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Individuella EM i bordtennis i München, Tyskland, 13-21 augusti
För första gången anordnas ett europamästerskap i bordtennis
tillsammans med andra sporter. Denna EM-vecka med hela nio olika OSsporter anordnas för andra gången någonsin och det här är det största
idrottsevenemanget i Tyskland sedan 1972 års sommarolympiad.
Spelsystem
Detta mästerskap är ett individuellt mästerskap och spelarna gör
upp i singel- samt dubbelklasser för både herrar och damer samt en
mixeddubbelklass.
Herrsingel och damsingelklasserna inleds med ett gruppspel där de 32
högst seedade spelarna står över i respektive klass. De tre dubbelklasserna
spelas med kvalmatcher följt av en huvudturnering dit 16 par per klass är
direktkvalificerade.
Regler och dokument inklusive tidsschema.
https://www.ettu.org/en/events/european-individual-championships-/
regulations---documents/
Regerande Mästare
Herrsingel: Timo Boll, Tyskland
Damsingel: Petrissa Solja, Tyskland
Herrdubbel: Lev Katsman/Maxim Grebnev, Ryssland
Damdubbel: Petrissa Solja/Xianoa Shan, Tyskland
Mixeddubbel: Qiu Dang/Nina Mittelham, Tyskland
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KORTA FAKTA OM EM

Arena: Rudi-Sedlmayer-Halle
Address: Grasweg 74, 81373 Munich
Websida: https://www.munich2022.com/en
Antal tävlingsbord: 8
116 herrspelare och 108 damspelare gör upp om titlarna i de fem olika klasserna.
Lottning för de olika klasser äger rum löpande enligt nedanstående schema.
Lottningarna kommer sedan att publiceras på:
https://www.ettu.org/en/events/european-individual-championships-/draws---results/

Evenemangssida med information om tävlingen:
https://www.ettu.org/en/events/european-individual-championships-/generalinformation/
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Truls Möregårdh
Födelseår 2002
Världsranking 6
Moderklubb Hovmantorps BTK
Klubb Eslövs AI BTK
Instagram @moregardhtruls
Klasser Singel och mixeddubbel
med Linda Bergström.
Truls gjorde succé på VM i Houston i
november och med sitt nya racket fångade
han världens ögon. Som första tonåring på 50
år nådde han som den lägst seedade spelaren
någonsin en VM-final. Silverplatsen i Houston
och hans världsranking gör honom till en av
förhandsfavoriterna på detta EM där han också
är seedad som nummer 1.

Anton Källberg
Födelseår 1997
Världsranking 18
Moderklubb Borlänge BTK
Klubb Düsseldorf (Tyskland)
Instagram @antonkallberg
Klasser Singel och herrdubbel med
Jon Persson.
På klubbnivå har Anton dominerat i Europa
de två senaste säsongerna där han varit
tongivande och matchavgörande för sitt
Düsseldorf. Han har kammat hem rubbet av
titlar: Ligan, Cupen och Champions League,
tillsammans med lagkompisen Kristian
Karlsson. Anton har knappt förlorat en match
för sin klubb de senaste två säsongerna
och väntar på sitt stora genombrott på ett
mästerskap för seniorer.

Kristian Karlsson
Födelseår 1991
Världsranking 19
Moderklubb Trollhättans BTK
Klubb Hennebont (Frankrike)
Instagram @kristiank91
Klasser Singel, herrdubbel med
Mattias Falck och mixeddubbel
med Stina Källberg.
Efter många oerhört framgångsrika år i Tyskland och Düsseldorf byter Kristian nu liga och
det är åter till Frankrike han vänder sin kosa.
Kristian har tidigare spelat i den franska ligan
men nu blir det i en ny klubb, Hennebont. Kristian som varit med länge i landslaget lyckades
tillsammans med parhästen Mattias Falck vinna ett VM-guld i dubbel i Houston i november
förra året. Han saknar ett dubbelguld på EM
och det står säkert högst på önskelistan tillsammans med en individuell medalj i singel.

Mattias Falck
Födelseår 1991
Världsranking 33
Moderklubb Lyckeby BTK
Klubb SV Werder Bremen (Tyskland)
Instagram @mattiasf91
Klasser Singel och herrdubbel med
Kristian Karlsson.
Mattias Succé på VM 2019 etablerade honom
i världstoppen och han har sedan dess fortsatt
imponera med många fina framgångar på
världstouren, mästerskap och i klubblaget. På
VM i Houston tog han och Kristian Karlsson
hem guldet och målet är säkert inställt på guld
i dubbel och medalj i singel.

Jon Persson
Födelseår 1986
Världsranking 41
Moderklubb Norsjö IF
Klubb Angers Vaillante (Frankrike)
Instagram @perssonjon
Klasser Singel och herrdubbel med
Anton Källberg.
Trotjänaren som varit en fundamental del
i de svenska mästerskapstrupperna och
landslaget under många år. Jon har spelat
mer än 15 år i landslaget och har kapaciteten
att slå vem som helst i Europa när det
stämmer för honom. Har vunnit den franska
ligan två år i rad och är en etablerad spelare i
europatoppen. En mardrömsmotståndare för
alla att möta.

Linda Bergström
Födelseår 1996
Världsranking 47
Moderklubb Ängby SK
Klubb Kolbermoor (Tyskland)
Instagram @lindabergstrom95
Klasser Singel, damdubbel med Stina Källberg och mixeddubbel med
Truls Möregårdh.
Med sin täta defensiv har Linda alltid varit en
svår motståndare. Under de senaste åren har
hon utvecklat sitt offensiva spel och har då
börjat på regelbunden basis besegra världsspelare på löpande band. Jagar en individuell
medalj och har varit och snuddat vid dem
tidigare. En dark horse för medalj.

Stina Källberg
Födelseår 2000
Världsranking 59
Moderklubb Borlänge BTK
Klubb Entente Saint Pierraise
(Frankrike)
Instagram @stinakallberg
Klasser Singel, damdubbel med Stina Källberg och mixeddubbel med
Kristian Karlsson.
Den hårdslående dalkullan som sedan flera år varit bosatt i Halmstad kommer i höst att bli proffs i
den franska högstaligan. 22-åringen som spelade OS förra året har trots sina unga år etablerat
sig i det svenska landslaget och har målet högre
satt än så. Med en offensiv kraft få matchar har
Stina möjligheten att besegra vem som helst i
Europa. Stina blev så sent som i juni 2022 svensk
mästare i singel för första gången.

Filippa Bergand
Födelseår 1999
Världsranking 199
Moderklubb Åsa IF
Klubb Eslövs PK
Instagram @filippabergand
Klasser Singel.
Filippa har varit tongivande i den svenska
högstaligan Pingisligan by STIGA i flera år
och tidigare i våras svensk mästare i lag, där
hon var obesegrad i finalserien mot Halmstad
BTK. En ”fighter” och krigare som ofta visar
känslor. Hon har slagit toppspelare förr och
kan överraska resultatmässigt.

Rebecca Muskantor
Födelseår 2003
Världsranking 252
Moderklubb BTK Linné
Klubb Eslövs PK
Instagram @rebeccamuskantor
Klasser Singel.
Yngst i den svenska truppen och debutant i
mästerskapssammanhang. Är en av de unga
tjejer som knackat på dörren in i landslaget,
nu får hon chansen. Göteborgstjej som sedan
flera år bor i Eslöv där hon nästa säsong
kommer att spela i Pingisligan by STIGA.

Tobias Bergman
Förbundskapten damer

Ny på posten sedan januari 2022. Med lång erfarenhet som spelare och
tränare på både landslagsnivå och på klubbnivå. Gör sitt första mästerskap
som ansvarig i seniorsammanhang för Sverige.
“Jag har förhoppningar om att varje spelare ska komma upp på absolut topp och göra sin bästa
insats för 2022 under detta EM. Vi har bäst chans på medalj i dubbelklasserna men jag hoppas
såklart på att någon ska vara med och ”hugga” på en medalj i singel, vilket är fullt möjligt.”

Jörgen Persson
Förbundskapten herrar

Spelaren som blev förbundskapten. Har styrt den svenska landslagsskutan
för herrar de senaste åren och bidrar med enorm erfarenhet och ett stort
lugn till spelare och trupp.
”Det ska bli kul med ett EM med många åskådare på plats. Generellt hoppas jag på att
herrarna kan ta två medaljer. Det är ju ett individuellt evenemang och killarna har såklart
sina egna mål och ambitioner men alla har kapacitet att ta medalj om det stämmer för dem.”

Daniel Ellermann
Landslagsansvarig

Ny roll för Daniel som tidigare arbetat i många år med Parabordtennis
som förbundskapten och sportchef i en kombinerad roll. Har ansvarat
för landslagstrupper inom Para för EM, VM och Paralympics i över 10 år.
Första mästerskapet som ansvarig för alla de svenska landslagen.
“Vi åker till München med stora förhoppningar att komma hem med medaljer i bagaget.
På herrsidan har vi alla fem spelare seedade bland de 16 med bland annat Truls som
förstaseedad. Självklart är målet för herrarna att vara med och slåss om att vara kvar
finaldagen. På damsidan är det tuffare att ta sig dit men framförallt Linda och Stina
har visat att de kan vara med där uppe om de prickar formen.”
“På dubbelsidan har vi flera starka par. Givetvis finns de största förhoppningarna på
våra världsmästare Kristian och Mattias. Vi har även två intressanta mixeddubbelpar
med Truls/Linda och Kristian/Stina. Med två år kvar till OS i Paris med mixeddubbel
på programmet är det så klart viktigt att hitta rätt i dessa konstellationer.”
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Presskontakt
Peter Johansson (på plats under EM)
peter.johansson@svenskbordtennis.com
+46 (0)708-604389
Max Ansbro
max.ansbro@svenskbordtennis.com
+46 (0)767-770477
Daniel Ellermann, landslagsansvarig
+46 (0)733-56 85 82
Jörgen Persson, förbundskapten herrar
+46 (0)708-21 21 39
Tobias Bergman, förbundskapten damer
+46 (0)702-79 20 56
Fredrik Håkansson, coach
+46 (0)708-75 26 54

Nyttiga länkar
Lottning och resultat:
https://www.ettu.org/en/events/european-individual-championships-/draws---results/
Evenemangssida med information om tävlingen:
https://www.ettu.org/en/events/european-individual-championships-/generalinformation/
Regler och dokument inklusive tidsschema:
https://www.ettu.org/en/events/european-individual-championships-/regulations--documents/
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