Historien bakom Sunnersta AIF:s BT-sektion.
Relaterat av Gunnar Haeggblom.

Det har spelats bordtennis i Sunnersta AIF under två skilda perioder. Den första rätt snart efter
SAIF:s grundande, från ungefär 1950 (vilket är två år innan Upplands Bordtennisförbund grundades...!) fram till ca 1962.
På den tiden var det mycket mer strapatsrikt, att åka i bil med otillräcklig värme till bortamatcher
under 50-talets kalla vintrar gjorde att det tog alldeles för lång tid att tina upp. Säsongen 1952-53
hemfördes dock div 6 av trion Martin "Skotten" Pettersson, Sune Isaksson och Ingvar Strömbom,
men tiden i div 5 blev kortvarig.
Under 60-talet låg pingisen nere (i stället blomstrade bandyn), men 1973 nystartades BT-sektionen, också denna gång med Ingvar Strömbom i ledningen, tillsammans med Gunnar Haeggblom,
Anders Waas, Istvan van Polgar och Hans Strömbom.
Nu började en tid med mycket bättre förutsättningar för bordtennis: Samhället hade växt från
1962 invånare 1962 till ca 4000, av dessa många barnfamiljer så det fanns mycket bättre underlag
för breddverksamhet och så hade skolan just byggt en ny gymnastiksal, där vi kan träna på upp till
6 bord samtidigt.
Det första året kom vi sist i lägsta serien (div 6), men sedan Pär Svensson gått över från U:a
Godtemplare så kom resultaten snabbt: Div 6 vanns 1976, div 5 1978 och div 4 1982. Till div 3
(hittills 7 säsonger, bästa perioden 1983-86, då vi stadigt kom 3-4:a) kom vi alltså med i start sett
bara egna produkter, där Kettil Wedin och Christian Hallberg var stommen tillsammans med Svante
Svenson (från Sandarne), Patrik Malmberg, Gunnar Haeggblom och Bo Westas (fd. Sundström, från
Flen). Andra spelare med många år i A-laget är Per Nyberg, Gunnar Janson (vår enda uttagne till
pingisgymnasium) och Bengt Englund.
C:a 1980 hade vi Upplands bästa damlag: Christina Fröjd, Cecilia Mörk, Elisabeth Ejerblad och Pia
Thoresson(f Malmberg), vilka spelade tre säsonger i Nationella seriesystemet (div 2) och 1979
sopade hem 4 DM-titlar; Lag Damer, lag damjuniorer, singel damjuniorer (Fröjd) samt dubbel
damjuniorer (Fröjd/Mörk)! Pia T har efter att ha gått den 3-åriga pingislinjen på Bosön engagerats
av Svenska Bordtennisförbundet.
Sammanlagt har SAIF till dags datum erövrat 17 DM-mästerskap för Uppland. Förutom de 4
ovannämnda så vann 1979 Peter Andersson/Torkel Wedin 2-mannalaget för P9 och 1985 d:o för
P15, 1980 vann Patrik Malmberg/Magnus Ejerblad 2-manna för P11 och samma år så vann Bengt
Englund P9-singeln. Kettil Wedin/Christian Hallberg vann Herrdubbeln 1982 och samma titel tog
Kettil Wedin/Claes Johansson 1985. 1982 vann Kettil Wedin/Christian Hallberg/Patrik Malmberg
Lag-DM for HJ, vilket Bengt Englund/Mats Pettersson/Mikael Sandgren upprepade 1986. 1987
vann Peter Arbin-Ireneus/Erik Eaker 2-mannalag för P15. På senare tid (1985-90) har Gunnar
Haeggblom vunnit 5 DM i Oldboyssingel (H35 resp H40) .
1982 startade vi farmarklubben Sunnersta Pingissällskap, som är en del av SAIF:s BT-sektion, liksom
nästa farmarklubb, Sunnersta Bordtennisklubb (bildad 1986). SPS vann div 6 år 1983, div 5 1985
och div 4 1989 medan SBTK vann div 6 år 1988.
Sunnersta AIF:s bordtennisspelare har i alla år varit kända för god sammanhållning och friska egna
grepp, sam t ex SAIF-ligan (intern serie med blandade pojkar och flickor, ofta med handicap),
klubbläger i Pilsbo samt de årligen återkommande aktiviteterna Julskinkan (strax före Jul),
klubbmästerskap (på våren), klubbresor (t ex till Söderhamn) och att vi tillsammans med GUSK
arrangerat Uppsalamästerskapet (i snart 10 års tid) .
Vi har också i så gott som alla år brottats med ledarbrist, ebb i kassakistan samt ganska slitna
pingisbord, men det beror ju bl. a. på att vi tränar och spelar så mycket vi kan och att vi låter alla
som vill få vara med...!!

TILLÄGG 2012:
De senaste 10 åren arrangerar vi årligen två nationella tävlingar, ”Vikingapoolen” på hösten och
”Sunnerstasmashen” på våren.
Senaste säsong vann vi titeln som Upplands bästa Ungdomsklubb i samband med 2-mannacuperna.
På veterannivå är vi ledande i Uppland, Lars Strengnell, Rune Åhker, Ralf Eklöf, Jonny Österman och
Gunnar Haeggblom har alla tagit medaljer på VeteranSM i singel, dubbel och lag.

