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Som för många sektioner, har 2021 blivit ett haltande verksam-
hetsår. Inget klubbmästerskap kunde hållas under våren. Den 
årliga pingismatchen mot Pantrarna i Gävle blev inställd.
Vår avslutningsträff  i juni månad blev också inställd.
Däremot har höstverksamheten kommit igång någorlunda. Allt 
efterhand har pingislokalen fyllts med glada och positiva ping-
isspelare.
Klubbmäaterskap i dubbel kunde köras i början på dec.
En ny variant av lagtävling genomfördes också med deltagare 
från Pantrarna i Gävle och Marma IF. Totalt deltog 8 fyrmannalag. 
Efter turneringen deltog 23 st på middag i Kvarnen och kvällen 
avslutades med besök i Sporthallen och Ligamatchen mellan 
SUIF och Spårvägen. Segrare i turneringen blev Marma IF, med 
följande spelare. Arne Hansén, Rune och Arne Berglund och 
Karl-Arne Jansson.

Flera ur gruppen har ställt upp och hjälpt SUIF med olika arrang-
emang. Ett var pingisträning för deltagare från Down Syndrom 
föreningens sommarläger. 
Vid annat tillfälle hjälpte vi SUIF med en bordtennisintroduktion 
för dagverksamheten.
11 st  av gruppen är också utbildade domare och hjälper till vid 
olika tävlingsarrangemang, som Pingis SM och seriesamman-
drag.
Det är inte lätt att förstå vår organisation, att man måste vara 
med i två föreningar för att få spela pingis.
SPM-pingis svarar för träningsverksamheten och SUIF för hyran, 
bollar, racketar
Vi har  ett lag i Div 5 mellannorrland, Dessutom har Gun Nilsson 
deltagit i Parkinson SM och VM i Berlin, där 25 nationer deltog.

Lennart, Göran och Tommy

 och tävlingsverksamheten.
Seniorpingisen omfattar c:a 30 aktiva , men vi kan ta emot 
ytterligare 15 personer.

Här är guppen som hjälpte till när Downsyndrom föreningen 
var på besök. Under 2022 behöver vi hjälp av många för att ta 
emot pingisspelare med funktionsnedsättning.

Tomas Bodlund segrade i vår upptaktstävling för andra året rad. Klubbmästarna  i dubbel 
Rune Berglund och Esbjörn  Östlind. Göran Dereskogh har utbildat sig till förbundsdomare och 
är nu också domarbas i SUIF.  Bilden längst ner till höger är från den gemensamma middagen 
på Kvarnen efter Helsingecupens första omgång.


