi en liten del av det här num-
ret till att gratulera och hylla den fantastiska 
person och tränare han är. Tack för alla år du 
har engagerat dig i människor och i tennisen 
Daniel!
Sophie Lindvall

Daniel Brodén och Sophie Lindvall.



ORDFÖRANDE HAR ORDET

En fantastisk sommar
Vi har haft en mycket bra som-

mar i KTK. Intäkterna över-
träffar föregående år inom samtliga 
områden (cafeteria, shop, säsongs-
kort, sommarkurser och tävlingar). 
Detta beror till viss del på en effek-
tiv marknadsföring i sociala medi-
er samt att säsongskortet numera  
gäller för tennis på alla underlag 
(grus, gräs och hardcourt) men även 
padel. 

Vi har också haft flera lyckade 
tävlingar. En av dem är Karlskrona 
International Senior Trophy som 
anordnas varje år för 35-åringar 
och äldre. Den har en s.k. ”Gra-
de 1” status, vilket innebär att det 
finns möjlighet att få världsrank-
ningspoäng. Även denna tävling 
slog rekord i år med 140 spelare 
från 16 nationer! 

Vi är också naturligtvis otroligt 
stolta över att KTK-fostrade Gus-
tav Hansson blev uttagen till det 
svenska laget i Davis Cup. 

Vill passa på att tacka alla er som 
lagt ner mycket tid på att både täv-
lingar och sommarkurser har blivit 
så lyckade, men även alla medlem-
mar som varit med och deltagit.

”TENNIS FÖR ALLA”
I styrelsen fortsätter vi jobba med 
att ta fram en vision för klubben. 
Vi kommer därför gå ut med en 
medlemsundersökning, för att få 

reda på vad ni tycker är bra och om 
det är något vi ska ändra på. Det-
ta kommer sen ligga till grund för 
vårt värdegrundsarbete. Vi vill ju 
vara den bästa föreningen för alla 
våra medlemmar, både motionärer 
och tävlingsspelare, och även om 
vi är bra på många saker är det all-
tid viktigt att utvecklas. 

KOMMITTÉER
Vi har genom åren haft olika kom-
mittéer som ska stödja klubbchefen 
och de anställda inom vissa områ-
den. Vi har t.ex. en Ungdomskom-
mitté som gör ett jättebra jobb med 
att arrangera MiniMaxi turnering-
ar för våra yngre medlemmar. Nu 
ser vi ett behov av att få fler vo-
lontärer till Eventkommittén. Vill 
du vara med och göra skillnad för 
klubben och våra medlemmar? Då 
är du välkommen att anmäla ditt 
intresse till oss. 

VAD HÄNDER I HÖST?
Det händer mycket i klubben även 
i höst. T.ex. så kör vi igång lördags- 
tennis, padeltour, MiniMaxi-tur-
nering och så har vi juniortävling-
en Head Cup i november. Håll ut-
kik på hemsidan och facebook. För 
att inte missa något – anmäl er gär-
na till vårt nyhetsbrev.

Ha en underbar höst!
 Jenni Aronsson KTK:s ordförande Jenni Aronsson.

Din kompletta leverantör av printat och tryck media 

SKYLTARFOLDRARARBETSKLÄDERGRAVYR
BILDEKORBROSCHYRERPROFILKLÄDER
MÄSSMATERIALTIDNINGARVISITKORTKUVERT
GIVEAWAYSPRESENTREKLAMROLLUPS
DEKALERBRODYRBANDEROLLERVEPOR
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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   
Juniorer ***   Gratis vid obokat   
Studenter ****   Halva priset vid bokning    
Ej medlem i KTK                                                            + 50 kr      + 50 kr 
Bollmaskin (inkl. bollar, utbildning krävs) *****             + 120 kr      XXXX 
    
*) 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.  

INOMHUS HÖST 7/10–31/12  (begränsade tider) *** 900 kr 450 kr 1 800 kr 750 kr

UTE HÖST (Hardcourt, Padel & Grus) 1/9–31/12 500 kr 250 kr 1 000 kr 400 kr

* Banan 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) *** Mån-tors kl 6-10 & 21-23, fre kl 6-10 & 18-23, lör kl 6-10 & 16-23, sön kl 6-10 & 19-23

PRISER OCH BOKNINGSINFORMATION 2019

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 biljett per bokad timme. Betalt och klart!

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. Det går fortfarande bra att boka via receptionen, tfn 0768-867100. Har ni 
övriga frågor går det alltid bra att kontakta oss på racketservice@karlskronatk.com.

Denna biljett berättigar till 1 timmes 
fritt spel på hela anläggningen

(padel, gräs, hardcourt, grus & inomhus)
på ABB Arena Karlskrona

Giltighet t.o.m. 2020-12-31

SPELBILJETT TENNIS/PADEL

Förhandsbokning sker på telefon 0455-128 02

Måndag – torsdag kl 8–22, fredag kl 8–20, lördag kl 8–18, söndag kl 9–21.

ÖPPETTIDER

Ej giltig biljett

MEDLEMSAVGIFT 2019 
Junior  245 kr 
Senior  490 kr 
Familj   980 kr

OBS! HALV AVGIFT FRÅN 1/7
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MEDLEMSAVGIFT 2019 
Junior  245 kr 
Senior  490 kr 
Familj   980 kr

Våra fina utomhusbanor är  
öppna året runt och det är 

bara regn och snö som sätter stopp 
för spel.

Under våren och sommaren  
arrangerade vi en Padelskola. In-
tresset var rekordstort och grupp- 
erna fullsatta. Sophie Lindvall höll 
i en timmes träning och sen följde 
en halvtimmes poängspel för del-
tagarna – ett jättelyckat koncept 
enligt den feedback som samla-
des in efter kursen! Vi satsar på att 

Karlskrona TK - Padel
Sommaren är redan över 
men vår padelsäsong 
fortsätter!

köra Padelskola igen till våren.
Sommartoppen blev tyvärr lite 

sönderryckt i år av helgdagar m.m. 
Vi tror dock att denna ”drop in-
version” av Padel är ett bra sätt för 
många att få spela padel och träffa 
nya och gamla padelvänner.

PADELTOUREN
Vårt divisionsspel – Karlskrona 
Padel Tour (KPT) – inleddes i vå-
ras med fem divisioner och växte 
under sommaren till hela nio di-
visioner! KPT är unikt inom padel 
då man tävlar individuellt vilket 
gör att man inte kan förlita sig på 
att hitta en bra partner utan man 
behöver själv spela bra med tre  

olika partners varje vecka för att 
avancera på rankingen. Linus Stre-
lert stod som segrare både i Serie 
1 och Serie 2 och Johan Pärmelöv 

knep segern i Serie 3. Årets sista 
serie pågår fortfarande och leds för 
tillfället av Joel Svensson.
Wille

Daniel Brodén, Andreas Carlberg och Pär Carleke passade på att spela padel utomhus i det vackra septembervädret.
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I KTK finns tolv stycken anställda i personalstyrkan, varav sju av dessa jobbar med att serva dig på bästa sätt  
genom det som heter Karlskrona Racketservice – de servar dig bl.a. genom att hålla anläggningen hel och ren, 
genom att stränga om ditt rack eller genom att hjälpa dig hitta ett nytt, genom att sälja dig nybryggt kaffe med 
tilltugg eller genom att lösa dina Matchifrågor. De jobbar sju dagar i veckan, 364 dagar om året – de förtjänar helt 
klart en närmare presentation! Om du vill komma i kontakt med Racketservice når du dom via Racketservice@
karlskronatk.com, via 0455-128 02, eller genom att besöka arenan – någon av dom är alltid på plats!

LOREDANA MILITARU
Cafeteriaansvarig samt receptionist

Har jobbat hos KTK i 2,5 år.
Berätta lite om dig själv – vad gillar du att göra 

utanför jobbet?
Jag gillar att träna och vara ute i naturen. Djur är 

en viktig del av mitt liv.

Vad motiverar dig att gå till jobbet på dagarna?
Gemenskapen, allt gott skratt jag får på jobbet.
Nämn ett KTK-event du tycker är extra kul och 

vad det är som gör det så speciellt?
Futuren (Transition Tour) – för att det är vår  

första tävling vi har i klubbstugan.

MARLENE ANDREASSON
Administration, reception och cafeteria

Har jobbat hos KTK i 6 år.
Berätta lite om dig själv – vad gillar du att göra 

utanför jobbet?
Jag gillar att resa. När jag är hemma tycker jag 

det är avkopplande att läsa.

Fr.v. Patrick Löfstedt, Marlene Andreasson, Loredana Militaru, Marius J. Szajczyk, Ferdane Mazrek och Robert Melkersson.
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Vad motiverar dig att gå till jobbet på dagarna?
Mötet med kunderna och trevliga arbetskam-

rater.
Nämn ett KTK-event du tycker är extra kul och 

vad det är som gör det så speciellt?
Jag gillar bäst de tävlingar som är på sommaren 

– för den trevliga miljön och oftast fint väder.

MARIUSZ J. SZAJCZYK
Shopansvarig och receptionist

Har jobbat hos KTK i 6 år.
Berätta lite om dig själv – vad gillar du att göra 

utanför jobbet?
Det bästa jag vet är att umgås med mina barn! 

Träna med sonen i Västramark eller promenera i 
skogen med dottern. Min stora passion är att spela 
trummor på helgerna i ett band (rock och heavy 
metal).

Vad motiverar dig att gå till jobbet på dagarna?
Passion för att ge alla bästa möjliga service! 

Stortrivs med att skoja med kunder, sälja i shopen 
och ge goda råd.

Nämn ett KTK-event du tycker är extra kul och 
vad det är som gör det så speciellt?

Näringslivsmässan och Bomässan – Atmosfären 
och miljön, annorlunda känsla av service.

SEB Karlskrona Open – Det härliga umgänget 
och miljön som pågår under tävlingen. Mycket 
skratt och glädje!

OVE BLOMBERG
Vaktmästare

Har jobbat hos KTK i 1,5 år.
Berätta lite om dig själv – vad gillar du att göra 

utanför jobbet?
Titta på idrott på TV, springa, sköta om mina 

fåglar, umgås med mina pojkar, baka, laga mat och 
städa hemma.

Vad motiverar dig att gå till jobbet på dagarna?
Att göra ett bra jobb och att jobba för en bra 

chef som stöttar mig.
Nämn ett KTK event du tycker är extra kul och 

vad det är som gör det så speciellt?
Jag tycker om när det är tävlingar och att träffa 

trevligt folk, sen även att titta på mycket tennis.

FERDANE MAZREK
Jobbar i cafeterian, receptionen, strängar racketar, 
m.m.

Har jobbat hos KTK i 1 år
Berätta lite om dig själv – vad gillar du att göra 

utanför jobbet?
Jag gillar att laga mat och att promenera.
Vad motiverar dig att gå till jobbet på dagarna?

Att försörja min familj och tycker att det är trev-
ligt att gå till jobbet.

ROBERT MELKERSSON
Reception/Cafeteria/Shop/Vaktmästeri

Har jobbat hos KTK i 10 år.
Berätta lite om dig själv – vad gillar du att göra 

utanför jobbet?
Jag läser upp mina gymnasiebetyg vid sidan av 

jobbet, försöker hålla mig i form med med olika 
fysiska aktiviteter. Gillar vintage (40-70 tals design).

Vad motiverar dig att gå till jobbet på dagarna?
Mina härliga arbetskollegor.
Nämn ett KTK event du tycker är extra kul och 

vad det är som gör det så speciellt?
Gillar främst Woodie Challange. Dels pga den 

fina stämningen dom råder men också för att del-
tagarna  har ett speciellt band med klubben och är 
trogna medlemmar sedan många år tillbaks i tiden. 
Trärack och klädseln gör också sitt till.

PATRICK LÖFSTEDT
Alltiallo

Har jobbat hos KTK i 14 år
Berätta lite om dig själv – vad gillar du att göra 

utanför jobbet?
Snäll, umgås gärna med barn och barnbarn. 

Älskar djur.
Vad motiverar dig att gå till jobbet på dagarna?
Umgås, mycket socialt och glada människor.
Nämn ett KTK-event du tycker är extra kul och 

vad det är som gör det så speciellt?
Näringslivsmässan – kul när det händer något 

utöver det vanliga.
När vi arrangerade JSM – mycket folk och släk-

tingar på plats.

Ove Blomberg.
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Årets upplaga av vår stora som-
martävling SEB Karlskrona 

Open lockade hela 308 deltagare 
från runt om i Sverige. Intresset var 
rekordstort bl.a. tack vare statusen 
som ”JSM Race” i 14- och 16-års-
klasserna. Tävlingen var som vanligt 
otroligt bra arrangerad då det var 
vår tävlingsmästare Daniel Brodén 
som styrde och ställde.

SOMMARTOUR – GRUS
Karlskrona TK’s blott 14-åriga 
Vanja Cado deltog i denna elitklass 

SEB Karlskrona Open
och lyckades kvala in till huvud-
tävlingen. Väl där tog hon ytter-
ligare en skalp innan förstaseeda-
de Anette Munozova (Näsbyparks 
TK) satte stopp i kvartsfinalen.

Bland herrarna var det Simon 
Birgerson och Albin Ekenros som 
representerade Karlskrona TK i 
huvudtävlingen men dom fick ty-
värr båda se sig besegrade i första 
omgången efter bra kämpande.

SOMMARTOUR – GRÄS
Vår unika tävling på gräs, som 

spelas i sprintformat, kan vara den 
trevligaste tävlingen elitspelare har 
i Sverige. Vår egen Simon Birger-
son gjorde en strålande turnering 
och tog sig först vidare från sina 
fem gruppspelsmatcher och sen 
hela vägen fram till semifinal!

ÖVRIGA KLASSER
Ett stort antal Karlskrona TK-spe-
lare deltog i de övriga 25 klasserna 
och gjorde fina insatser.

Vanja Cado spelade fantastiska 
tennismatcher och kom trea i JSM 

Race för flickor 14.
En extra eloge till segrarna i 

sina klasser enligt nedan:
Georg Karavidas (HS-B), P-A 

Lindeborg (HS 55+), Monika Al-
riksson (DS Motion) i singel.

Gustav Wogén (HD), Thomas 
Andersson (HD Motion), Andre-
as Carlberg (HD Motion), Vanja 
Cado (FD 14 + DD), Annette Bir-
gerson (DD Motion), Åsa Brodén 
(DD Motion) i dubbel.

Wille

Gustav Wogén.

Johan Jonasson. Birk Arwedahl.
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SEB Karlskrona Open

SEB Karlskrona Open
9 dagars spel
60 funktionärer
308 deltagare
413 matcher

Gustav Wogén.

Simon Birgersson.

Sebastian Leijonhielm.

Martin Lindström.

Hanna Eriksson.

Anton Andersson.
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Karlskrona International    Senior Trophy 2019
Sista veckan i augusti 
spelades den fantastiskt 
roliga nionde årgången 
av Karlskrona Interna-
tional Senior Trophy!

Det var en härlig vecka, inte bara 
för att vi hade fint väder, kun-

de se topptennis och slog en massa 
rekord, utan för att vår tävlingsor-
ganisation, bl.a. tack vare bra sup-
port från alla ideella krafter, har vi-
sat att vi kan göra ett evenemang i 
VÄRLDSKLASS!

EN REKORDSAMMANFATTNING:
• 138 spelare

• 34 internationella spelare
• 33 damer
• 16 nationer
• 36 ålders- och tävlingsklasser 
(MS, WS, MD, WD, XD) 
• 222 spelade matcher
• Över 100 gäster på "Players Eve-
ning"/kräftskivan
Alla siffror är rekordsiffror för täv-
lingen.

DESSUTOM DELTOG:
17 nyblivna Svenska Mästare
1 nybliven Europamästare
2 nyblivna VM-bronsmedaljörer
1 regerande Världsmästare i lag och 
i dubbel
1 världsetta i mixed (ITF-ranking)
och minst 1 f.d. Davis Cup-spelare

Fantastiskt!

VÄRDIGA KLASSEGRARE
KTK fick också några värdiga  
klassegrare. Inte dåligt för att vara 
en Grade 1-tävling!

Sofia Hallström sopade hem 
samtliga sina klasser: Damsingel 
35, Damdubbel 35, tillsammans 
med klubbkompisen  Erika Otero 
samt Mixed 35, tillsammans med 
tysken Nils Klemann.

P-A var inte mycket sämre med 
två klassegrar i Herrsingel 60 samt 
i Herrdubbel 60 tillsammans med 
Mats Eurenius, Stockholms TK.

POSITIV FEEDBACK
Det finns givetvis vissa förbätt-
ringspunkter, men överlag var 
ALLA spelare överväldigande nöj-
da, vilket givetvis känns kul och 

inspirerande för framtiden. Vi har 
fått en fantastiskt positiv återkopp-
ling (SMS, mail, facebook, Linke-
dIn) från spelare, och det visar ju 
(förhoppningsvis) att vi gör rätt.

Nu känns det som att tävlingen  
har blivit riktigt etablerad på ITF 
Senior Circuit.

Vi satsar dock fortfarande alla 
medel på att fortsatt kunna ut-
veckla tävlingen, locka fler delta-
gare och göra evenemanget än mer 
attraktivt.

10-ÅRSJUBILEUM
Nästa år firar vi 10-årsjubileum 
med tävlingen och får fundera på 
hur vi ska fira detta på bästa sätt.

TRÄNA PÅ!   
P-A Lindeborg

Finalister i MS60, Francois de Mai-
soncelle (FRA) och P-A Lindeborg.

DD35 prisutdelning, till vänster KTK:s Sofia Hallström och Erika Otero, täv-
lingsledare Sophie Lindvall, tvåorna Maria Bronett och Helena Hägglund.

DS35, tvåa Maria Bronett, tävlings-
ledare P-A Lindeborg, hemmaspe-
lande segraren Sofia Hallström.
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Karlskrona International    Senior Trophy 2019

HS45 1:a Hudecek (CZE), 2:a Gro-
teloh (GER), 3:or Zacharias (SWE), 
Edroth (SWE).

HS35 1:a Nils Klemann (GER), 
2:a Georg Karavidas (SWE).
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Ja, det kan man fråga sig. Varför är 
det så självklart att ha löparskor 

när man ska springa men inte  
tennisskor när man spelar tennis? 

Vi ser många som försöker  
spela tennis i löparskor, en inte 
alltför lyckad kombination som 
dessvärre också gör att vi får upp-
leva en del stukningar och knäska-
dor. Tennis har en helt annan be-
lastning på kroppen än vad t.ex. 
löpning har, vilket gör att skorna 
är uppbyggda helt olika. 

Tennisen kräver att du ska röra 
dig snabbt i sidled och ändra rikt-
ning så fort din motståndare får en 
ren eller fel träff. Hur många löpa-
re ser du springa i sidled i löpar-
spåret?

Tennisskorna är gjorda för att 
du ska vara stabil i sidled, för att 
få bra grepp mot underlaget (men 
för den delen inte ”fastna” så att du 
vrider sönder något), de är också 
slitstarka på rätt ställen för att hålla 
för belastningen som skorna får 
genom rörelserna. 

Det finns mängder med färger 
och modeller för att passa spelarnas 
olika önskemål – breda, smala, lätta, 
tyngre, höga, låga, osv. Tennisskor 
har vanligtvis en av två sulmodeller: 
grus eller s.k. allcourt (det finns  
även specifika sulor för gräs och filt). 

Tennisspelare rekommenderas 
i första hand en allcourtsula, d.v.s. 
en sula som är gångbar på alla  
underlag. Den fungerar även hyf-
sat bra på grus för juniorer och 
motionärer, så länge den inte är 
för sliten (då blir den hal och det 
blir svårt att stanna och vända på  
gruset). En grussula rekommende-
ras om man spelar mycket på grus 
– då ger den en helt annan upp-
levelse på det hala gruset. Note-
ra dock att en grussula aldrig ska  
användas inomhus då greppet  
på banan blir alldeles för bra och 
man riskerar skador.

Grussula till vänster och Allcourtsula til höger.

Välkommen in i Medlemsshopen.

Rätt skor – varför?

PADELSKOR
Padelspel liknar tennisspel fast 
med ännu fler start, stopp och 
vändningar – samma sak gäller 
alltså här, vad gäller vikten av an-
passade skor. Eftersom vi har grus 
på klubbens banor rekommende-
ras en sko med grussula för att då 

fäste i underlaget och för att und-
vika skador.

HUR SKA MAN TÄNKA KRING BARN? 
Barn behöver också anpassade 
skor på tennisbanan – även om de-
ras brist på tyngd och stelhet gör 
att de kommer undan med mer än 

oss vuxna. Vi rekommenderar för-
äldrar att köpa ett par anpassade 
tennisskor som barnen även kan 
ha på skolgympan (istället för att 
köpa ett par inomhusskor till skol-
gympan och låta barnen ha dom 
även på tennisen, som vi ser att 
många gör idag). I slutändan blir 
det bara ett par skor oavsett och 
barnen har anpassade skor för den 
idrott de tränar regelbundet.

VAR HITTAR JAG ETT PAR 
ANPASSADE TENNISSKOR?
Breda sportaffärer har sällan några 
anpassade tennisskor, det finns dä-
remot mängder med skor på nätet, 
men det är svårt att genom bilder 
se och känna sig fram till rätt mo-
dell och storlek. Bäst ställe att hitta 
ett par tennisskor är därför i klub-
bens Medlemsshop där vi har ett 
brett utbud av tennisskor för både 
damer, herrar och juniorer. Du 
hittar även padel- och badminton-
skor i Medlemshopen. 

Fördelarna med Medlemshop- 
en är att du kan prova och få hjälp 
med att hitta rätt sko till dig. Vi 
har skor ifrån Wilson, Babolat, 
HEAD, Adidas och Yonex. Finns 
inte din storlek eller den modell 
du vill ha, kan vi alltid beställa 
ifrån våra leverantörer utan köp- 
tvång för kunden. Priserna ligger 
alltid på -10 % av leverantörernas 
rekommenderade försäljningspriser 
och därutöver har vi reaperioder 
att hålla utkik efter. 

Vi driver Medlemsshopen i första 
hand som en service till våra med-
lemmar och alla intäkter går direkt 
tillbaka in i klubben och möjliggör 
investeringar och utvecklingar av 
vår förening. Tack på förhand för 
att du väljer att stödja Medlems-
shopen och för att du tar hand om 
dig själv, din familj och våra banor 
genom att använda anpassade skor 
till ditt tennis- och padelspel.

Du har väl inte missat dessa skyltar i vår inomhushall?
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Nu erbjuder KTK ett spelkort inomhus som gäller under särskilda tider och som även innefattar möjligheten att  
spela tidigare och senare än hallens ordinarie öppettider.

En perfekt möjlighet för dig som vill spela innan jobbet, spela på kvällen när barnen lagt sig eller ta med hela  
familjen och skapa ny rutin kring fredagsmys eller lördagsaktivitet.

Kortet ger innehavaren rätt till obegränsat med spel mellan följande tider:
Dag Morgon Kväll
måndag – torsdag 06:00–10:00 21:00–23:00
fredagar 06:00–10:00 18:00–23:00
lördagar 06:00–10:00 16:00–23:00
söndagar 06:00–10:00 19:00–23:00
Kortet är giltigt t.o.m. 31/12.

Priser
Medlemskap krävs för att lösa kortet – kortet kostar därefter
Senior 900 kr
Junior 450 kr
Familj 1 800 kr
Veteran 750 kr

Kortet är personligt och gäller din egen del av banhyran. Kortet köps via MATCHi eller receptionen.
För övriga tider rekommenderar vi våra populära klippkort som går att köpa via MATCHi.

Möjlighet att spela tidigare och senare än hallens ordinarie öppettider
Önskar du möjligheten att spela utanför hallens ordinarie öppettider krävs en tagg som du kan lösa ut i receptionen
mot en deposition på 100 kr.

Spelkort inomhus hösten 2019
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 För mig så har Daniel betytt jättemycket då han har varit min tennisträn-
are till och från under ca 10 år. Jag började i en grupp med damer som 
aldrig hållit i ett tennisrack innan, och jag kan bara spekulera i vilket tåla-
mod som krävs... Daniel har som tränare coachat och peppat mig under 
alla år, alltid med glimten i ögat. 
Jenni Aronsson, ordförande i KTK

HYLLNINGAR TILL EN NYBLIVEN 50-ÅRING
Många säger att en enskild person aldrig kan vara större än föreningen. 
Oavsett, vi är många i Karlskrona Tennisklubb som är helt övertygade om 
att vår förening inte hade varit där den är idag om det inte hade varit för en 
enskild person. Daniel Brodén är Karlskrona Tennisklubb. Utan att förringa 
alla andra som jobbar för och i klubben så vill vi ta tillfället i akt och lyfta 
fram denna underbara människa, som fyllde 50 år i september i år. Daniel 
har varit chefstränare i KTK sedan 1991, men har varit aktiv i klubben långt 
innan dess. Här följer hälsningar och gratulationer från olika håll till dig 
Daniel. Stort grattis återigen och tack för att du väljer att spendera din tid 
med oss i KTK!

Daniel och jag träffades första gången 1995 i Karlskrona. Jag hade fått ett upp-
drag av Svenska Tennisförbundet där jag skulle hjälpa Daniel med klubbens 
duktiga tjejer Sofia Hallström och Klara Peterson.

Fick direkt det här varma härliga välkomnande som kännetecknar Daniel när 
han hämtade upp mig första gången. Att sedan Daniel på den tiden hade ett 
riktigt ungkarlshem där bland annat diskning inte stod högst upp på dagord-
ningen spelade ingen roll.

Tiden med Broddan (som jag kallar honom för) i Karlskrona är bland det 
bästa och roligaste i min karriär. Både när vi jobbade yrkesmässigt som var rik-
tigt seriöst och på fritiden som kanske inte riktigt var lika seriöst.

Det jag tycker är stort med Daniel är att han är så ödmjuk och alltid sätter 
barnen i centrum. Därav blev det aldrig någon prestige eller var svårt för mig 
att komma med synpunkter och idéer om Daniels elever.

Jag tror att Daniel har betytt oerhört mycket för Karlskrona TK genom åren. 
Karlskrona TK är en välrenommerad klubb i Sverige som kontinuerligt fostrar 
mycket bra spelare. Hans kunnighet och förmåga att skapa god stämning och 
klubbgemenskap är en stor del av dem framgångarna.
Doctor Hek, tränare och utbildare Tennissverige

P.S. Daniel - jag har fortfarande träningsvärk sen du förnedrade mig när vi 
spelade squash senast.

Vi lärde känna Daniel Brodén på 
en tävlingsresa med klubben till 
Karlskrona hösten 2013. 

Välkomnande, flexibel, kunnig och 
ödmjuk är vad som kännetecknar dig 
Daniel. Länge har du varit med inom 
svensk tennis och vi är glada över att 
hålla en kontinuerlig kontakt med dig 
och Karlskrona TK. 

Stort grattis på din dag som vi tror 
firas med något gott och några cer-
vezas på Mallorca. Vamos Brodén! 
Nicolas Leiva Martinez 
Sportchef Jönköpings TK
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Har känt Daniel sen yngre tonåren, först genom alla matcher vi spelat och 
senare genom samtal tränare emellan och även privat. När jag spelade mot 
Daniel på 80-talet var det alltid tuffa matcher. Jag visste att han alltid gav 
100% samt alltid hade en game-plan för att försöka vinna. Väldigt taktiskt 
begåvad person som gjorde att jag själv stimulerades av utmaningen att 
möta Daniel. Som person/tränare/ledare för Daniel alltid intressanta samtal 
och man slås av hur dedikerad, målmedveten och kloka synpunkter han 
står för. Grattis Daniel på din stora dag och grattis Karlskrona TK för att ni 
har Daniel i er verksamhet.
Magnus Larsson, f.d. ATP-spelare

Jag har tränat, tävlat och bl.a. 
varit ordförande i klubben under 
många år. Jag är ganska säker på 
att KTK inte hade varit den klubb 
vi vant oss vid om inte Daniel fun-
nits som tränare, ledare, spelare, 
mentor/stöd för ungdomarna och 
inspiratör. Jag är full av beundran 
för hans tålmodighet, entusiasm 
och planeringsförmåga. Hoppas 
att vi får behålla honom många år 
framöver. 
Gert Friberg 
f.d. ordförande KTK

Daniel Brodén,
Han är aldrig sen … … 
…att tala om tennisens 

positivitet. Mötte honom på 
banan en gång i veteran dub-
bel. Han förknippas med klub-
ben och era fina satsningar. 
Hoppas han många år får att 

spela med grupperna och dottern 
men även ha lite fritid.
Kristina Lockl, veteranspelare 
och tränare i Nybro

Daniels betydelse för tennisens 
utveckling i Blekinge och Karlskrona 
går inte nog att betona. Såväl på 
som vid sidan av banan visar han 
vilken öppenhjärtlig, kompetent 
och engagerad ledare han är. Att 
han dessutom blir klokare med åren 
bådar gott då han nu klivit över 50 
strecket. Stort grattis Daniel.
Christer Sjöö, 
Generalsekreterare 
Svenska Tennisförbundet

När jag ser Daniel på banan tänker 
jag på min första tränare som ”fånga-
de in” mig på tennisen. Daniel har en 
stor kunskapsbas, är alltid engagerad 
och visar tydligt det viktigaste av allt 
att han gillar att jobba med männ-
iskor. När min tränare Gösta sa åt oss 
att samla in bollarna då timmen var 
slut tänkte jag ofta oj är det redan 
slut ( tiden går snabbt när man har 
kul!) Jag är övertygad att de som 
tränar för Daniel känner detsamma! 
Daniel, du är en av de STORA var-
dagshjältarna.

Grattis ! 
/Carl-Axel ”Calle” Hageskog, 
f.d. Davis Cup-kapten
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THE HEAVY SIDE OF DANIEL…
Dear friend!
I met you first when playing a great double during the clubmeeting 2007 

(I think) at KTK… Later we became best team-partners in the 40+-team of 
Nikolassee.

Well, one day there was a barbecue at our house… And you got in contact 
with the wonderful world of Heavy Metal music… Well, you had been listening 
to Rock-music before, but that night I introduced you (and some other guys) 
into some harder stuff…

SABATON, IRON MAIDEN, AVANTASIA just to name a few. Since then we 
share the passion for that kind of energetic, powerful and (of course) LOUD 
music.

I will never forget the 8.8.2014. Sabrina and I stayed at your wonderful home 
at the end of a 2.300 km-trip with our motorbikes. That night SABATON played 
at Brunnsparken Ronneby. What a great and really unforgettable experience to 
be there with you, in Sweden, listening to THE swedish Power-Metal band…

Just AWESOME!!!!
And now Elise is a great Metalhead, too…  What have I done ??
I will also never forget, that you (and Asa) let Elise (she was ten or eleven 

back then) drive with me on my 175 horsepower BMW motorbike… …not 
just around the block but a real tour of 20 minutes. We really were going fast, 
man… Elise still tells the story with shiny eyes… …and I understood not till 
weeks later, how big your trust in me must have been!

Daniel, thank you for the friendship, the hospitality and great hours we had 
together. There are many more to come!!! 

YOU, Asa and Elise are always in our hearts! …and you are always welcome 
at the METAL CELLAR!!

Stay as you are… …but most important of all: 
STAY HEAVY !!

Georg & Sabrina
Members of TC Grün-Weiss Nikolasse
Stahnsdorf, Germany 

Daniel Brodén, vart ska man 
börja.. vi har mer eller mindre känt 
varandra hela livet och han har 
varit en mentor för mig sen dag 
ett. Jag har flyttat runt mycket 
på grund att min tennis – vilket 
har resulterat i många veckor på 
touren, då är det extra skönt att 
veta att man kan komma hem till 
någon ”trygghet,” vilket jag alltid 
har känt med Daniel. Rent profes-
sionellt betraktar jag Daniel som 
ett taktiskt geni, som hade kunnat 
coacha många ATP spelare om 
han ville. Karlskrona är verkligen 
lyckligt lottade som har en sådan 
tränare som brinner för sporten så 
mycket, ha det gott!
Gustav Hansson
nybliven Davis Cup-spelare

C YKLA FRÅN JÄMJÖ?
När jag först träffade Daniel Brodén kom han cyklande till Klinteberga från Jämjö. Va!!?, sa jag, som knappt orkade cykla 
från Bergåsa. Men den kondisen hade både Daniel och klubben nytta av. Han kunde hjälpa spelsugna i alla åldrar med 
deras träning. Vi glömmer aldrig de eviga dusterna med ”Prästen”! Och vi vaktmästare uppskattade att lära känna en all-
tid glad och hjälpsam junior som var på anläggningen hela dagarna.

   Jag fick som tränare också uppleva en  mycket lättlärd och intresserad elev, som blev så bra att han kunde ställa 
upp och ge sin gamle tränare ett dubbel-DM i present. När Daniel blivit en lite äldre junior och senior gick han själv alla 
Blekinges tränar-, domar- och tävlingsledarekurser och kunde göra nytta på ännu fler områden. Vi hade många samarbe-
ten, med träning, kurser, konferenser, tävlingar med mera. Efter våra kurser fortsatte Daniel med det mesta annat inom 
träningsvärlden som Tennisförbundet och andra erbjöd. Och Daniel ordnade som tränare i Karlskrona TK nästan alla 
elever till saliga Blekinge Tennisförbunds alla kurser.

   Det var intressant med Daniels elever på våra kurser. De kunde allt! Oavsett om det gällde tränings- eller tävlingskur-
ser så hade de redan gått igenom allt i tennisskolan. Lätt och trevligt för kursledaren... Vissa av eleverna kunde ha hållit 
kurserna själva och imponerade stort på kamraterna från Blekinges andra klubbar.

   Karlskrona Tennisklubb fick Sveriges bästa tränare – GRATTIS till oss!!!
Mats Thorell, f.d. tränare och utbildare, numera levande historieberättare, i KTK



Telefon: 0457-351 23 • Hemsida: www.carlskronagk.com

Lilo_NIGK.indd   1 04/06/2011   09:25:12

 HAJO RENTA
L 

– Din m
inibussleverantör i 

Sydost!

Rågvägen 7  •  371 60 Lyckeby

Hyr ut A-klass minibussar. Boka via telefon 0455-477 72.



18      www.kar l sk ronatk . com  FÖRDEL 3.2019

NOTERAT

* Med reservation för eventuella datumändringar på klubbarrangemang. Håll utkik för mer information om arrangemang  på www.karlskronatk.com.

DATUM ARRANGEMANG FÖR VEM?

AKTIVITETSKALENDER HÖST/VINTER 2019

17 november Mini Maxi Tour För alla deltagare i Tennisskolans mini eller maxigrupper.

22-24 november HEAD Cup Nationell juniortävling.

13 december Juldubbeln För alla medlemmar som spelar med hård boll.

27 december Damernas Mellandubbel Öppen för alla klubbens damer.

28 december Gentlemen Doubles Woodie Challenge Speciell inbjudan eller först till kvarn på anmälningslistan 
  krävs för deltagande; läktaren är öppen för allmänheten.

6–12 januari Klubbmästerskap Öppet för alla medlemmar.

TRYCKCENTRUM NY HUVUDSPONSOR
Vi välkomnar Tryckcentrum i Blekinge AB som ny huvudsponsor till KTK! 
Tryckcentrum tar därmed över ansvaret för trycket av vår älskade klubbtidning 
Fördel Karlskrona. Samarbetet känns extra bra då Tryckcentrum är ett miljö-
medvetet tryckeri som kontinuerligt jobbar för att minska utsläpps- och avfalls-
mängderna. Tryckcentrums mål är minsta möjliga påverkan av den yttre och 
den inre miljön. Fördel Karlskrona trycks därför numera på FSC-märkt papper, 
samt ligger tidningen tillgänglig via KarlskronaTK.com för digital spridning.

KTK:ARE PÅ VIFT
Under september månad hade vi två KTK-gäng som var på vift ute på Europas 
tennisbanor:

Ett grabbgäng och några damer åkte till Nis, Serbien. Som vanligt, god mat, 
fint väder och bra tennis. Turneringssegrare av Nis Open blev Petyo Marinov 
och Svante Carlsson.

Ett damgäng var på vift i Polen, 
Sopot. Även här åt de gott, spe-
lade tennis och njöt av tillvaron 
Sopot Open gick av stapeln och 
vinnande par blev Lisa Palme i 
par med Ingela Nilsson, som goda 
tvåor kom Monika Alriksson och 
Helen Hansson.

MEDALJSKÖRDEN VÄXER
När vi sammanfattar utesäsongen note-
rar vi att KTK har utökat sin medaljskörd 
med ytterligare två SM guld under 
sommaren.

Vanja Cado spelade hem ett JSM 
guld i FD14 tillsammans med Amina 
Kadic (Ullevi TK).

Per-Anders Lindeborg spelade hem 
ett VSM guld i MD60 tillsammans med 
Anna-Carin Månsson (Lidingö TK).

Stort grattis!

LÖRDAGSTENNIS
NÄR: Lördagar mellan 16:00 – 18:00
PRIS: 80 kr för senior och gratis för juniorer.  Har du det nya säsongskortet inne 
så är det gratis även för vuxna. Betala i receptionen innan spelstart.
ANMÄLAN: Ingen anmälan behövs, bara att dyka upp.

Detta är en perfekt aktivitet för att träffa nya spelare och för att få matchträ-
ning.

Aktiviteten är öppen för alla medlemmar som spelar med hård boll, den krä-
ver ingen anmälan, utan det är drop-in som gäller.

En organisatör är på plats och lägger upp spelplan beroende på hur många 
som dyker upp och efter önskemål.

Lördagstennisen kommer inte genomföras lördagen den 23/11 pga Head 
Cup och inte heller den 30/11 på grund av läger i hallen. Eventuellt fler avbrott 
kommer att rapporteras via hemsidan.

Vanja Cado.PA Lindeborg.



CHEFSTRÄNAREN INFORMERAR

Vi söker tränare till Tennisskolan
Höstterminen är i full 
gång och vi har i höst fått 
in väldigt många nya i 
Tennisskolan, både vuxna 
och barn.

Tyvärr har Alexander ”Foppa” 
Forsberg slutat sin halvtidsan-

ställning, men hjälper tacknämligt 
fortfarande till en del på timbasis. 
Charlotte Åkesson har gjort come-
back som tränare på onsdagskväl-
larna vilket vi är glada för. Samtidigt 
är vi ändå lite underbemannade på 
tränarsidan, framförallt vissa veckor 
då Swante är tjänstledig pga inter-
nationella domaruppdrag. Vi söker 
därför tränare, framförallt till vux-
engrupper. Om någon är intresserad 
(förutsatt att kompetens finns), el-
ler känner någon som skulle kunna 
vara det, hör gärna av er till oss via 
mail eller telefon.

Om någon är intresserad av ut-
ökad träning, kontakta oss på ten-
nisskolans mail.

Nyanmälningar till Tennissko-
lan är alltid välkomna.

Vi försöker successivt starta 
upp nya grupper, i takt med att vi 
får in anmälningar och det finns 
tränare och bana tillgänglig. 

GÖR SÅHÄR:
1. Gå in på www.karlskronatk.
com
2. Klicka på Tennisskolan – Om 
Tennisskolan
3. Klcka på Anmälan till Tennis-
skolan
4. Klicka på MATCHi
5. Scrolla ner till Kurser – Tennis-
skolan

6. Klicka på Ansök
7. Fyll i formuläret
8. Klicka på Skicka in

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

Daniel Brodén

Daniel Brodén chefstränare Karlskrona TK.  Foto: Anders Eriksson, amefoto.se INFORMATION ELLER FRÅGOR, 
KONTAKTA TRÄNARNA: 

tennisskolan@karlskronatk.com 

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

Daniel Brodén, 
0768-86 71 04

Vanja Cado.



Scandic Karlskrona ligger mitt i Karlskrona city. Men också mitt i skärgården. 
Den stora frukostbuffén står uppdukad, det finns trådlöst internet och  
möjligheter att träna i moderna gym. Under sommaren sjuder vår uteservering av liv. 
Dagtid äter, fikar och njuter våra gäster av solen och utsikten. 

Kvällstid bjuder serveringen på grillbuffe´och trevlig livemusik.  
Välkommen du också till Scandic Karlskrona.

somna i skärgården. vakna i city.

Scandic Karlskrona, Skeppsgossegatan 2, 371 36 Karlskrona 0455-37 20 00. Läs mer på scandichotels.se/karlskrona

Hos Nordens största hotellkedja checkar 
du in med höga förväntningar och checkar ut med ny 
energi. Vare sig du bor hos oss i jobbet eller på fritiden.


