Verksamhetsberättelse
för
IFK Falköping Bordtennisklubb
perioden
1 juli 2019 - 30 juni 2020

Säsongen 2019-2020 blev i sin helhet inte fullt ut som planerat pga av Coronapandemin.
Från och med senare delen av mars ställdes föreningens träningar in av kommunen som
inte hyrde ut lokaler för att minska smittspridningen. I tävlings- och seriesammanhang
medförde detta att seriespelet inte avslutades för några av serielagen. Oden Cup, KM och
säsongsavslutningen ställdes in. Men fram till dess att restriktionerna trädde i kraft var
säsongen som vanligt fylld av aktiviteter på arrangörs-, tävlings- och serienivå.
I seriespelet på seniornivå har fem lag deltagit. Alla lag förutom herrlaget i div 2 hann
spela färdigt sina serier innan ”Coronan” satte stopp för vidare spel. Damlaget vann
samtliga matcher i div 1 och spelar nästa säsong i Superettan. Herrlaget i div 2 blev trea i
serien och laget som spelade div 4 vann sin serie och avancerar till div 3. Dessutom har
två lag spelat i div 6 med blandade resultat.

Medlemmar
Antalet registrerade medlemmar uppgick 2020-06-30 till 79 (80) personer. Av dessa var 32 (30)
medlemmar licenserade för att delta i tävlingar och serier under säsongen 19-20 (18-19)
Licensierade spelare var fördelade enligt följande:
Senior
Ungdom
Barn
Herr
Dam
Herr
Dam
Herr
Dam
10(9)
2(2)
4(7)
2(3+1*)
1(1)
0(0)
*enbart seriespelsregistrad för föreningen

Pensionär
Herr
Dam
4(3)
0(0)

Seriespel
Klubben hade säsongen 19-20: 5 (4) lag i seriespel.
Den sammanlagda tabellraden säsongen 19/20 fick följande utseende:
Lag
Samtliga IFK:s serielag 19-20
Samtliga IFK:s serielag 18-19
Samtliga IFK:s serielag 17-18

M
62
52
54

V
34
33
41

O
8
4
5

F
20
15
8

Matcher Poäng
331-241
76
299-188
70
309-168
87

Spelarstatistiken för seniorlagen fick följande utseende:

Distriktslicens
Herr
Dam
9(5)
0(1)

Div 1 N damer
Elina Nilsson
23-0
Elin Ljungsberg
21-1
Isabelle Kullingsjö
14-5
Liza Andersson
6-12
Dubbel
8-1

Div 2 VSN herrar
Robert Cannmo
20-7
Erik Kullingsjö
17-10
Lars-Ola Fronth
12-8
Ayman Abu-Kalifa
0-2
Anders Fronth
9-12
Elina Nilsson
1-7
Dubbel
15-6

Div 6 östra herrar lag C1
Bosse Holgersson
17-11
Stig Carlsson
14-8
Gunnar Ring
15-10
Daniel Franzén
12-15
Dubbel
9-4

Div 4 östra herrar
Ayman Abu-Khalifa
20-4
Jonas Söderström
12-6
Emil Hedberg
7-6
Samuel Andersson
11-11
Karl Eriksson
7-7
Karwan Mira
5-5
Dubbel
14-4

Div 6 östra herrar lag C2
Karl-Uno Eriksson
21-9
Oscar Andersson
12-17
Liam Johansson
0-8
Anders Zetterberg
3-12
Nicklas Franzén
3-23
Dubbel
3-10

Ungdomsserie
Distriktets ungdomsserier kom i gång sent och det var först i februari som föreningens lag
började spela. Det blev dock inte mer än ett sammandrag på hemmaplan på grund av
Coronarestriktioner. IFK:s lag hamnade i den högsta serien vilket var en arrangörsmiss då flera
av spelarna inte tävlat alls tidigare.

Tävlingsverksamheten
Den fortsätter att vara aktiv och hade samma bredd som föregående säsonger och 17(20) av
klubbens spelare besökte sammanlagt 24(28) tävlingar från Stockholm i norr till Helsingborg i
söder. Till dessa tillkommer Ungdomstouren vid tre tillfällen. Flitigast med tävlandet var:
Samuel Andersson som deltog vid 13 tävlingar och Isabelle Kullingsjö som spelade vid 11
tillfällen
Störst antal IFK-deltagare var det vid hemmatävlingen Kia Open 9 st och vid
I Västsvenska Mästerskapen tävlade 7 spelare, och vid DM 10 spelare från klubben.

Klubbens egna tävlingar
Kia Open
Lördagen den 28:e september arrangerade klubben Kia Open med 167 (233) startande i 17 olika
9-17-årsklasser samt fyra poängklasser och en öppen klass. Många spelare ställde upp i tre
klasser. Fredrik Wessberg var tävlingsledare denna tävling. Hemmaspelarna ställde upp i nio

klasser och spelade till sig medaljer i sex av klasserna. Det blev tre guld, två silver och tre
bronsmedaljer.
Västsvenska mästerskapen se under rubriken Mästerskap
Ungdoms-tour
Tre av fyra ungdomstourstävlingar i östra delen genomfördes under säsongen och från klubben
deltog bl.a Liam Johansson, Axel Börjesson och Karam Albazali.
Oden Cup
Oden Cup som skulle spelats för 33:e året i rad blev inställt pga Corona-pandemin

Upplevelser
IFK Falköping BTK planerade för två klubbresor denna säsong. Den första gick till DM i
Kungshamn och den andra skulle ha varit till Karlstad i mars men fick ställas in på av Coronan.
I november 2019 åkte klubben med tio spelare och ytterligare några supporters till DM i
Kungshamn med boende i campingstugor och med tacobuffé på fredagskvällen vid ankomsten.

Mästerskap
DM
Individuella DM avgjordes 9-10 november 2019 i Kungshamn. IFK Falköping BTK
representerades av tio spelare och klubben hade ett antal framgångar, totalt 13 medaljer. Elina
Nilsson lyckades ta hand om silvermedaljen i DS och Elina Nilsson tillsammans med Erik
Kullingsjö i MDÖ samt Isabelle Kullingsjö i MD17 med Karl Bramfors Horred. Dessutom blev det
fyra silver: Samuel Andersson P13 o PD14 med Emil Johansson Skövde samt Erik Kullingsjö i
HD med Björn Axelsson Wargön. Dessutom sex bronsmedaljer som fördelades enligt följande:
Liza Andersson F15, Samuel Andersson P14, Erik Kullingsjö HS, Liza Andersson/Isabelle
Kullingsjö DJ20D, Karl Eriksson/Emil Hedberg HJ17D, DD Elina Nilsson med Gabriella
Pettersson Svanesund .
VSM
Västsvenska Mästerskapen spelades i Falköping 7-8 december 2019. Här fick klubben med sig 7
medaljer; Guld: DS Elina Nilsson och MD Elina Nilsson/Stefan Hjort, BTK Lidan. Silver i
klasserna: F15 Isabelle Kullingsjö, H40 Ayman Abu-Khalifa och MD15 Isabelle Kullingsjö/Samuel
Andersson samt brons i: P13 och P14 Samuel Andersson
VETERAN-SM
BTK Rekord arrangerade säsongens veteran-SM i Helsingborg. Från klubben spelade: Stig
Carlsson H70, Lars-Ola Fronth H55, Robert Cannmo H50 och Erik Kullingsjö H45. Lars-Ola och
Robert tog sig vidare till slutspel i singeln men besegrades i ett tidigt skede. Robert och Erik
spelade dubbel tillsammans och blev tvåa i sin grupp men det tog stopp i första
slutspelsmatchen.
USM
Är framflyttat till september 2020 Isabelle o Samuel deltar
LAG-SM
IFK Falköping BTK hade ett lag anmält till säsongens Lag-SM som blev framflyttat till första
helgen i september 2020. Isabelle Kullingsjö och Liza Andersson spelade hem en silvermedalj i
F16.

TALANGJAKTEN
Inga deltagare från klubben denna säsong.

TOP 12/Rikstian
I ett sent skede fick IFK Falköping BTK vara med och arrangera Top12 tillsammans med
Nordvästra Götalands BTF. I vanlig ordning när klubben ansvarar för en tävling ägde den rum i
Frejahallen. Samuel Andersson blev 3:a i P13. Isabelle Kullingsjö blev 2:a och Liza Andersson
4:a i F15. Emil Hedberg blev 10 i HJ17. Därmed kvalificerade sig Isabelle Kullingsjö till Riks10an
som avgjordes i Kungsbacka 4-6 januari. Isabelle tog sig till kvartsfinal men förlorade där och
slutade på en femteplats.

Träning
Träningen har denna säsong delats in i tre olika nivåer samt motionsgrupp.
Pingisskolan har haft 20-25 deltagare varje vecka. Huvudtränare denna säsong var Elina
Nilsson, övriga tränare har varit Erik Kullingsjö, Anders Fronth, Liza Andersson, Isabelle
Kullingsjö, Erik Hägg och Karl Eriksson.

Motionsgruppen
Motionsgruppen har under året bestått av 15 – 20 personer. Gruppen har haft tre träningstillfällen
per vecka; tisdag, torsdag och fredag. Förmiddagsträningen på torsdag och fredag har
huvudsakligen bestått av pensionärer. När coronaviruset tog fart i mars ställdes träningarna in.
Men innan dess hann gruppen med att spela sammandrag i Lidköping och Falköping Ett planerat
DM för SPF i mars månad fick ställas in p.g.a. corona.

Utbildning
Säsongens planeringskväll som är öppen för alla i klubben från styrelse, ledare, spelare och
föräldrar flyttades fram till augusti 2020 hemma hos familjen Kullingsjö.

Pingisgalan
Den årliga pingisgalen blev inställd i år däremot delades stipendiet ur Olles fond ut och det tillföll
Liza Andersson.

Av andra saker som hänt under säsongen kan här nämnas att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

föreningen har sålt 141 st. bingolotter á 50:-/st under säsongen. Provision / lott är 13 kr
föreningen har sålt toa- och hushållspapper vilket inbringade c:a 14 000 kr och vid
ingången till säsongen 20-21 finns inget papper i lager
Samuel Andersson, Isabelle Kullingsjö, Karl Eriksson och Oscar Andersson har varit på
olika sommarläger 2019.
Isabelle Kullingsjö har varit på riksläger, Samuel Andersson på spetsläger och Liam
Johansson och Oskar Andersson på regionsläger.
föreningen skött garderoben vid olika tillställningar i Stadsteatern och tjänat 2515 kr
Samuel Andersson vann Julgottet för andra året i rad och fick den sjuttonde inteckningen i
denna pokal och i samband med detta hölls avslutning för höstterminen med dragning av
träningslotterna för samtliga grupper
klubben arrangerade Kia Open som tidigare hetat Mc Donalds och Olearys Open för
andra året i rad
klubben arrangerade Västsvenska Mästerskapen för tredje året i rad
Åtta protokollförda styrelsemöten har ägt rum under säsongen

•

•
•
•

IFK Falköping BTK är en av flera Falköpingsföreningar med barn- och
ungdomsverksamhet som antagit ett gemensamt policydokument som ska gynna barn
och ungdomars idrottande. Det heter Samsyn och föreningen har varit representerade vid
tre samverkansmöten under säsongen.
Klubben var en del av Familjelördagen den 17 augusti då temat var rörelse och då barn
och vuxna fick prova på att spela bordtennis samt få information om pingisskolan som
startade upp under hösten.
Tränaren Erik Kullingsjö var klassare på Paratävlingen Polish Open i Polen,
Wladyslavovo.
Avtalet med Stiga som sponsrat klubben i många år har inte förlängts.

För den ekonomiska delen hänvisas till särskild redovisning i denna berättelse.
Styrelsen har under året bestått av: Elina Nilsson (ordförande), Annelie Kullingsjö (kassör), Ann
Fronth (sekreterare), Karl-Uno Eriksson (v. ordförande) och Bo Holgersson.
Ersättare har varit: Maria Andersson och Monica Johansson.
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