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Alla deltagare spelade
mycket tennis sid 8–9

Klubbmästerskapet ska
snart avgöras
sid 6
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ORDFÖRANDE

Jenni Aronsson

073-394 53 71

VICE ORDFÖRANDE

Johan Säfström

076-855 18 00

SEKRETERARE

Catharina Ericsson

070-728 28 32

KASSÖR

Guillermo Otero

076-216 44 47

ÖVRIGA STYRELSELEDAMÖTER

Jennie Villnersson-Månsson 070-605 01 12
Kirsti Lindström
070- 973 33 56
Emil Quist
070-968 61 20
Jonas Thulin
073-520 20 40
Stig Pettersson
070-520 50 34
VALBEREDNING

Kristian Larsson
Isabella Lindell
Anders Brammesjö

070-932 32 50
070-913 04 04
070-518 57 04

NKT ARENA ROSENHOLM
Tennishallen: receptionen

0455-128 02

KLUBBCHEF

Sophie Lindvall

0768-86 71 03

TRÄNARE

Daniel Brodén
Johan Wilhelmsson
Veronica Vidarsson
Fredrik Swahn

0768-86 71 04
0768-86 71 05
0708-29 88 13
072-350 51 65

0768-86 71 00

SERVICEPERSONAL

Mariusz Szajczyk, Robert Eriksson, Ferdane
Mazrek, Marlene Andreasson, Loredana
Militaru och Ove Blomberg.
KTK:S HEMSIDA

www.karlskronatk.com
KTK:S E-POSTADRESS

kansli@karlskronatk.com
BANKGIRO

SWISH

ORG.NR.

5660-6361 123- 520 57 29 835000-1460

FÖRDEL:

Karlskrona Tennisklubb
NKT Arena Karlskrona
Arenavägen 19
371 55 Karlskrona

ANSVARIG UTGIVARE:

Jenni Aronsson
TRYCK & PRODUKTION:

Tryckcentrum i Blekinge AB
Lilo Media, Lotta Ivarsson

REDAKTION:

ANNONSPRISER:

Sophie Lindvall
P-A Lindeborg
Johan Wilhelmsson
Daniel Brodén

Helsida: 2 000 kr/nr
Halvsida: 1 200 kr/nr
1/4-sida: 800 kr/nr
1/8-sida: 500 kr/nr
Helår ger 20% rabatt (4 nr)

FANTASTISK FÖRENINGSLIV

V

år årliga juniortävling Head Cup har precis
avverkats och vi har återigen upplevt en fantastiskt härlig helg i tennishallen. Jag sitter och småmyser över stämningen som jag har fått uppleva
extra starkt i tre dagar. En stämning som jag vill
beskriva som omtänksam, engagerande och positiv.
Det har varit människor på plats från olika delar
av Sverige, av olika kön, samhällsklasser, ursprung,
åldrar, erfarenheter, osv. Det
har varit spelare på plats som
gör sin första tävling och andra
som tävlat i flera år. Personalen
i klubben har slutit samman
med ideella krafter och jobbat
tillsammans för att göra ett så
fläckfritt event som möjligt.
Det stärker och svetsar samman personal och medlemmar
i alla åldrar.
Här kommer några utvalda ögonblick och upplevelser
ifrån helgen som har fastnat
hos mig:
En pappa är på plats med
sin tonårsdotter och hennes
kompis. Först utmanar kompisarna varandra i pingis, sen när
kompisen ska in och spela blir
det istället en utmaning mellan
pappan och dottern som blir
en fantastiskt underhållande
Sophie Lindvall.
och rolig batalj. Vem som vann
är var de inte helt ense om, men att båda hade kul
var desto säkrare. Hade detta hänt hemma? Bland
telefoner, TV, jobb och alla ”måsten”, kanske, kanske inte.
En hemmaspelare dyker småtrött upp kl. 8 på
lördag morgon för att anmäla sig till sin match som
visar sig vara på söndag kl. 8… hennes mamma är
med och har redan lovat att ställa upp under eftermiddagen som funktionär, sen har dottern också
match på lördagskvällen kl. 20. Så, vad tror ni de
gör? Hur många hade inte åkt hem för lite vila, passat på att ta förmiddagen ledig eftersom de ändå ska
vara i hallen hela eftermiddagen, kvällen OCH morgonen därpå… nej vet ni vad, de väljer att stanna
och går ut på läktaren och för att heja på klubbkompisarna som spelar istället. Hur coolt är inte det?
En mamma har åkt själv till Karlskrona med
sina tre barn för tävlingen. Den yngsta är bara sex år
och lite besviken över att det inte finns en klass för
6-åringar. Istället försöker mamman underhålla
honom med pingis, diverse utmaningar, lekar, minitennis, m.m. Till slut säger killen – ”men mamma,
jag vill ju inte spela med dig, jag vill ju spela med
någon liten”. Just då kliver en av våra medlemmar in

i cafeterian med sin familj, han är åtta år. Det tar två
sekunder att presentera killarna för varandra och så
går de iväg för att spela. Båda lika lyckliga över att
få spela med någon och att få träffa en ny kompis.
Både tävlingsspelare som är för gamla för tävlingen samt föräldrar som inte har något barn i
tävlingen kommer och ställer upp som domare, som
barnvakter, som åskåd-are och som funktion
ärer under helgen. Hur
fantastiskt är inte det
i dagens stressade och
fullspäckade samhälle?
Och alla som är på plats
verkar lugna, glada och
nöjda över vart de befinner sig.
Mina egna barn –
två och fyra år gamla,
är med under fredagen
och får uppleva den här
omtänksamma, härliga
stämningen. När jag på
söndag morgon vid frukost berättar att de ska
få följa med till tennisen igen, dröjer det inte
länge förrän jag hör ifrån
hallen ”Mamma, vi är
klara nu!” Då är klockan
nio och barnen är fullt
påklädda med varsin väska i handen, själv har jag
inte ens hunnit plocka undan efter frukosten och
vågar knappt meddela att vi inte ska vara där förrän
klockan tolv. Det blir att vi åker tidigare…
Min minsting har numera inga som helst problem att själv spatsera runt i hallen och söker sig till
flera olika famnar när hon vill gosa en stund. Var
det så här det var förr i tiden då man hjälptes åt att
uppfostra och ta hand om varandras barn. Är det
föreningskänslan i ett nötskal? Känslan av att alla
förenas av ett gemensamt syfte och tar hand om varandra? Visst låter det fantastiskt, lite utopiskt och
drömskt. Självklart är inte verkligheten riktigt så
rosaskimrande, men just efter denna helg känns det
så för mig och jag är oerhört tacksam för mitt jobb,
för min tillhörighet till världens härligaste förening
och alla fina vänner den har tillfört mitt liv. Jag hoppas ni känner detsamma och ser fram emot att ta
del av klubbens breda utbud för att skapa minnen,
erfarenheter och för att komma närmare människor
i klubben. Jag ser fram emot att se er alla på och utanför banan.
Stort tack för det gångna året, jag önskar er en
riktigt God Jul och Gott Nytt År!
/Sophie Lindvall

ORDFÖRANDE HAR ORDET

TILLBAKABLICK PÅ ÅRET SOM GÅTT

F

ör många innebär november
månad budgetarbete. Det gäller
då att titta tillbaka på året som gått
och blicka framåt på nästa år för att
få en tydlig bild över ekonomin och
planera verksamheten framåt. Man får
inte heller glömma bort att hålla fokus
på verksamhetens målsättning och
vision. Ekonomin för Karlskrona
Tennisklubb ser bra ut, vilket innebär
att vi går starka in i 2020. I styrelsen
jobbar vi för fullt med vårt visionsarbete. Ett steg i detta innebär en
medlemsundersökning som genomförs under november/december. Mer
om vad vi i styrelsen jobbat med
kommer vi informera om på vårt årsmöte den 1:a februari 2020 som alla
medlemmar är välkomna att delta på.
I samband med årsmötet anordnas
även en årsfest.
Så vad har hänt i Karlskrona Tennisklubb i år? Svaret är väldigt mycket, och
jag kommer inte berätta om allt här.
I styrelsen har vi arbetat vidare
med verksamhetsplanen som togs
fram året innan. Här ingår bl.a. visionsarbete, målstyrning, ny grafisk
profil, verksamhetsrutiner och ny
hemsida. Utöver detta så har vi renoverat vår klubbstuga, vilket vi hoppas
ska skapa större möjligheter till

möten och samvaro för våra klubbmedlemmar.
Klubben har anordnat många tävlingar, både nationella och internationella. Vi fick fortsatt förtroende från Internationella och Svenska
Tennisförbundet att arrangera Junior
EM-kval för flickor 16 år i februari
månad. I mars anordnades Karlskronavakan Wilson Cup som är en
dygnet-runt tävling för juniorer och
seniorer. Här hade vi i år rekord på
230 deltagare. Sommaren inleddes
sedan av Karlskrona Futures för herrar
– vår internationella tävling för
framtidens professionella spelare. Vi
har även anordnat traditionella SEB
Karlskrona Open under en vecka i
juli. Samt Karlskrona International
Senior Trophy som lockar veteraner
(35 år och uppåt) från hela världen.
Därefter kom Head Cup, som är en
nationell juniortävling för 14-åringar och yngre som ni kan läsa mer om
i detta nummer av Fördel. Sen får
vi inte glömma de minsta medlemmarna som spelar Mini Maxi Tour,
ett ypperligt tillfälle att få prova på
att spela tennismatcher på ett lekfullt
sätt. Denna arrangeras av vår ungdomskommitté som gör ett jättejobb.
Sist men inte minst har vi ju våra in-

KTK:s ordförande Jenni Aronsson.

terna tävlingar som ex. Juldubbel, Invigningsdubbel, Sommartoppen, Alla
Hjärtans Dag dubbel och Karlskrona
Padeltour. För alla tävlingar krävs
mycket arbete för våra tränare och
volontärer.
I somras hade vi också besök av
våra tennisvänner från vänortsklubben TC Grun-Weiss Nikolassee från
Berlin. Det s.k. Berlinutbytet inne-

bär att vi vartannat år besöker Berlin
och vartannat år kommer de till oss.
En stark tradition som vi haft sedan
1967.
Jag ser fram emot nästa år och
hoppas det ska bli minst lika bra som
detta.
Nu önskar jag att ni alla får en
härlig jul och nyår!
/Jenni Aronsson

SKYLTARFOLDRARARBETSKLÄDERGRAVY
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GIVEAWAYSPRESENTREKLAMROLLUPS
DEKALERBRODYRBANDEROLLERVEPOR

Din kompletta leverantör av printat och tryck media

PRISER OCH BOKNINGSINFORMATION 2019/2020
BANHYRA (Pris per timme)
Tennis
Grästennis
Padel		
Vardagar och helger, alla tider
160 kr
240kr
240 kr
Förhandsbo
kning sker
			
på telefon 04
55-128 02
SPELBI
Veteran +65 (vardag före 15.00) *
130 kr
200 kr
200 kr
L
J
E
T
T TENNIS/PA
Juniorer **			Halva priset vid bokning			Denna
bilje
DEL
Juniorer ***			 Gratis vid obokat			 fritt sp tt berättigar till 1
timmes
el på hela
anläggnin
Studenter ****			
Halva priset 			 (padel, gräs,
gen
hardco
Ej medlem i KTK
+ 50 kr
+ 50 kr
+ 50 kr
på ABB A urt, grus & inomhu
re
s)
n
a
Ej giltigK abiljett
rlskron
Bollmaskin (inkl. bollar, utbildning krävs) *****
+ 120 kr
XXXX
XXXX
a

				
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 FÖRE spel.
				
				
MEDLEMSAVGIFT
ERBJUDANDE FÖR MEDLEMMAR NEDAN
TENNIS
PADEL		
Junior 245 kr
10 spelbiljetter (hela banan) Köp via MATCHi
1 300 kr
2 100 kr		
Kontraktstid vardag före 15.00 *
120 kr
180 kr		
Senior 490 kr
Kontraktstid kvällar o helger *
150 kr
200 kr
Familj 980 kr
* Minimum 10 veckor				
För Kontraktstid Företag – kontakta kansliet
SÄSONGSKORT (medlemmar)
Senior
Spela hur mycket du vill – gäller din EGEN del av banan.		

Junior

Familj*

Veteran 65+

INOMHUS VÅR 1/1–30/4 (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

2020

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) ** Mån-tors kl 6-10 & 21-23,
fre kl 6-10 & 18-23, lör kl 6-10 & 16-23, sön kl 6-10 & 20-23

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

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 0768-86 71 00. Har ni övriga frågor går det alltid bra att kontakta oss på racketservice@karlskronatk.com.

ÖPPETTIDER JUL & NYÅR 2019
23/12 Lilljulafton 8–17
24/12 julafton 9–12
25/12 juldagen 10–16
26/12 annandagen 9–16
31/12 nyårsafton 10–14
1/1 nyårsdagen 15–19
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FÖRDEL 4.2019

KARLSKRONA TK - PADEL
N

u har fjärde och sista serien av
Karlskrona Padel Tour (KPT)
spelats färdigt och det blev en dramatisk kamp om förstaplaceringen. Det
slutade med att Joel Svensson, med
0,1 poängs marginal (!), lyckades stå
som slutsegrare – Stort grattis!
Det har varit ett lyckat år för KPT
med över 50 deltagare och vi hade
som mest nio divisioner.
Närmare 500 matcher (set) har
spelats och det har varit många jämna

och dramatiska duster på våra fantastiska utomhusbanor. Flera gånger
fick deltagarna gå till ”särspel” för
att kunna utse vilka som flyttats upp
eller ned en division.
Till våren 2020 drar vi igång igen
och hoppas såklart på att få se många
av er delta!
Har ni frågor är ni alltid välkomna
att kontakta oss på e-mail:
padel@karlskronatk.com
/Wille
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DET ÄR DAGS ATT KORA
ÅRETS KLUBBMÄSTARE!
Klubbmästerskapet spelas 6-12 januari 2020, med prisutdelning på Årsfesten den 1 februari. Matcherna kommer
att spelas främst efter kl. 16 på vardagarna och sen full fart
på helgen (mellan Tennisskolans aktiviteter). Skulle det bli
väldigt många deltagare i någon klass, kommer deltagarna
tillfrågas om de kan spela 4-5 januari också. Upplägg sker efter
antal deltagare. Inga domare, men matchledare finns tillgänglig. Anmälningsavgiften är 100 kr för seniorsingel, 75 kr för
juniorsingel, generationsdubbel, seniordubbel (per person)
samt 50 kr för juniordubbel (per person). Anmälan sker senast
den 29 december via MATCHi, anslag i hallen eller via sms till
0768-867103.
Klasser:
Damsingel
Herrsingel
Damdubbel
Herrdubbel
Juniorsingel A
Juniorsingel B
Juniordubbel
Generationsdubbel
Mixed dubbel

ÅRSMÖTE & ÅRSFEST

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

Årsmöte

lördag 1 februari kl 17.00

Årsfesten börjar kl 18.00. Varmt välkommen!

FÖRDEL 4.2019
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Tele: 07080526023
Mail: sophie@karlskronatk.com

KARLSKRONA TENNISKLUBB

www.karlskronatk.com

NKT ARENA, Rosenholmsvägen 19, 371 55 Karlskrona

VISITKORT
NAMN: CANDARA BOLD VERSALER
Brödtext: Candara Light
Adress: Candara Regular

999 kr
Just nu

Footer/Header:
KTK: CANDARA BOLD VERSALER
www: Candara Regular

Ordinarie pris 1 400 kr

KARLSKRONA TENNISKLUBB

www.karlskronatk.com

Malte Winnerfeldt.

Alicia Thulin.

Hanna Eriksson.

HEAD CUP 2019

K

arlskrona Tennisklubb arrangerade 22-24 november den
nationella tennistävlingen Head Cup.
75 unga deltagare (max fjorton år)
från olika klubbar runt om i Sverige
samlades för att spela matcher från
morgon till kväll.
Med lite färre deltagare detta år
gjorde tävlingsledningen (Daniel Brodén) ett ypperligt arbete med att göra
om upplägget och se till så att alla
deltagarna fick spela så mycket som
möjligt. Detta visade sig vara väl värt
mödan då lovorden om tävlingen haglade från både de besökande spelarna
med familj samt våra egna spelare.
Karlskrona TK-spelarna gjorde
också mycket bra ifrån sig och det
märktes att möjligheten att få spela

flera matcher gjorde att många bara
under helgen kunde utveckla och förbättra sitt matchspel väsentligt.
10 ÅRS-KLASSERNA

Adam Otero, Selma Perslöf och
Malte Winnerfeldt gjorde alla fina
insatser och ser lovande ut för att vara
så tidigt ute med sitt tävlande. Gustav
Otero spelade teknisk drömtennis
och tog sig hela vägen till final där en
mycket jämn match mot Eric Zsigmond (TK SAAB) slutade 7-5, 6-3 i
Erics favör.
13 ÅRS-KLASSERNA

Martin Lindström inledde tävlingen med en fantastiskt underhållande
match på centercourten. Tyvärr mötte

han tufft motstånd efter det och lyckades inte riktigt komma upp i samma
briljans.
Ture Lindell visade gång på gång
att lite vilja och ”jäkla anamma” kunde vinna matcher och tog sig hela vägen fram och vann Pojksingel 13B. I
finalen besegrade han klubbkamraten
Liam Dahl som utvecklat sitt djupledsarbete jättemycket.
Systrarna Amanda och Alicia
Thulin gjorde fina och utvecklande
matcher i Flicksingel 13B.
I Flicksingel 13A deltog klubbens 11-åriga Valeria Marinova och
visade på fina kämpatag men framför
allt fint spelsinne och ”vinnarskalle”.
I samma klass spelade Erdita Paloja
sig hela vägen fram till final genom
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ett väldigt tungt och stabilt baslinjespel. Erdita har bra serve, slår hårda
fina slag från bakplan och med lite
mer träning på att följa upp spelet in i
banan kommer hon ta ytterligare kliv.
Tyvärr blev det förlust i finalen mot
Rebecka Jerlardtz (Kalmar TK).
14 ÅRS-KLASSERNA

I den äldsta klassen för tjejer,
Flicksingel 14, deltog två KTK-spelare: Hanna Eriksson och Eliza Cela.
Båda tjejerna spelade väldigt bra
tennis och fick under sina matcher
ihop spelet mycket bra. Tjejerna har
utvecklats mycket under hösten och
det var kul att få se att det gav resultat
under tävlingen. Hanna slutade på 2:a
plats och Eliza på 3:e plats.
FÖRDEL 4.2019

Amanda Thulin.

Liam Dahl.

Ture Lindell.

Birk Arwedahl.

Erdita Paloja.

Elliot Silander (Karlskrona TK)
kämpade som alltid föredömligt men vi
fick också se honom spela sitt livs bästa
match vilket tog honom hela vägen fram
till seger i klassen Pojksingel 14B.
Birk Arwedahl (Karlskrona TK)
tog hem den tunga klassen Pojksingel
14A efter bland annat gått segrande
ur två avgörande matchtiebreak. Birk
har även han utvecklats mycket under
hösten och har mer och mer fått ihop
”hela paketet” med bra serve, tunga
grundslag från bakplan, väl utvalda
attacker och fina undanläggningar på
volley eller smash – imponerande att
skåda! Även Maximilian Carlbäck deltog i denna klass och visade prov på
fin inställning och bra kämpatag.
/Wille

arlbäck.

C
Maximilian
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Gustav Otero.
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Fabian Howding önskar god jul!

HAPPY THANKSGIVING,
KARLSKRONA TK-ARE!

N

är jag skriver detta så är det
knappt en vecka kvar tills
Thanksgiving (28:e november) här i
USA. Jag kommer då snart vara klar
med första halvan utav mitt “Sophomore year” (andra året på college). I
det stora hela så har det varit en termin med många nya erfarenheter, som
till exempel delaktighet i arrangemang av ett idrottsevent för barn- och
ungdomar med funktionsvariationer,
medverkan i en idrottsförening, och
såklart, mycket tennis.
Förutom mina två huvudsysslor,
skola och tennis, så fick jag under terminen vara delaktig i ett event som
heter “Special Olympics”. Det var
ett event som skolan arrangerade där
barn- och ungdomar med funktionsvariationer var inbjudna för att testa
på alla de sporter som finns här på
min skola, Averett University. Där
ingick bland annat typiska amerikanska sporter, som amerikansk fotboll,
baseball, och basket. Även lacrosse,
brottning, softball, och fotboll fanns
att testa på. Självklart också tennis.
Under evenemangent så blev jag
tlldelad ett barn som jag fick följa

med och umgås med under dagen.
Det var en lärorik upplevelse som
gjorde att jag fick både perspektiv
men också framförallt en god känsla utav att vara med och göra dagen
lyckad för barnet.
Under terminen har jag också varit med i en idrottsförening på skolan som heter SAAC. Det står för
Student Athlete Advisory Committee. Det är en nationell förening som
sträcker sig över väldigt många colleges i USA. Föreningen fungerar både
på lokal, regional, och nationell nivå.
På vår skola så har föreningen representanter från varje idrottslag, och
vid varje möte så har representanterna möjlighet att ge förslag på hur
idrotten på skolan kan utvecklas och
förbättras. På mötena så diskuterar vi
också om hur vår idrottsavdelning kan
engagera sig med resten utav skolan
och samhället omkring oss.
En insats som vi som idrottsavdelning, med ledning av SAAC, gjorde
under terminen var att försöka samla
in så mycket konserverad mat och
vatten som möjligt. Detta för att sen
skicka den insamlade maten till väl-

behövande. Detta gjorde vi på flera
sätt, vi frågade personer vi kände om
de kunde tänka sig att skänka mat,
personer på skolan, som till exempel
professorer och coacher, och vi hade
även ett event under halloween som vi
kallade can-o-ween då vi gick runt i
de närliggande kvarteren för att fråga
efter mat. Detta event var såklart på
Halloween. En plats som vi sedan
skickade all den insamlade maten till
var Bahamas, som under den tidiga
hösten blev hårt drabbade av en stor
orkan. Förutom det självklara i att
hjälpa till så var detta också en del
utav en tävling mellan skolorna i vår
conference som vi till slut vann med
totalt 29,000 insamlade matkonserver
och vattenflaskor.
Sist, vad det gäller tennisen, så var
terminen uppdelad i en “season” och
en “off-season”, precis som på våren.
Vår höstsäsong var i början av hösten
vilket innebar att vi som collegetennis-spelare då var tillåtna att träna
med tränare och spela matcher mot
andra skolor. I jämförelse med vårsäsongen så var höstsäsongen lite kortare, vilket innebar färre matcher. Un-
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der säsongen så spelade vi också några
turneringar där vi tävlade individuellt.
För mig gick det ganska bra, jag vann
ungefär hälften av matcherna. Vad
det gäller resten utav matcherna mot
andra skolor så hade vi väldigt otur.
Utav våra fem planerade matcher mot
andra skolor så blev tre inställda på
grund av regn. Ännu mera otur då
dessa i princip var de enda dagarna
med regn.
I det stora hela så har det varit en
lyckad termin som varit karaktäriserad av ideella ändamål, något som jag
kommer ta med mig hem till Sverige.
Snart så kommer jag resa till Philadelphia för att fira Thanksgiving med
några familjevänner. Jag hoppas då
kunna uppleva en riktig amerikansk
Thanksgiving. Sen är det bara två
veckor kvar med “Finals” (Tentor)
innan jag åker hem till jul. Då siktar
jag på att spela mycket tennis med
första inbokade turneringen – Juldubbeln, den 13:e december. Hoppas vi
ses då!
God jul och gott nytt år,

önskar Fabian

FÖRDEL 4.2019
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JUNIORER PÅ HALLOWENLÄGER

D

et var torsdagen den 31 oktober som KTK:s juniorer stormade in i hallen och skulle övernatta.
Det började med en tennisträning där
det visade sig att folk hade "missat"
informationen om att de skulle ta
med sig sovkläder, andra hade anmält
sig men sedan visade sig att de inte
kunde och någon missade träningstiden och kom två timmar senare. Fy
17 vilken start på denna kväll, ja det
var precis hur många juniorer som
var med.
MAT, QUIZ OCH FILM

Efter tennisen var det dags för våra

juniorer att laga lite tacos i klubbstugan där vi också sov för övrigt. Med
Veronica som ledare blev det ett bra
samarbete i köket och det blev till slut
mat på bordet och alla blev mätta och
belåtna. Men med 17 juniorer vid ett
och samma matbord var det minst
sagt fart och fläkt då en tallrik gick i
backen och saft spilldes på bordet och
maten låg lite här och där, men alla
var glada och det är det viktigaste.
Efter maten så var det dags för ett
litet musik quiz som Emil stod för.
Det var tjejerna mot killarna där killarna tillslut vann efter en rafflande
utslagsfråga. När klockan började

närma sig åtta på kvällen så såg vi på
en halloweenfilm, men det var långt
ifrån alla som tittade på filmen utan
satt med sina telefoner istället. När
filmen var slut kring klockan tio så
gjorde alla i ordning sig för att gå och
lägga sig. Men det var knappast slut
där, vid midnatt ser jag Martin Lindström stå och gör tennisslag med en
galge och Eliza Cela ligger och värmer
sig på ett element samtidigt som hon
tittar på telefonen, medan alla andra
försöker sova.
LÅNGSAM START

Sedan gick vi alla upp kl. 6.30 och
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käkade frukost, gjorde ordning oss
och gick in till hallen för att spela
tennis. Men så snabbt gick det inte
riktigt eftersom det tog lite tid att
packa ihop madrasser och sovsäckar. Sedan låg det lite rester här och
där som skulle städas upp och golvet
skulle dammsugas och borden skulle
torkas. Efter den här galna morgonen så avslutades sedan hela lägret med
tennis mellan kl. 8-10. Alla var till
slut nöjda och glada efter det här
roliga lägret. Stort tack till alla som
var med!
/Emil Quist
ordförande Ungdomsrådet

FÖRDEL 4.2019

AVSLUT PÅ TENNISÅRET 2019

REKORDUPPLAGA

16 GENTLEMEN DOUBLES
WOODIE CHALLENGE
TH

NKT ARENA KARLSKRONA, LÖRDAG 28 DECEMBER
VÄLKOMNA! TÄVLINGEN STARTAR CA. KL 10.00, FINALEN SPELAS CA KL 17.30.
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MINI MAXI TOUR

Inne i vår härliga tennishall står några ledord från
Riksidrottsförbundet. Det står
bl. a att ”föräldrar hejar på
alla” och att ”barnidrott ska
bygga på lek och glädje”.
När vi söndagen den 17 november hade terminens sista
MiniMaxi Tour, slog det oss att
detta arrangemang verkligen
speglar dessa ord. Ett 40-tal
barn (vilket är rekord) och föräldrar tränade regler, höll reda
på vilken ruta de skulle serva
i, lärde sig hur man lottar om
vem som ska börjar serva, hur
man tackar för matchen m.m.
under ca 2 timmar. Många
glada tillrop hördes och vi fick
se mycket fina slag och dueller.
Engagerade föräldrar hjälpte
till att plocka bollar, döma
matcherna och heja tillsammans med barnen.
Mini-delen hölls av tre juniorer Elise Brodén, Elliot Silander
och Alicia Thulin. Deras härliga
entusiasm smittade av sig på
alla barnen.
Tack för att ni är där och
delar av er av er kunskap och
sprider glädje. Vi vill också
tacka er föräldrar som verkligen följer RF:s ledord med att
vi hejar på alla barnen.
Årets sista MMT avslutades
med medaljer till alla barnen.
Nu tar MMT en liten paus, men
vi återkommer nästa termin.
Håll utkik efter datum på KTK:s
Facebook-sida samt på våra
anslagstavlor.
Varmt välkomna!
God Jul och Gott Nytt År
önskar vi i
Ungdomskommittèen
Erika Otero, David Larsson,
Fredrik von Essen och Jennie
Vilnersson Månsson.
FÖRDEL 4.2019					w w w . k a r l s k r o n a t k . c o m 
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P-A Lindeborg vann HD60 i La Manga, Spanien, tillsammans med Nigel Mann, GBR. Prisutdelare var ingen mindre än Nicolas Almagro.

DAMERNAS ÅRLIGA

MELLANDAGSDUBBEL

Det är dags för Damernas årliga Mellandagsdubbel som spelas fredagen 27 december med start klockan 13.00.
Anmälan är individuell och taktisk lottning tillämpas. Tävlingen beräknas hålla på till ca kl 16.00, sista anmälningsdag
är 20 december. Anmälningsavgiften är 80 kr och anmälan görs via MATCHi eller sms till 0768-867103.
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Rågvägen 7 • 371 60 Lyckeby

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

04/06/2011 09:25:12

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

AKTIVITETSKALENDER VINTER/VÅR 2019/2020
DATUM

ARRANGEMANG

FÖR VEM?

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.

11 januari

Tennisskolan startar

För alla deltagare i Tennisskolan.

1 februari

Årsmöte

För alla medlemmar.

1 februari

Årsfest

För alla medlemmar och deras familjemedlemmar.

6–9 februari

		

Lag-EM kval F16

Åtta länder kommer till Karlskrona för att göra upp
om två platser i EM-slutspelet.

februari

Alla Hjärtans Dag Mixed

Håll utkik för mer information i januari.

28 feb – 1 mars

Karlskronavakan Wilson Cup

Klubbens populära dygnet-runt turnering för alla.
med tävlingslicens.

		

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

DET LACKAR MOT JUL...
Det lackar med stormsteg
mot jul, men bli inte lack
för det – det finns gott om
lediga tider att boka och
spela tennis under jullovet.

J

uniorer som är medlemmar spelar
dessutom gratis på lediga tider (säg
bara till först i receptionen). Junior
som bokar bana spelar för halva medlemspriset, även om man spelar tillsammans med en vuxen.
6 – 12 januari spelas dessutom
Klubbmästerskapet, med klasser för
de flesta.
Information om hur man anmäler sig kommer ut på hemsidan och
facebook.
Sista träningsdatum för Tennisskolans hösttermin är 22 december.
Vårterminen börjar från 11 januari. Alla deltagare är automatiskt med
till hösten, så ingen nyanmälan behövs. I regel gäller samma tider, så det
är bara att dyka upp som vanligt.
Om någon önskar mer eller mindre träning, vänligen maila detta till
tennisskolan@karlskronatk.com
OBS! Om någon vill sluta är det
viktigt att maila detta till adressen
ovan.
På tränarsidan har vi nu även fått
förstärkning av Jacob ”Jake” Jaudict,
som i nuläget har praktik på klubben
några timmar i veckan. Jacob är 25
år och var i sin ungdom en lovande

Daniel Brodén chefstränare Karlskrona TK. Foto: Anders Eriksson, amefoto.se

tävlingsjunior. Efter att ha varit borta
från tennisen några år har Jacob nu
valt att satsa på tränarkarriären och
håller på att förkovra sig i rollen och
har bla nyligen gått Tennissyds utbildning Tennisens Plattform. Även
Hanna Strand och Dzejna Torlakovic deltog med godkänt resultat på
denna kurs.
Vi kommer kontinuerligt att försöka starta upp nya grupper till våren
och välkomnar nya anmälningar. För
att anmäla sig till Tennisskolan, gör
så här:

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
Lyckas ni inte, maila anmälan på
tennisskolan@karlskronatk.com.

/Daniel Brodén

INFORMATION ELLER FRÅGOR,
KONTAKTA TRÄNARNA:
tennisskolan@karlskronatk.com
Johan “Wille” Wilhelmsson,
wille@karlskronatk.com,
0768-86 71 05
Daniel Brodén,
daniel@karlskronatk.com
0768-86 71 04

KARLSKRONA TENNISKLUBB VILL TACKA ALLA VÅRA
SPONSORER OCH SAMARBETSPARTNERS FÖR ETT
FRAMGÅNGSRIKT 2019 OCH SAMTIDIGT
ÖNSKA ER ETT GOTT NYTT 2020!
SPONSORER:

NKT
KPMG
1852
Cramo
Hem 1
Doflex
Skanska
Amefoto
Swecarb
City Gross
Café 1344
Lunnatorp
Intersport
Beijer Bygg
Body Shop
Affärsverken
Blekinge IF
Asfaltbolaget
Arvsfonden
Holmgrens Bil
HUVUDSPONSORER:
Klockgrillen
Cevian Capital
Trafik & Fritid
Tretorn/Adidas
SEB, BLT,
Skylt & Dekor
Lasses Industrirör
Stars’n Stripes
Onepartnergroup
Amer Sport/Wilson,
Restaurang Eken
Storköksprodukter
Garnborns Åkeri & Maskin,
Fastighetsbyrån
DuggalsFastigheter
Tryckcentrum, Stena Line,
Winds Enterprises
Bergåsa Ljud & Ljus
Scandic, Roxtec
Nävragöl Elektriska
Karlskrona kommun
Dynamic Consulting
Carlskrona Golfklubb
Altefur Development
Berras Hockeyverkstad
Racketdoktorn/ Babolat
Karlskrona Lampfabrik
Sandvikens Fritidstomter
Svenska Tennisförbundet
Ica Supermarket Cityhallen
Länsförsäkringar
Audio Video, Lobic
Norrvidinge
FHC Brothers
Lilo Media
Vitargo
GSL/HEAD
Eye Do
Lawnit
Succé
Sortab

GYNNA KTK:S SPONSORER
Om vi medlemmar gynnar våra sponsorer, kommer dessa även i fortsättningen med stor glädje satsa på KTK. Gör därför i första
hand Dina inköp hos våra sponsorer, uppmana Dina anhöriga och vänner att göra likaså. Tala gärna om för sponsorn att Du
tillhör KTK och att Du har uppmärksammat att de stödjer klubben. Detta kommer garanterat att ge ett mervärde för alla parter.

