Framgångar
Föreningen har haft sina största framgångar som arrangör, men även spelmässigt. Som
arrangör är man kanske en av de största i Västergötland genom tiderna.
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•
•
•
•
•

•
•

Nordiska Mästerskapen 1988
Träningsläger för Svenska Herr och Damlandslaget 1988
Landskamp Europaligan Damer Sverige – Danmark
Landskamp Sverige – Kina både Herr och Dam
Träningsläger för Egyptiska landslaget
Under slutet av 90 talet arrangerade man Global Youth Table Tennis Festival
vid två tillfällen (sedan arrangerade KBTK ytterligare tre år) ett av världens
största ungdomsturneringar med över 30 deltagande nationer.
SM För Handikappade
Under slutet av 80 talet till mitten av 90 talet arrangerades varje år 3
Nationella tävlingar samt en Distriktstävling!

Noterbart
är också att under 60-80 talet arrangerade men en egen ”korpserie” i kommunen
vilken samlade som mest hela 33 – 3 mannalag!
Spelmässigt
har damsidan varit mest framgångsrik under 70 talet ”härjade” framför allt
Marlene Pettersson, Anna Carlander och Helen Lundquist högt upp på
resultatlistorna.
Under slutet av 90 talet samt början av 2000 hade man kanske Sveriges bästa juniorlag
då damsidan, men på tiden fick man bara ha en spelare från utlandet i serier, om inte
hade man med säkerhet spelat i högsta damserien. Då man hade Dovile Radzeviciute
(Elit) Litauen, som spelmässigt har den främsta framgången med ett LAG EM brons (med
Litauiska landslaget) samt de ryska systrarna Anna och Irina Manjour (Klass 1). På
herrsidan var det de egna produkterna Ulf Andersson och Erik Sjölund som ofta stod på
prispallen, tillsammans med David Eriksson.
Anekdoter
•

•

•

Den unga styrelsen fattade en hel del ”roliga” beslut men man måste betänka
att grabbarna var endast 10 år vid detta tillfälle, man kan läsa ur
dokumentationen följande
Man införde minus och pluspoäng på träningarna där närvaro gav +5 och
frånvaro – 2. Släckning av ljuset under spelet – 7, Gap och skrik -4, Spelad
match +1, Spelvägran -2 ???!!
Ordföranden Roger Gustavsson tyckte kassören Lennart Henryson måste
anstränga sig att sälja medlemskort för att öka medlemsantalet. Lennart kom
på den geniala idén och auktionerade ut osålda medlemskort så föreningen
ökande sitt medlemsantal (snacka om innovativa lösningar)

Kända spelare
Marlene Pettersson, Anna Carlander, Dovile Radzeviciute,
Irina Manjour, Anna Manjour, Janne Dahlquist, Per Johansson, Claes Lillerskog,

Tommy Johansson, Benke Johansson, Kurt Ferm, Börje Hallin ,Håkan Hoftröm. Bland de
mer ”kända” utåt sett finns Mats Carlsson, Tommy Mårdberg, Henrik
Haegerström, Tomas ”JOIS” Johansson (numera förbundskapten för damlandslaget) Hans
Säfström (Numera sportchef på SHIF och Paralympics) Calle Kindbom numera välkänd
låtskrivare inom Mellodifestivalen mm representerade även han föreningen.
Kända ledare
Klubbens bästa ”värvning” var nog när man satsade på en
tränare från Polen i form av Leszek Hyzyk, man valde en annan väg och inte
satsa på spelare utan tränare, även om Leszek var en duktig spelare så kom alla
ungdomsframgångar genom hans träning som bedrevs 5 kvällar i veckan samt även
dagtid.
Per-Axel Skoog tillhör även idag den trogna ledarstaben tillsammans med Ronny
Ferm. Inte heller att förglömma de första årens Lennart Henryson och Roger Gustavsson
samt Ann-Helen Lillerskog.
Agneta Hornwall kom in som kvinnlig ledare och var med och utvecklade den så
framgångsrika arrangörsidan av klubben. Även Jan Rylander drog igång
tävlingsverksamheten mot nya tankar och mål. Mellan åren omkring mitten av 80 talet
till 200talets början utgjorde Göran Eriksson, Kjell Sjölund, Kjell Johansson, Peter
Kjellgren en stark ledarkvartett.
Övrigt
Klubben antog inledningsvis namnet Elefantungarna, men gaska snart så bytte man
namn då skolkamraterna retades. Namnet TIVO kom till då Ronny låg sjuk och Lennarts
far hade en speceriaffär på Fästningen. Lennart kom med lite frukt till Ronny med bland
annat apelsiner, dessa var inlindade i papper med namnet TIVO, därav kom namnet till.
De som bildade klubben var Ronny Ferm, Lennart Henryson då 10 år samt Christer
”Snuttis” Johansson 11 år, sedan hakade tvillingarna Roger och Bengt Gustafsson 10 år
på föreningen.
Nämnas kan också att de kontakter man fått genom sina
Festivaler har genererat i familjeresor med kultur och spelar utbyte i Polen,
Lettland, Estland, Litauen, Belgien, Luxemburg, Frankrike, Tyskland, Skottland
samt även ett ligamatch i Saarbrucken, där man hälsade på Jörgen Persson samt
tränaren Glenn Östh.
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Framgångar
Som arrangör av ”Global Youth table tennis festival, en stor internationell tävling med
över 300 deltagare
Under de sista åren genom ungdomarna Fredrik Ekstrand, Vilhelm Andersson, Emil
Eriksson, Alexander Axelsson, Melker Källström, samt Adam Eriksson som tog
föreningens första seger på en nationell tävling 2013 i P9 (Skövde) Samt som
medarrangör av Nord Europeiska Mästerskapen för seniorer 2012.
Anekdoter
Under två säsonger åkte A laget (då i division 5-6) Limousin till sina bortamatcher.
Kända spelare
Kurt Ferm, Sven Olof Karlsson, Gunnar Hagwall, Håkan Johansson, Ebbe Zackrisson,
Hasse Gustavsson, Kent Gustavsson, Ingvar Gustavsson, Gilbert Brännhult, ? Hedberg,
Stig och Christer Lundbäck, Lennart Jengard.
Efter 1997 finns följande spelare som kända:
Micael Johansson, Ronny Ferm, Tenny Ferm, Göran “Grävling” Andersson, Magnus
Kämmlein, Kjell Oja, Janne Dahlquist, Dovile Radzeviciute, Per Johansson, Anders
“Benke” Johansson, Niklas Enocksson, Tommy Mårdberg
Kända ledare
Kurt Ferm, Håkan Johansson, Ronny Ferm, Micael Johansson samt under senare år
Dovile Radzeviscute, Carolina Evensen, Pelle Skoog
Övrigt
Klubben bildades på en civilarbetsplats inom Försvaret på Karlsborgs fästning av Kurt
Ferm, Sven Olof Karlsson, Axel Eriksson, Ingvar Gustavsson där den antog namnet
Karlsborgs Tygstations Idrottsförening. Man hade tillgång till 2 bord inom
det inhängande området, ett i Måleriverkstaden samt ett bord i lackeringsverkstaden
”Tyska villan”. Föreningen var under många år den mest
framgångsrika föreningen inom Försvarsmästerskapen. Förmodligen i mitten av
50-talet antogs namnet Karlsborgs BTK. Då öppnade man för ”allmänheten”. Någon
större distrikts verksamhet förekom inte, däremot en
omfattande korpverksamhet i kommunen. Men man bestämde att lägga klubben vilande i
slutet på 60-talet till förmån för Tivo BTK där Kurts son Ronny var drivande. Det var
sedan Ronny med sin son Tenny samt Micael ”Vänstern” Johansson som återupptog
verksamheten 1997. Då började en mera målinriktad verksamhet med seniorlag och
ungdomsträning.
•

Föreningen var en av de licenstätaste föreningarna i Västergötland 2010.
Målsättningen är ”Pingis för alla” genom social samhörighet
Startade ett unikt projeket 2011 ”Pingiskola för barn” där man hade 4-6 åriga
pojkar och flickor.

