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Namn?
Björn Hall
Född?
1960
Födelsevikt?
3500 g

Yrke/Skola ?
Är utbildad kemist och jobbar med Forskning & Utveckling på Stena Metall i
Göteborg. Under de senaste åren har jag jobbat mycket med hur man skall
återvinna mera ovanliga metaller t.ex. neodym som finns i starka magneter
(neodymmagneter) i datorer, hybridbilar och vindkraftverk. Ett annat intressant
projekt är återvinning av Li-jonbatterier som finns i mobiler, läsplattor och
bärbara datorer. Dessutom finns de i nya el- och hybridbilar.
Familj?
Har tre barn som alla flyttat hemifrån.
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När började du spela bordtennis?
Började spela med pappa i 6-7 års åldern. Spelade sedan i skolan och på
fritidsgården. Var på väg att börja i Linne när jag var 10 år. Fick dock så svalt
bemötande (ingen kom och sa hej eller välkommen) så det blev handboll och
fotboll istället. Spelade handboll 10 år i Redbergslid (RIK) tills en
korsbandskada satte stopp för vidare spel. Spelade parallellt fotboll i Näset.

Hur mycket tränar du nu för tiden?
Jag försöker träna 1-2 gånger i veckan
Roligast med att träna ?
Pingis är ett lättsamt sätt att få lite motion och det är fortfarande lika roligt att
slå in en smash.
Bästa bordtennisminne?
Vann en tävling för fritidsgårdar i 10 års åldern. Det var stort då. Har sedan
dess inte tävlat förrän nu på gamla dar. Alltid roligt att vinna mot de med
högre ranking eller att slå Per på träningarna!
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Favoritlag i Fotboll/Ishockey?
Hade någon frågat för 30 år sedan så hade jag utan tvekan sagt Örgryte (ÖIS).
Nu följer jag inte längre svensk fotboll men tycker det är kul att se Barcelona
om jag får möjlighet. Så idag är Messi och Barcelona det lag som jag tycker
det är roligast att titta på. Försöker också åka in till Kungsbacka och titta på
Aranäs i handboll i mån av tid.
Favoritmat ?
Är förtjust i grillat. Gärna revben som långsamt får ligga och steka i en Weber.
Gillar också traditionell husmanskost (hemmagjord) som koldolmar, rotmos
med fläsklägg och en gammal hederlig söndagsstek med gräddsås,
vinbärsgele och kokt potatis.
Bästa biofilm ?
Finns många bra filmer, några är Forrest Gump, Nyckeln till frihet, Pulp
Fiction, The Great Lebowski och Sagan om ringen. Nu är ju också Star Wars
aktuell.
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Varför KBTK ?
Var tränare i handboll (Aranäs) under många år. När pojken slutade spela
bestämde jag mig för att hitta på lite saker som jag själv tycker är roligt. Då
blev det Pingis i det som var Onsala Bordtennis klubb och Golf på Gräppås
Golfklubb som båda ligger nära där jag bor.
Målsättning med säsongen ?
Att spela pingis för att det är kul!
Tävlar du mycket?
Nej
Vad har du för stomme och rack ?
Spelar med samma utrustning som jag alltid gjort; En Stiga Classic stomme
med Mark V gummi. Fick mitt första Mark V racket när jag var 13 år med Kjell
Johansson handtag. Var stort då! Bytte ut det två år senare mot ett nytt racket
med Hasse Alser stomme som jag sedan använde tills jag köpte nytt raket 30
år senare!
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Lirar du i något serielag?
Spelar i division 5 och i vårat H35 lag
Favorithobby ?
Förutom bordtennis och golf som redan nämnts försöker jag också vara ute
och segla på sommaren under semestern.
Något som vi inte vet om dig?
Läser mycket, för stunden är det främst historiska romaner och fantasy som
ligger framme.
Något att tillägga?
Kör Volvo

Tack för stunden och lycka under säsongen !
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