Alexander Öhgren under Para-EM i Helsingborg 2019. Foto: Parasport Sverige
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Ytterligare tre pingisspelare klara för
Paralympics
Idag meddelade Sveriges Paralympiska Kommitté att ytterligare fyra
idrottare, varav tre pingisspelare, är klara för Paralympics i japanska Tokyo
nästa sommar.
Det är den tredje uttagningen Sveriges Paralympiska Kommitté, SPK, nu gör
och väldigt glädjande för bordtennisen är att tre av fyra uttagna paralympier
är pingisspelare.

– Det här är aktiva med fina mästerskaps- och tävlingsmeriter som vi vet kan
kan gå långt i Tokyo och vara med och slåss om medaljerna. Med uttagningen
vill vi ge dem bästa möjliga förutsättningar för att kunna fortsätta att
förbereda sig inför spelen som är mindre än ett år bort, säger Ines Lopes,
truppledare och sportchef på SPK i ett pressmeddelande på Sveriges
Paralympiska Kommittés hemsida.
Spelarna är uttagna enligt följande motiveringar:
Ingela Lundbäck, rullstol klass 5 damer och lag 4-5 damer
"Ingela Lundbäck har mångårig mästerskapsrutin med medaljer från bland
annat Paralympics och VM. Hon har stor potential att slåss om medaljerna i
Tokyo i både singelspelet och lagspelet. Sedan tidigare är lagkamraten AnnaCarin Ahlquist uttagen."
Alexander Öhgren, rullstol klass 3 herrar
"Efter en tuff period av utbrändhet är Alexander Öhgren tillbaka i
bordtennisens internationella toppskikt. Han är rankad femma i världen och
har stora chanser att gå långt i ett slutspel i Tokyo."
Emil Andersson, stående klass 8 herrar
"Emil Andersson har efter lagsilvret i Paralympics i Rio fortsatt att ta
mästerskapsmedaljer i både lag- och singelspel och gång på gång besegrat
högre rankade spelare. Därmed är han också en av idrottarna att räkna med
på podiet i Tokyo."
Daniel Ellermann, förbundskapten för det svenska paralandslaget i bordtennis
är givetvis glad och lättad över uttagningen och hoppas samtidigt på att fler
bordtennisspelare ska kvalificera sig till Tokyo 2020 (arrangeras sommaren
2021).
– Det är självklart ett mycket glädjande besked att Ingela, Alexander och
Emil nu är uttagna av Sveriges Paralympiska Kommitté. Alla tre har väntat på
det här beskedet sedan i våras då ITTF (internationella bordtennisförbundet)
stängde kvalfönstret för rankingplatser. För spelarna har det varit en tung
period med flyttat Paralympics och andra uppskjutna internationella
tävlingar. Den här uttagningen ger en nödvändig "boost" inför framtiden och
samtliga är nu inställda på Tokyo 2021. I och med detta besked har vi nu
redan fyra spelare klara för spel i Tokyo och vi siktar på att lyckas kvalificera
någon eller ytterligare ett par spelare under nästa år, säger Daniel

Ellermann.
Uttagen sedan tidigare är den Paralympiska mästarinnan från London 2012,
Anna-Carin Ahlquist.
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