Nr 2 2012 Utgiven av Karlskrona Tennisklubb

Gräsbanorna
invigda
Läs mer
på sid 8–9

Hög klass i
Karlskrona
Future
sid 4–5

Intersport
Cup är avgjord
sid 6

Tennisglädje
på Rosenholmslägret
sid 10

Världsstjärnor invigde
– Absolut Wimbledonklass på banorna,
I ett närmast sagolikt
sommarväder invigdes
gräsbanorna lördagen
den 9 juni. Stefan Edberg
och Magnus Larsson
svarade för stor tennisunderhållning och visade
upp suverän grästennis
för den 300-hövdade
publiken.
– Jag tycker alla medlemmar i
KTK ska känna sig stolta, sa Edberg, som också passade på att berömma anläggningen i sin helhet.
Utebanorna är bland de bästa i
Sverige, menade Edberg. Åtminstone visuellt, tillade Stefan, eftersom han ännu inte känt på gruset.
VIP-lunch inledde

Invigningen inleddes med en VIPlunch på bana två inne i tennishallen och där sponsorer och bidragsgivande medlemmar bjöds
på en utmärkt buffé. Klubbchefen Sophie Alriksson informerade om projektet och att det främsta syftet med gräsbanorna är att
bjuda medlemmar och tillresande
gäster på något speciellt och roligt. Det kan också finnas intresse
från elitspelare att komma på träningsläger inför grästurneringar
på touren.
Under lunchen intervjuade dagens konferencier Peter Kullring

ett antal personer, bl.a. Per-Anders
Lindeborg som har varit initiativtagare och drivande kraft i klub-

ben för att få projektet i hamn.
Med hjälp av kommunen, sponsorer och bidrag från medlemmar
har projektet inte behövt belasta
KTK:s budget med en enda krona,
kunde P-A konstatera.
– Fantastiskt, sa P-A, vi kan nu
ge folk chansen att prova på den
genuinaste formen av tennis.
Underhållande invigning

Under tiden folk satte sig på plats
runt banorna spelade Trumbolaget
och höjde temperaturen ytterligare några snäpp. Stefan Edberg fick
sedan den stora äran att klippa det
blågula bandet och förklara banorna invigda. Ordföranden Henrik
Johnsson passade på att dela ut ett
par särskilda gåvor, dels till Elaine Lindeborg för att hon accep-

terat klubbens lån av maken, dels
till P-A Lindeborg för hans otroliga engagemang och uthållighet i
projektet.
Därefter följde en uppvisning
av högsta kvalitet mellan Stefan
Edberg och Magnus Larsson, där
Edberg var den mest lysande virtuosen. Det bjöds på många härliga dueller där spelarna visade upp
det mesta av vad som kan presteras
med en tennisracket på en gräsbana. Publiken imponerades särskilt
av Edbergs kickserve, kattlika fotarbete och låga tyngpunkt som
fortfarande är hans signum trots
att han närmar sig 50-strecket.
dubbel med stjärnglans

– Jag brukar alltid vinna invigningsmatcher eftersom jag brukar

Stefan Edberg, som fick äran att klippa invignigsbandet.
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KTK:s nya gräsbanor
berömde Stefan Edberg och Magnus Larsson

P-A Lindeborg har varit den drivande kraften bakom förvekligandet av gräsbanorna. Här blir han
uppmärksammad av klubbchefen
Sophie Alriksson med en graverad
platta som ska ligga på gången ner
till gräsbaorna.

Ungefär trehundra personer hade
tagit sig ut till den nya gräsbanorna
på Telenor Arena Rosenholm för att
närvara vid invigningen. Vädergudarna var med och det bjöds på
underhållande tennis.

möte kommunalråden på orten,
sa Larsson. Ska man slå Stefan får
man prestera något extra.
Edberg vann setet med 6-3
och sedan bjöds klubbens juniorer Morgan Johansson och Marcus Månsson in till en avslutande dubbel. Morgan fick Stefan till
partner och Magnus och Marcus
bildade det andra paret. Dubbeln
bjöd också på många spännande
och extatiska dueller och där juniorerna visade att de hängde med
i tempot. Stefan och Morgan vann
till slut med 6-4.

Text: Gert Friberg, med i publiken
Foto: Anders Eriksson,
amefoto.se

Närmast i bild är dubbelparet
för dagen Morgan Johansson
och Stefan Edberg. På andra
sidan nätet befinner sig Marcus
Månsson och Magnus Larsson.
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