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Ordförande: Tommy Karlsson 

Kassör: Krister Edvardsson 

Sekreterare: Lena Persson 

Styrelseledamöter: Heinz Nordahl och Mats Johansson 

Styrelsesuppleanter: Thomas Persson och Ulf Johansson 

Antal medlemmar 2000/2001 var 97 st. 

Markaryds BTK:s A – lag spelade i div 5 södra Halland och slutade på en andra plats och fick 

en friplats till div 4. I laget ingick Tommy Karlsson, Krister Edvardsson, Ulf Johansson, Jonas 

Öhrn, Jimmie Karlsson och Milivoj Kocic 

Klubbmästare för seniorer säsongen 2000/2001 blev Jimmie Karlsson som i finalen 

besegrade Jonas Öhrn med 9 – 21, 21 – 18 och 21 – 19 

Årets Kompis. Att få utmärkelsen ”Årets Kompis” har inget med hur bra man är som 

pingisspelare utan delas ut till en person som är snäll och är en bra person mot sina 

lagkamrater och som alltid finns där när det behövs som mest. 

2000/2001 årets kompis gick till David Berglund 

MBTK – fonden: Till en person som har under lång tid varit med och byggt upp Markaryds 

BTK och gjort värdefulla insatser för klubben under många år tillbaka. 

Priset gick 2000/2001 till Mats Johansson 

Under 2001/2002 åkte MBTK på tävlingar från allt mellan Malmö till Stockholm. Jimmie 

Karlsson måste nog ha satt nytt klubbrekord i antal vunna tävlingar under en och samma 

säsong. Jimmie kom upp i 9 individuella första placeringar samt en dubbelseger tillsammans 

med Milivoj Kocic IMPONERANDE! 

Andra första placeringar kom från Thomas Persson, David Berglund och Alfred Carlsson. 

Andra fina placeringar kom från dessa spelare, Arvid Sunesson, Milivoj Kocic, Jonas Öhrn, 

Tommy Karlsson, Robin Karlsson, Sara Karlsson, Anna Hulten, Betty Andetoft, Camilla 

Nilsson, Simon Bäckman och Mattias Nordahl. 

Markaryds BTK införskaffades sig nya klubbdräkter av märket JAKO. Markaryds BTK vill tacka 

våra sponsorer NIBE AB, Gerdmans Inredningar AB, Herrgårdstoppen, Markaryds Grafiska 

AB, Munksjö Lagamill AB och Ekamant AB 

 

 

 

 



 

I Smålänningen den 5/9 - 01 kunde man läsa Nya regler i Pingis 

– nu är det först till elva som gäller! 

Från och med den här säsongen har en ny regel införts i bordtennisen. Ostraffbara 21 

försvinner och ett set spelas numera till 11, dock krävs som tidigare två poängs marginal. 

Den nya regeln trädde i kraft från 1 september i år och den gäller i alla tävlingar världen 

över. Bland Markaryds spelarna är reaktionerna över lag positiva: 

  

– Till en början var jag skeptiskt till den nya regeln, men efterhand har jag blivit mer positiv. 

Nu blir matcherna mer spännande där spelarna måste vara koncentrerade från start, anser 

Tommy Karlsson, spelande tränare i Markaryds BTK. 

– I seriespelet i div 4, där Markaryds BTK hör hemma, är det fem set till elva som gäller mot 

tidigare tre set till 21. 

Nämnas kan också att spelarna har två servar, sedan servebyte.  

Från 10 – 10 en serve per spelare. 

Markaryds BTK har haft tre spelare på Smålands ranking (nr 3 2000/2001) 

P 15 Jimmie Karlsson 11: a 

P 14 Jimmie Karlsson 6: a och Milivoj Kocic 8: a 

P 13 Jimmie Karlsson 2: a, Milivoj Kocic 5: a och Arvid Sunesson 13: e 

P 12 Jimmie Karlsson 1: a och Arvid Sunesson 3: a 

Markaryds BTK har haft tre spelare på Sverige rankingen (nr 3 2000/2001) 

P 12 Jimmie Karlsson 4: a och Arvid Sunesson 11: a 


