
Leif Stalsberg ledet sitt lag til seier i 3. divisjon avd. B 
”For øvrig var det nok av utfordringer og spilleglede på dette nivået”, sier Leif. 
 

 

Gutten er jo bare 75 år. Ikke så rart at statistikken viser at han har vunnet  
75 % av sine singlekamper i årets 3. div. avd. B. For statistikken lyver ikke:  
27 seire og kun 9 tap.  Han kunne faktisk hatt enda bedre statistikk, men ofret 
seg i siste serierunde, slapp andre lagkamerater til og spilt kun double. Og i 
double er han uslåelig. Ingen har bedre score i 3.div avd. B: 11 seire og 0 tap! 
”55 års erfaring, forklarer Leif med et lurt smil”. 

 
Kjelsås-lagene dominerte og Leif 
lagledet Kjelsås 5 til en over-
bevisende seier. Sammen med 
Knut, Per-Arne og Kåre  
gikk de ubeseiret gjennom serien.  
 
Kjelsås 6 kom meget sterkt på 
slutte av sesongen. Målrettet 
treningsiver fra spesielt Vlatko og 
Roman, førte til at dette laget 
endte på en pen 3. plass  

 
.Årets 3. divisjon var tøffere enn forventet. Ski stilte med et lag som for to år siden hevdet seg helt i 
toppen av 2. divisjon. Fokus 5 hadde et ungt lag hvor bestemann har over 1600 poeng. Og flere 
unge spillerne fikk satt flere av gamlegutta skikkelig på plass. Det vokser og gror i bordtennisen og 
det er flott. Med det nye seriesystemet kommer 3. divisjon til å få enda bedre kvalitet. Det kommer 
utvilsomt til å bli skikkelig moro neste år også. 
 
Etter en mislykket øyeoperasjon, sliter Knut med synet. Han bruker minst to par briller,  
men har en klar taktikk: ”Jeg slår på alle mulige og umulige baller så fort som mulig”.  
Denne ”hysteriske” spillestilen har utrolig nok resultert i at han ble årets lagspiller i denne 
divisjonen. Per-Arne vant mer enn 80 % av sine kamper.  For øvrig har vi merket oss at Vlatko har 
økt sine rankingpoeng fra 1225 før jul til 1352 pr. 31. januar. Tilsvarende har Roman økt fra 1250 
til 1321. Men fortsatt ligger de bak vår beste superseniorspiller Leif som har 1392 poeng. Han har 
aldri hatt høyere score. Leif er faktisk den i klubben vår som relativt sett figurerer høyest på 
norgesrankingen – Se herrer veteraner over 70 år. 

 
 

”Det er vel med meg som med god vin,  

… blir bare bedre med åra”  

forklarer Leif, med glimt i øyet. 
 


