
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 
Söderhamns Ungdomsgårds IF 

säsongen 2018-19 

 

 

 
Per Sandström SM-guld och Anton Hjort SM-silver i U21 klassen vid SM i 

Eskilstuna i mars 2019 
 

 

 



 

 

 

Förslag till föredragningslista vid årsmötet 
 

§ 1 Mötets öppnande 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

§ 3 Val av protokolljusterare och rösträknare 

§ 4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

§ 5 Godkännande av föredragningslista 

§ 6 a) Redogörelse av verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 

b) Redogörelse av förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det 

senaste räkenskapsåret 

§ 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhets/räkenskapsåret 

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser 

§ 9 Fastställande av medlemsavgifter 

§ 10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det 

kommande verksamhets/räkenskapsåret 

§ 11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

§ 12 Val av: 

a) Ordförande för en tid på ett år (förutvarande: Gunnar Skoglund) 

b) Styrelseledamöter för en tid av två år. (förutvarande: Fredrik Lundquist och 

Daniel Ekengren. 

c) Suppleant för en tid av ett år. (förutvarande: Charlotta Lundquist) 

d) Revisor för en tid av ett år. (förutvarande Johnny S Andersson) 

e) Revisorssuppleant för en tid av ett år. (förutvarande Bertil Bengtsson) 

f) Ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, varav en ska utses till 

ordförande. (förutvarande: Marit Brodd, Anders Eriksson) 

 

§ 13  Övriga frågor 

 

§ 14 Mötets avslutande 

  



 

 

Ordförande har ordet… 
 

Verksamhetsåret 2018–19 ska nu läggas till handlingarna. En säsong med missat slutspel för 

representationslaget men med andra stora framsteg för SUIF som förening. 

 

Intresset för pingis i allmänhet har ökat i Söderhamn och intresset för SUIF och SUIFs verksamhet 

i synnerhet har ökat. Svenska bordtennisförbundet har bl.a skrivt ett avtal med Söderhamns 

Kommun om att Söderhamn ska vara en destination för både landskamper, SM-tävlingar och 

riksläger.  

Tillsammans med SISU Gävleborg genomförde SUIF under våren och sommaren ett projekt ”fler 

gör mindre”. I detta arbete processades fram en Värdegrund för vår förening. Den sedan länge väl 

kända SUIF-andan har nu fått tre värdeord, Glädje, Omtanke och Gemenskap, som mer konkret 

beskriver föreningens hjärta och själ. 

Säsongen 18-19 genomförde vi i samarbete med Arbetsförmedlingen och våra sponsorföretag två 

tillfällen för Speeddating med arbetslös ungdom i Söderhamn. Vi tycker det är spännande att vara 

en positiv samhällsaktör för inte bara pingisungdomar. 

För första gången i klubbens historia kunde vi anmäla representationslag på alla nivåer i det 

nationella seriesystemet, från Pingisligan till division 3. Denna ambition innebär naturligtvis ett 

merarbete och ökade kostnader men vi tycker att det ligger i linje med vårt motto, ”Ungdomen är 

målet – eliten är medlet”. I SUIF kan träningsvilliga ungdomar klättra på seriestegen utan att 

behöva byta förening.  Vi är dock ännu inte riktigt i mål för att kunna anmäla ett flick- och/eller 

damlag i seriespel. 

  

Sportsligt sett blev det ett missat slutspel för vår stolthet i Pingisligan men det blev medaljer av 

ädla valörer i andra mästerskap. Våra Superettanspelare Per Sandström och Anton Hjort stod i 

finalen vid U21-SM i Eskilstuna. Guld till Per och silver till Anton i en mycket tät drabbning i sju 

set. Jon Persson blev svensk mästare i herrdubbel tillsammans med singelmästaren Truls Möregård. 

I Ungdoms SM/ Para-SM blev det SM-guld till Sam Gustafsson i klassen stående 6-7. 

Viktor blir det femte SUIF-proffset när han kommande säsong spelar i tyska förstaligan. Han har 

blivit erbjuden en plats i det nybildade laget TTC Neu-Ulm. SUIF gratulerar Viktor till detta. Fyra 

av våra fem proffsspelare bor kvar och tränar i Söderhamns Pingisarena vilken är en stor tillgång 

för utvecklingen av SUIFs verksamhet. 

 

Styrelsen vill framföra sitt stora tack till alla som på olika sätt bidrar till föreningens verksamhet, 

spelare, ledare, funktionärer, publik och sponsorföretag som sätter värde på vårt arbete. Ett extra 

stort TACK till Sparbanksstiftelsen och till Sveriges bästa pingiskommun för förtroendet i arbetet 

med att göra Söderhamn till en Destination för svensk pingis. 

 

Gunnar Skoglund 

Ordförande SUIF 



 

 

Kärnverksamhet 
 

Föreningens Kärnverksamhet indelas i tre delar; träning, seriespel och tävling. 

Träning/utbildning 
Söderhamns Pingis Arena en träningsanläggning för bordtennis med 20 bord ger enormt bra 

förutsättningar för de ungdomar som väljer att satsa på sin pingis men det ger även goda möjligheter 

för pingis som friskvård eller en trevlig hobbyaktivitet i glada vänners sällskap.  

 

Söderhamn har en av Sveriges bästa träningsanläggningar med 20 bord, 50 bäddar, bra sparring av 

internationella elitspelare samt tränare med gott rykte. Gruppen av elitsatsande spelare består av 

Frankrikeproffsen Jon Persson, Jens Lundquist och Hampus Nordberg samt våra Pingisligaspelare, 

internationella gäster samt studerande på Pingisgymnasiet. Pingisgymnasiet på Staffangymnasiet 

med Hälsinglands utbildningsförbund som huvudman fortsatte att växa med fem nya elever. 

Tränarresurserna bestod av Peter Blomquist, Tomas von Scheele, Fredrik Lundquist, Igor Krohin 

och Anthony Tran. 

 

Med stöd av Faxeholmen AB genomförde SUIF både Pingisskola för de yngsta o Skolpingis för 

de något äldre. 

 

Svenska bordtennisförbundet, SBTF, har rekommenderat Söderhamn som en av fyra elitmiljöer 

med tillhörande högskola för de pingisungdomar som efter gymnasiet vill kombinera elitsatsning 

med studier på högskola/universitet. Söderhamn är en av fyra med en tydlig elitvänlig miljö samt 

närhet till Gävle Högskola.  

 

  

 



 

 

Seriespel/Lagspel 

Säsongen 2018-19 hade SUIF för första gången lag på alla nivåer, fem, i det nationella 

seriesystemet. Pingisligan(A), Superettan(B), division 1(C), division 2 (D) samt division 3 (E). 

 

Säsongen 2018-19 var även den 42e raka säsongen i den högsta serien, Pingisligan. För första 

gången på många säsonger missades slutspelet pga skador och sjukdomar i samband med viktiga 

matcher. Bägge förvärven från Kina spelade också de under sin förmåga. SUIF kom femma i 

grundserien på 19 poäng tre bakom Spårvägen som tog den 4e och sista slutspelsplatsen. Bäste 

SUIF-are blev åter igen Viktor Brodd med matchkvoten 17-8. Övriga spelare fick alla en negativ 

matchkvot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Superettan var det desto mer uppåt med en fin andraplats för SUIF B efter Munkedals BTK som 

tog steget upp i Ligan. Bäste spelare var Anton Hjort med matchkvoten 17-4. Division 1 laget, 

SUIF C, kom 5a. Unge och träningsvillige Casper Strindberg som premiärspelade i serien hade den 

positiva kvoten 12-5. Division 2 laget, SUIF D, kom också 5a. leif-Åke Pettersson och den unge 

Puerto Rico spelaren Angel Naranjo Lopez bidrog starkt till femteplatsen med sina positiva 

matchkvoter. SUIF E i division 3 nådde en fin 4e plats av åtta deltagande lag.  

 

I distriktsserien, division 5, hade SUIF ett lag bestående av Daniel Gervais, Sofi Wiberg och Fanny 

Berggren. Laget hamnade på en fin andraplats efter Ortvikens PK. 

. 

SUIF-proffsen Jon Persson och Jens Lundquist spelade med Angers Valliante i franska förstaligan 

och Hampus Nordberg med Issy les Moulineaux i franska andraligan. Anton Källberg spelade i 

den tyska förstaligan med Dusseldorf. 

 

I Lag-SM blev det ett silver för SUIFs HJ17-lag med Casper Strindberg och Fred Enegård-Hall. 

SUIFs flickor-14 lag med Ida Hellström och Sofi Wiberg kom 4a där Ida var en av finalhelgens 

bättre spelare med kvoten 6-2. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Landslagspel 
Anton Källberg och Jon Persson representerade Sverige under säsongen i olika lagsammanhang. 

Två landskamper blev det med vinst mot både Danmark och Spanien som för övrigt spelades i 

Söderhamn. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jon Persson blev som en av 12 nya idrottare uttagen till "Topp och talang" hos Sveriges 

Olympiska kommitté. Det är ett skräddarsytt individuellt stöd för aktiva idrottare med potential 

att nå medaljkapacitet på OS. Närmast är det OS i Tokyo hösten 2020. 

 

Internationella mästerskap och tävlingar 
Jon Persson har varit uttagen till tre mästerskap under säsongen. Hösten 2018 spelades EM i 

Alicante. VM i Budapest i maj 2019 där Mattias Falck överraskade med ett svenskt VM-silver i 

herrsingel. I jun 2019 spelades European Games i vitryska Minsk där Jon bidrog till ett svenskt 

lagsilver. Det blev ett mästerskap för Anton Källberg som också var med vid VM i Budapest. Per 

Sandström som gjorde sin första säsong i SUIF-tröjan deltog för Sverige vid U-21 EM i Portugal.  

SUIFs knattetränare Igor Krohin kom bland de 16 bästa vid Veteran-VM H50 som spelades i Las 

Vegas sommaren 2018- 

 

SUIF-are har den här säsongen funnits med på 14 internationella tävlingar. Bulgarien Open, 

Tjeckien Open, Serbien Cadet Open, Belgien Open, hemmatävlingen Swedish Open, Ängbys 

Internationella i Stockholm, Austrian Open, Ungern Cadet Open, Belarus Open, Finlandia Open, 

Safirs internationella i Örebro, Kroatien Open och avslutningsvis China Open och Hongkong Open. 

Jon hade toppform i slutet på säsongen då han spelade sig ända fram till kvartsfinal i China Open 

och gick även långt i Honk-kong Open. Två tävlingar som avslutade säsongen. Unge Elliot 

Lundquist fick möjlighet att vara med på två internationella kadettävlingar i både Serbien och 

Ungern. 

 
Jon Persson och Anton Källberg 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nationella mästerskap och tävlingar 

SUIF spelare har deltagit i sju nationella mästerskap och 14 nationella tävlingar. 

 

Vid regionsfinalen i Top12 kvalificerade sig fem SUIF-are till Riksfinalen. Syskonen Wiberg, Sofi 

och William, Casper Strindberg, Alexandra Bergquist och Simon Lundquist. Vid 

distriktsmästerskapen, DM, som spelades i Bollnäs fick SUIF sex guldmedaljörer,. Casper 

Strindberg vann HS och HD tillsammans med Fred Enegråd-Hall. Simon Lundquist vann både P15 

och Hj20. I pojkar 12 vann Kean Mattbäck-Fredriksson och den 6e guldmedaljen vanns av Patrik 

Sköld i H50. Nordsvenska mästerskapen. Tre SUIF-medaljer i Riksfinalen Top12 som avgjordes i 

Karlskrona. Anton Hjort vann guld i HJ20, Per Sandström fick silver i samma klass och Elliot 

Lundquist tog bronset i Pojkar 15. Hela 16 medaljer till SUIF-spelare när Nordsvenska 

mästerskapen avgjordes på hemmaplan i Söderhamn. Guld till Viktor Brodd i herrsingel, Fred 

Enegård-Hall i Hj20, William Wiberg och Anders Sandström i HjD20, Tova Wikström i Dj20 och 

Kean Mattbäck Fredriksson i P12. Det blev en fin 8e plats för Sofi i Pingisiaden, en riksomfattande 

tävling, vilket är en bra belöning för en träningsvillig SUIF-tjej. 

 

Senior-SM i Eskilstuna  

SUIF fick med sig två GULD, ett silver och fem bronsmedaljer från Svenska mästerskapen, SM, i 

Eskilstuna. I juniorklassen, U20, var det en ren SUIF-final mellan Per Sandström och Anton Hjort. 

Finalen gick ända till ett sjunde och avgörande set. En missad serve av Anton vid ställningen 9-9 

och en otagbar kantboll gav Per guldet med 11-9 i det avgörande setet. I herrsingelklassen hade 

SUIF fem spelare framme i kvartsfinal. Hampus som är i sitt livs form hade en 3-2 ledning i set 

mot Mattias Falck, rankad 13 i världen, i sin kvartsfinal utan att lyckas hela vägen. Viktor ställdes 

mot den slutlige GULD-medaljören, Truls Möregård, i sin kvartsfinal. Spelade mycket bra och 

hade en 2-1 ledning i set. Hade även 10-8 ledning i det sjätte setet för att få till ett sjunde och 

avgörande set. I den tredje kvartsfinalen blev det en ren SUIF-uppgörelse mellan Jon Persson och 

Anton Källberg. Jon hade ledningen med 3-1 i set innan Anton kunde vända och vinna tre raka set 

med siffrorna 11-6, 13-11, 11-8.  Jens Lundquist som också visat god form fick möta Kristian 

Karlsson i den 4e och sista kvartsfinalen. Jens kom i underläge med 0-3 i set efter att ha förlorat 

första set med 15-17 och tredje set med 13-15. En alltför tung uppförsbacke för Jens som vann 

fjärde set men förlorade sin kvartsfinal med 1-4 i set. Anton Källberg som ende SUIF-are i 

semifinal spelade inledningsvis jämt med Kristian Karlsson men uppförsbacken blir för tung när 

bollarna går åt fel håll i avgörande skeden i seten.  

I dubbel blev Jon svensk mästare tillsammans med Truls Möregård. Utöver Jon hade SUIF 

ytterligare fyra spelare, två dubbelpar, framme i semifinal i klassen. Regerande svenska mästarna 

Anders Eriksson/Anton Källberg förlorade överraskande i sin semifinal med 10-12 i avgörande set 

mot paret Simon Berglund/Malte Möregård. 

 

 

 

 



 

 

Ungdoms SM/ Para SM i Skövde 

Det blev ännu ett SM-guld till Söderhamn och SUIF när Sam Gustafsson vann klassen stående 6-

7. Elliot Lundquist gjorde en bra turnering och gick ända till kvartsfinal i klassen P15. Sofi Wiberg 

kom 9a i klassen F13 av 48 kvalificerade tjejer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationella tävlingar 

Utöver alla mästerskapstävlingar har ett stort antal SUIF-spelare i olika åldrar deltagit med stor 

framgång i 14 nationella tävlingar. Säsongen inleddes med Växjö Grand Prix, Vikingapoolen i 

Uppsala, Stockholmsspelen, Ängbys Höstpool, Sundsvall Open, Luleåmästerskapen, 

Stratospoolen, Malmö Open(para), SP-fönsterpoolen, Umeå Nationella, Hälsingebocken och 

avslutades med Stockholm Open i slutet på maj. 

 

I distriktstävlingen i Hälsingland för nya förmågor, Folkes Ungdomscup, SUIFs vann Nike 

Lundquist och Molly Berglund klassen flickor 9 respektive flickor 11 som avgjordes i Gnarp. 

SUIFs Kean Mattbäck-Fredriksson vann pojkar 11 före klubbkompisarna Elliot Johansson och 

William Olsson. 

 

  

  
Sam Gustafsson SM-guld i Para-SM stående klass 6-7 



 

 

Egna tävlingsarrangemang 
 

Säsongen 18-19 har SUIF stått som tävlingsarrangör vid fyra tillfällen. Nordsvenska mästerskapen 

i december, traditionella Hälsingebocken för 56 gången. I januari 2019 arrangerade vi även ett SM-

kval för ungdomslag. 

 

Den anrika och trevliga klubbtävlingen Julskinkan arrangerades veckan före jul. Den här säsongen 

vanns ”skinkan” av Sam Gustafsson före Elliot Forsell-Edwin. Tävlingen är en handicaptävling 

där all ska ha samma chans att nå ”skinkan”. 

 

Utöver dessa tävlingsarrangemang arrangerade vi sju hemmamatcher i Pingisligan och sju i 

Superettan samt ett Seriesammandrag per lag i division 1, 2 och 3. Arrangerade även sammandrag 

i distriktsserien division 5. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Pristagare i klubbtävlingen Julskinkan, dec 2018, som spelades med handicap 



 

 

Stödverksamhet 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Servering 
SUIF har haft servering på Idrottshallen i samband med åtta hemmamatcher i Pingisligan inklusive 

slutspel samt en servering med hemlagad mat i samband med Hälsingebocken. Många har bidragit 

med sin tid i servering men Helena Sandberg och Lotta Lundquist har tagit det övergripande 

ansvaret. 

 

SAM-Idrott 
SAM-idrott numera bestående av tre idrottsföreningar i centrala Söderhamn, SIK, SBK o SUIF, 

arrangerade Strömmingsleken för 54 e gången. Numera en lokal festlighet med lokala artister 

arrangerad av söderhamnare för söderhamnare. Ger ett lite men välbehövligt tillskott till 

kärnverksamheten. 
 

Lotterier 
”Ett bra nätverk” 
 

Sponsorer 
SUIF samarbetade med ca.110 företag som på olika sätt stöttade vår verksamhet den gångna 

säsongen. Sponsorsäsongen inleddes med att klubbens spelare och ledare åkte ut till alla sponsorer 

med inbjudan till premiärmatchen och information, säsongskort, fribiljetter och en SUIF-tårta 

sponsrad av Tewes konditori. Vi bjöd in våra sponsorer till trivseltävling på golfbanan under 

september och i slutet säsongen, juni månad, bjöd vi in till ädelfiske. Under säsongen håller vi 

kontakten med information via mail samt inbjudningar till matcher och träningskvällar i 

träningshallen. Efter säsongen tackade vi för ett gott samarbete genom klubbens spelare och ledare 

besökte alla med en rökt röding sponsrad av Trollharens fiskrökeri. 

 

 

SUIFs nestor Gösta Lööf ser till att det säljs Bingolotter, Sverige-lotter samt fruktlotterier i 

samband med hemmamatcher. Bingolotter säljer SUIF på Snäckan närlivs, Tempo Norrtullsgatan. 

I samband med återvändardagarna genomförde SUIF tillsammans med Söderhamns Simklubb ett 

ank-racelotteri. 

  

 

 

 Sponsorfiske juni 2019, 

GMT, Lars Eriksson 

Sponsorgolf september2018 

K-bygg Fresks, Tobias Enberg 

 
SUIF uppvaktade en av sina 

största supporters.  

Erik Andersson, EGA  



 

 

 

SUIF är en del av ett regionalt föreningsnätverk i syfte att utveckla 

föreningslivets betydelse för samhällsnyttan. 

 

 

 

 
 

 

 

 

SUIF har under säsongen genomfört två ”Speddatingar” då vi sammanför arbetslös ungdom med 

våra sponsorer. Den 13-14 september 2018 kom 8+7 företag och ca 60 ungdomar och den 21 

februari 2019 i Söderhamns Pingis Arena kom 11 företag och ca 30 ungdomar. Jättekul och 

givande!  

 

  

 

 
SUIFs ordförande Gunnar Skoglund hälsar välkommen till  Speeddating i Söderhamns 

Pingisarena och Stefan Östlund, Länsförsäkringar, pratar med två ungdomar.  

 

 



 

 

Stabsverksamhet 
 

Kansliet  
Gösta Lööf har funnits på kansliet och svarat för i första hand de sportsliga förberedelserna men 

även lagt tid på anläggningen. Ewa-Lena Ohlsson på kansliet som resurs på Lägerboendet. Tommy 

Carlsson har varit behjälplig med praktiska frågor runt anläggningen.  

    

Information 
Hemsidan, www.suif.se, som byggts av Hemsidadirekt har varit den stora informationsplatsen för 

SUIF tillsammans med Facebook och Instagram. GULD-medlemmar och sponsorer får löpande 

personlig information via e-post i samband med matcher och tävlingar. 

 

Medlemsadministration 
SUIF har under säsongen haft ca 160 medlemmar fördelade på aktiva spelare, guld o 

stödmedlemmar. Antalet GULD-medlemmar ökade även den här säsongen.  

 

Utbildning 
Fredrik Lundquist var på en elittränarträff i Halmstad i augusti 2018. Nadia Persson och Sven 

Brodd deltog på SBTFs konvent i oktober 2018. Sven Brodd och Göran Dereskogh har deltog i en 

förbundsdomarutbildning den 22-24 februari 2019 i Örebro. Ordförande Gunnar Skoglund 

representerade SUIF på en ordförandekonferens i februari 2019. Fredrik Gustafsson var på 

tränarutbildning Ungdom 2 i Växjö 27-30 juni 2019. 

 

Under våren 2019 genomförde ett 25-tal SUIF-are ett värdegrundsarbete tillsammans med SISU 

Gävleborg inom ramen för projektet "Fler gör mindre",  

 

Ekonomiadministration 
SUIF använder Swedbanks bokföringsprogram. Tack vare utökade ideella insatser av Nadia 

Persson och Sven Brodd har SUIF nu valt att plocka hem både den dagliga bokföringen och 

bokslutsarbetet. Styrelsen får nu ekonomiska månadsrapporter på varje möte. 

 

World Table Tennis Day 6 april 
SUIFs Mathilda Nilsson ordnade en minipingisturning på Idrottshallen i samband med 

Hälsingebocken och firade på så sätt World Table Tennis Day 6 april.  

 

  

http://www.suif.se/
http://www.suif.se/


 

 

Lägerboende 
 

Uthyrning av Lägerboendet i samband med lägerverksamhet och till andra intresserade föreningar. 

I samband med egna läger förekommer det både matlagning och transporter. 

 

Lägerboendet användes för första gången i samband med SUIFs sommarläger augusti 2011. 

Antalet gästnätter har ökat för varje säsong och säsongen 2018-19 redovisades ca 2900 gästnätter. 

Detta inkluderar spelare från andra nationer som använt lägerboendet under säsongen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Riksläger för kadetter 
Gäster från England 

Vi har haft över 1700 gästnätter på läger  
och spelare som kommer på kortare besök. 
 
Juli  Pingisgymnasium Köping  
Juli Landslagsläger seniorer  
Augusti  Läger Team Norrland  
Oktober Riksläger  
December Läger Team Stockholm 
Januari Läger Team Norrland  
April  Para-läger 

Riksläger kadett 
Läger Team Norrland 

Maj Besök från England  
Juni Team Stockholm  
 
Vi har haft över 1200 gästnätter på spelare 
från Puerto Rico och Kina som bott hela 
eller stora delar av säsongen.  
 
 


