
Bålsta Bordtennisklubbs tränare Branka Batinić nominerad för Lifetime Achivement Award 

Branka Batinić (f. 1958) har nominerats till Matija Ljubek COC Award i kategorin Lifetime 
Achievement Award. Branka som för närvarande tränar Bålsta Bordtennisklubb har över fem 
och ett halvt decenniers erfarenhet av professionell idrott bakom sig, både som tränare och 
utövare. 

Mångfaldig pristagare internationellt 
Branka har ett stort antal segrar från mästerskap i Jugoslavien och Kroatien och har vid flera 
tillfällen utsetts till den bästa idrottaren i Jugoslavien och Kroatien. Hon har 7 medaljer från 
världs- och europamästerskap, 7 från veteran-EM och 2 från veteran-VM. Hon är den enda 
kvinnan i europeisk bordtennis för damer som har besegrat Kina i kvartsfinal, semifinal och 
final vid två internationella tävlingar. 

Vid tretton års ålder vann hon för första gången den jugoslaviska cup:en och vid sjutton så 
utsågs hon till Jugoslaviens bästa idrottare. ”Vid sjutton kan man inte riktigt förstå den 
storheten, jag förstår det först nu. Men det stod klart för mig att jag var populär. Folket i 
Vinkovci var väldigt stolta över mig” beskriver hon detta idag. 

Vad skiljer sig åt från när du själv var aktiv spelare jämfört med de ungdomar du tränar idag? 
”Jag försöker lära dagens generationer att de måste anpassa sig till olika situationer eftersom 
det inte alltid finns optimala förutsättningar. Dagens generationer har en stor erfarenhetskälla 
som de kan hämta från oss seniorer. Jag vet att jag ibland irriterar dem med mina 
instruktioner, förfrågningar, men jag säger till dem att de inte är medvetna om hur lyckligt 
lottade de är eftersom jag inte hade någon att lära av på det sättet. Jag fick lära mig 
bordtennis av en handbollsspelare, en fotbollsspelare och en tennisspelare... ” 

Internationellt arbete och engagemang 
Mellan 1999 och 2014 arbetade Branka för Internationella Bordtennisförbundet och reste 
världen runt och lärde andra människor hur man kan vara en bra tränare, detta samtidigt som 
hon själv fortfarande var aktiv idrottsutövare. De senaste fyra åren har Branka varit i Sverige 
där hon bland annat varit engagerad som tränare för Bålsta Bordtennisklubb. 

Vad händer nu Branka? Vad är ditt nästa mål? 
"Hela mitt liv har jag presterat och vunnit medaljer. Jag förbereder mig nu för nästa år då EM 
och VM för 60 till 65 år arrangeras. Jag är sjufaldig europamästare och dubbel 
världsmästare. Bakom detta ligger hårt arbete och stark disciplin.”  

Skulle idrotten se annorlunda ut om kvinnor i idrottsorganisationer fick fler möjligheter? 
”De borde i alla fall ges fler möjligheter att bevisa sig själva även efter att deras aktiva karriär 
är över. Jag tror att före detta aktiva idrottsutövare har mycket att bidra med inom 
idrottsorganisationer och klubbar. Genom att stanna kvar i idrottsvärlden så kan de fortsätta 
bidra genom att verka som tränare, chefer, styrelsemedlemmar med mera. Både idrotten och 
livsstilen har förändrats de senaste åren, men arbetsmetoderna, förberedelserna och 
organisationen har förblivit desamma och det är därför erfarenheten är oerhört värdefull och 
behöver föras vidare." 



Om prisutdelningen 
Priset delas ut av Kroatiska Olympiska kommittén den 21 december i Zagreb. Mer information finns på 
https://www.hoo.hr/en/awards-and-acknowledgements/coc-matija-ljubek-award 

 

Om Bålsta BTK 

Vi är en liten förening med ett hjärta som klappar lite extra för bordtennis. Hos oss erbjuds en bredd 

inom träning, allt från de som vill spela en gång per vecka till de som vill spela mer. Alla åldrar är 

välkomna! 

Kontakt 

Web: https://bbtk.page 

Epost: baalstabtk@gmail.com 

Ordförande: Christin Portnoff 

 

 

Bildmaterial 
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Branka Batinić i Ljubljana 1984 när hon upprepade bedriften från 1975 genom att besegra 

Kina för andra gången. 



 

 

Dragutin Šurbek och Branka Batinić i semifinalen av World Mixed Championship 1981 i Novi 

Sad 

 



  

Branka Batinić som tränare på ett barnläger i tyska KSV Klein-Karben i samarbete med 

Europaskolan Rhein Main i augusti 2021. 

 

 

Förberedelser inför tävlingar på alla nivåer - Ann-Helen, Nils, Branka, Margarete, Christin 

(ordförande BBTK), Loren, Ulrike, Johan, Gunilla och Mona i Bålsta BTK:s lokal december 

2021. 



 

Final i European Champions Cup för damer mellan Zagreb Academic Table Tennis Club 

Mladost och den ungerska klubben Statisztika Budapest. 


