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Jenni Aronsson

073–394 53 71

SEKRETERARE

Catharina Ericsson

070–728 28 32

KASSÖR

Guillermo Otero

076–216 44 47

ÖVRIGA STYRELSELEDAMÖTER

Johan Säfström
Johan Åberg
Kirsti Lindström
Emil Quist
Jonas Thulin
Stig Pettersson

076–855 18 00
073– 331 31 05
070–973 33 56
070–968 61 20
073–520 20 40
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 KARLSKRONA
Tennishallen: receptionen

0455–128 02

S.F. KLUBBCHEF

Daniel Brodén

0768–86 71 04

TRÄNARE

Daniel Brodén
Johan Wilhelmsson
Veronica Vidarsson
Fredrik Swahn

0768–86 71 04
0768–86 71 05
0708–29 88 13
0723–50 51 65

ANLÄGGNINGSSANSVARIG

Delavar Vahdanjo

0760–09 94 69

SERVICEANSVARIG

Ilkka Toivanen
SERVICEPERSONAL

0768–86 71 02

0768–86 71 00

Ferdane Mazrek, Marlene Andreasson, Loredana
Militaru.
KTK:S HEMSIDA

KTK:S E-POSTADRESS

www.karlskronatk.com kansli@karlskronatk.com
BANKGIRO

SWISH

ORG.NR.

5660-6361 123- 520 57 29 835000-1460
KTK:S MATCHI-SIDA:

http://matchi.karlskronatk.com

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
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)

FOTO:

Anders Eriksson
www.amefoto.se

Ställföreträdande klubbchef Daniel Br0dén tillsammans med klubbchef Sophie Lindvall.

HEJ ALLA MEDLEMMAR

F

rån 1 oktober vikarierar jag som klubbchef då
Sophie är föräldraledig.
Inledningen blev ju inte riktigt som jag tänkt
mig. Covid-19 har kommit in i en andra våg och
mycket tid har gått till att anpassa verksamheten,
analysera och informera om restriktioner osv. Det är
de konstigaste tider jag någonsin har varit med om.
Tanken med min klubbchefsroll är att inte behöva lägga riktigt lika mycket tid som Sophie gör.
Anledningen till detta är att jag fortfarande i hög
grad är engagerad i klubbens kärnverksamhet –
Tennisskolan och ungdomsverksamheten. Denna
viktiga och positiva verksamhet vill jag inte släppa.
Istället är flera personer i personalen involverade
i Sophies tidigare uppgifter. Wille sköter med bravur, förutom en stor del av Tennisskolans administration, mycket av det som tidigare låg på Sophies
bord och Veronica har tagit ett större ansvar med
bokföringen.
Veronica är även engagerad i shopen, där också
den rutinerade sporthandlaren ”Lillen” Pettersson
utökat sitt engagemang.
Vi vill ge möjlighet till coronasäker julklappshandel i vår shop. Maila eller ring oss om ni vill
handla så ordnar vi med en coronasäker lösning.
Vi kan också leverera varorna utomhus om man
så önskar.

När coronasituationen lättar kommer bistroverksamheten i klubbstugan att komma igång igen.
Vill man framöver boka in sig i bistron kontaktar
man serviceansvarige Ilkka, som med fingertoppskänsla kan skräddarsy en lösning efter önskemål.
I höst har vi tyvärr fått ställa in både Karlskrona
Junior Open och Rullstols-SM som vi hade fått förtroendet att anordna. Förhoppningsvis får vi chansen kommande år istället.
Seriespelet hann i alla fall starta i höst och innan
det sköts upp hann herrlaget i division 2 spela tre
matcher som alla resulterade i vinst. För damlaget
blev det förlust i första matchen.
JAG VILL AVSLUTA MED GRATULATIONER:

Vanja Cado som tilldelats Karlskrona Kommuns
Idrottsstipendium på 10 000 kr. Vanja satsar hårt
på sin tennis och har föredömlig inställning på
träningarna. Stort grattis!
Sist, men inte minst, stort grattis till Sophie och
Berra som fått tillökning i familjen av lille Nicodemus. Jag ser fram emot att se honom svinga sin
Wilson-racket i en coronafri framtid på KTK.
Var rädda om er och ha en riktigt God Jul!

/Daniel Brodén

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ANNORLUNDA TID PÅVERKAR OSS

J

ag växte upp i en liten by i de småländska skogarna. Min första kontakt med tennis var en gammal asfalterad tennisbana bakom skolan. Där
fanns ingen tennisklubb utan vi fick
lära oss själva så gott vi kunde. Tror
allvarligt talat att vi använde den mest
på vintrarna då vi spolade is och åkte
skridskor där. Jag hade faktiskt en
”tennistränare” när jag tänker efter.
Det var en tennisboll som satt fast i
ett gummiband och en tyngd. Den
använde jag ute på gatan med pappas
gamla trärack och det funkade ganska
bra, ända tills linan gick av och bollen
flög iväg eller varje gång det kom en
bil var jag tvungen att flytta på mig.
Kanske ändå ett tips till er alla som
inte kan träna tennis nu på grund av
restriktionerna.
När jag blickar tillbaka på det här
året inser jag att det är svårt att göra en
positiv sammanfattning. Vi har alla blivit påverkade av på ett eller annat sätt
av pandemin. För Karlskrona tennisklubb är det inställda tävlingar och
träningar, nedstängning av hallen och
i slutändan uteblivna intäkter. Men vi
har också haft mycket som vi kan glädjas åt. Jag tänker t. ex. på våra duktiga
och framgångsrika tävlingsspelare som

lyckats bra, allt från veteraner till ungdomar. Vi har också anordnat uppskattade nationella tävlingar som Junior
EM kval och SEB Open samt interna
tävlingar som stegen och KPT. Vi är
mycket tacksamma för att padelintresset ökat i sommar och att våra banor
har haft en väldigt god beläggning.
Tack vare ett gynnsamt väder har det
gått att spela utomhus hela hösten.
Styrelsen har nu gått steg två i
SISU:s styrelseutbildning. Vi har fått
många bra verktyg med oss på vägen
framåt men även lärt känna varandra
bättre. Vi har precis skrivit klart en ny
verksamhetsplan där vi satt de strategiska målen för klubben de kommande
fem åren. Detta hoppas vi kunna presentera på nästa årsmöte som är planerat första helgen i februari.
Det känns mycket tryggt att ha
Daniel på plats som klubbchef nu när
Sophie är föräldraledig. Tillsammans
kommer vi fortsätta utveckla klubben
och anläggningen på bästa sätt. Det
är så härligt att jobba med engagerade personer som har ett stort hjärta i
klubben.
Ta hand om er!

/Jenni Aronsson

KTK:s ordförande Jenni Aronsson.
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PRISER OCH BOKNINGSINFORMATION
Banhyra (60min)

Tennis
Hardcourt
210 kr

Tennis
Grus
210kr

Tennis
Gräs		
290 kr		

Padel
290 kr

Förhandsbo
Rabatterade priser för			
kning sker
på telefon 04
55-128 02
SPELBI
Medlem Senior (+19)
160 kr
160 kr
240 kr		
240 kr
L
J
E
T
T TENNIS/PA
Denna bil
Medlem Junior
80 kr
80 kr
120 kr		
120 kr
jett berä
DEL
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Pensionär +65 (vardag före 15.00)
130 kr
130 kr
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s, hardco
Junior (ej medlem)
105 kr
105 kr
145 kr		
145 kr		
på ABB A urt, grus & inomhu
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n
a
Ej giltigK abiljett
rlskrona
Studenter (CSN-kort)
105 kr
105 kr
145 kr		
145 kr			
		
Giltighet t.o
.m. 2020-1
Bokningsregler:
2-31
Den som bokat banan är betalningsansvarig och betalar HELA timmen FÖRE spel.					
Rabatterade priser gäller endast om banan bokas av den som har rabatt.							
Rabatterade priser på tennis gäller oavsett vem/vilka mer som deltar på banan.							
Rabatterade priser på padel gäller om samtliga har samma rabatt, annars räknas ett individuellt pris ut.						

			
ERBJUDANDE FÖR MEDLEMMAR
TENNIS
PADEL		
10 spelbiljetter (hela banan) Köp via MATCHi
1 300 kr
2 100 kr		 Medlemsavgift 2021
Helårspris
Kontraktstid vardag fram till 15.00 *
120 kr
180 kr		
Junior
245 kr
Kontraktstid måndag–torsdag kl 15–21 *
170 kr
250 kr
Senior
490 kr
Kontraktstid övriga tider kvällar och helger *
150 kr
200 kr

Familj

* Minimum 10 veckor

Bollmaskin (inkl bollar)
Juniorer på obokade banor

(stäm av med receptionen först)

120 kr
Gratis

120 kr
Gratis

980 kr

Reducerad avgift fr.o.m. 1/9

För Kontraktstid Företag – kontakta kansliet
SÄSONGSKORT 2021 (medlemmar) Spela hur mycket du vill – gäller din EGEN del av tennis- alt padelbanan.
Senior
Junior
Familj* Pensionär 65+
UTE HELÅR
2 000 kr
1 000 kr
4 000 kr
1 900 kr
UTE SOMMAR (1/5-31/8)
1 500 kr
750 kr
3 000 kr
1 400 kr
*) Familj, skrivna på samma adress (plus ev student m. CSN-kort).
Säsongskorten bokas och betalas i receptionen alt. genom racketservice@karlskronatk.com.
Banan behöver bokas, även om samtliga deltagare har säsongskort.
Banan behöver ”checkas in” i receptionen innan spel, för att ange vilka övriga som är på banan
och för att eventuellt betala resterande kostnad.

ÖPPETTIDER
Öppettider receptionen: Måndag – torsdag kl 8–21, fredag kl 8–19, lördag kl 8–17, söndag kl 9–20

ÖPPETTIDER
JUL & NYÅR
24/12 Julafton 9–12
25/12 Juldagen 10–17
26/12 Annandagen 9–16
31/12 Nyårsafton 10–13
1/1 Nyårsdagen 15–19

BOKNINGSSYSTEM: MATCHi

KTKs bokningssystem heter MATCHi. I MATCHi kan man enkelt boka och betala en eller flera banor direkt på nätet eller i appen.
Både medlemmar och icke medlemmar kan boka genom att registrera ett användarkonto på MATCHi.KarlskronaTK.com.
När konto är registrerat kan man själv boka banor på vår MATCHi-sida eller i appen som finns att ladda ned både i App Store och Google Play.
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 0455– 128 02.
Har ni övriga frågor går det alltid bra att kontakta Marlene på marlene.andreasson@karlskronatk.com.
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TILL MINNE AV
CHRISTER ANDERSSON
D

et var den 12 juli 2010 när jag
lite smånervös och spänd cyklade till första dagen på mitt nya jobb,
som Klubbchef på Karlskrona Tennisklubb. Men mannen som tog emot
och hälsade mig välkommen till
klubben var lugn, vänlig och strukturerad och fick mig genast att känna
mig lugn själv. Han introducerar mig
tålmodigt och noggrant genom än
det ena och än det andra. Mannen
var Christer Andersson och han fungerade som Hallchef på KTK innan
jag kom in. Christer blev sedan invald
i styrelsen och fungerade som kassör
i flera år där hans noggrannhet och
kloka tankar säkerställde en god ekonomi för KTK.
Samtidigt fortsatte Christers engagemang i skötseln av vår anläggning.
Han skapade bl.a. egengjorda verktyg
och hjälpmedel för att förenkla och
förbättra arbetet, samtidigt som han
såg till att ta hem och laga alla möjliga mackapärer som kunde gå sönder
och som inte hade tillgängliga reservdelar att beställa.
Vid sidan av sina ideella uppdrag bidrog han starkt till den härliga klubbkänslan som vi värnar om
i KTK. Christer spelade tennis ofta
och regelbundet, kom förbi hallen på
spontana fikastunder, var aktiv i serielag, deltog på årsfester och andra

Christer Andersson.

sammankomster. Christer såg också
till att några av de mest engagerade
medlemmarna fick sig ett välbehövligt ”break” på sensommaren genom
att bjuda hem dem till Hasslö där han
kombinerade uppassning med luriga

tävlingar och långa analyser – en
riktig ynnest!
Det var med stor sorg vi mottog
beskedet att Christer somnat in på
morgonen den 18 september i år.
Tack för allt du har gett oss i
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KTK Christer, tack för din kunskap,
din humor, din givmildhet, din vänskap och din omtanke.
Vila i frid vår vän.

/Sophie Lindvall

5

15 ÅR PÅ ROSENHOLM
År 1973 blir området, där vi nu spelar tennis och padel, en militär övningsplats. Karlskrona kustartilleriregemente
(KA 2) avvecklas på hösten 2000 varvid en man vid namn Lars Hjeltman föreslog för Karlskrona Kommun att
anläggningen istället skulle användas för idrotten.

S

amtidigt sitter Karlskrona Tennisklubbs radarpar Gert Friberg och
P-A Lindeborg och skissar på ny tennishall då tennisklubbens verksamhet var
så stor att Östersjöhallen inne i centrum, med sina tre banor, inte räckte
till. Det skissades på flera idéer och
det blev säkert 3-4 ritningar på nya
hallar innan kommunen föreslog lösningen att bygga upp ett idrottscentrum på Rosenholmsområdet.
I slutet av oktober 2005 stod det
hela klart!
Det blev en spektakulär invigning
med fackeltåg, show och fyrverkerier.
Tennisklubben hade sedan egen invig-

Hardcourtbanorna invigs 2017.

ning med uppvisningsmatcher, prova
på-verksamhet, vänortsbesök, m.m.
Sex inomhusbanor varav en avskild ”Centercourt” sattes direkt i
bruk. På våren inviger tennisklubben
även utomhusanläggningen med pompa och ståt. Våra tidigare grusbanor
på Klinteberga (numera parkering till
sjukhuset) var saknade men de nya
fräscha banorna, med det mer exklusiva
Båstadgruset, blev en dundersuccé!
Med den nya anläggningen på
Rosenholm fick tennisklubben möjlighet att fortsätta växa.
Tennisskolan ökar kraftigt både
till deltagarantal samtidigt som fler

erbjuds att träna mer för att satsa.
Medlemsantalet i klubben ökar och
Karlskrona Tennisklubb utses som
”Årets Klubb” av Svenska Tennisförbundet.
Med åren har tennisklubben utvecklat mycket på våra anläggningar
på arenan, bl.a.:
- Området runt banorna har målats
om från grått till grönt
- Väggarna runt banorna har målats
- Väggar har byggts upp längs med
korridoren utanför banorna
- Norra Europas största bollplank
har byggts
- Cafeterian har fräschats upp

- Gräsbanor (Sveriges enda klubbägda!) har byggts
- Klubbhuset har renoverats
- Hardcourt-banor utomhus har
anlagts
- Padelbanor utomhus har anlagts
Tennisklubben hoppas att utvecklingen fortsätter och vi är alltid öppna
för förslag på hur vi kan vidareutveckla oss. Vi välkomnar varmt er som
vill hjälpa till i klubben – i kommittéer, i styrelse, som funktionär vid
evenemang och mycket mer.
Ni är alltid välkomna att kontakta
oss på kansli@karlskronatk.com.

/Wille

Gräsbanorna invigs 2012.
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2005 – Grunden
till inomhushallen.
2020 – Klubbstugan
renoveras.
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2006 – Grusbanorna invigs.
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2020 – Nya klubbstugan invigs.

2019 – Rosenholmslägret.
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!! PRIS 2 699 KR !!

!! P R I S 2 69

9 K R !!

Nu har vi även Veron-serien av
ovanstående racketar för endast

2 199 kr!
Mer information om dessa
racketar finns på www.babolat.se

BABOLAT PADEL+
3 FÖR 2

TOMTEN
BJUDER PÅ
ENA RÖRET!

160 kr
(ORD 240:-)
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Foto: Anders Eriksson, amefoto.se.

INFORMATION

F

ör 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.
Som de flesta av er vet så har intresset vuxit enormt mycket med åren
och vi är jätteglada att våra banor används flitigt och vi håller givetvis fortfarande öppet!

varit konstant maximalt vilket är jättekul. Hela 864 matcher har spelats!
Vi kommer att fortsätta till våren
med våra populära padelaktiviteter

(Sommartoppen, KPT, Privatlektioner, Skol-Prova-På, Sommartävling,
Kurser (junior + vuxna), företagsevents, m.m.).

Har ni tips och idéer på vad vi
saknar är ni alltid välkomna att kontakta padel@karlskronatk.com.

/Wille

KPT

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 sista serien blev färdig i början av oktober. Den fjärde och sista
serien vanns av Andreas Carlberg efter
en knall-jämn ranking där sista omgången blev avgörande och det hela
slutade med ett enda games skillnad –
stort grattis!
Deltagarantalet i årets KPT har

Andreas Carlberg.
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TOMTEN TIPSAR!
På grund av rådande omständigheter är shopens öppettider begränsade.
Kontakta kansli@karlskronatk.com för bokning alt. leverans!
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KTK Hoodie 350 kr

Erbjudande:
1 st 79 kr
2 st 99 kr
IRTS
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WILSON KAOS JR
Kaos Jr är utformad för snabbhet och
flexibilitet. Med quicklace-tekniken är
det lättare och snabbare att få på sig
skon innan sin träning.
Kaos Jr är en stabil tennissko
som även funkar till skolidrott
och andra idrotter.
En mycket bra allround-sko!

Just nu megaerbjudande!

1 par 249 kr
2 par 399 kr
(Ord pris för 1 par 550 kr)

VÄLKOMNA TILL UPPGRADERADE KARLSKRONA RACKETBISTRO!
Kom hit med ert gäng,
spela, ät och drick eller
bara häng!

T

ill företag och föreningar kan vi
erbjuda frukostar, luncher och
middagar i skräddarsydda paket. Kanske vill ni ha ett frukostmöte hos oss
eller ta en mini-afterwork med en god
toast och ett glas kallt eller dylikt?!
Det vi erbjuder är god, väl tillagad
mat med fullständiga rättigheter i en
sportig och avkopplande miljö och
med personal som inget hellre vill än
att få er att trivas hos oss.
NÄSTA ÅR

Kom och häng med oss under vår-,
sommar- och höstkvällar!
Till våren startar vi på nytt med
vår senaste satsning "Bistrokvällar" i
vårt uppfräschade klubbhus.
Kanske kan det bli lite överraskningar under perioden med lite levande musik och quiz, vi får se!
Vi kommer utöver bistrokvällarna
även att kunna erbjuda lättare luncher
och à la carte dagtid under våren och
fram till hösten 2021, vad sägs om
det!?
Vi följer givetvis rekommendationerna från FHM!

Välkomna!
/Ilkka
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Måndagen 28 december
av rå
Välkomna!
Tävlingen startar ca. kl. 10.00. Finalen spelas ca kl. 17.30.
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/karlskrona

NOTERAT

VALERIA MARINOVA

Blott tolv år gamla Valeria deltog
under oktober i CA Fastigheter
Cup i Kalmar.
Valeria ställde upp i båda
Flicksingel 12 och Flicksingel 14
och efter hårt kämpande, fina
grundslag och ett härligt spelsinne kunde Valeria titulera sig
segrare i båda klasserna!
Valeria deltog även i Tennis
Syds ”slutspel” Wilson Junior
Masters för tolvåringar i Växjö
under oktober. Flera starka
spelare var på plats men Valeria
visade framfötterna och kunde
obesegrad ta hem segern
– imponerande!

Foton: Anders Eriksson, amefoto.se.

BIRK ARWEDAHL

Birk tävlar i femton- och sextonårsklasser och har bl.a. deltagit i Fair Vision
Open i Hässleholm och Sparbanken Skåne Open i Kristianstad. Birk har
utvecklats stadigt under flera år och har som lite yngre junior haft ett underhållande och utvecklande spel. Detta ger nu mer och mer utdelning då han
kan kombinera en defensiv utgångsposition i banan med att snabbt vid läge
jobba fram och kontra och ta över initiativet i bollduellerna. Detta i kombination med bra känsla för stoppbollar och bra volley har tagit honom bl.a. till
final i Hässleholm och vinst i Kristianstad!

ÅRSMÖTE

Medlemmar i Karlskrona Tennisklubb kallas till årsmöte
lördag 6:e februari.
På grund av rådande omständigheter informerar vi ang.
plats och tid på vår hemsida i början av 2021.

ÅRSFEST

På grund av rådande omständigheter avvaktar vi med
besked angående Årsfesten 2021.

VANJA CADO

Vanja deltog under oktober i Flicksingel 16-klassen i Jönköpingsvakan.
Vanja visade ingen pardon utan tog med säkert och tufft spel från baslinjen initiativet från början i sina matcher. I finalen väntade inte bara en
tuff motståndare utan även ”final-nerver” men Vanja lyckas besegra dem
båda!
Just nu spelar Vanja damklassen i Ystad Indoos (Vintertour). Vanja
gjorde bra ifrån sig i kvalet och fick en s.k. ”Lucky Looser”-plats in i huvudtävlingen som hon förvaltade väl med en seger i första omgången.

SET & HÖRT
Wille noterar att Daniel har tandkräm i mungipan och uppmärksammar
Daniel på detta.
Daniel: Ah, men det är bra! …då ser folk att jag är fräsch!
Wille ber sina spelare att hjälpa till med att hämta bänkar. Alla spelarna
utom en börjar kånka med bänkar.
Wille: Din! …ska du inte hjälpa till?
Din: Jo, men på serbiska betyder det ”titta på”!
Alicia Thulin slår två dubbelfel i rad och ropar ut:
Alicia: Glädje Markus!
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DAMERNAS MELLANDAGSDUBBEL TISDAG 29/12 KL 15.00
Det är dags för Damernas årliga Mellandagsdubbel som spelas tisdagen den 29 december med start klockan 15.00. Samling i caféet kl 14.45. Anmälan är individuell och taktisk lottning tillämpas. Tävlingen beräknas hålla på till ca kl 18.00, sista anmälningsdag är 22 december. Anmälningsavgiften är 100 kr och anmälan
görs via MATCHi eller sms till 0708-54 70 54. Om vi tvingas ställa in återbetalas avgiften.
Efter spel så äter vi i klubbstugan kl 18.30. Ni som vill äta anmäler er via sms till 0708-54 70 54. Ange om ni behöver specialkost. Baren kommer att vara
öppen. Meny kommer vid senare tillfälle.

DAMDUBBEL TOUR

DamDubbel Tour är en dubbelturnering där du tävlar individuellt men spelar i par. Likt den populära spelformen i KPT i padel ingår fyra spelare i varje division.
I varje match spelar man ett set med varje spelare i sin division, således tre set. Vinnaren går sedan upp en division och den med minst antal vinster trillar ner
en division, till nästa veckas spel, där proceduren börjar om.
Nästa år hoppas vi att ännu fler damer vill vara med för att kunna utvidga antalet divisioner. Planera in spelstart 1 maj 2021 när utesäsongen startar
– du kan vara med i hur många omgångar som DU vill och kan!

DAMSTEGEN 2020

Under hösten och fram till sista december spelas Damstegen 2020.
Stegen i tennis är öppen för alla motionsspelande damer i Karlskrona TK.
Syftet är att främja motionsspel och kamratskap bland motionsspelande damer. I damstegen spelas singel matcher. Efteranmälan går bra
under hela spelperioden. I januari drar Damstegen igång igen och pågår
fram till sista april!
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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* HÖST 2020
DATUM

ARRANGEMANG

FÖR VEM?

4-6 december
SM i Rullstolstennis
		

KTK står som arrangör för första gången
– kom och titta och heja fram spelarna!

5 december
Rullstolstennis Prova-på
		

Kom och prova på rullstolstennis – för både stående
och sittande. Specialanpassade rullstolar finns att låna.
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21 december
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Tyvä rådand
28 december
Gentlemen
tävling som vänder sig till herrar 40-59 år + Wild
av Doubles Woodie Challenge En
		
Cards. Endast ”genuina” träracketar tillåtna!
29 december
Damernas Mellandagsdubbel
		

En tävling som vänder sig till alla motionsspelande 		
damer.

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

FÄRRE ELEVER I TENNISSKOLAN
Den elfte november slog
det till rejält för oss på
tennisklubben.

P

å grund av den rådande situationen med Covid-19 införde Region Blekinge skärpta råd och Karlskrona kommun beslutade att stänga
ned alla sina hallar med undantag för
födda 2005 och yngre, skolidrott och
”yrkesidrottare” av elitklass.
Tennisskolans träningar gick ner
till strax under 300 deltagare och
hallen stod tom när den vanligtvis var
fylld av veteranspel, vuxenkurser, kontraktstider och ströbokningar.
Vi fick förfrågningar om vi kunde
göra undantag eller se mellan fingrarna men vi respekterar de råd och beslut som tagits av våra myndigheter.
Trots inställd tävling, MiniMaxi
Tour och andra evenemang under
hösten så tycker vi att de träningar
Tennisskolan haft har gått bra. Våra
deltagare och föräldrar är jätteduktiga
med att följa de restriktioner vi har:
- Träna endast om du är fullt
frisk, stanna hemma även vid lindriga
symptom.
- Ombyte och dusch sker hemma.
- Tvätta och desinficera händerna
innan träning (handsprit finns uppsatt vid varje bana).
- Håll avstånd och undvik närkontakt.
- Undvik att komma för lång tid

Johan Wille Wilhelmsson, chefstränare KTK. Foto: Anders Eriksson, amefoto.se.

innan träningen och lämna hallen
snarast efteråt.
- Föräldrar lämnar sina barn utanför tennishallen.
För de allra yngsta som inte klarar
detta själva får EN anhörig följa med
in i hallen.
- Inga föräldrar eller anhöriga
tillåts i korridoren som leder in till
banorna.

Som det ser ut nu kommer restriktionerna pågå året ut men vi är definitivt redo och laddade att köra på som
vanligt så snart vi kan och välkomna
tillbaka de deltagare som nu har fått
pausa sin tennisverksamhet.
Anmälan till Tennisskolan görs
som vanligt på
http://matchi.karlskronatk.com.

/Wille
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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

19

KARLSKRONA TENNISKLUBB VILL TACKA ALLA VÅRA
SPONSORER OCH SAMARBETSPARTNERS FÖR ETT
FRAMGÅNGSRIKT 2020 OCH SAMTIDIGT
ÖNSKA ER ETT GOTT NYTT 2021!
KPMG
Cramo
Doflex
Amefoto
City Gross
Beijer Bygg
Affärsverken
Asfaltbolaget
Holmgrens Bil
Cevian Capital
Tretorn/Adidas
Blomsterkiosken
Lasses Industrirör
Onepartnergroup
Storköksprodukter
Duggals Fastigheter
Bergåsa Ljud & Ljus
Karlskrona kommun
Carlskrona Golfklubb
Berras Hockeyverkstad
Karlskrona Lampfabrik
Svenska Tennisförbundet
Länsförsäkringar
Norrvidinge
Lilo Media
GSL/HEAD
Lawnit

SPONSORER:

HUVUDSPONSORER:

SEB, BLT,
Amer Sport/Wilson,
Garnborns Åkeri & Maskin,
Tryckcentrum, Stena Line,
Scandic, Roxtec

NKT
1852
Hem 1
Skanska
Café 1344
Intersport
Body Shop
Blekinge IF
Arvsfonden
Klockgrillen
Trafik & Fritid
Skylt & Dekor
Stars’n Stripes
Niklassons Glas
Fastighetsbyrån
Winds Enterprises
Nävragöl Elektriska
Dynamic Consulting
Racketdoktorn/ Babolat
Sandvikens Fritidstomter
Ica Supermarket Cityhallen
Grönsaksgrossisten Sydost
Another Store Karlskrona
Audio Video, Lobic
Eye Do
Succé
WSP

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.

