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PINGIS – VÄRLDENS BÄSTA HJÄRNGYMPA

Relativt okänd här i Sverige men hemma i USA 
är han i det närmaste att betrakta som en su-
perkändis. Som korsordsredaktör för The New 
York Times står han bakom söndagskrysset som 
löses av miljoner människor, bland annat hans 
gode vän Bill Clinton. Will Shortz är förmodligen 
världens ledande korsordsexpert. Han har långt 
över hundra böcker om korsord, sudoku och 
”knep och knåp” bakom sig, antingen som 
författare eller redaktör. Han medverkar ofta 
i amerikanska TV-shower och har bland 
annat setts i ”Oprah Winfrey Show”, ”The 
Simpsons” (som sig själv) och ”How I Met 
Your Mother”. I korsordsvärlden betraktas 
han som en levande legend. 
Han är dessutom en inbiten pingisfan-
tast och anser att kombinationen 
korsord och pingis ger en unik och 
heltäckande motion för hjärnan. 
Därför har han spelat pingis i mer
än ofattbara 1.480 dagar i sträck.

Den 29 april till 6 maj 2018 är det dags för det största idrotts- 
evenemanget någonsin i Halmstads historia. 72 damlag och 72 
herrlag från jordens alla hörn kommer vara representerade under 
mästerskapet som dessutom kommer följas av hundratals miljoner 
människor hemma i TV-sofforna och i olika sociala medier. Cirka 20-
25.000 personer väntas besöka den halländska regionen och cirka 400 journalister 
beräknas bevaka tävlingen.
2013 tilldelades Halmstad mästerskapet och kunde då sälla sig till världsstäder som 
Kuala Lumpur, Shanghai, Moskva och Paris som tidigare arrangerat ett världsmäster-
skap i bordtennis. En fantastisk utmaning för hela bordtennissverige, organisationen 
för lag-VM samt det regionala och lokala näringslivet givetvis. Halmstad har dock visat 
att stora arrangemang går att genomföra i staden med glans. Melodifestivalen, The 
Tall Ships Races, O-ringen och dam-EM i fotboll är bara några av de evenemang som 
ägt rum här i staden på senare år.
Vår stora förhoppning är att hela regionen Halland kliver fram, engagerar sig och be-
söker tävlingarna när en hel bordtennisvärld vänder blicken mot Halmstad.
Mer information kommer finnas på lag-VM:s officiella webbplats som lanseras i vinter 
med adress, wttc2018halmstad.com, mer info: johnny@wttc2018halmstad.com

Idén till PING PONG POWER föddes när Sverige och Halmstad lyck-
ades bli utsedda till värdstad för lag-VM 2018. För svensk bordten-
nis har en grundtanke med ett världsmästerskap på hemmaplan 

hela tiden varit att skapa ett hållbart mervärde som ska kunna leva 
kvar även efter att sista bollen i tävlingarna spelats. Det rimmar också 

väldigt väl med Svenska Bordtennisförbundets vision om att bli fler aktiva – såväl spe-
lare som ledare. PING PONG POWER är samlingsnamnet för alla de aktiviteter som 
är planerade, både nationellt och lokalt. Syftet är att så många som möjligt på något 
sätt ska komma i kontakt med bordtennis, och att synliggöra och etablera intresse för 
lag-VM. Ytterligare en målsättning är att lyfta bordtennisens dokumenterat många häl-
sofördelar för såväl gammal som ung, samt även kunna använda den som en social 
bro vid etablering av nyanlända. Mer info: info@pingpongpower.se

WILL SHORTZ

PINGIS – VÄRLDENS BÄSTA HJÄRNGYMPA

LAG-VM 2018

PING PONG POWER
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Halmstadsonen Jörgen Persson tävlar 
med Per Gessle om att vara den mest 
kända Halmstadbon i världen. 
Jörgen har genom åren spelat 
inför hundratals miljoner tv-tittare 
och det är få i Kina, trots att han 
dragit sig tillbaka, som inte vet 
vem Jörgen är, eller Lao-Pe, som 
han också kallas i den gigantiska 
pingisnationen.

***
Jörgen har varit en oerhört viktig 
ambassadör för bordtennisen då 
han är känd som sportens gentleman. 
Förutom sitt goda uppträdande vid 
bordet är det få i världen som kan matcha 
Persson när det gäller meriter eller vad sägs 
om 5 VM-guld, 10 EM-guld och 15 SM-guld. 

***
Trots att racketen ligger på hyllan har Jörgen 
fortfarande flera fingrar i pingissyltburken. Han 
är en aktad internationell röst när det gäller 
sportens utveckling och är sedan några år 
de aktivas representant i Sveriges Olympiska 
Kommittés styrelse.
Fortfarande tillbringar Persson mycket tid i ping-
ishagen som personlig coach till världsstjärnan 
Dimitrij Ovtcharov.
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JÖRGEN PERSSONSOFIA ARVIDSSON
Sofia Arvidsson är en av Sveriges bästa 
kvinnliga damtennisspelare genom tiderna 
och var länge fruktad på världstouren. Sofia 
avslutade nyligen sin aktiva karriär efter 17 

år som professionell tennisspelare. Hennes 
största framgångar har kommit på WTA-touren 

där hon två gånger stått som segrare. Sofias 
högsta ranking som singelspe-
lare var som 29:a, en placering 
som hon nådde i maj 2006.

***
Sofia Arvidsson blev professio-
nell tennisspelare 1999 och de-

buterade på WTA-touren 2000. 
Hon nådde sin första internationel-

la framgång 2001, då hon spelade 
final i juniorsingeln i Grand Slam-tur-

neringen Australiska öppna. I dubbel har 
Arvidsson vunnit 1 WTA-titel och 13 ITF-titlar.

***
Som ung vann hon även SM-guld i bordten-
nis, regionmästerskap i simning samt spelade 
fotboll i IF Centern till 13 års ålder.
Numera ägnar sig Sofia Arvidsson gärna åt pa-

del. Dessutom på ett framgångsrikt sätt. Hon 
kommer nämligen att representera Sverige 
vid padel-VM i november månad.
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