BTK Maraton 65 år 2014
Pingis var populärt redan på 1940-talet. Det fanns en pingisserie med
bland annat lag från byarna Finnby, Tolkis, Saxby, Jackarby och
Gammelby samt från olika företag i Borgå som Posten, Labor,
Brandstationen (i Stadshusets källarvåning) osv. Den 28.3.1949 tog
sportaffären Helmer Karlssons ägare Torolf Karlsson och Pati Spoof
initiativ till att grunda en förening som fick namnet Maraton. Dess första
ordförande blev Tom Eklöf. Den första tävlingen spelades ett par veckor
senare och vanns av P-E ”Peki” Lindqvist känd som landslagsspelare i
bandy. Träningssal i början var Borgå lyceums gymnastiksal. Från 1950
blev salen i Lundagården träningshall en gång i veckan.
I Finnby i Magnusborg spelade Torkel Grefberg en stor roll och deras
lag vann vanligen serien. I Saxby fanns Birger ”Slaipa” Wiksten, f.d.
bandymålvakt i Akilles, i Posten fanns Nils ”Snöre” Åkerström, i Tolkis
Tor Skog, i Brandstationen veteranen Majander och leksakshandlaren Toti
Bergman, i Gammelby superlöftet Kaj Blomfelt med sitt specialgrepp för
försvarsspel.
1957 spelade Japans damlandslag i Borgå och Blomfelt/Egucchi slog
Grefberg/Watanabe i mixed 2-0.
På 1960-talet blev Borgågårdens övre sal vårt träningsutrymme.
Pingisborden skulle bäras ned från scenutrymmet en trappa upp och efter
träningen tillbaka upp. Det var jobbigt! Idrottshallen blev färdig 1974 och
vi fick träna i nedre salen. Tävlingarna som småningom blev årliga i
januari spelades i övre salen och vi fick bra understöd av företagen i staden.
Torkel Grefberg hade goda kontakter och vi lyckades få kinesiska
världsmästarna att spela här vid flere tillfällen bl.a. 8.12.1983 då också
Carola Björkell fick spela mot Dai Lili (världssexa) och Mimi Skog mot
Tong Ling (världsnia).
1977 gick Maraton in för att få igång juniorverksamheten under
ledning av Teuvo Ikonen, Kaj Weckström och många andra. Det fanns ett
trettiotal ivriga juniorer som tränade i Strömborgska skolans festsal två
gånger i veckan. Torkel Grefberg ledde flere träningar tillsammans med
döttrarna Monica och Sonja som bl.a. demonstrerade hur man slår topspinslag och höga servar i kinesisk stil och hur man tränar upp säkerheten och
variationen.
Vår satsning på juniorpingisen gjorde att vi på 1980-talet småningom
hörde till landseliten. Maratons flickjuniorer under 12 år segrade i
knatteligan 3 år i följd med Heli Grönlund, Jaana Fransman, Pia Nikkanen,

Regina Sahlin och Linda Weckström. På pojksidan tog Jens Weckström
och Rurik Ahlberg en meriterande fjärdeplacering bland fjorton lag. - 1984
var Maraton tredje största BT-klubben i Finland med 101 medlemmar och
30 registrerade tävlingsspelare. Vi hade tävlingsspelare från hela landet på
våra tävlingar och många föräldrar skötte om transporterna till tävlingar på
annat håll. Vi hade också utbyte med Tyresö i Sverige (Uffe Bjöns).
Viljandi i Estland hade också stor betydelse med resor arrangerade av
Lauri S.Miettinen.
Verksamheten i Borgå lk utökades genom grundandet av
systerföreningen Contra under Tor Skogs ledning, vilket gav träningstider
och tävlingsutrymmen i Kokonhallen. Stort stöd fick vi också av Rolf
Björkell och Isakssons i Sibbo/Hindsby. Rolf Björkell ledde också ofta
träningarna i idrottshallen i Borgå. - Veteranmästerskap blev attraktiva på
1980-talet och de fyra första veteran-FM tävlingarna hölls i Borgå i
Maratons regi. Kaj Blomfelt deltog tillsammans med mig i Veteran-VM i
Rimini i Italien och blev tillsammans med Raimo Nuutinen
silvermedaljörer i Consolation Cup. Sedermera har Kaj deltagit i
Veteranmästerskap över hela världen bl.a i Australien och USA.
Storhetstiden för Maratons damlag med Carola Björkell, Mimi Skog,
Blanka Rohan-Wardi och Linda Weckström inföll i slutet av 1980-talet.
Silvermedaljerna togs 1986 och det fanns snudd på guld. I finalen vann
TuTo från Åbo med 6-2. År 1985 blev det en bronsplats. Andra spelare i
damlaget har varit Jaana Fransman, Gisela Andersin, Mia Gunaropulos och
Pia Nikkanen.
Linda Weckström korades på 1990-talet till Borgås bästa idrottare
efter att samma år ha vunnit FM i damsingel, damdubbel, mixed och i lag.
Också Mimi Skog har fått utmärkelsen Borgås bästa idrottare.
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