Pingispågar går till nätattack: ”Vi vill hålla igång intresset”
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Nöden är uppfinningarnas moder, heter ett talesätt. Så när pingisbollarna slutade smattra under virusutbrottet
tidigt i våras tänkte Christian Björklund i nya banor. Tillsammans med Loa Schihin Schoug skapade han
”Pingispågarna” – ett digitalt projekt med tips och trix som kan göra dig till en bättre bordtennisspelare.

Christian Björklund, till höger och Loa Schihin Schoug bjuder på digital pingisutbildning i form av
”Pingispågarna”.
Christian Björklund är till vardags klubbtränare i Tomelilla AIS. Han har många års erfarenhet som ledare, både i
Sverige och utomlands.
När virusutbrottet slog till ställdes praktiskt taget all idrottslig verksamhet in. Träningspassen i Tomelilla AIS
påverkades och de tankar som Björklund under en längre tid haft på att starta en digital plattform för pingis
konkretiserades.
Tillsammans med Loa Schihin Schoug utgör han numera en betydande del av ”Pingispågarna”. Flera program är
redan inspelade och varje söndag klockan 20 släpps ett nytt avsnitt på ”pågarnas” Facebooksida och på
Youtubekanal.
– Vad jag vet har det inte funnits någon liknande satsning i Norden. När coronan slog till och träningar och
tävlingar ställdes in funderade jag på hur man skulle få folk att behålla pingisintresset. Om man inte kan spela
kan man i alla fall titta på pingis. Ibland kan man faktiskt utvecklas mer av att titta och reflektera än att spela
själv, säger Christian Björklund.

Christian Björklund visar var armbågen ska befinna sig beroende på om man loopar på överskruv respektive
underskruv.

Den 41-årige Tomelillabon tar hjälp av 20 år yngre Loa Schihin Schoug, som till vardags är klubbtränare i Åstorps
BTK. Redan när Loa var nio år hade han Björklund som tränare på ett Skåneläger och en vänskap har vuxit fram
genom åren. De bollar ofta tankar och idéer med varandra.
– Sedan är det en stor vinst för mig i det här projektet, att Loa är så driven rent tekniskt när det gäller inspelning
och Youtube och sådana grejor. Jag är ganska ”lost” när vi kommer till den biten, men Loa fixar med det rent
tekniska så att programmen blir inspelade och publicerade på våra plattformar.
De första avsnitten handlar om fem vanliga misstag som man ofta gör vid bordskanten. I program ett beskriver
”Pingispågarna” olika sätt att loopa på en underskruvad respektive överskruvad boll. Ofta loopar man med
samma rörelse – men det funkar inte...
Christian Björklund hoppas att programmet kan leda till intressanta diskussioner.
– Jag har jobbat som tränare i många år och gått flera utbildningar. Men ju mer jag lär mig, desto mer inser jag
hur lite jag egentligen kan. Bordtennis är så mångfacetterat. Det är olika erfarenheter från spelare och tränare
och meningsutbytet som tar utvecklingen framåt.
Egentligen är han inte bekväm med att stå framför kameran. Han vill att sporten ska synas, men jobbar själv
gärna i det tysta.
– Det här är något nytt för mig. En jätteutmaning på det personliga planet, säger Björklund, som dock hade ett
krav för att medverka.
– Och det är att jag skulle få tala skånska!
”Pingispågarna” finns på en egen Youtubekanal som man kan prenumerera på. Programmen läggs även ut på
Facebook. 20 avsnitt är hittills inspelade.
Pingispågarna på YOUTUBE

