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Det är rubriker vi kunnat läsa i lokalpress i Söderhamn inför SM i 

bordtennis vilket är fantastiskt roligt. Precis så bör vi ta oss an vårt 

allra förnämsta nationella evenemang. På med finaste stassen så bju-

der vi upp till dans gemensamt under dagarna då medaljer ska förde-

las, publik ska hänföras och nya idoler beundras.

1925 spelades det allra första svenska mästerskapet i bordtennis 

och segraren i herrsingel hette då Sven Åhman. 1946 var det så dags 

för damerna att göra sitt inträde i SM-tävlingarna och premiärsegra-

ren hette då Eina Ericson. Sedan dess har SM i bordtennis varit ett 

flaggskepp för svensk bordtennis där vi allt som oftast bjudits på 

världspingis. Ett viktigt skyltfönster där förebilder skapas och stjärnor 

tänds. Sedan 2017 är Svenska Bordtennisförbundet, SBTF, också helt 

integrerade med parabordtennisen vilket jag tycker vi ska vara väl-

digt stolta över, även när det gäller våra SM-tävlingar.

Svensk bordtennis har en stark tradition och är på frammarsch med 

stora internationella framgångar. Söderhamn är också en ort med 

stark idrottsanknytning. Söderhamns UIF, SUIF, är en av våra mest 

traditionstyngda bordtennisföreningar med ett flertal lag-guld i port-

följen och en imponerande verksamhet som genom åren fostrat flera 

världsspelare. Därför är det föga förvånande hur föreningen i nära 

samråd med en offensivt satsande kommun och det lokala näringsli-

vet nu tagit begreppet ”SM-feber” till en ny nivå med en mängd mark-

nadsfrämjande aktiviteter och möten inför tävlingarna. 

För oss i Svenska Bordtennisförbundet är detta givetvis väldigt till-

fredsställande. Vår strategi är att skapa långsiktiga samarbeten som 

sträcker sig över gränserna mellan förening, kommun, näringsliv, 

idrott och hälsa för att på så sätt kunna växa bordtennisfamiljen. De 

senaste åren har vi märkt ett ökat intresse för vår sport. 

Fler och fler upptäcker enkelheten, glädjen och de stora 

hälsofördelarna och då är det viktigt att vi står redo för 

att kunna erbjuda bordtennis för alla överallt.

Avslutningsvis skulle jag vilja passa på att å SBTF:s 

 vägnar tacka de kanske allra viktigaste personerna 

för att ett evenemang av den här digniteten ska 

fungera – nämligen volontärerna. Ni är guld värda, 

stort tack! Dessutom vill jag härmed också hälsa 

publik, press, spelare, ledare och funktionärer 

varmt välkommen till 2020 års SM i Söderhamn!

PETRA SÖRLING
ORDFÖRANDE, SVENSKA BORDTENNISFÖRBUNDET

I alla tider har det funnits tryckta 

programblad när det kommer till 

bordtennis SM, men i ett steg att 

utveckla arrangemanget valde 

SUIF att digitalisera informatio-

nen kring eventet. Detta gjordes 

genom att vi, tillsammans med 

Generatorhallen, tog fram en app 

där både besökare och spelare lätt 

hittar all information de behöver. 

 Appen som har  tagits fram är 

anpassad både för Iphone och 

 Android och finns där appar finns, 

sök på ”SUIF Bordtennis SM”. 

Appen har bland annat funk-

tioner där du som åskådare kan 

 välja att följa specifika spelare och 

få  notiser om dennes resultat. Det 

finns även en kart-funktion i appen 

där besökaren som inte kommer 

från Söderhamn lätt kan se viktiga 

 platser i staden. 

Det kommer 

även läggas 

upp  nyheter, 

artiklar, 

 er bjudanden 

och informa-

tion i  appen 

 löpande 

 under 

 tävlingen. 

TORSDAG 27 FEBRUARI
09.00 Mixed dubbel kvalspel
11.40 Mixed dubbel kvartsfinaler
12.20 Mixed dubbel semifinaler + kvalspel damdubbel  
 och herrdubbel
13.40 Herrsingel kvalspel
15.20 Mixed dubbel FINAL
15.50 Invigning + prisutdelning mixed
16.05-21.00 Damsingel + herrsingel omgång 1

FREDAG 28 FEBRUARI
09.00 Damdubbel kvalspel
09.30-10.40 Herrdubbel omgång 1
10.40-12.20 Damsingel omgång 2
12.20-14.00 Herrsingel omgång 2
14.00 Damdubbel omgång 1
14.35 Herrdubbel omgång 2
15.10 Damsingel omgång 3 + lagspel paraklasser
16.00 Herrsingel omgång 3
16.40 Lagspel paraklass
16.50 Herrsingel omgång 3
17.40 Damsingel omgång 3
18.10 Lagspel paraklass
18.40 Herrsingel kvartsfinal
1940 Lagspel paraklass FINAL
20.20 Damsingel kvartsfinal

LÖRDAG 29 FEBRUARI
09.00 Herrjuniorer 20 poolspel
09.30 Damdubbel kvartsfinal + herrjuniorer 20 poolspel
10.00 Damjuniorer 20 poolspel + dubbel paraklass S6-10
10.10 Herrdubbel kvartsfinal
10.50 Damdubbel semifinal
11.30 Herrdubbel semifinal
12.00 Damjuniorer 20 poolspel + dubbel paraklass R1-5
12.30 Damjuniorer 20 poolspel + dubbel paraklass S6-10
13.30 Damsingel semifinal + herrjuniorer 20 poolspel
14.30 Herrsingel semifinal
15.15 Herrjuniorer omgång 1
15.40 Damdubbel FINAL
16.20 Herrdubbel FINAL
16.45 Damjuniorer omgång 1
17.00 Damsingel FINAL
17.45 Herrjuniorer 20 omgång 2 + paradubbel R1-5
18.00 Herrsingel FINAL
18.15 Herrjuniorer 20 omgång 2 + paradubbel S6-10
19.00 Prisutdelning 7 klasser
 

SÖNDAG 1 MARS
09.00 Paraklasser singel
11.15 Herrjuniorer 20 + damjuniorer 20 kvartsfinaler
12.00 Parklasser kvartsfinal + semifinal
12.30 Paraklasser singel
13.45 Herrjuniorer 20 + damjuniorer 20 semifinaler 
 + paraklasser FINALSPEL
15.00 paraklasser FINALSPEL
15.30 Herrjuniorer 20 + damjuniorer FINALER
16.15 Prisutdelning 9 klasser.

SM-ARRANGEMANGET I SÖDERHAMN

Herrsingel:  
Truls Möregårdh, Eslövs AI BTK

Damsingel:  
Linda Bergström, Ängby SK

Herrdubbel:  
Truls Möregårdh/Jon Persson, 
Eslövs AI BTK/Söderhamns UIF

Damdubbel:  
Michaela Karlsson/Stina Källberg, 
Team Mälarenergi BTK

Mixed dubbel:  
Mattias Falck/Matilda Ekholm, 
Halmstad BTK/Boo KFUM IA

I samarbete med  
Söderhamns kommun

LOKAL ARRANGÖR:ARRANGÖR: MATERIALPARTNER:

VÄLKOMMEN TILL SM-FESTEN!
”Nu skapas SM-febern.” ”Ska märkas att det snart är dags.” 

TIDSSCHEMAT FÖR SENIOR- OCH PARA-SM 2020

Arrangörer är Svenska Bordtennisförbundet och Söderhamns UIF i samarbete 
med Söderhamns  Kommun. Mästerskapet, som är det 95:e svenska senior-
mästerskapet, kommer att avgöras på Hällåsens idrottscenter i Söderhamn. En 
specialarena för bordtennis har iordningställts i områdets tennishall. Tävlingen 
kommer att genomföras på 12 bord varav bord 1-4 är finalbord.

Kolla in www.bordtennissm.se 

eller ladda ner SM-appen för mer 

information och senaste nytt.

Entréavgiften är frivillig. Väljer du att betala en summa så går 
detta oavkortat till ett projekt mellan SUIF och Rädda Barnen  
i Söderhamn. Mer om detta kan du läsa på sidan 14, på vår 
hemsida www.suif.se, i vår SM-app och i SM-hallen.
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Herrar klass 9-10:  
Daniel Gustafsson, Västers BTK

Herrar klass 8:  
Emil Andersson, Västers BTK

Herrar klass 7:  
Nicklas Westerberg,  
IFA Eskilstuna

Herrar klass 6:  
Michael Azulay, Askims BTK

Herrar klass 4-5:  
Magnus Nordgren, Docksta BTK

Damer klass 6-10:  
Anja Händén,  
Östra Stadsgränsens TK

Öppen klass 2-3:  
Anna-Carin Ahlquist,  
IFK Österåker BTK

Öppen klass 11:  
Erik Prusakiewicz, Boo KFUM IA

Öppen klass dubbel, 6-10:  
Emil Andersson/Linus Karlsson, 
Västers BTK

Öppen klass dubbel, 1-5:  
Isak Nyholm/David Olsson,  
IK Juno/Eslövs AI BTK

Öppen klass lag:  
Emil Andersson, Linus Karlsson, 
Västers BTK

Regerande mästare para-spelare:

Regerande mästare seniorer:

Senior- & Para-SM i Bordtennis är  
en annons bilaga från SUIF med  utgivning  
den 27 februari i Söderhamns Kuriren.

PRODUKTION:  

Mittmedia  Medie produktion

TRYCKERI:  

MittMedia Print OMSLAGSFOTO: SBTF

FOTO (om annat ej anges):

NYHET TILL ÅRETS BORDTENNIS-SM! 
Ni kan nu ladda ner SM-appen där ni bland annat hittar 
spelschemat, deltagarlista, nyheter, erbjudanden samt en  
funktion där ni kan följare era egna favoritspelare och få  
notiser om deras resultat!

För att få ut så mycket som möjligt av hela SM-arrangemanget och inte missa något så rekommenderar vi er att ladda ner appen! 

FRIVILLIG ENTRÉAVGIFT!

www.suif.se · info@suif.se

KRATON CHEMICAL SANDARNE 

– HÅLLBAR FRAMTID, 
OÄNDLIG UTVECKLING
Våra produkter av förnyelsebara råvaror från skogen 
tillverkas utan kompromisser och bidrar till en hållbar 
framtid för kommande generationer och gör att våra 
kunder kan producera vardagsnära och miljövänliga 
slutprodukter. Vi bidrar till en renare, ljusare och 
säkrare omvärld.

www.kraton.com
■ kraftkonsult.nu

Sverige är världens föreningstätaste 
land och Söderhamn är Sveriges  
föreningstätaste stad.
Söderhamns Ungdomsgårds Idrottsförening, SUIF, är en förening som år efter år ligger i 
topp inom bordtennis. Föreningens verksamhet går ut på att, med bordtennis som gemen-
sam nämnare, skapa bästa möjliga utvecklingsmöjligheter för medlemmarna, oavsett ålder, 
kön och förmåga. Man jobbar med en hållbar strategi och har devisen ”ungdomen är målet, 
eliten är medlet”. 

Precis som SUIF fokuserar Kraftkonsult på en hållbar och långsiktig utveckling. SUIF satsar 
på att vara först in i framtiden och förstår att ungdomen är vägen dit. På samma sätt förstår 
Kraftkonsult att en utvecklande arbetsmiljö och hållbar ekonomi skapar en stark plattform 
för våra medarbetare och kunder inför framtiden. Kraftkonsults tar ansvar för sina medar-
betare och för en hållbar miljö. Det är kompassen som guidar oss mot en ljusare framtid, 
tillsammans.
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världspingis. Ett viktigt skyltfönster där förebilder skapas och stjärnor 
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integrerade med parabordtennisen vilket jag tycker vi ska vara väl-

digt stolta över, även när det gäller våra SM-tävlingar.
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stark idrottsanknytning. Söderhamns UIF, SUIF, är en av våra mest 
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följen och en imponerande verksamhet som genom åren fostrat flera 
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TORSDAG 27 FEBRUARI
09.00 Mixed dubbel kvalspel
11.40 Mixed dubbel kvartsfinaler
12.20 Mixed dubbel semifinaler + kvalspel damdubbel  
 och herrdubbel
13.40 Herrsingel kvalspel
15.20 Mixed dubbel FINAL
15.50 Invigning + prisutdelning mixed
16.05-21.00 Damsingel + herrsingel omgång 1
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12.20-14.00 Herrsingel omgång 2
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16.00 Herrsingel omgång 3
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18.10 Lagspel paraklass
18.40 Herrsingel kvartsfinal
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LÖRDAG 29 FEBRUARI
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12.30 Damjuniorer 20 poolspel + dubbel paraklass S6-10
13.30 Damsingel semifinal + herrjuniorer 20 poolspel
14.30 Herrsingel semifinal
15.15 Herrjuniorer omgång 1
15.40 Damdubbel FINAL
16.20 Herrdubbel FINAL
16.45 Damjuniorer omgång 1
17.00 Damsingel FINAL
17.45 Herrjuniorer 20 omgång 2 + paradubbel R1-5
18.00 Herrsingel FINAL
18.15 Herrjuniorer 20 omgång 2 + paradubbel S6-10
19.00 Prisutdelning 7 klasser
 

SÖNDAG 1 MARS
09.00 Paraklasser singel
11.15 Herrjuniorer 20 + damjuniorer 20 kvartsfinaler
12.00 Parklasser kvartsfinal + semifinal
12.30 Paraklasser singel
13.45 Herrjuniorer 20 + damjuniorer 20 semifinaler 
 + paraklasser FINALSPEL
15.00 paraklasser FINALSPEL
15.30 Herrjuniorer 20 + damjuniorer FINALER
16.15 Prisutdelning 9 klasser.
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Herrsingel:  
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Herrdubbel:  
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Damdubbel:  
Michaela Karlsson/Stina Källberg, 
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Mattias Falck/Matilda Ekholm, 
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VÄLKOMMEN TILL SM-FESTEN!
”Nu skapas SM-febern.” ”Ska märkas att det snart är dags.” 
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Arrangörer är Svenska Bordtennisförbundet och Söderhamns UIF i samarbete 
med Söderhamns  Kommun. Mästerskapet, som är det 95:e svenska senior-
mästerskapet, kommer att avgöras på Hällåsens idrottscenter i Söderhamn. En 
specialarena för bordtennis har iordningställts i områdets tennishall. Tävlingen 
kommer att genomföras på 12 bord varav bord 1-4 är finalbord.

Kolla in www.bordtennissm.se 

eller ladda ner SM-appen för mer 

information och senaste nytt.

Entréavgiften är frivillig. Väljer du att betala en summa så går 
detta oavkortat till ett projekt mellan SUIF och Rädda Barnen  
i Söderhamn. Mer om detta kan du läsa på sidan 14, på vår 
hemsida www.suif.se, i vår SM-app och i SM-hallen.
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Herrar klass 9-10:  
Daniel Gustafsson, Västers BTK

Herrar klass 8:  
Emil Andersson, Västers BTK

Herrar klass 7:  
Nicklas Westerberg,  
IFA Eskilstuna

Herrar klass 6:  
Michael Azulay, Askims BTK

Herrar klass 4-5:  
Magnus Nordgren, Docksta BTK

Damer klass 6-10:  
Anja Händén,  
Östra Stadsgränsens TK

Öppen klass 2-3:  
Anna-Carin Ahlquist,  
IFK Österåker BTK

Öppen klass 11:  
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Öppen klass dubbel, 6-10:  
Emil Andersson/Linus Karlsson, 
Västers BTK

Öppen klass dubbel, 1-5:  
Isak Nyholm/David Olsson,  
IK Juno/Eslövs AI BTK

Öppen klass lag:  
Emil Andersson, Linus Karlsson, 
Västers BTK

Regerande mästare para-spelare:

Regerande mästare seniorer:
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NYHET TILL ÅRETS BORDTENNIS-SM! 
Ni kan nu ladda ner SM-appen där ni bland annat hittar 
spelschemat, deltagarlista, nyheter, erbjudanden samt en  
funktion där ni kan följare era egna favoritspelare och få  
notiser om deras resultat!

För att få ut så mycket som möjligt av hela SM-arrangemanget och inte missa något så rekommenderar vi er att ladda ner appen! 

FRIVILLIG ENTRÉAVGIFT!

www.suif.se · info@suif.se
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Jon Persson.

Jon är en aggressiv spelare som 

älskar spel i olika lagsamman-

hang. Spelar i Angers i den fran-

ska förstaligan. Bor och tränar i 

Söderhamn

Anton Källberg

Aggresiv spelare med en ovanlig 

och framgångsrik serve. Spelar i 

Dusseldorf i den tyska förstaligan. 

Bor och tränar i Dusseldorf.

Truls Möregård

Allround spelare som såelsr med 

stor fantasi och kan göra det ovän-

tade. Spelar i Eslöv i den svenska 

förstaligan. Spelar även i den ja-

panska förstaligan. Bor och tränar 

i Eslöv.

Matilda Ekholm,  

Boo KFUM IA

Vänsterhänt, variationsrik spela-

re med mycket bra placering och 

skruv. Enorm rutin från en lång 

och framgångsrik karriär. 

Linda Bergström,  

Ängby SK

Defensivspelare med ett myck-

et säkert defensivspel och varia-

tionsrikt spel med backhandsi-

dan. Har även ett tufft attackspel 

när tillfälle ges.

Stina Källberg,  

Team Mälarenergi BTK

Offensiv spelare från både fore-

hand- och backhandsidan. Det 

främsta vapnet är en riktigt tung 

forehand.

FORTSÄTTNING PÅ SIDAN 6

PETER ”BLOMMAN” BLOMQUIST OM SINA LANDSLAGSPELARE:

LANDSLAGSPELARE  
MED FOKUS PÅ SM-GULD

Filippa Bergand,  

Eslövs PK

En mycket offensiv och snabb spe-

lare med tufft spel från båda sidor-

na. Tar bollen otroligt tidigt och ger 

motståndaren minimalt med tid. 

JOHN WALL, FÖRBUNDSKAPTEN I DAMLANDSLAGET OM SINA LANDSLAGSPELARE:

Peter ”Blomman” Blomquist som 
kom till Söder hamn och SUIF som 
17-åring från Upp sala och är se-
dan tre år tillbaka för bunds kapten 
för det svenska herr landslaget. 
Som spelare i högsta ligan var han 
talangfull och orädd, Han  visade 
inte mycket ”rörelseglädje” vid 
bordet men han läste spelet som 
inte många andra. Blomman blev 
tränare på Pingis gymnasiet i Sö-
derhamn tillsammans med sin 
nuvarande kaptenskompis Peter 
”Pidde” Andersson år 200?.

Som förbundskap-
ten har han varit med 
och tagit sex medal-
jer på internationel-
la mästerskap som 
VM och EM. Fler 
än någon annan 
kapten.

FÖRBUNDSKAPTEN 
PETER ”BLOMMAN” 
BLOMQUIST

Peter ”Blomman” 
Blomquist

ANNONSER
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Jon Persson.

Jon är en aggressiv spelare som 

älskar spel i olika lagsamman-

hang. Spelar i Angers i den fran-

ska förstaligan. Bor och tränar i 

Söderhamn

Anton Källberg

Aggresiv spelare med en ovanlig 

och framgångsrik serve. Spelar i 

Dusseldorf i den tyska förstaligan. 

Bor och tränar i Dusseldorf.

Truls Möregård

Allround spelare som såelsr med 

stor fantasi och kan göra det ovän-

tade. Spelar i Eslöv i den svenska 

förstaligan. Spelar även i den ja-

panska förstaligan. Bor och tränar 
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Matilda Ekholm,  

Boo KFUM IA

Vänsterhänt, variationsrik spela-

re med mycket bra placering och 

skruv. Enorm rutin från en lång 
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främsta vapnet är en riktigt tung 

forehand.

FORTSÄTTNING PÅ SIDAN 6

PETER ”BLOMMAN” BLOMQUIST OM SINA LANDSLAGSPELARE:

LANDSLAGSPELARE  
MED FOKUS PÅ SM-GULD

Filippa Bergand,  

Eslövs PK

En mycket offensiv och snabb spe-

lare med tufft spel från båda sidor-
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JOHN WALL, FÖRBUNDSKAPTEN I DAMLANDSLAGET OM SINA LANDSLAGSPELARE:

Peter ”Blomman” Blomquist som 
kom till Söder hamn och SUIF som 
17-åring från Upp sala och är se-
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Johan Wanselius: 070-877 3172 • johan.wanselius@bemermail.com
Fredrik Bergner: fredrik.bergner@bemermail.com • bergner.bemergroup.com

Kontakta oss!

Hyr BEMER-utrustning eller 

prova en behandling hos oss. 

Köp en BEMER för hemmabruk 

leasing/hyra. 

Vi söker återförsäljare!

NASA har 

kunna använda 
BEMER-signalen 

i kommande 
rymdutrustning.

HUR FUNGERAR DEN?
BEMER används morgon och kväll 8 min. 

ELITIDROTTARE SOM 
ANVÄNDER BEMER
Anders Olsson Järnmannen, 
(simning)
Peder Fredricson, 
(ridsport/hoppning)
Peter Hansson (golf)
Marc Girardelli (slalom)
AC Milan (fotboll)

Victor Öhling Norberg 
(skicross)

DJUR 
BEMER ger även goda 

Hästar har en egen 
utrustning.

 

BEMER för hemmabruk, friskvård och rehab!
Regelbunden användning av BEMER ger: Stress- och smärtlindring, god sömn och starkt 
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BEMER hälsovård och 

på sårläkning, ex vid diabetes. Bromsar åldrandet!

Testa BEMER utan 
kostnad i samband
med Pingis-SM och 
para-SM. Vi finns på 
plats samtliga dagar.
Välkommen!
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Ett närproducerat 
samhällsbygge

Peab är det lokala bygg- och anläggningsföretaget med det stora bolagets 
resurser. Vi är 15 000 medarbetare fördelade i Sverige, Norge och Finland 
och är unika i det att vi är organiserade i fyra affärsområden, som genom sin 
samverkan säkerställer att vi så långt som det är möjligt tar vara på lokala 
resurser i form av egen personal, egna insatsvaror och underentreprenörer.

Tillsammans med vårt sociala samhällsengagemang och integrerade  
klimat- och miljöarbete utgör det grunden för det vi menar är ett 
Närproducerat samhällsbygge.

peab.se

MONTÖRSBACKEN 2
SÖDERHAMN
0270-150 30 
WWW.THUNBERGSBIL.SE

DIN FULLSERVICEANLÄGGNING

Allt för ditt liv i rörelse
Sedan 1967
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Viktor Brodd

Säker spelare med backhand top-

spin som ett favoritslag. Spelar i 

Neu-Ulm i den tyska förstaligan. 

Bor och tränar i Söderhamn:

Hampus Nordberg

Allround spelare som även han 

älskar lagsammanhang. Spelar 

i Istres i den franska förstaligan. 

Jobbar även som brandman. Bor 

och tränar i Söderhamn.

Jens Lundquist

En av Sveriges bästa och hårdas-

te forehand. Varit utlandsproffs 

sedan tidigt 2000-tal. Spelar i 

Angers i franska förstaligan. Job-

bar halvtid åt Stiga. Bor och trä-

nar i Söderhamn.

Anders Eriksson

En snabb och oberäknelig spelare 

med mycket bra speluppfattning. 

Bor och tränar i Söderhamn.

Anton Hjort

Spelare som går på knock. Fore-

handdriven. Håller högsta sveri-

genivå. Spelar med nabbarna utåt 

på backhandsidan. Bor och tränar 

i Söderhamn.

Per Sandström

En snabb spelare där serve och 

forehandspel sticker ut lite extra. 

Bor och tränar i Söderhamn.

Jonatan McDonald, 

18 år, Pingisgymnasiet. 

Bäste spelare i Superettan.

Edward Wesshagen 

17 år, Pingisgymnasiet.

Sam Gustafsson 

16 år, Paraspelare klass 7.

Nicholas Eriksson

24 år, Paraspelare klass 11.

Elliot Lundquist, 

16 år, Pingisgymnasiet.

Dennis Larsson

14 år, Pingishögstadiet.

Daniel Lindsö

16 år, Pingisgymnasiet.

Casper Strindberg 

19 år, Pingisgymnasiet.

Ida Hellström

15 år Pingishögstadiet.

Anthony Tran

En ojämn spelare med stor poten-

tial när själförtroendet är på plats. 

Bra spelförståelse. Bor och tränar 

i Söderhamn

FO
TO

: P
R

IVAT

FO
TO

: P
R

IVAT
FO

TO
: P

R
IVAT

FO
TO

: P
R

IVAT

PETER ”BLOMMAN” BLOMQUIST BESKRIVER SUIF-SPELARE:
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PETER ”BLOMMAN” BLOMQUIST BESKRIVER SUIF-SPELARE:

Kombinera dina studier med

ELITIDROTT!
Vi bedriver sedan 1994 ett regionalt och lokalt bord-
tennis gymnasium tillsammans med Söderhamns UIF.
Målet är att du på bästa sätt ska ges möjligheter att 
kunna kombinera dina studier med idrott på hög nivå. 
Fördjupa dina bordtenniskunskaper både teoretiskt 
och praktiskt tillsammans med våra instruktörer som 
har en bred kunskap från elitserie- och landslagsnivå. 
Förutom teknikträning ingår fysträning samt teori 
gällande ledarskap, träningslära och psykologi 
som en naturlig del för att du ska utvecklas som 
bordtennisspelare.

Staffangymnasiet ligger centralt i Söderhamn och är 
en del av Hälsinglands Utbildningsförbund. Vi erbjuder 
flertalet högskoleförberedande program och yrkes-
program som du kan kombinera tillsammans med din 
idrottssatsning. Läs mer på staffangymnasiet.se

NIU BORDTENNIS

CASPER & JONATHAN
NIU Bordtennis

Vi lär unga om ekonomi
Med koll på privatekonomin kan unga påverka sin framtid och förverkliga 
sina drömmar. 2019 träffade Swedbank 63 600 ungdomar i hela Sverige 
som fick en Ung Ekonomi- föreläsning. I Söderhamn utbildades och
inspirerades 730 ungdomar till att ha koll på sin ekonomi.  

Ung ekonomi vänder sig till högstadie- och gymnasieelever för att inspirera unga att se på sin ekonomi 
på ett sätt där de själva kan göra skillnad. 

Kostnadsfria 

föreläsningar  

Läs mer om Ung ekonomi eller boka föreläsning på swedbank.se/ungekonomi
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FYRA FAVORITER I PARA-SM
Förbundskapten i parabordtennis Daniel Ellerman har valt att plocka ut fyra spelare som slåss om seger i de två på 
 förhand tuffaste klasserna. I rullstol klass 3 och stående klass 8 finns de mest meriterade spelarna och i dessa klasser 
är det störst konkurrens om segern.

PLAKETT-SPONSORER:

Anna-Carin Ahlquist (rullstol klass 3, LinnéPartille PK) 

Vår svenska Paralympiska guldmedaljör, en riktig kämpe och mäs-

tarinna! Gick igenom en tuff period förra året men lyckades ändå på 

hemmaplan bärga sitt sjätte raka EM-guld i singel. Tog även silver i 

lagspelet. Är redan kvalificerad och uttagen till sommarens Paralym-

piska spel i Tokyo. 

Alexander Öhgren (rullstol klass 3, Västers BTK) 

Har en otrolig feeling och kan göra de mest otroliga slag. En bolltrol-

lare av rang som kommer bjuda på några godbitar under SM. Alltid en 

guld- och medaljkandidat vid nationella och internationella mäster-

skap. Kommer slåss om guldet i rullstol klass 3 vid SM tillsammans 

med bland andra Anna-Carin Ahlquist och Victor Sjöqvist. Alexander, 

Anna-Carin och Victor deltog allihop vid senaste Paralympics i Rio 2016.

Emil Andersson (stående klass 8, Västers BTK) 

Slog igenom som medaljör vid EM redan som 16-åring för drygt 10 år 

sedan. Har sedan dess tillhört världstoppen och samlat mästerskaps-

medaljer på hög. Emil har två medaljer från Paralympics och det se-

naste – silver i lag tillsammans med Linus Karlsson i Rio 2016 resulte-

rade i en nominering till årets lag vid svenska Idrottsgalan. Emil vann 

tre guld vid förra SM – singel, dubbel och lag och har nu siktet inställt 

på att försvara alla dessa tre i Söderhamn!

Linus Karlsson (stående klass 8, Västers BTK) 

Emils parhäst i både lag och singel och samtidigt största utmanare i 

singel klass 8. Linus hälseneskada från förra årets SM förstörde 2019 

men Linus är nu tillbaka för att utmana om seger vid SM och  senare 

i sommar försvara sin medalj vid Paralympics. Linus har förutom 

 medalj vid Paralympics spelat in flertal medaljer vid EM de  senaste 

åren. Stående klass 8 är förmodligen Para-SM:s tuffaste klass att 

 vinna. Förutom Emil och Linus utmanar bland annat Tobias Anders-

son och Fabian Rignell. Samtliga fyra spelare är topp 30 i världen. 

FO
TO

: PA
R

A
S

P
O

R
T S

V
E

R
IG

E
FO

TO
: PA

R
A

S
P

O
R

T S
V

E
R

IG
E

FO
TO

: PA
R

A
S

P
O

R
T S

V
E

R
IG

E
FO

TO
: PA

R
A

S
P

O
R

T S
V

E
R

IG
E



HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SUIF HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SUIF8 9SENIOR- & PARA-SM I BORDTENNIS 27 FEBRUARI–1 MARS · HÄLLÅSEN SÖDERHAMN

FYRA FAVORITER I PARA-SM
Förbundskapten i parabordtennis Daniel Ellerman har valt att plocka ut fyra spelare som slåss om seger i de två på 
 förhand tuffaste klasserna. I rullstol klass 3 och stående klass 8 finns de mest meriterade spelarna och i dessa klasser 
är det störst konkurrens om segern.

PLAKETT-SPONSORER:

Anna-Carin Ahlquist (rullstol klass 3, LinnéPartille PK) 

Vår svenska Paralympiska guldmedaljör, en riktig kämpe och mäs-

tarinna! Gick igenom en tuff period förra året men lyckades ändå på 

hemmaplan bärga sitt sjätte raka EM-guld i singel. Tog även silver i 

lagspelet. Är redan kvalificerad och uttagen till sommarens Paralym-

piska spel i Tokyo. 

Alexander Öhgren (rullstol klass 3, Västers BTK) 

Har en otrolig feeling och kan göra de mest otroliga slag. En bolltrol-

lare av rang som kommer bjuda på några godbitar under SM. Alltid en 

guld- och medaljkandidat vid nationella och internationella mäster-

skap. Kommer slåss om guldet i rullstol klass 3 vid SM tillsammans 

med bland andra Anna-Carin Ahlquist och Victor Sjöqvist. Alexander, 

Anna-Carin och Victor deltog allihop vid senaste Paralympics i Rio 2016.

Emil Andersson (stående klass 8, Västers BTK) 

Slog igenom som medaljör vid EM redan som 16-åring för drygt 10 år 

sedan. Har sedan dess tillhört världstoppen och samlat mästerskaps-

medaljer på hög. Emil har två medaljer från Paralympics och det se-

naste – silver i lag tillsammans med Linus Karlsson i Rio 2016 resulte-

rade i en nominering till årets lag vid svenska Idrottsgalan. Emil vann 

tre guld vid förra SM – singel, dubbel och lag och har nu siktet inställt 

på att försvara alla dessa tre i Söderhamn!

Linus Karlsson (stående klass 8, Västers BTK) 

Emils parhäst i både lag och singel och samtidigt största utmanare i 

singel klass 8. Linus hälseneskada från förra årets SM förstörde 2019 

men Linus är nu tillbaka för att utmana om seger vid SM och  senare 

i sommar försvara sin medalj vid Paralympics. Linus har förutom 

 medalj vid Paralympics spelat in flertal medaljer vid EM de  senaste 

åren. Stående klass 8 är förmodligen Para-SM:s tuffaste klass att 

 vinna. Förutom Emil och Linus utmanar bland annat Tobias Anders-

son och Fabian Rignell. Samtliga fyra spelare är topp 30 i världen. 

FO
TO

: PA
R

A
S

P
O

R
T S

V
E

R
IG

E
FO

TO
: PA

R
A

S
P

O
R

T S
V

E
R

IG
E

FO
TO

: PA
R

A
S

P
O

R
T S

V
E

R
IG

E
FO

TO
: PA

R
A

S
P

O
R

T S
V

E
R

IG
E

Vi tänkte bara 
upplysa dig
En tydlig identitet och ett snyggt formspråk kan generera ny 
energi åt ditt företag. Vi på Generatorhallen hjälper företag med 
grafisk design och visuell kommunikation - exempelvis logotyper, 
trycksaker, mässmaterial, fotografering, filmproduktion och hem-
sidor. Så låt oss hjälpa dig att kasta nytt ljus över ditt varumärke.

Kontakta oss på 0270 - 56 90 80 eller info@generatorhallen.se
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Femfaldige SM-vinnaren Mag-

nus Norgren från Docksta BTK 

tillsammans med elitspelarna 

från SUIF; Anders Eriksson 

och Anthony Tran samt spea-

ker Thomas Borgman möttes 

upp i Fyren gallerian i Hudiks-

vall på Mångfaldsdagen, sam-

tidigt som Glada Hudik-

teatern hade catwalk 

i närbelägna galle-

rian Guldsmeden. 

Många tog 

chansen

Under två entim-

marspass hade killar-

na uppvisnings spel 

och ”bäst-till-fem- 

matcher” arrangerades spon-

tant mot både barn och vux-

na. Det var många som  ville ta 

chansen och vinna ett av de 

presentkort, som city handeln 

i Hudiks vall hade skänkt. 

Ibland spelades matcherna 

med mobiltelefon eller ba-

nan istället för racket för 

 SUIF-arna. 

Härliga människor

Vi fick möjligheten att möta 

många härliga människor. 

Mamman med en son med 

tävlingsinstinkt och 

funktionsnedsättning 

som letade efter 

”sin” idrott.  Efter 

snacket med Mag-

nus så har de fått 

flera nya öppning-

ar i hur de kan tänka 

för att komma in till 

bordtennisens stora 

kompis- och para-

möjligheter. 

Mannen, med ett nyvunnet 

pingisintresse, som med sin 

Parkinsondiagnos snart skul-

le spela Parkinson-SM i Stock-

holm. Han fick träna mot Mag-

nus Norgren och bokade in sig 

på pensionärspingis i Söder-

hamn en gång i veckan. Efter 

sina pingisträningar mår han 

så mycket bättre i sin sjukdom. 

Kärleksparet med särbo-

förhållande där båda parter 

spelar pingis, kvinnan i Alf-

ta och mannen i Hudiksvall. 

Efter möte med proffsen vid 

pingisbordet anammade de 

entusiastiskt förslaget att ta 

bussen från var sitt håll och 

ses på Hällåsen under SM i 

 Söderhamn i slutet på februari.

Den lilla mörkhårige killen 

som hängde länge vid bor-

det, spelade mot Anthony och 

vann ett presentkort, han vil-

le aldrig lämna bordet och frå-

gade sorgset när vi plockade 

ihop: 

– När kommer ni nästa gång?

Tabletennis for all

Tabletennis for life

PING PONG POWER

PINGISFEBER I HUDIKSVALL

Magnus Norgren från Docksta BTK tillsammans med 
speaker Thomas Borgman samt elitspelarna från SUIF 
Anders Eriksson och Anthony Tran mötte hudiksvalls-
borna i bäst-till-fem-matcher.

Att marknadsföra SM i bordtennis kan man göra på många sätt. Boka en tid i en galleria  
för uppvisningsspel en lönelördag i  Hudiksvall – sen sköter det mesta sig själv. 

Glädje

Vi gläds åt att kunna erbjuda ping-

is till alla, hela livet. Via SUIF:s nya 

söndagsaktivitet rörelseglädje har 

många ”nya” små barn kommit till 

SUIF:s lokaler och haft kul med ro-

botspel och godispingis bland an-

nat. Tillsammans med barnen har 

morfar och farmor glatt kommit 

med och spelat, de med. 

Våra pingisveteraner tränar 

pingis två gånger per vecka, säkert 

30-talet pensionärer slår back-

hands, forehands, fuskservar och 

deffslag, vecka ut och vecka in. Så 

många gånger att träningsspel 

inte räcker längre utan att de den-

na säsong startat serielag i divi-

sion 5. Att de åkt till England och 

Gävle för tävlingsutbyte gläds vi 

åt i hela föreningen. Tack vare ut-

byte med gävlespelarna får vi mer 

publik på en del hemmamatcher i 

Pingisligan. 

Och visst blir man glad av mö-

ten där man glatt, vänligt och 

med hjärtat hälsas personligen 

välkommen i entrén? Det fixar 

 Carinas funkisgrupp från Alen 

och Skogshöjden både i Pingis-

ligan och i SM-entrén. Att de dess-

utom delar ut fina bilagor från 

 Söderhamnskuriren med tillhö-

rande information om Senior- och 

Para-SM är verkligen bonus.

Omtanke 

Ann på Bollnäs Folkhögskola i 

Söder hamn fick tursamt nog ögo-

nen på SUIF:s annons med erbju-

dande om pingisbesök. Studen-

terna på folkhögskolan har ett 

slitet pingisbord uppställt. Där är 

alltid fullt med killar (och tjejer?) 

som spelar pingis på rasterna. 

Numer, genom respekt och om-

tanke, vårdar spelarna de ömtåli-

ga platspingisbollarna (istället för, 

som förut, att trampa sönder dem) 

och bollarna håller för spel även 

efter skolslutet. ”Vi tar nästa buss 

hem istället, vi spelar lite till…”

Bara ett mejl bort fanns SUIF, 

och snabbt bokades besök för 

våra proffs på folkhögskolan för 

att kunna träffa alla elever. För 

att minska tröskeln till förening-

en besökte folkhögskolans elever 

och personal, vid flera tillfällen, 

Pingisarenan. Alla är välkomna 

till SUIF, alla ska få spela, lattja 

och ha skoj utifrån sina egna för-

utsättningar. 

Paraspelare på SM spelar i klas-

serna Rullstol 1-5, Stående klass 

6-10 och klass 11, för intellektuellt 

funktionsnedsatta personer. 

Tänk att SUIF fick vara med på 

Mångfaldsdagen i Hudiksvall i 

slutet av januari när GladaHudik-

gänget hade premiär för sin nya 

film Catwalk. Tillsammans med 

femfaldige SM-vinnaren Magnus 

Norgren från Docksta i R3-klas-

sen visade SUIF:s stjärnor upp sig 

utanför kommungränsen. With a 

little help from our friends… Bussi-

ge Stefan från pingisklubben i Hu-

diksvall såg till att vi fick barriärer 

så att bollarna höll sig på plockbart 

avstånd. Tack!

Genom nätverkande och kon-

takter kom SUIF i kontakt med 

Rädda Barnen Söderhamn, som 

arbetar mycket mot den barn-

fattigdom som finns uttalad i 

Söder hamn. Samarbetet innebär 

bland annat att publiken på SM 

betalar en frivillig entré där alla 

pengar oavkortat går till projek-

tet ”Idrottsuppropet” som är ett 

samarbete mellan Rädda Barnen, 

 Söderhamn, och SUIF. 

Gemenskap 

SUIF ordnade tillsammans med 

Söder hamns kommun, Furan- 

Gallerian, Svenska Bordtennisför-

bundet och Söderhamns Pensio-

närers Motionsklubb ett pingis jippo 

som med, både Radio Gävleborg 

och Mittmedia på plats, kom att 

kallas startskottet för Senior- och 

Para-SM i Söderhamn. Lokalen be-

nämndes SM-center i  tidningen. 

Vilken stämning det blev i galle-

rian med Aidas Café som peakat 

med att servera pingistårtor da-

gen till ära. Aida själv visade stolt 

Jörgen Persson sitt signerade 

pingisracket av Kjell Johansson i 

orginalförpackning. Tror att det ta-

lades om ett ytterligare utbyte av 

signerat racket på SM?!

Entréhallar 

Har SUIF ett extra gott öga till en-

tréhallar förresten? Ja, kanske det. 

SUIF:s elitspelare fanns på plats 

med uppvisningsspel i CFL:s en-

tré en fredag i början av februari 

för att göra reklam för både ping-

isgymnasiet, SM och att locka till 

pingisspel och rörelse/folkhälsa. 

Entréhallen för Brynäs IF, i sam-

band med hemmamatch mot gäs-

tande Luleå, har också varit en 

perfekt plats för uppvisningsspel 

i mitten av februari. 

Allt är fantastiskt kul och som 

pingisen förenar, skapar glädje 

och gemenskap. 

Tack alla SUIF-stjärnor som 

ställt upp och erbjudit pingis på 

alla möjliga och omöjliga ställen! 

PING PONG POWER!

PING PONG POWER – för svensk pingis

*PING PONG POWER startades som ett marknadsföringskoncept i mitten av 2010-talet av Svenska Bord tennis förbundet, SBTF, 
inför lag-VM i Halmstad för att skapa hållbart mervärde när det kommer till hälsa, tillväxt, integration och sportslig utveckling. Numer 
är PING PONG POWER ett aktivitetsparaply för socialt engagemang och  integration samt att pingpong är rörelsekatalysator för ett 
hälsosamt liv. PING PONG POWER är ett varumärke och upphovsrättsskyddat och får inte användas utan SBTF:s medgivande.

Magnus Norgren,  
Docksta BTK.

Glädje, omtanke och gemenskap är Söderhamns UIF:s, SUIF:s, nya värdegrund och precis den grunden 
har vi känt såväl som förening, som medlemmar och som medmänniskor när vi jobbat med aktiviteter 
under paraplyet PING PONG POWER*. 

SUIF på plats i CFL:s entré.
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Femfaldige SM-vinnaren Mag-

nus Norgren från Docksta BTK 

tillsammans med elitspelarna 

från SUIF; Anders Eriksson 

och Anthony Tran samt spea-

ker Thomas Borgman möttes 

upp i Fyren gallerian i Hudiks-

vall på Mångfaldsdagen, sam-

tidigt som Glada Hudik-

teatern hade catwalk 

i närbelägna galle-

rian Guldsmeden. 

Många tog 

chansen

Under två entim-

marspass hade killar-

na uppvisnings spel 

och ”bäst-till-fem- 

matcher” arrangerades spon-

tant mot både barn och vux-

na. Det var många som  ville ta 

chansen och vinna ett av de 

presentkort, som city handeln 

i Hudiks vall hade skänkt. 

Ibland spelades matcherna 

med mobiltelefon eller ba-

nan istället för racket för 

 SUIF-arna. 

Härliga människor

Vi fick möjligheten att möta 

många härliga människor. 

Mamman med en son med 

tävlingsinstinkt och 

funktionsnedsättning 

som letade efter 

”sin” idrott.  Efter 

snacket med Mag-

nus så har de fått 

flera nya öppning-

ar i hur de kan tänka 

för att komma in till 

bordtennisens stora 

kompis- och para-

möjligheter. 

Mannen, med ett nyvunnet 

pingisintresse, som med sin 

Parkinsondiagnos snart skul-

le spela Parkinson-SM i Stock-

holm. Han fick träna mot Mag-

nus Norgren och bokade in sig 

på pensionärspingis i Söder-

hamn en gång i veckan. Efter 

sina pingisträningar mår han 

så mycket bättre i sin sjukdom. 

Kärleksparet med särbo-

förhållande där båda parter 

spelar pingis, kvinnan i Alf-

ta och mannen i Hudiksvall. 

Efter möte med proffsen vid 

pingisbordet anammade de 

entusiastiskt förslaget att ta 

bussen från var sitt håll och 

ses på Hällåsen under SM i 

 Söderhamn i slutet på februari.

Den lilla mörkhårige killen 

som hängde länge vid bor-

det, spelade mot Anthony och 

vann ett presentkort, han vil-

le aldrig lämna bordet och frå-

gade sorgset när vi plockade 

ihop: 

– När kommer ni nästa gång?
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för uppvisningsspel en lönelördag i  Hudiksvall – sen sköter det mesta sig själv. 
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is till alla, hela livet. Via SUIF:s nya 

söndagsaktivitet rörelseglädje har 

många ”nya” små barn kommit till 

SUIF:s lokaler och haft kul med ro-

botspel och godispingis bland an-

nat. Tillsammans med barnen har 

morfar och farmor glatt kommit 

med och spelat, de med. 

Våra pingisveteraner tränar 

pingis två gånger per vecka, säkert 

30-talet pensionärer slår back-

hands, forehands, fuskservar och 

deffslag, vecka ut och vecka in. Så 

många gånger att träningsspel 

inte räcker längre utan att de den-

na säsong startat serielag i divi-

sion 5. Att de åkt till England och 

Gävle för tävlingsutbyte gläds vi 

åt i hela föreningen. Tack vare ut-

byte med gävlespelarna får vi mer 

publik på en del hemmamatcher i 

Pingisligan. 

Och visst blir man glad av mö-

ten där man glatt, vänligt och 

med hjärtat hälsas personligen 

välkommen i entrén? Det fixar 

 Carinas funkisgrupp från Alen 

och Skogshöjden både i Pingis-

ligan och i SM-entrén. Att de dess-

utom delar ut fina bilagor från 

 Söderhamnskuriren med tillhö-

rande information om Senior- och 

Para-SM är verkligen bonus.

Omtanke 

Ann på Bollnäs Folkhögskola i 

Söder hamn fick tursamt nog ögo-

nen på SUIF:s annons med erbju-

dande om pingisbesök. Studen-

terna på folkhögskolan har ett 

slitet pingisbord uppställt. Där är 

alltid fullt med killar (och tjejer?) 

som spelar pingis på rasterna. 

Numer, genom respekt och om-

tanke, vårdar spelarna de ömtåli-

ga platspingisbollarna (istället för, 

som förut, att trampa sönder dem) 

och bollarna håller för spel även 

efter skolslutet. ”Vi tar nästa buss 

hem istället, vi spelar lite till…”

Bara ett mejl bort fanns SUIF, 

och snabbt bokades besök för 

våra proffs på folkhögskolan för 

att kunna träffa alla elever. För 

att minska tröskeln till förening-

en besökte folkhögskolans elever 

och personal, vid flera tillfällen, 

Pingisarenan. Alla är välkomna 

till SUIF, alla ska få spela, lattja 

och ha skoj utifrån sina egna för-

utsättningar. 

Paraspelare på SM spelar i klas-

serna Rullstol 1-5, Stående klass 

6-10 och klass 11, för intellektuellt 

funktionsnedsatta personer. 

Tänk att SUIF fick vara med på 

Mångfaldsdagen i Hudiksvall i 

slutet av januari när GladaHudik-

gänget hade premiär för sin nya 

film Catwalk. Tillsammans med 

femfaldige SM-vinnaren Magnus 

Norgren från Docksta i R3-klas-

sen visade SUIF:s stjärnor upp sig 

utanför kommungränsen. With a 

little help from our friends… Bussi-

ge Stefan från pingisklubben i Hu-

diksvall såg till att vi fick barriärer 

så att bollarna höll sig på plockbart 

avstånd. Tack!

Genom nätverkande och kon-

takter kom SUIF i kontakt med 

Rädda Barnen Söderhamn, som 

arbetar mycket mot den barn-

fattigdom som finns uttalad i 

Söder hamn. Samarbetet innebär 

bland annat att publiken på SM 

betalar en frivillig entré där alla 

pengar oavkortat går till projek-

tet ”Idrottsuppropet” som är ett 

samarbete mellan Rädda Barnen, 

 Söderhamn, och SUIF. 

Gemenskap 

SUIF ordnade tillsammans med 

Söder hamns kommun, Furan- 

Gallerian, Svenska Bordtennisför-

bundet och Söderhamns Pensio-

närers Motionsklubb ett pingis jippo 

som med, både Radio Gävleborg 

och Mittmedia på plats, kom att 

kallas startskottet för Senior- och 

Para-SM i Söderhamn. Lokalen be-

nämndes SM-center i  tidningen. 

Vilken stämning det blev i galle-

rian med Aidas Café som peakat 

med att servera pingistårtor da-

gen till ära. Aida själv visade stolt 

Jörgen Persson sitt signerade 

pingisracket av Kjell Johansson i 

orginalförpackning. Tror att det ta-

lades om ett ytterligare utbyte av 

signerat racket på SM?!

Entréhallar 

Har SUIF ett extra gott öga till en-

tréhallar förresten? Ja, kanske det. 

SUIF:s elitspelare fanns på plats 

med uppvisningsspel i CFL:s en-

tré en fredag i början av februari 

för att göra reklam för både ping-

isgymnasiet, SM och att locka till 

pingisspel och rörelse/folkhälsa. 

Entréhallen för Brynäs IF, i sam-

band med hemmamatch mot gäs-

tande Luleå, har också varit en 

perfekt plats för uppvisningsspel 

i mitten av februari. 

Allt är fantastiskt kul och som 

pingisen förenar, skapar glädje 

och gemenskap. 

Tack alla SUIF-stjärnor som 

ställt upp och erbjudit pingis på 

alla möjliga och omöjliga ställen! 
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PING PONG POWER – för svensk pingis

*PING PONG POWER startades som ett marknadsföringskoncept i mitten av 2010-talet av Svenska Bord tennis förbundet, SBTF, 
inför lag-VM i Halmstad för att skapa hållbart mervärde när det kommer till hälsa, tillväxt, integration och sportslig utveckling. Numer 
är PING PONG POWER ett aktivitetsparaply för socialt engagemang och  integration samt att pingpong är rörelsekatalysator för ett 
hälsosamt liv. PING PONG POWER är ett varumärke och upphovsrättsskyddat och får inte användas utan SBTF:s medgivande.

Magnus Norgren,  
Docksta BTK.

Glädje, omtanke och gemenskap är Söderhamns UIF:s, SUIF:s, nya värdegrund och precis den grunden 
har vi känt såväl som förening, som medlemmar och som medmänniskor när vi jobbat med aktiviteter 
under paraplyet PING PONG POWER*. 

SUIF på plats i CFL:s entré.
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En fond för eldsjälar 
och vardagshjältar.

Det viktigaste för oss på Länsförsäkringar Gävleborg är att 
skapa trygghet för de som lever och verkar i vårt län – och i 
synnerhet för barn och unga som är vår framtid. Genom vår 
samhällsfond vill vi stötta dem som lägger ner tid och kraft 
för en meningsfull vardag och hållbar framtid för våra barn. 
Är du en av dessa eldsjälar och vardagshjältar? Då kanske  

vi kan hjälpa dig och din förening eller organisation.  
Läs mer och ansök på vår webbplats.

LFgavleborg.se/samhallsfond

Stolt partner till Söderhamn Bordtennis

Dags för 
ny lokal?
Vi kan 
serva dig.
Ring 026–124630 
så kan vi bolla.

fastpartner.se
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Hösten 1994 startades en lokal va-

riant i Söderhamn av förbundets 

riksintag som då fanns på två or-

ter, Lycksele och Falkenberg. SUIF 

såg att det fanns ett intresse hos 

ungdomar med elitambitioner att 

ta del av träningsverksamhet som 

klubben bedrev i Söderhamn. 

Kvantitet och kvalitet

I början på 90-talet ändrades sam-

tidigt kraven från spelare mar-

kant både på träningskvantitet 

och kvalitet. Troligtvis som en 

följd av att det svenska pingis-

undret, under ledning av Söder-

hamnskillen Glenn Östh, rivit den 

”kinesiska muren” vid VM 1989 i 

Tyskland. Ungdomar som valt att 

satsa på pingis efterfrågade nu 

två träningspass per dagen för att 

följa utvecklingen på den inter-

nationella arenan. På 80-talet och 

tidigare kunde man bli svensk 

mästare med hård träning enbart 

utanför skol- och arbetstid. 

Många ungdomar, totalt cirka 

150 ungdomar, har passerat revy 

under dessa 25 säsonger varav 

några fortfarande finns kvar i 

Söder hamn.

Mellan 1994-2007 fanns verk-

samheten med åtta bord i en in-

dustrilokal på Växelgatan. Verk-

samheten växte och hade mellan 

åren 2004-2007 som mest 27 elev-

er. SUIF tillsammans med Söder-

hamns Kommun valde då att 

renovera upp en före detta indu-

strilokal på Kungsgatan 30 där det 

gavs möjlighet till 20 bord.  

Nationell idrottsutbildning

Verksamheten på Staffangym-

nasiet certifierades av Riksi-

drottsförbundet som en nationell 

idrottsutbildning(NIU) år 2010.  

I denna certifiering ingår att 

maxa intaget till 18 elever över 

tre år samt erbjuda minst en trä-

nare på 12 elever. Samarbetet med 

SUIF gör att resurser kan optime-

ras. SUIF har genom alla år bidra-

git med både ledare, tränare och 

spelarförebilder. 

Den här säsongen finns det 21 

elever inskrivna på Pingisgym-

nasiet och målet är under nästa 

säsong landa på 18. Sedan år 2015 

är Hälsinglands utbildningsför-

bund, HUFB, huvudman för ut-

bildningen.

Målsättningen är att skapa bästa 

möjliga förutsättningar för elev-

erna att kombinera sina gymna-

siestudier med en elitsatsning 

på bordtennis. Vi vill att ung-

domarna ska lära för livet och inte 

bara för segrar vid bordtennis-

bordet. 

PINGISGYMNASIET FIRAR 25 ÅR
Den här säsongen gratulerar vi en 25-åring på Staffangymnasiet.

Pingisgymnasiet år 2005, där 
nuvarande förbundskaptener för 
herrlandslaget, Peter ”Blomman” 
Blomquist och Peter ”Pidde” 
Andersson var tränare.

Styrketräning på Pingisgymnasiet.
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E.D.WIN - Engineering & Design AB 
är en teknisk konsultfirma med fokus 
på framtidens lösningar för dagens 
problemställningar.

Vi erbjuder design- och konstruktion-
slösningar från den minsta detalj till
de största ideérna.

En liten firma med de stora visionerna.

Stolt sponsor till SUIF!

Kontakta:

stephen@ed-win.se

0704-32 48 80

Läs mer på rehabmagasinet.se

- Styrka för hela dig!

Faxeholmsgatan 2B ■ Söderhamn ■ 0270-135 35 ■ www.rehabmagasinet.se

■  K L I N I K  ■  G Y M  ■  K U R S E R  ■  G R U P P T R Ä N I N G

- Allt idbemannat!

INVESTERA I DIG SJÄLV!

- Vi finns  
här för dig!

Rehabgympa • Cirkelstyrka • Kettelbells • Skivstångsträning • Core • Cirkel hit • Spinning  
Cirkelträning • Rörlighet • Yoga • Pinngympa • Medicinsk yoga • Cykel Intervall • Somamove

På Rehabmagasinet erbjuder vi styrketräningsanläggning med gruppträning samt ett fullt utrustat  
gym som alltid är bemannat. Hos oss är det lätt att hitta en träningsform som passar just dig!
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ter, Lycksele och Falkenberg. SUIF 

såg att det fanns ett intresse hos 

ungdomar med elitambitioner att 

ta del av träningsverksamhet som 

klubben bedrev i Söderhamn. 

Kvantitet och kvalitet

I början på 90-talet ändrades sam-

tidigt kraven från spelare mar-

kant både på träningskvantitet 

och kvalitet. Troligtvis som en 

följd av att det svenska pingis-

undret, under ledning av Söder-

hamnskillen Glenn Östh, rivit den 

”kinesiska muren” vid VM 1989 i 

Tyskland. Ungdomar som valt att 

satsa på pingis efterfrågade nu 

två träningspass per dagen för att 

följa utvecklingen på den inter-

nationella arenan. På 80-talet och 

tidigare kunde man bli svensk 

mästare med hård träning enbart 

utanför skol- och arbetstid. 

Många ungdomar, totalt cirka 

150 ungdomar, har passerat revy 

under dessa 25 säsonger varav 

några fortfarande finns kvar i 

Söder hamn.

Mellan 1994-2007 fanns verk-

samheten med åtta bord i en in-

dustrilokal på Växelgatan. Verk-

samheten växte och hade mellan 

åren 2004-2007 som mest 27 elev-

er. SUIF tillsammans med Söder-

hamns Kommun valde då att 

renovera upp en före detta indu-

strilokal på Kungsgatan 30 där det 

gavs möjlighet till 20 bord.  

Nationell idrottsutbildning

Verksamheten på Staffangym-

nasiet certifierades av Riksi-

drottsförbundet som en nationell 

idrottsutbildning(NIU) år 2010.  

I denna certifiering ingår att 

maxa intaget till 18 elever över 

tre år samt erbjuda minst en trä-

nare på 12 elever. Samarbetet med 

SUIF gör att resurser kan optime-

ras. SUIF har genom alla år bidra-

git med både ledare, tränare och 

spelarförebilder. 

Den här säsongen finns det 21 

elever inskrivna på Pingisgym-

nasiet och målet är under nästa 

säsong landa på 18. Sedan år 2015 

är Hälsinglands utbildningsför-

bund, HUFB, huvudman för ut-

bildningen.

Målsättningen är att skapa bästa 

möjliga förutsättningar för elev-

erna att kombinera sina gymna-

siestudier med en elitsatsning 

på bordtennis. Vi vill att ung-

domarna ska lära för livet och inte 

bara för segrar vid bordtennis-

bordet. 

PINGISGYMNASIET FIRAR 25 ÅR
Den här säsongen gratulerar vi en 25-åring på Staffangymnasiet.

Pingisgymnasiet år 2005, där 
nuvarande förbundskaptener för 
herrlandslaget, Peter ”Blomman” 
Blomquist och Peter ”Pidde” 
Andersson var tränare.

Styrketräning på Pingisgymnasiet.
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Kalasåret har startat!

soderhamn.se/400

Tillsammans skapar vi ett fantastiskt 2020 – av alla för alla! 
Här är ett urval av evenemang som följer bordtennis-SM. 

6 mars: IFK Bergvik 100 år  
Anders och Pär Södergren och Jörgen 
Brink föreläser på CFL.

19 mars: 
Entreprenörskap på riktigt –  
222 UF-företag i mässa i tennishallen.

30 april: Valborg 2.0 – 
våren välkomnas med lasershow på 
Stenbacken.

12–13 juni: School’s Out –  
drogfri musikfestival, i år i två dagar!

17–19 juli: Världsarvsjazzen – 
musik och mat världsarvsmiljö.

7–9 augusti: SM i segling – 
för 606-båtar.

8 augusti:  
Friidrott, Nordiska mästerskap – 
för juniorer, Hällåsen.

4 september: Container –  
dansföreställning i centrala Söder-
hamn.

5 september: 
Sagan om Söderhamn – 
historiska föreställningar av Söder-
hamns museiförening. 

Kalasdagarna! 
4–7 september 
Stor födelsedagsfest i 
fyra dagar på Rådhus-
torget.

Underhållning, mat och 
dryck, föreläsningar och 
kungligt besök är lite av 
vad som väntar.

Kom och fira en anrik 
stad!

 

Namn**

Adress**                                 Lgh nr/Vån

Postadress**

E-post**

Telefon**

Personnr**

Komplett
• Papperstidningen mån–lör
• E-tidningen mån–sön 
• Allt plusmärkt innehåll på 

helahälsingland.se

3 
mån

585 kr (ord. pris 1 167 kr)
Webbkod: SK2001K31PR

Helg
• Papperstidningen fre–lör
• E-tidningen mån–sön 
• Allt plusmärkt innehåll på  

helahälsingland.se

3 
mån

435 kr (ord. pris 867 kr)
Webbkod: SK2001H31PR

Komplett och Helg beställs via webbkod på erbjudande.mittmedia.se.  
Eller kryssa i ett erbjudande, fyll i talongen och skicka den i ett kuvert märkt ”FRISVAR” till: 
Söderhamns-Kuriren, Svarspost 20686486, 708 00 Örebro 

Plus Premium
• E-tidningen mån–sön 
• Allt plusmärkt innehåll på 

helahälsingland.se

3 mån för 255 kr (ord. pris 597 kr)
Webbkod: SK2001D31PR

Digital beställs på 
erbjudande.mittmedia.se

I Söderhamns-Kuriren fångar vi både de små och stora ögonblicken. 
Du kan följa med i nyheterna som engagerar och är viktiga för dig, möta 
 människorna som sticker ut och läsa berättelserna som berör. Genom att 
prenumerera på unik lokaljournalistik blir du en del av allt som händer. 
Häng med i nyhetsflödet!

BESTÄLL ENKELT ONLINE PÅ ERBJUDANDE.MIT TMEDIA.SE

Välj det nyhetspaket som passar just dig!

*Erbj. gäller t.o.m. 2020-03-24 och endast privatpersoner/hushåll som ej 
prenumererat hos Mittmedia de 2 senaste mån.Erbj. övergår till en tills-
vidarepren. enligt ord. prislista tills du själv väljer att avsluta. Komplett 
och Helg kan endast tecknas inom ord. spridningsområde, väljer du faktura 
betalas hela beloppet vid ett tillfälle avg. 39 kr tillkommer. Papperstid-
ningen distribueras i vissa fall med post. Vid beställning accepterar jag de 
allmänna villkoren (mittmedia.se/villkor) och bekräftar att jag tagit del av 
personuppgiftspolicyn (mittmedia.se/gdpr). **Obl. uppgifter.

2019-09-23

Söderhamns-Kuriren 20 september 2019

prenly.mittmedia.se/365/Soderhamns-Kuriren/245559/2019-09-20/r

1/1

efter naturupplevelser

– och lokala nyheter

Alltid på jakt

Hej! Jag heter Anders Ingvarsson och är 
inte bara en engagerad naturmänniska. 
Som chefredaktör och ansvarig utgivare 
för Söderhamns-Kuriren är jag ständigt  
på jakt efter lokala nyheter.

Om du inte redan är prenumerant  
så hoppas jag att det här kan locka  
dig att läsa oss.

Anders Ingvarsson
chefredaktör och 
ansvarig utgivare

Nu ingår  
Mittmedias alla 

28 dagstidningar 
som e-tidning!
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Enligt Rädda barnens rapport le-

ver cirka 700 barn i Söderhamn i 

barn fattigdom. 

SUIFs del i projektet är att  skapa 

gratis aktiviteter i Pingishallen 

där vi erbjuder alla barn tillgång 

till våra resurser med lokaler, 

 material och spelarförebilder.

I samband med SM-kommer 

den frivilliga entrépengen, 5 % 

av brutto sponsring samt alla in-

täkter för retur burkar och flaskor 

att oavkortat gå till detta gemen-

samma projekt.

Samarbetet med Rädda  Barnen 

ligger mycket nära vår verksam-

het med mottot ”Ungdomen är 

målet – eliten är medlet” samt 

vår värdegrund med ”glädje, om-

tanke och gemenskap”.

IDROTTS UPPROPET
Idrottsuppropet är ett projekt där Rädda Barnen 
i Söderhamn och SUIF sam arbetar för att alla 
barn i Söder hamn ska ha möjlighet med rörelse
glädje oavsett ekonomiska förutsättningar. 

Söderhamns UIF fyller 60 år i år 

och firar detta med att arrangera 

Senior-SM/ Para-SM i bordtennis 

tillsammans med Söderhamn 

som fyller 400 år. En stor utma-

ning för en liten förening i en re-

lativt liten kommun. Men liten-

heten kan också vara styrkan när 

stoltheten blir en drivkraft.

SUIFs förhoppning är att detta, 

för oss, stora arrangemang ska 

bidra till en ökad känsla av stolt-

het även hos alla Söderhamna-

re och att den positiva känslan 

förstärks då vi gör detta tillsam-

mans med 120 frivilliga funktio-

närer, Söderhamns Kommun och 

det lokala näringslivet.

Ta tillvara kraften

Söderhamns Kommun har som 

ett resultat efter SM-veckan för-

stått att ta tillvara kraften i det 

ideella föreningslivet och i ett 

engagerat näringsliv. Stolthet 

och Tillsammans har därför bli-

vit två ledord i arbetet med sto-

ra evenemang. Två ord som kan 

användas och synliggöras även i 

mindre sammanhang i vardags-

arbetet med att göra Söderhamn 

till en attraktiv plats för både Sö-

derhamnare och besökare. 

SUIFs värdegrund

Söderhamns UIF har antagit en 

värdegrund som ska sätta per-

spektiv på föreningens arbete. 

SUIF vill stå för Glädje, Omtanke 

och Gemenskap. SUIF vill repre-

sentera ett föreningsliv som bi-

drar till att samhället utvecklas 

mot ökat välmående hos med-

borgare i vår kommun. 

SUIF – EN DEL I 
”TILLSAMMANS”
Se det positiva, känn stolthet och jobba  
tillsammans för ett välmående Söderhamn!
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Vi utbildar
samhällsbyggnadssektorn

ega.se

Stolt sponsor av:

Kungsgatan 59 
826 37 Söderhamn

0270-150 70

www.platteknik.nu

Anders 070-602 27 92, anders@braaab.se
Daniel 070-331 78 45, daniel@braaab.se
Kungsg 40, Söderhamn. www.braaab.se

Går du i bygg- och 
renoveringstankar?

Vi hjälper dig med ditt 
bygg- eller renoverings-
projekt – så du får tid över 
till annat. BRAAAB står för 
kvalitet och vi räknar i  
första hand på material 
med längre hållbarhet.
Välkommen att 
kontakta oss!



HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SUIF HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SUIFSENIOR- & PARA-SM I BORDTENNIS 27 FEBRUARI–1 MARS · HÄLLÅSEN SÖDERHAMN14 15

Enligt Rädda barnens rapport le-

ver cirka 700 barn i Söderhamn i 

barn fattigdom. 

SUIFs del i projektet är att  skapa 

gratis aktiviteter i Pingishallen 

där vi erbjuder alla barn tillgång 

till våra resurser med lokaler, 

 material och spelarförebilder.

I samband med SM-kommer 

den frivilliga entrépengen, 5 % 

av brutto sponsring samt alla in-

täkter för retur burkar och flaskor 

att oavkortat gå till detta gemen-

samma projekt.

Samarbetet med Rädda  Barnen 

ligger mycket nära vår verksam-

het med mottot ”Ungdomen är 

målet – eliten är medlet” samt 

vår värdegrund med ”glädje, om-

tanke och gemenskap”.

IDROTTS UPPROPET
Idrottsuppropet är ett projekt där Rädda Barnen 
i Söderhamn och SUIF sam arbetar för att alla 
barn i Söder hamn ska ha möjlighet med rörelse
glädje oavsett ekonomiska förutsättningar. 

Söderhamns UIF fyller 60 år i år 

och firar detta med att arrangera 

Senior-SM/ Para-SM i bordtennis 

tillsammans med Söderhamn 

som fyller 400 år. En stor utma-

ning för en liten förening i en re-

lativt liten kommun. Men liten-

heten kan också vara styrkan när 

stoltheten blir en drivkraft.

SUIFs förhoppning är att detta, 

för oss, stora arrangemang ska 

bidra till en ökad känsla av stolt-

het även hos alla Söderhamna-

re och att den positiva känslan 

förstärks då vi gör detta tillsam-

mans med 120 frivilliga funktio-

närer, Söderhamns Kommun och 

det lokala näringslivet.

Ta tillvara kraften

Söderhamns Kommun har som 

ett resultat efter SM-veckan för-

stått att ta tillvara kraften i det 

ideella föreningslivet och i ett 

engagerat näringsliv. Stolthet 

och Tillsammans har därför bli-

vit två ledord i arbetet med sto-

ra evenemang. Två ord som kan 

användas och synliggöras även i 

mindre sammanhang i vardags-

arbetet med att göra Söderhamn 

till en attraktiv plats för både Sö-

derhamnare och besökare. 

SUIFs värdegrund

Söderhamns UIF har antagit en 

värdegrund som ska sätta per-

spektiv på föreningens arbete. 

SUIF vill stå för Glädje, Omtanke 

och Gemenskap. SUIF vill repre-

sentera ett föreningsliv som bi-

drar till att samhället utvecklas 

mot ökat välmående hos med-

borgare i vår kommun. 

SUIF – EN DEL I 
”TILLSAMMANS”
Se det positiva, känn stolthet och jobba  
tillsammans för ett välmående Söderhamn!

FO
TO

: M
O

S
TP

H
O

TO
S

.C
O

M

ITTF:S VETERANTOUR KOMMER TILL KARLSKRONA! 
Tävlingen går av stapeln mellan den 11-13 september 
2020 i Brinova Arena, Karlskrona och är öppen för dig som 
är över 40 år.

Länk till inbjudan inom kort på SBTF:s hemsida. 
Varmt välkommen! 

Tre svenska världsmästare från veteran-VM i Las Vegas 2018, från vänster:
Jörgen Persson, Petra Sörling och Erik Lindh.

FOTO: PER HÄLLSTRÖM

Söderhamn Nära Elhandel 
håller tummarna för SUIF!

Besök oss gärna mellan matcherna! 
Vi kommer att finnas på plats under 

hela SM-helgen!

Vi ger tillbaka
Eftersom vi är ett lokalt bolag, stannar 
avkastningen i Söderhamn. För varje el- 
handelskund som väljer oss kan vi göra lite 
mer, framförallt stödja arrangemang och 
aktiviteter som vänder sig till våra ungdomar.

Det är det inget annat elhandelsbolag 
som gör.

Vi är lokala
Söderhamn Nära Elhandel ägs lokalt av 
Söderhamn Nära, vilket innebär att vi ägs av 
alla söderhamnare tillsammans. Det betyder 
också att vi finns nära dig och att du enkelt 
kan nå oss.

Bara det är skäl nog att välja 
Söderhamn Nära Elhandel.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta vår 
kundservice på telefon 0270-766 10 eller besöka 

vår hemsida www.soderhamnnara.se



Söderhamns Ungdomsgårds IF bildades 

år 1960 på Ungdomsgården vid Götgatan i 

Söderhamn. En av SUIFs grundare, Gösta 

Lööf, är 88 år ung och fortfarande aktiv på 

kansliet varje dag.  

Första decenniet var det gymnastik

salar på Staffanskolan och 

dåvarande Centralskolan 

med trefyra bord som 

ställdes upp inför  varje 

träning. Damerna var 

mest framgångsrika 

under hela 60talet. 

Bordtennisen i Söder

hamn fick ett lyft med 

tre bord uppställda i eget 

BTrum år 1971 i den då 

nybyggda Idrottshallen. 

Ungdomsverksamheten utvecklades  

och år 1977 gick SUIF upp i då

varande elitserien med ett 

herr junior lag. Elitserie

matcherna spelades i 

Idrottshallens Ahall 

och SUIF fick, efter tuf

fa förhandlingar, även 

några sena tränings

tider för elitserie

laget, två kvällar i 

veckan. SUIF blev 

svenska lagmästare 

för första gången år 1978.  

Tiderna i Ahallen blev fler 

och fler samt tidigare på 

kvällen. Det gav resul

tat med ytterligare två 

SMguld, år 1982 och 

1985. 

År 1989 värvade 

SUIF som första klubb 

utanför ”kinesiska 

muren” lagvärldsmäs

taren från 1987, Teng 

Yi. Han stannade i Söder

hamn i fem säsonger. 

Verksamheten utvecklades 

ytterligare med både herr och 

damlag i den högsta serien. 

Tränings möjligheterna tog ett stort kliv år 

1994 då Pingisgymnasiet startades på Staf

fanskolan. Det gav nio bord i en pingishall 

på Växelgatan och ett SMguld 

år 2001 med bröderna Lund

quist, Jens och Fredrik, 

som nyckel spelare. 

Pingisgymnasiet och  

SUIFs verksamhet 

växte och hade år 

2006 totalt 27 elever 

med nuvarande för

bundskaptener Pe

ter ”Blomman” Blom

quist och Peter ”Pidde” 

Andersson som tränare. 

Kommunen och SUIF in

vesterade år 2007 i en 

större lokal med 20 

bord på Kungsgatan. 

En satsning som gav 

lyft till dagens nivå 

då SUIF år 2011 med 

lånade pengar och 

oerhört många idella 

timmar byggde om ett 

slitet kontorskomplex 

till ett lägerboende med 

50 bäddar och samlings lokal 

i samma trapphus som trä

ningshallen. År 2010 kom det  

senaste SMguldet för klubbens represen

tationslag.

Nu står SUIF inför sin största utmaning då 

vi ska ha ”finfrämmande” från hela Ping

issverige. Det uttalade och övergripande 

målet med arrangemanget är med en unik 

anläggning och ett föredömligt värdskap få 

så mång nöjda gäster, spelare, ledare och 

publik, som möjligt.

För att öka det publika intresset för SM

arrangemanget har SUIF tillsammans 

med bordtennisförbundet under mer än ett 

halvår arbetat med Ping Pong Power där vi 

har två aktivitetsspår ”Pingis kan spelas av 

ALLA” och ”Pingis är Rörelseglädje”.

Väl mött!

En ”resa” med 

SUIF i 60 år!

Bröderna Fredrik och  

Jens Lundquist.

Michael Nilsson och Göran Edberg

Gösta Lööf.

Glädje, omtanke och gemenskap

SÖDERHAMN – TRÄFFPUNKT PINGIS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SUIF

Redan nu vill Söderhamns UIF, från djupet att sitt föreningshjärta, framföra ett megaTACK till Söderhamns  Kommun, 
kultur- och  fritid, Visit Söderhamn, Resurscentrum, lokala sponsorer och inte minst till alla frivilligarbetande  funktionärer 
som med stor energi och positiv attityd skapat förutsättningar för detta SM-evenemang. TACK!

”UNGDOMEN ÄR MÅLET – ELITEN ÄR MEDLET”
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