Aktiv höst 2018 för veteranerna
Askims BTK:s veteraner, som nu består av två grupper med ett 30-tal aktiva spelare, har haft
en ovanligt aktiv höst. Förutom den vanliga träningen för den största gruppen på måndags- och
torsdagsförmiddagarna samt på tisdagsförmiddagarna för den andra gruppen har vi spelat lagmatcher
mot veterangrupper från Kinna BTK och Pensionärernas Bordtennisklubb i Göteborg (PBK).
Dessutom pågår vårt traditionella veteranklubbmästerskap i form av en handikappturnering och vi har
ett lag med i korpspelet i Excercishuset på Heden i Göteborg. Ett uppskattat inslag i träningen var ett
besök en förmiddag av Askims tränare Peter Nilsson. Vi fick många bra råd såväl om hur vi ska träna
effektivt och t.ex. om servar och servemottagande.
De två lagmatcherna kan väl bäst beskrivas som mycket stora framgångar sett från den sociala sidan
medan framgångarna resultatmässigt inte blev så stora.
Vi reste till Kinna den 31 oktober med 17 personer och spelade fem tremannalagsmatcher och en
tvåmannalagsmatch. Trots storartade kämpainsatser från alla Askimsveteranerna vann vi bara
tvåmannalagsmatchen, i vilken två av våra åldermän Reidar Delryd (89 år) och Bernhard Rohland (81
år) representerade Askim.

Reidar
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Efter avslutat spel bjöds vi på smörgås och kaffe. Värdarna underhöll oss också med en del ”dåliga”
och många mycket goda historier samt med högklassig musik och sång. Vi har onekligen en hel del
förutom pingisskicklighet att träna på fram till i mars 2019 när Kinnaveteranerna kommer till oss om
vi ska kunna visa upp ett lika innehållsrikt värdskap som de visade oss.
Den 29 november kom PBK traditionsenligt till oss med 16 herrar och två damer och mötte våra
veteraner, som i år glädjande nog hade med en dam, Ciccie Pernveden Malm. Vi spelade nio
tvåmannalagsmatcher. Vi måste nog erkänna att PBK har en högre spelstyrka än vi. De vann med 8-1!
Stjärnorna i vårt enda lag som vann sin match var Tord Sundqvist och Olle Hägg. Ett
hedersomnämnande måste också göras om Pelle Schulz, som förutom att vinna en av sina två matcher
för sitt lag skötte lunchen för 38 personer med bravur.

Ciccie

Tord i röd tröja och Olle vid domarbordet

Pelle, stående längst till vänster, ser till att alla 36 spelarna och 2 åskådare får jättegoda
köttbullesmörgåsar efter matcherna.
Videoklippen som kan ses via länkarna nedan visar hur roligt vi hade i mötet mot PBK trots
förlusterna.
https://www.youtube.com/watch?v=Rqu0MXjiOVw&feature=youtu.be
https://youtu.be/uoJelC5xPyU
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