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Eskilstuna landar drömvärvning
Zhang Fang har dominerat den svenska Pingisligan i närmare 15
år. Nu förstärker hon Eskilstuna BTK:s lag inför säsongen
2020/2021.
Eskilstuna BTK är överens med den kinesiska stjärnan Zhang Fang om ett
ettårskontrakt för säsongen 2020/2021.
Zhang Fang, som varit Pingisligans starkast lysande stjärna under sina 15
år i Sverige, hade förra året seriens bästa kvot, 35-5 i matcher när hon
representerade Arvika BTK.
Nästa klubbadress blir alltså Eskilstuna.
– Jag vill spela i ett lag som satsar på ungdomar, och där passar Eskilstuna
väl in, säger hon.
Hon har sedan tidigare två SM-guld på meritlistan – och skulle gärna vinna
igen.
– Vi har ganska goda chanser att gå till slutspel, men jag hoppas såklart
att vi ska vinna serien.
Sportchef Martin Björkryd är smått lyrisk över värvningen:
– Zhang Fang stod överst på vår önskelista. Jag har följt henne länge och
imponerats av hennes nivå i Pingisligan år efter år. Förutom seriens bästa
spelare ser jag henne som den perfekta förebilden för våra unga och
orutinerade spelare. Hon kommer att tillföra väldigt mycket till både klubb
och lag.
Sedan tidigare finns Kornelija Riliskyte, Selma Zetterling och Sanna-Mari
Bölenius kontrakterade inför säsongen 20/21. Med Zhang Fang som lagets
givna etta börjar lagbygget nu bli komplett.
– Med Zhang Fang i laget är målet absolut slutspel, säger Martin Björkryd.
Zhang Fang kommer under tisdagen och onsdagen att finnas i Eskilstuna
för träning och är då tillgänglig för intervjuer.
Fakta Zhang Fang
Född: 1984
Spelhand: Höger
Sverigeranking: 8 (Högst på poäng)
Spelstil: Spelar med korta nabbar på backhand, gillar tempo och avgör
gärna snart efter serve.
Meriter: Asiatisk ungdomsmästare 1999. Två SM-guld i lag (2005 och
2006) med Ärtemark. Vunnit stortävlingen Safirs Internationella vid tre
tillfällen
Tidigare klubb i Sverige: Flera svenska klubbar under de senaste 15
åren, senast Arvika BTK.
För mer information:
Martin Björkryd
Sportchef EBTK
073-398 33 88

Eskilstuna 21 juli 2020
Så spelas Pingisligan damer 20/21
Serien kommer att bestå av sju lag som förutom Eskilstuna BTK är Eslövs
PK, Halmstad BTK, IK Juno, Lekstorps IF, Lyckeby BTK och Team
Mälarenergi BTK. Serien spelas i hemma- och bortamöten och avslutas
med ett slutspel där fyra lag gör upp om mästerskapsmedaljerna.
Eskilstuna BTK spelar sina matcher i Munktellarenan.

