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Styrelse och Verksamhetsgranskare
Följande personer har varit medlemmar i Ifk Mariehamn Bordtennis r.f.:s styrelse 2015 - 2016
Harry Lindqvist
Ordförande
Kjell Lindvall
Kassör
Stefan Lindroos
Ove Holmström
Göran Stenius
Johan Siren
Utanför styrelsen :
Jim Bergbo
Ove Johansson

Verksamhetsgranskare/Revisor
Kontaktperson Pingisligan

Ove Johansson, Ove Holmström och Harry Lindqvist har ansvarat för Pingisligan
Kjell Lindvall har ansvarat för bokföringen
Johan Bergman har skött resultatservicen och hemsidan för Pingisligan
Göran Stenius har hjälpt till med juniorverksamheten
Harry Lindqvist har varit kontaktperson för Öspelen

Aktiva spelare och medlemmar
Vi har under säsongen 2015-2016 spelat bordtennis i Mariehamn (Idrottsgården) samt i
Godby (Ålands Idrottscenter). Vi har under säsongen haft fyra olika tränings- och tävlingsgrupper :
-

Juniorträningar i Mariehamn
Seniorträningar i Mariehamn
Seniorträningar i Godby
Pingisligan i Godby

19 juniorer, ca 8-10 i snitt per träning
35 deltagare, ca 12 i snitt per träning.
45 deltagare, ca 20 i snitt per träning.
ca 60 deltagare, ca 36 i snitt per tävling/omgång.

Dessutom ordnade vi Åländska Mästerskapen i bordtennis i april där ca 30 personer deltog.

Ekonomi
Säsongen 2015 - 2016 har vi haft 48 st betalande medlemmar.
Medlemsavgiften har varit 15 euro för seniorer och 7 euro för juniorer.
Vår målsättning är att ha en verksamhet där vi försöker finansiera vår löpande verksamhet så mycket
som möjligt med våra egna medlems- och träningsavgifter samt startavgifter för Pingisligan.
De bidrag vi får går uteslutande till införskaffning av förbrukningavaror (bollar, nät samt vid behov nya
bord). Allt arbete inom föreningen utförs ideelt.
Under säsongen köpte vi inga nya bord (främst pga utrymmesbrist i de hallar där vi spelar).
För närvarande äger vi 6 bord som står i Godby (Ålands Idrottscenter) samt 8 bord i Mariehamn
(Idrottsgården). Vi siktar på att sälja bort två av de äldsta borden och köpa in två nya till början av
nästa säsong om utrymmesfrågan lösts.

NatWest Island Games 2015, Juni 27. – Juli 3.
Säsongen 2015-2016 fick en rivstart då det var dags för Öspelen direkt på sommaren 2015 på Jersey.
I det Åländska laget spelade Marina Donner, Johan Pettersson, Jim Bergbo, Harry Lindqvist samt
junioren Lucas Stenius.
Det skulle bli det bästa Öspelet någonsin för Åland, och vi kom hem med tre medaljer : Guld i mixed
(Marina och Johan), silver i damsingel (Marina) samt brons i lagtävlingen (alla).

Resultat lagtävlingen :

Resultat Mixed - semifinaler och final :

Resultat Damsingel – semifinaler och final :

Guldmedaljörerna i mixed, Johan Pettersson och Marina Donner

Laget inför bronsmatchen mot Grönland där Åland vann och tog sin första lagmedalj någonsin.

Åländska Pingisligan
12 Åländska lag deltog i den Åländska Pingisligan uppdelade i två divisioner, Serie A och Serie B.
Efter grundomgångarna blev ställningen följande :

De fyra första lagen i Serie A gick till slutspel (Lag1 mot Lag4 samt Lag2 mot Lag3), medan lag fem
och sex i Serie A kvalade mot de två bästa lagen från Serie B om två platser till nästa säsongs
Serie-A.
Semifinalerna blev alltså PeWiKa mot Saltvik samt IF Start mot Crosskey.
Favoriterna IF Start och PeWiKa fick en tämligen lätt väg till finalen. PeWiKa slog Saltvik 6-2 medan IF
Start slog Crosskey 6-1 i semifinalerna.
Finalen mellan PeWiKa och IF Start blev en ovanligt ojämn tillställning då PewiKas Joakim Wikblom
måste lämna wo p.g.a. sjukdom, och med endast två speldugliga spelare hade PeWiKa inte så mycket
att sätta emot IF Start som vann med siffrorna 6-2.

Pingisliga segrarna 2015-2016 IF Start :
Robert Nylund, Roger Söderström samt Jim Bergbo. På bilden saknas Peter Påvall.

I kvalet till Serie A vann Team Å Boll enkelt mot TT Team med 6-0. Däremot blev den andra
kvalmatchen mellan Ducimus och The Lions en mycket jämn match. Före den sista matchen stod det
5-4 till Ducimus, och då Göras Stenius slog Scott Beeks i den sista matchen blev siffrorna 6-4 till
Ducimus.
Båda Serie A lagen behöll alltså sina platser till nästa säsong.

The Lions med Steve Beeks, Oskar Magnusson, Chris D’Cruz samt Scott Beeks kämpade bra i kvalet
men föll knappt mot Ducimus och får försöka igen nästa säsong.

Seriespel i Sverige
Åländska Johan Pettersson spelade även denna säsong i Svenska division 1 för IFK Österåkers BTK.
IFK Österåker slutade på en sjunde plats i en serie som vanns av Ängby/Spårvägen Elit C1.
Åländska Marina Donner spelade även hon i de svenska serierna i år, men till skillnad från förra
säsongen då hon spelade i Damernas Elitserie spelade hon denna säsong för ett herrlag i division 2 :
Kebnekaise BTK. Kebnekaise slutade på en tredje plats i sin division, och Marina hade an bra säsong
där hon vann 18 av 29 singelmatcher.

ÅM för seniorer mars 2015
ÅM för seniorer arrangerades i Godby den 2:a april. Ca 30 spelare deltog.
Storfavoriten Johan Pettersson hade förhinder att delta, varför vi denna gång fick nya mästare.

I Singelklassens slutspel slog sig Harry Lindqvist och Alistair Waterhouse till den ena semifinalen.
Båda hade en ganska enkel kvartsfinal där Alistair slog dagens överraskning Lucas Stenius i sin
kvartsfinal medan Harry slog Steve Beeks i sin.
Semifinalen mellan Harry och Alistair blev en hård dust där Harry till slut vann med 3-1.

Den andra halvan i slutspelet var mycket jämnare. Johan Lindholm slog Kjell Lindvall i ena
kvartsfinalen 2-1 medan Peter Påvall hade en hård kvartsfinal mot Joakim Wikblom där Påvall till slut
vann med 2-1.
Semifinalem mellan Peter Påvall och Johan Lindholm var dagens rysare ! I fjärde set hade Johan
matchbollar, men Peter kom tillbaka och fixade ett femte och avgörande set där Peter hade
turen/marginalerna på sin sida och vann femte set med 12-10. 3-2 till Peter Påvall i denna semi.

I finalen mellan Harry Lindqvist (Crosskey) och Peter Påvall (IF Start) var första set mycket jämn med
lite nervöst spel. Harry hade marginalerna på sin sida och vann med 14-12.
Därefter tog Harry över mer och mer och vann till slut finalen med klara 3-0 och tog således hem
singeltiteln.

I herrdubbeln skulle samma spelare mötas igen i finalen. Efter gruppspel och slutspel hade vi kommit
fram till följande semifinaler :
I den ena semifinalen vann Harry Lindqvist och Michael Numelin över Joakim Wikblom och Stefan
Lindroos 3-0, medan IF Starts Peter Påvall och Roger Söderström avverkade Kjell Lindvall och Alistair
Waterhouse med siffrorna 3-1.

Final igen mellan Harry Lindqvist, i par med med Michael Numelin, och Peter Påvall - i par med Roger
Söderström.
Här var det dock IF Starts par som var det starkare för dagen och vann finalen klart med 3-0.

Resultat ÅM Bordtennis 2016.04.02
Herrsingel
Final :
Harry Lindqvist - Peter Påvall 14-12, 11-9, 11-3
Semifinaler :
Harry Lindqvist - Alistair Waterhouse 3-1
Peter Påvall - Johan Lindholm 3-2
Kvartsfinaler
Harry Lindqvist - Steve Beeks 2-0
Alistair Waterhouse - Lucas Stenius 2-0
Johan Lindholm - Kjell Lindvall 2-1
Peter Påvall - Joakim WIkblom 2-1

Herrdubbel
Final :
Harry Lindqvist/Michael Numelin - Peter Påvall/Roger Söderström 8-11, 11-13, 5-11
Semifinaler :
Harry Lindqvist/Michael Numelin - Joakim Wikblom/Stefan Lindross 3-0
Peter Påvall/Roger Söderström - Alistair Waterhouse/Kjell Lindvall 3-1
Kvartsfinaler :
Harry Lindqvist/Michael Numelin - Steve Beeks/Ray Beeks 3-0
Joakim Wikblom/Stefan Lindroos - Arvis Zaharevskis/Ove Holmström 3-0
Peter Påvall/Roger Söderström - Thomas Sandell/Ove Johansson 3-0
Alistair Waterhouse/Kjell LIndvall - Bengt Kalmer/Kenneth Holmroos 3-0

Trötta singelfinalister efter en lång dag. Harry Lindqvist och Peter Påvall.

______________________________
Ordförande, Harry Lindqvist

______________________________
Kassör, Kjell Lindvall

______________________________
Ove Holmström

______________________________
Stefan Lindroos

______________________________
Johan Siren

______________________________
Göran Stenius

