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Padel – hett i
sommar

Högtryck på padelbanorna. sid 6–8

Omslagsfoto: Anders Eriksson, amefoto.se
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UNDERBARA KLUBBKÄNSLA

D

en 12 juli i år har jag haft äran att jobba som
Klubbchef i KTK i hela tio år. Det hade varit
lätt för mig att skriva att tiden har sprungit iväg och
att jag undrar vart alla år tagit vägen – och det har
den också på ett sätt. Tiden går fort när man har roligt som ordspråket lyder. Men samtidigt känns det
att tio år är en lång tid och det har hänt ofantligt
mycket under dessa år – en del som jag är väldigt
stolt över och andra händelser som har varit tuffa
och utvecklande. Det har givetvis funnits stunder då
jag har gnällt på mitt jobb (gör inte alla det emellanåt?) och på omständigheter som gör uppgifterna
jobbigare än vad det borde vara, men i slutändan har
jag alltid kommit fram till att jag har världens bästa
jobb. Jag kan inte komma på något annat som skulle
vara roligare än att jobba med de underbara kollegorna som finns här i KTK, eller med de arbetsuppgifterna som jag får ta mig an. Att ha lärt känna alla
fantastiska medlemmar är också en ynnest få förunnat. Så stort tack för tio fantastiska år – jag ser fram
emot fortsättningen!
Som nämnt så har det hänt en del under åren
och det här året är inget undantag. Covid-19:s intåg
i vårt samhälle skakade om verksamheten i våras,
men vi kan nu konstatera att vi har landat på fötterna. Efter att ha anpassat verksamheten och våra rutiner har vi kunnat genomföra både kurser och läger
med stort deltagarantal, försäljning av säsongskort
och banuthyrning har ökat markant, padelspelandet i klubben har fullkomligt exploderat och KTK:s
Racket Bistro som planerades att öppna 1/5 öppnades nu istället den 15/7 i begränsad skala. Dessvärre nåddes vi i slutet av juni om beskedet att vår
stora veterantävling i augusti, Karlskrona International Senior Trophy, blir inställd, men att SEB
Karlskrona Open kan köras under särskilda restriktioner. Det hade kunnat vara mycket värre! Sen är vi
alla medvetna om att pandemin inte är över ännu så
vi måste fortsätta hjälpa varandra att ta ansvar för
de restriktioner som finns – med handhygien, avstånd och att hålla sig hemma när man känner sig
sjuk.
Under försommaren har vi även tappat två anställda – då Mariusz Szajczyk och Ove Blomberg
gått vidare mot andra uppdrag. Jag vill med detta
ge en stor eloge till övriga anställda i Racketservice
som har varit otroligt förstående och flexibla under
denna period, och som har sett till så att verksamheten har kunnat flyta på som vanligt. Även Robert
Melkersson kommer dessvärre att lämna oss efter
sommaren – sista augusti blir ”Robbans” sista dag
hos oss. Robban har gjort ett fantastiskt jobb under
alla år och det blir en stor förlust för klubben. För
att återskapa stabiliteten i personalstyrkan har vi i

Sophie Lindvall.

dagsläget två stycken platsannonser ute – se sidorna
13 och 16. Ni är varmt välkomna att rekommendera passande personer att söka dessa spännande
tjänster i en fantastisk klubb.
På tal om en fantastisk klubb och dess medlemmar, så möttes jag för någon vecka sedan av en
medlem som jag inte hade träffat på några månader. Hon går helt sonika upp till mig och undrar
”Har du bara gått upp lite i vikt eller är du gravid?”
Jag kunde knappt hålla mig för skratt, så underbart med någon som är så rak och inte tycker det är
något konstigt med det. Ett karaktärsdrag jag har
märkt hos många medlemmar i denna härliga klubb,
och också ett kvitto, anser jag, på att vi känner oss
bekväma med varandra och att det finns en familjekänsla kring de som väljer att spendera mycket tid
på anläggningen och på klubbens sociala aktiviteter.
Och ja, jag har gått upp en del i vikt, och ja, jag är
gravid – vilket en annan medlem också uppmärksammade sist jag var på banan och glatt ropade över
stängslet ”Jag tycker det står en tjockis på bana 2!”
Visst är det härligt med ”syskon-gnabb” inom
familjen… under hösten blir det alltså föräldraledighet för mig, men vi har ju mycket att hinna
med innan dess!
Vi ses på banorna!
/Sophie Lindvall

ORDFÖRANDE HAR ORDET

TENNIS SOM GÄLLER I SOMMAR
K

arlskrona Tennisklubb befinner
sig i en spännande fas och satsar
långsiktigt för att utveckla tennis- och
padelverksamheten i Karlskrona. Styrelsen kommer i höst sätta en strategi
framåt för de kommande fem åren.
En del av vår utgångspunkt är det
som framkommit i medlemsundersökningen. Vi har också utvecklat vårt
styrelsearbete genom att gå en utbildning under ledning av SISU, vilket
var mycket givande. En annan del i
utvecklingen av klubben är att vi ska
anställa två nya personer som vill vara
med och utveckla servicen och anläggningen. Vi har annonser ute nu som
ni kan läsa mer om längre fram i tidningen eller på vår hemsida. Kontakta
mig eller Sophie om ni vill veta mer.
Det är svårt att inte nämna coronapandemin i dessa sammanhang. Klubbens åtgärder har bl.a. varit att flytta ut
tennisskolan tidigare, erbjuda handsprit
och ett annat utbud i cafeterian. Vi har
också tyvärr varit tvungna att ställa in
sommarens Senior ITF enligt avrådan
från Svenska Tennisförbundet. Om vi
ska nämna något positivt med detta så
har vi sett ett ökat intresse för att spela

padel och tennis utomhus i jämförelse
mot tidigare år.
Kan även nämna att vi är stolta över
att en av våra duktiga tennistränare,
Veronica blivit invald i Tennis Syds
styrelse och att vår klubbchef Sophie
blivit invald i Svenska Tennisförbundets styrelse. Vi hoppas att det ska ge
klubben en viss marknadsföring samt
att Sophie och Veronica naturligtvis får
möjlighet att vara med och utveckla
svensk tennis på regional och nationell nivå.
För er som inte sett det så har vi nu
en fin klubbstuga där vi kommer erbjuda mat och dryck i trevlig utomhusmiljö med en fin utsikt över våra tennisoch padelbanor. Här finns möjlighet att
boka en kväll med jobbarkompisar eller
vänner. Kanske i samband med en tenniskurs med en av våra duktiga privattränare eller en padelturnering? Håll utkik på hemsidan och sociala medier för
våra arrangemang.
Nu när vi inte kan ut och resa så
mycket i sommar, hoppas jag vi kommer ses på tennisklubben istället.
Ha en fin sommar!
/Jenni Aronsson

KTK:s ordförande Jenni Aronsson.
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PRISER OCH BOKNINGSINFORMATION

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
Pensionär +65 (vardag före 15.00) *
130 kr
200 kr
200 kr
L
J
E
T
T TENNIS/PA
Juniorer **			Halva priset vid bokning			Denna
biljett b
DEL
Juniorer ***		Gratis vid obokat för Junior, medlemmar			
fritt spel erättigar till 1 tim
p
m
å
e
s
Studenter ****			
Halva priset 			 (padel, gräs, hela anläggnin
gen
hardco
Ej medlem i KTK
+ 50 kr
+ 50 kr
+ 50 kr
på ABB A urt, grus & inomhu
s)
na K abiljett
Ej re
giltig
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 fram till 15.00 *
120 kr
180 kr		
Senior 490 kr
Kontraktstid mån–tors kl 15–21 *
170 kr
250 kr
Familj 980 kr
Kontraktstid övriga tider kvällar och helger *
150 kr
200 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*

Pensionär 65+

UTE VÅR (Hardcourt, Padel, grus när det öppnar) 1/1–30/4
500 kr
UTE SOMMAR (Komplett – tennis och padel) 1/7–31/8 Sänkt pris! 800 kr
UTE HÖST (Hardcourt, Padel, grus tills stängt) 1/9–31/12
500 kr

250 kr
400 kr
250 kr

1 000 kr
1 600 kr
1 000 kr

400 kr
700 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. Om ingen incheckning sker kommer faktura att skickas ut för övriga spelare på banan.
*) Familj, skrivna på samma adress (plus ev student m. CSN-kort).

ÖPPETTIDER
Maj till och med augusti, måndag – fre kl 8-20, lördag kl 8–18, söndag kl 9–20 (padel och tennis inomhus öppet till kl 22 samtliga dagar)

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.
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SHOPEN

KTK:s nya klubbjacka samt hoody på våra fina modeller Lindy, Daniel och Tilda.

NU ÖPPNAR

KARLSKRONA

RACKET BISTR

Onsdagen den 15 juli öppnar vi äntligen upp serveringen i vår nya Bistro!
Bistron ligger i vår Klubbstuga och serveringstillståndet sträcker sig inne i
stugan, kring altanen och på den asfalterade ytan på baksidan av Klubbstugan
– mot Hardcourtbanorna. Bistron kommer, till att börja med, vara öppen varje
onsdag och fredag kl. 16-21 (baren stänger kl. 20:30).
Menyn ser ni här bredvid och matlagningen står vår duktiga kock, och til�lika duktiga tennisspelare, Tilda Loudd för.
Om ni som företag eller kompisgäng vill boka in ett arrangemang med
exempelvis friskvård och AW så löser vi gärna det åt er. Kontakta Sophie på
0768-86 71 03.
På grund av rådande pandemi finns det ett antal förhållningsregler att
respektera (listade här nedan) för att vi ska kunna hålla öppet och samtidigt
hålla gäster och personal så trygga som möjligt.
Varmt välkomna att utforska Bistron under semestern!

REGLER FÖR SERVERING MED ANLEDNING AV COVID-19

• Max 50 personer på serveringsområdet (dvs. inne i Klubbstugan, på altanen
runt stugan, samt på den asfalterade baksidan mot harcourtbanorna) samtidigt. Hittar du ingen sittplats innebär det att det är fullt och du får återkomma
senare eller vänta utanför tills någon gäst lämnar området.
• Mat och dryck ifrån bistrons meny beställs vid baren – så länge trängsel kan
undvikas. Blir det för mycket folk runt baren kommer personalen att skifta till
beställning och servering vid borden. Vänligen respektera personalens anvisningar.
• Tilltugg, glass och dryck ifrån cafeterian beställs som vanligt via
receptionen.
• Håll avstånd till varandra – ingen trängsel.
• Inget häng i baren.

➻

meny

➻

Missa inte KTK:s racketshop med
tennis-, padel- och badmintonutbud.
Våra märken är Wilson, Adidas,
Babolat, HEAD och Yonex.
Finns inte det du hittar hos oss
kan vi alltid beställa. Vi ligger alltid
minst 10 % under rekommenderat
utpris och allt överskott går tillbaka
in i föreningsverksamheten.
NYHET! Klubbjacka - senior (500 kr)
och junior (450 kr)
OBS. Vi har nyligen fyllt på med
klubbkläder, shorts och skor.
Varmt välkomna!

Förrätt

Toast Skagen
Chèvre med rödbetor & ruccola

Huvudrätt

Veckans paj
Lasagne
Räkmacka
Tacotallrik
Hamburgertallrik
Kycklingquesadilla
Vegansk bolognese

Efterrätt

Pannacotta med bär
Hallonpaj med glass

Välkomna!

Vänligen respektera reglerna för allas trygghet och säkerhet.
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– HETASTE SPORTEN
För fyra år sedan byggde
Karlskrona Tennisklubb
padelbanor med hopp om
att väcka intresse och erbjuda möjligheter för kommunens invånare att ta del
av denna roliga sport.

S

om de flesta av er vet så har intresset vuxit enormt mycket med
åren och vi är jätteglada att våra banor
används flitigt.

Vi har successivt ökat upp våra
erbjudanden och här kommer en
liten summering av vad som hänt
och händer.

Den första serien vanns av Daniel
Brodén (stort grattis!) och Serie 2
leds i nuläget av Linus Strelert.

KPT

Under våren har vi haft väldigt
många skolor på besök hos oss på
våra padel- och tennisbanor.
Vi tränare har instruerat juniorer
(och lärare) på löpande band vilket
genererat härliga utomhusdagar med
racket och boll för skolungdomarna.

Vårt divisionsspel Karlskrona Padel
Tour (KPT) är inne på sitt fjärde år.
Det unika upplägget att man inte spelar med en fast partner och har chans
att gå upp (eller ned) en division varje
vecka skapar många roliga och spännande (och ibland frustrerande) kamper. Första serien drog igång redan i
april och deltagarantalet har varit konstant maximalt sedan dess – jättekul!

SKOL-PROVA-PÅ

PADELKURS (VUXNA)

Även i år har vi erbjudit vår populära
Padelkurs för vuxna under maj må-
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nad. Sophie Lindvall har guidat både
nybörjare och mer erfarna spelare till
att utveckla sitt spel. Intresset var så
stort att när beskedet kom att vi tyvärr fick ställa in vår Internationella
Senior-tävling i tennis öppnades möjligheten upp för att köra ännu en kurs
i juli. ”Tyvärr” (för er som vill vara
med och inte hunnit anmäla er) är
den också fulltecknad.
PADELKURS (JUNIOR)

Intresset för padel bland juniorer
har tidigare inte varit så utbrett men
mycket tack vare vårt Skol-Prova-På
och ”snacket om padel” så var det i år
FÖRDEL 2.2020

inga problem att fylla även vår Padelkurs för juniorer.
Träningen pågår just nu i skrivande stund och det är jättekul att se hur
snabbt juniorerna lär sig padelteknik,
använda väggarna, taktik och ”slå
lagom hårt” i rätt läge.
ADIDAS KARLSKRONA
PADEL OPEN

Med hjälp av Adidas och eldsjälarna
Johan Pärmelöv och Linus Strelert
arrangerar vi för första gången en lite
större nationell padeltävling. 48
herrar och 32 damer gör upp om
stjärnglansen i att stå högst på pris-

pallen, men kanske framför allt – få
spela mycket rolig padel. Tävlingen
spelas 8-11 juli och finalspelet som
spelas hela lördagen hoppas vi drar
storpublik då vi även ”drar igång
grillen” och låter vår eminenta kock
servera diverse läckerheter.
PADELEVENTS

På tal om diverse läckerheter har testkört vår Bistro under några tillfällen vår Bistro med sällskap som kunnat boka in padelbanorna med (eller
utan) instruktörer ett par timmar och

efter dusch kunnat slå sig ner i solen utanför klubbstugan för en härlig
middag tillagad av vår kock och avnjuta den med ett glas vin eller öl.

ställda tränare – en perfekt kombination! Vi håller tummarna för att Calle
kan komma tillbaka framöver!

PRIVATLEKTIONER

Karlskrona Tennisklubb erbjuder sina
medlemmar att köpa spelkort vilket
innebär att man betalar endast 1 400
kr för att i fyra månader spela kostnadsfritt så mycket man kan. Detta
gäller alla våra 20 banor (tennis och
padel) och det är jättekul att se att så
många nyttjar detta!
/Wille

Utöver oss anställda tränare hade vi
förmånen att Carl-Johan Lantz temporärt flyttade till Karlskrona några
månader. Calle ställde upp och med
sin bakgrund som tennistränare som
skolat om sig till padeltränare erbjöd
han både förstklassiga privatlektioner
och bra vidareutbildning för våra an-
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7

WILLE FÖRKLARAR KPT

Vad är KPT?
– KPT, eller Karlskrona Padel Tour
som det står för, är ett divisionsspel
för padel som är unikt.
Det speciella med KPT är att man
tävlar individuellt och således inte
med en fast partner.
Deltagarna spelar varje vecka ett
förlängt set till åtta game per partner
i sin division, således tre set.
Detta brukar ta ca två timmar.
Inför nästa omgång flyttas spelaren
med flest antal vinster upp en division
och spelaren med minst antal vinster
flyttas ned en division. En ny omgång
spelas varje vecka under en sexveckorsperiod.
Hur kom du på idén med KPT och
hur har KPT utvecklats sen start?
– När vi byggde banorna 2017 och
började spela så bytte vi oftast partners precis som i KPT:n.
Jag tyckte själv att detta var roligast för att utvecklas och få varierat
och roligt spel, till skillnad mot att
"låsa upp sig" med en partner.
Jag var medveten om att det vanligaste (kanske enda) sättet övriga anläggningar hade divisionsspel var med
fasta partners, men jag gillade konceptet och provade att köra igång.
Första omgången körde vi på sensommaren/hösten 2017 och vi var
tolv st entusiaster som tampades i tre
divisioner.
När vi körde en repris på konceptet 2018 började folk få upp ögonen
för padel ordentligt. 2019 var det full
fart och strax över 50 deltagare. 2020
har vi satt en maxgräns på 48 deltagare per Serie och det har varit kö för
att få plats varje Serie än så länge (sis-

Detta resulterade i att matcherna
blev jämnare och således tog längre
tid. De två timmar som varje match
hade till förfogande räckte inte till.
Då gjorde vi snabbt en regelförändring och introducerade
"Golden Point" (som "No Ad" i
tennisen), något som också används
på proffstouren i padel.

Vad tror du det är som gör KPT
så populärt?
– KPT är jätteroligt men kan också
vara väldigt frustrerande.
Det mest positiva tycker jag är att
man får spela med olika spelare och
att man är, tack vare det "snabba"
divisionssystemet, nästan garanterad
bra med- och motspelare varje vecka.
För att avancera uppåt behöver
man dock både spela bra själv, men
även få sin medspelare att prestera bra.
En medspelare kan t.ex. vara jättetrött efter de två första matcherna,
eller ha förlorat de två första med
minsta möjliga marginal - då gäller
det att lyckas peppa upp sin medspelare för att själv lyckas.

Johan ”Wille” Wilhelmsson, grundare av KPT.

ta, Serie 4, kvarstår).
Reglerna i KPTn kvarstår rätt mycket från grunden, med vissa justeringar.

Den största förändringen gjordes
2020 när vi märkte att det var så
många som hade blivit bättre.
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För vem är KPT?/Vem kan vara med?
– KPT är öppet för alla men vi rekommenderar nybörjare att först gå
någon av våra kurser.
Samtliga av Karlskronas bästa spela brukar vara med så det är ett starkt
startfält! Men vi har åtskilliga gånger
sett spelare som avancerat upp sig ordentligt från lägre divisioner.
Hur anmäler man sig/hur kan man se
till att få en plats 2021?
– Anmälan sker på klubbens
MATCHi-sida.

FÖRDEL 2.2020

SPELA BOWLS
ELLER CROQUET
Är du själv sugen på att utmana vänner eller familj i en spännande, men lite annorlunda,
match? Prova Bowls eller Croquet på Karlskrona Tennisklubbs gräsbanor.
nien och spreds därifrån till kolonierna över hela världen. En djup reaktion kom dock snabbt, och efter 1875
föll det nästan i glömska för att under tidigt 1900-tal åter komma i en
blomstringsperiod.

BOWLS

Bowls kan liknas vid boule och
boccia, men här använder man sig av
asymmetriska klot, vilka på grund av
sin ojämna viktfördelning inte rullar
rakt. Detta gör spelet riktigt utmanande och spännande.
Redan på 1200-talet började man
spela bowls i England. Det är kanske
inte den mest omtalade sporten, men
efter tv-sändningar på Eurosport har
intresset för denna kittlande sport
skjutit i höjden.
Eftersom sporten passar alla oavsett ålder, kan du samla alla du tycker
om och bjuda på en minnesvärd dag
på bowlsbanan.
Bowls har sitt ursprung i England,
där det var känt redan under medel-

KROCKET (ELLER CROQUET)

tiden och varifrån det spreds till södra
Frankrike och över kontinenten. På
1860- och 1870-talen stod det på
höjden av sin popularitet i Storbritan-

Det finns två huvudsakliga spelformer. Den ena är den som många känner till och har spelat hemma i trädgården. Denna form kallas svensk
krocket. Den andra formen som av
personer som tävlar i krocket anses
mer prestigefylld och taktiskt krävande är Association Croquet, eller som
det brukar kallas i vardagligt tal,
engelsk krocket. Den engelska krocketen är den som dominerar tävlings-

spelet utomlands.
Av tradition är spelarna klädda
i vitt. Tävlingskrocket spelas på lika
villkor mellan män och kvinnor
världen över och var år 1900 en
olympisk gren.

PRIS: Du hyr gräsbanan i MATCHi precis som vanligt och sedan betalar du 100 kr i receptionen
för hyra av Bowls eller Croquet utrustningen, utskrivna regler finns tillgängliga vid behov.
FÖRDEL 2.2020					w w w . k a r l s k r o n a t k . c o m 

9

KARLSKRONA TENNISKLUBB
inbjuder till

inbjuder till
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SEB KARLSKRONA OPEN 2020

SEB KARLSKRONA OPEN 2020

SVTF SYDS REGIONS RACE 16 ÅR, 22–26 JULI

SOMMARTOUR GRUS 18–26 JULI:

prispengar:
anmälan:

18–22 juli

övriga klasser & preliminära speldagar:
18–21 juli: PS10, FS10
19–22 juli: HD, DD, PD14, FD14
20–23 juli: PS11, FS11
20–24 juli: HS B* (*Rating 4-6)
21–23 juli: PD12, FD12
21–24 juli: PS13 A, B, C, FS13 A, B, C
22–25 juli: HS35, HS45, HS55
22–26 juli: DS B**, HSC*** (**Rating 4-6, ***Rating 5-7)
23–26 juli: PD16, FD16, HS motion, DS motion, HD motion, DD motion
För motionsklasserna behövs motionslicens (kostnadsfri) Rating 6–7.

DS Elit (2) 10 000 SEK, HS Elit (2) 10 000 SEK.

Anmälningstid utgår lördagen 11 juli. Sign-in fredagen 17 juli kl 09.00- 12.00
på telefon 0768-86 71 04. Anmälan görs via Tävling Online.

anmälningsavgift: 360 kr betalas före första match.
underlag:

Sju grusbanor med internationellt grus på NKT Arena Karlskrona.

bollar:
tävlingsledare:

RS

kontakt:

tavling@karlskronatk.com

logi:

Boka till specialpris i samband med tävlingen genom att ange kod ”KTK2020” på:

anmälan:
Anmälningstiden utgår måndagen 6 juli. Anmälan via Tävling Online.
anmälningsavgift: 320 kr för singel och 160 kr per person i dubbel.

Daniel Brodén

Betalning sker via Payex i samband med anmälan.

tävlingsregler: Dubblarna avgörs med matchtiebreak som avgörande set. PS10, PS11, FS10 och FS11

Scandic Karlskrona 1 150 kr/enkelrum, 1 250 kr/dubbelrum, 1 450 kr/trippelrum.
Boka på telefon 0455-37 20 00.
TA CHANSEN ATT ÄVEN SPELA SOMMARTOUREN PÅ GRÄS
Hos Nordens
största hotellkedja checkar
I ANSLUTNING TILL DENNA
TÄVLING.
du in med höga förväntningar och checkar ut med ny
energi. Vare sig du bor hos oss i jobbet eller på fritiden.

R

LS

spelas som poolspel och avgörs med matchtiebreak som avgörande set.

KRO

RS i 14-16-årsklasser. Wilson grön boll i 10 års-klasser, Wilson Tour Premium
i övriga klasser.

r på scandichotels.se/karlskrona

B

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

LS
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kod ”KTK2020” på: Scandic Karlskrona 1 150 kr/enkelrum,
1 250 kr/dubbelrum, 1 450 kr/trippelrum.
Boka på telefon 0455-37 20 00.
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bollar:

tävlingsledare: Daniel Brodén
kontakt:
tavling@karlskronatk.com
logi:
Boka till specialpris i samband med tävlingen genom att ange

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

ing av liv.

Sju grusbanor med internationellt grus på NKT Arena Karlskrona.
Vid stort deltagarantal kan vissa matcher spelas i Nättraby.

somna i skärgården. vakna i city.

city.

n.
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18–26 JULI: SVTF SYDS REGIONS RACE 14 ÅR, 18–22 JULI
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SKYLTARFOLDRARARBETSKLÄDERGRAVYR
BILDEKORBROSCHYRERPROFILKLÄDER
MÄSSMATERIALTIDNINGARVISITKORTKUVERT
GIVEAWAYSPRESENTREKLAMROLLUPS
DEKALERBRODYRBANDEROLLERVEPOR

BILDEKORBROSCHYRERPROFILKLÄDER
MÄSSMATERIALTIDNINGARVISITKORTKUVERT
Scandic Karlskrona, Skeppsgossegatan 2, 371 36 Karlskrona 0455-37 20 00. Läs mer på scandichotels.se/karlskrona
GIVEAWAYSPRESENTREKLAMROLLUPS
DEKALERBRODYRBANDEROLLERVEPOR
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KARLSKRONA TENNISKLUBB

inbjuder till

invites to

KARLSKRONA INTERNATIONAL
SENIOR TROPHY, GRADE 1

m
u
t
da

SEB KARLSKRONA OPEN 2020

bollar:

RS

antal spelare:

24 st

spelform:

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

OB

prel. tidsplan:

/7
2
2
19

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

prispengar:
anmälan:

Anmälningstiden utgår onsdagen 15 juli. Sign-in tisdagen 21 juli kl. 09.00-12.00
på telefon 0768-86 71 04. Anmälan görs via Tävling Online.
Daniel Brodén
tavling@karlskronatk.com
Boka till specialpris i samband med tävlingen genom att ange kod ”KTK2020” på:
Scandic Karlskrona 1 150 kr/enkelrum, 1 250 kr/dubbelrum, 1 450 kr/trippelrum.
Boka på telefon 0455-37 20 00.
TA CHANSEN ATT ÄVEN SPELA SOMMARTOUREN PÅ GRUS
NordensTÄVLING.
största hotellkedja checkar
I ANSLUTNING TILLHos
DENNA
du in med höga förväntningar och checkar ut med ny
energi. Vare sig du bor hos oss i jobbet eller på fritiden.
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Karlskrona Tennisklubb, www.karlskronatk.com

ENTRIES:

Register on www.itftennis.com/ipin. More information on www.karlskronatk.com.
Entry deadline by August 11th (10.00 GMT).

INS

80 EUR (800 SEK) including singles (+ consolation), doubles, mixed, and ITF/IPIN service fee.
If only doubles and /or mixed (no singles) 55 EUR (550 SEK).
Only paid entries will be accepted into the draw.

Send payment with name and category as reference to BG 5660-6361 (swedish players),
or IBAN: SE3450000000056811012714, BIC: ESSESESS (international players)

OFFICIAL BALL:

Wilson Premium Tour

PRIZE MONEY:

Up to SEK 85.000 depending on number of participants in each category, given to the
finalists in any age group as follows: • 4–7 players – totally SEK 1.000, • 8–15 players –
SEK 2.000 • 16–31 players – SEK 3.000 • 32 players or more – SEK 5.000

HOTEL:

Scandic Karlskrona, +46 455 372 000, located at city centre.
karlskrona@scandichotels.com
For special price, mention code “KTK2020” when booking.

ENQUIRIES:

Karlskrona Tennisklubb, +46 768 867 101, seniors@karlskronatk.com

OTHER:

Players evening - Thursday 20nd. KARLSKRONA GRÄSTENNIS

ACTIVITIES:

Golf, Fishing, Beach, Boat tours, Nature (Blekinge - Garden of Sweden).
Karlskrona - World Heritage (by Unesco) www.visitkarlskrona.se

KRO

A

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

R

N

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

LS

SKYLTARFOLDRARARBETSKLÄDERGRAVYR
BILDEKORBROSCHYRERPROFILKLÄDER
MÄSSMATERIALTIDNINGARVISITKORTKUVERT
GIVEAWAYSPRESENTREKLAMROLLUPS
DEKALERBRODYRBANDEROLLERVEPOR
TE

r på scandichotels.se/karlskrona

VENUE:

B

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

ing av liv.

D
L
L
TÄ

Men: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85+
Women: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70+

B

A

somna i skärgården. vakna i city.

n.

CATEGORIES:

PAYMENT:

anmälningsavgift: 400 kr betalas före första match.
kontakt:
logi:

Karlskrona – Sweden

ENTRY FEE:

10 000 SEK

tävlingsledare:

17–23 August 2020

B

Gräs på NKT Arena Karlskrona.

HS elit

N

N

B

klass:
underlag:

KA

t
t
y
SN

SOMMARTOUR GRÄS 19–22 JULI:

IS KL

AUG 2016

WINDS GROUP: Logo Usage Guidelines

U

GREY
PMS = 445 U
CMYK = 60, 47, 47, 14
RGB = 106, 113, 114
HEX = 6A7172

Din kompletta leverantör av printat och tryck media
APPROVED COLOR USAGE FOR LOGO

Din kompletta leverantör av printat och tryck media
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1 COLORS ON LIGHT BACKGROUND

ALL WHITE ON DARK BACKGROUND

FÖRDEL 2.2020

LOGO SPACING RULE
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SVENSKA TENNISFÖRBUNDETS RÅD OCH
ANVISNINGAR TILL TÄVLINGSDELTAGARE
1. Sjukdom och hygien
• Man ska inte deltaga i eller besöka tävling om man upplever något av följande symptom:
• Feber
• Halsont
• Hosta
• Huvudvärk
• Illamående
• Diarré
• Muskelvärk (ej träningsvärk eller skada)
• Tävlingsdeltagare ska vara väl insatta i samt följa de skärpta hygienråd som finns.
2. Resa
• Det åligger spelare och ledare att följa de reserekommendationer som finns.
• Det åligger spelare att resa till tävlingsanläggningen så smittsäkert som möjligt.
Allmänna kommunikationsmedel ska om möjligt undvikas.
3. Anläggning/tävlingsområde
• Spelare uppmanas begränsa antalet anhöriga/medföljande. Arrangören äger rätt att
avvisa anhöriga/medföljande från tävlingsområdet. Spelare är skyldiga att följa
arrangörens anvisningar om anhöriga och medföljande.
• Vistelsen på tävlingsområdet skall minimeras. Anmälan ska ske 15 minuter före utsatt
speltid. Spelare ska senast 10 minuter efter avslutad match lämna tävlingsområdet.
• Spelare ska komma ombytt till match. Om arrangör erbjuder duschmöjlighet skall
denna användas kortast möjliga tid och i enlighet med arrangörens anvisningar.
4. Match
• Håll avstånd till motståndare, funktionärer och publik.
• Säkerställ att personlig utrustning såsom handduk, vattenflaska etc inte hanteras av
andra än dig själv.
• Tacka inte för match genom att ta i hand. Att tacka muntligt eller med ”racket mot racket” är tillräckligt.
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Öppet hus på utomhusanläggningen på Rosenholm.
Prova på tennis, krocket och bowls.
Rea och erbjudanden i shopen.
Godisregn och gratis fika.
Demodag med Wilson.
Mer info på www.KarlskronaTK.com.

Lördag 22 augusti kl. 14–16

22 augusti 2020

Tennisens Dag

KARLSKRONA TENNISKLUBB SÖKER
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Karlskrona Tennisklubb bedriver sin verksamhet på idrottsvänliga Rosenholmsområdet,
i närvaro med andra idrottsföreningar, förbund, företag och skolor. På anläggningen finns
idag sex inomhusbanor, sju grusbanor, två hardcourtbanor och två gräsbanor utomhus för
tennis, samt tre padelbanor utomhus. Därtill finns även cafeteria, shop och bistro med
serveringstillstånd. KTK äger delar av anläggningen själva och hyr resterande av
Karlskrona Kommun. Läs mer på www.karlskronatk.com.
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Karlskrona Tennisklubb befinner sig i en spännande fas och satsar långsiktigt för att utveckla tennis- och padelverksamheten i Karlskrona.
Därför söker vi nu en driven och engagerande person som vill vara med och utveckla servicen kring verksamheten, tillsammans med vår klubbchef.
Dina arbetsuppgifter
Rollen som Serviceansvarig innebär ett omväxlande och självständigt arbete med varierande arbetstider. Du kommer att få vara med och utveckla servicen
kring verksamheten, som idag bl.a. består av tennis- och padelskola, tävlingar på klubb-, nationell- och internationell nivå, diverse företags- och klubbarrangemang, m.m.
Du har ett övergripande ansvar för att vår serviceverksamhet utvecklas och fungerar bra, och har ett nära samarbete med övriga medarbetare som består
av tennistränare, anläggningsansvarig och servicepersonal. Du rapporterar till klubbchefen.
Arbetsuppgifterna varierar men förutom att du själv jobbar i Racketservice så ansvarar du för:
• Servicepersonalen, som idag består av tre anställda samt timvikarier
• Schemaläggning
• Inköp cafeteria och bistro
• Kassakontroll och rapportering av försäljning
• Arbeta mot nyckeltal för att utveckla verksamheten
• Utveckling och planering av meny samt utbud i bistro och cafeteria
Din profil
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagen, rättvis och kan ta egna initiativ. Du gillar att samarbeta men har inga problem med att jobba
självständigt. Då tjänsten innebär många olikaarbetsuppgifter är det viktigt att du är flexibel och snabbt kan göra omprioriteringar.
Du leder andra genom att motivera, engagera och kommunicera.
För att trivas i rollen är det en fördel om du har en tidigare erfarenhet av arbete i cafeteria eller restaurang.
Intresse av tennis- och/eller padel är ett plus.
Dina kvalifikationer
Vi tror att du har en gymnasieutbildning eller KY-utbildning med inriktning mot ekonomi eller restaurang, alternativt motsvarande relevant
arbetslivserfarenhet.
Tjänsten kräver B-körkort samt att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Anställningsomfattning
Heltid
Anställningsform
Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Arbetstider
Varierande arbetstider.

Karlskrona TK har i denna rekrytering valt att samarbeta med OnePartnerGroup.
Vänligen skicka in din ansökan senast den 30/7 via www.onepartnergroup.se.
Vi hanterar ansökningarna löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Klubbchef Sophie Lindvall
på tfn 076-8867103 eller rekryteringskonsult Jenni Aronsson på tfn 0455 – 34 15 91.

ROSENHOLMSLÄGRET 2020

Rosenholmslägret i år samlade ca 70 deltagare som ca 20 tränare tog hand om. Pga rådande omständigheter delades
barnen in i smågrupper som spreds ut över vår stora anläggning. Det var långa härliga dagar fyllda med tennis och
andra aktiviteter.
I efterhand när vi summerade lägret kunde vi konstatera att detta var det bästa lägret någonsin!
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Karlskrona Tennisklubb bedriver sin verksamhet på idrottsvänliga Rosenholmsområdet,
i närvaro med andra idrottsföreningar, förbund, företag och skolor. På anläggningen finns
idag sex inomhusbanor, sju grusbanor, två hardcourtbanor och två gräsbanor utomhus för
tennis, samt tre padelbanor utomhus. Därtill finns även cafeteria, shop och bistro med
serveringstillstånd. KTK äger delar av anläggningen själva och hyr resterande av
Karlskrona Kommun. Läs mer på www.karlskronatk.com.
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Karlskrona Tennisklubb befinner sig i en spännande fas och satsar långsiktigt för att utveckla tennis- och padelverksamheten i Karlskrona.
Därför söker vi nu en driven och engagerande person som vill vara med och utveckla servicen på anläggningen, tillsammans med vår klubbchef.
Dina arbetsuppgifter
Rollen som Anläggningsansvarig innebär ett självständigt arbete med varierande arbetsuppgifter.
Du kommer att få vara med och utveckla anläggningen som idag består av tennisbanor (utomhus och inomhus), padelbanor, cafeteria, bistro,
reception, shop och klubbstuga.
Du har ett övergripande ansvar för att anläggningen är i gott skick och har ett nära samarbete med övriga medarbetare som består av tennistränare
och servicepersonal. Du rapporterar till klubbchefen.
Arbetsuppgifterna varierar men består främst av:
• Skötsel av inomhus- och utomhusbanorna (tennis och padel).
• Skötsel och service av inventarier.
• Se till så att klubbstugan och omkringliggande ytor utomhus är i bra skick.
• Städning av gemensamma ytor inomhus.
• Vara behjälplig i reception, shop och cafeteria vid tävlingar och andra aktiviteter.
Din profil
Vi söker dig som är positiv, serviceinriktad, ansvarstagen och kan ta egna initiativ. Du gillar att samarbeta men har inga problem med att jobba
självständigt. Då tjänsten innebär många olika arbetsuppgifter är det viktigt att du är flexibel och snabbt kan göra omprioriteringar.
Eftersom det förekommer en del underhålls- och reparationsarbete är det dessutom viktigt att du är händig och uppfinningsrik.
Intresse av tennis- och/eller padel är ett plus.
Dina kvalifikationer
Vi tror att du har en gymnasieutbildning eller KY-utbildning med inriktning mot fastighetsskötsel, drift eller bygg, alternativt motsvarande
relevant arbetslivserfarenhet.
Tjänsten kräver B-körkort samt att du behärskar svenska språket i tal och skrift.
Anställningsomfattning
Deltid, ca 80%
Anställningsform
Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Arbetstider
Dagtid, kl. 7-14 samt vissa helger

Karlskrona TK har i denna rekrytering valt att samarbeta med OnePartnerGroup.
Vänligen skicka in din ansökan, senast den 12/7 via www.onepartnergroup.se.
Vi hanterar ansökningarna löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Klubbchef Sophie Lindvall
på tfn 076-8867103 eller rekryteringskonsult Jenni Aronsson på tfn 0455 – 34 15 91.
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Rågvägen 7 • 371 60 Lyckeby

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

Telefon: 0457-351 23 • Hemsida: www.carlskronagk.com
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AKTIVITETSKALENDER* SOMMAR 2020
DATUM
8-11 juli

ARRANGEMANG
Adidas Karlskrona Padel Open

v. 29
Karlskrona Padel Tour – serie 3 startar
		
18-24 juli

FÖR VEM?
Padeltävling för damer och herrar.
KPT är öppen för alla spelare, varje serie spelas i sex		
spelomgångar.

SEB Karlskrona Open
– SvTF Syds Regions Race
		
		

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

27 - 31 juli
Sommarkurs 2
		

För alla som är sugna på intensiv och rolig tennisträning 		
varje dag, vuxna och juniorer, rutinerade som nybörjare.

22 augusti
Tennisens Dag
		

Öppet hus kl. 14-16 med prova-på tennis, minitennis,
rea i shop, kampanjer, demo dag Wilson.

1 september
Inomhussäsongen börjar
		

Vi flyttar in verksamheten och Tennisskolan samt
kontraktstider drar igång.

* Med reservation för utvecklingen av COVID-19 och myndigheternas rekommendationer. Håll utkik för mer
och uppdaterad information på www.karlskronatk.com.
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CHEFSTRÄNAREN INFORMERAR

AKTIVITETER ÖVERALLT
Sommaren är här och klubben sprudlar av aktivitet
på tennis och padelbanor.

T

ennis utomhus är en relativt bra
aktivitet i coronatider, då vi är
utomhus och det inte är en kontaktsport. Vi vill uppmana alla att ta sitt
ansvar och fortsätta hålla avstånd,
tvätta händer, nysa och hosta i armvecket, samt hålla sig hemma vid
symptom.
Vi har precis genomfört Rosenholmslägret, som var mycket lyckat
och roligt.
Pga rådande omständigheter samlades grupperna utspridda på olika
platser på vår stora anläggning. Maten
utspisades på olika tider med avstånd
mellan borden.
Även sommarkurs 1 har precis genomförts. Vecka 31 har vi nästa sommarkurs och det finns i nuläget flera
platser kvar. Anmäl er på MATCHi,
behöver ni hjälp maila tennisskolan.
Eventuellt kommer vi även att ha
en sommarkurs senare i sommar.
I sommar finns även möjlighet att
ta privatlektioner av KTK-fostrade
tennisproffsen Marcus Månsson och
Gustav Hansson. Gustav nås på telefon 0733-44 44 62 och Marcus på
0733-66 83 12.
TENNISSKOLAN

Tennisskolans hösttermin startar från
1 september,

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

Som vi informerat om vill vi att
alla som varit med gör en nyanmälan
genom att maila tennisskolan. Vi välkomnar även nyanmälningar, se nedan
hur det går till.
Vi har träningsgrupper för alla.
Träningstid mailas ut sista veckan
i augusti.
Nytillkomna gör så här för att anmäla sig:
1. Gå in på www.karlskronatk.com
2. Klicka på Tennisskolan – om
Tennisskolan
3. Klicka på Anmälan till Tennis-

skolan
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 med det så maila
anmälan till oss på tennisskolan@
karlskronatk.com så hjälper vi er.
Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss.

/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

e/karlskrona

