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BORGÅ. – Sedan starten för knap-
pa två år sedan har sex idrottsin-
stitut infört pickleball på program-
met för sina ledda motionsgrupper. 
Även i bollhallar samt bland skolor 
och föreningar har mottagandet va-
rit varmt, säger Tuomo Antikainen 
som tillsammans med amerikanen 
Ray Schiltz jobbar för att göra gre-
nen känd i Finland.

Pickleball spelas på en badminton-
plan med en näthöjd som påminner 
om tennis. Racketen ser väl närmast 
ut som en bordtennisracket i jum-
boformat medan bollen i sin tur på-
minner om en innebandyboll men är 
mycket mjukare och studsar bättre.

Låg tröskel
– Det är egentligen tre grundprinci-
per som gäller i pickleball. För det 
första sker serven under midjehöjd, 
för det andra måste bollen studsa 
en gång såväl efter serven som ef-
ter servemottagningen och för det 
tredje finns det ett område mellan 

nätet och serverutan (kallas för kö-
ket) där det är förbjudet att smasha 
bollen om den inte studsat i golvet, 
berättar Antikainen.

Tröskeln att börja spela pickle-
ball är låg.

– För att kunna spela pickleball 
krävs ingen som helst bakgrund in-
om bollsport. Grenen är så enkel att 
en nybörjare snabbt finner den rö-
da tråden och får uppleva känslan 
av att lyckas.

”Hur roligt som helst”
På fredagen fick ett tiotal anställda i 
Borgå stad bekanta sig med grenen. 
Nästan omgående kunde man se att 
det inte krävdes någon större erfa-
renhet för att få bollen över nätet.

– Det här var faktiskt hur roligt 
som helst. Jag har sporadiskt spelat 
såväl badminton, tennis som bord-
tennis men pickleball slår alla tre. 
Tempot är lägre och det är lätt att 
träffa bollen, säger Eija Huostila-
Hällström.

Tuomo Antikainen berättar att 
han kom i kontakt med pickleball 
och Ray Schiltz, som är gift med en 
finländare, via en bekant.

– Jag blev såld direkt.

För alla åldrar
 I ett halvt års tid spelade Antikainen 

och Schiltz på tu man hand och var 
troligtvis de enda utövarna i landet, 
men så småningom började bland 
annat badmintonspelare i hemma-
hallen i Esbo fråga vad duon egent-
ligen håller på med.

– Så småningom växte intresset. 
I dagsläget har vi verksamhet i två 

hallar i Esbo där vi samlas fem gång-
er i veckan med ett deltagarfält på 
10–30 spelare per gång, berättar An-
tikainen.

– Det här är en gren som lämpar 
sig för alla, från små barn till pensi-
onärer och eftersom planen är för-
hållandevis liten ställs det inte alltför 
stora krav på utövarnas fysik.

Stor gren i USA
Pickleball skapades redan somma-
ren 1965 i Washington av trion Jo-
el Pritchard, Bill Bell och Barney 
McCallum men har blommat ut 
först under de senaste åren. Bara i 
USA finns det i dag över 2,5 miljo-
ner utövare.

– I fjol spelades den första upp-
lagan av US Open i pickleball. Tur-
neringen omfattande 2 300 matcher 
spelades på närmare 50 planer och 
lockade över 800 spelare till Florida.

Duon Antikainen-Schiltz fortsät-
ter att slå ett slag för pickleball. An-
tikainen har bland annat skapat eg-
na webbsidor (www.pickleballfin-
land.fi) och marknadsför aktivt gre-
nen på sociala medier.

– Jag gör det bara för att jag tyck-
er det är så himla roligt.

AndReAS SjöBLOm
020 756 9630,  
andreas.sjoblom@ksfmedia.fi

Pickleball är bollsporten för alla
ENKEL MATCH. Eija Huostila-Häll-
ström blev direkt förtjust i pickle-
ball. Foto: AndreAs sjöblom

PIONJÄRER. Tuomo Antikainen och amerikanen Ray Schiltz vill göra pickle-
ball känt för finländarna. Foto: AndreAs sjöblom

Bollsport. Pickleball, en bollsport som kom-
binerar tennis, badminton och bordten-
nis, är den snabbast växande idrottsgrenen 
i USA. Nu har grenen fått ett stadigt fotfäste 
även i Finland.

Fakta

Pickleball

●● ett racketspel med inslag 
av tennis, badminton och 
bordtennis.

●● spelas på en plan för dub-
belspel i badminton.

●● Kan spelas både inomhus 
och utomhus.

●● Utrustningen består av 
klubbor (väger mellan 200 
och 250 g), en boll (väger 
25 g) och ett nät.

●● Website: www.pickleball-
finland.fi

❞ Det här var 
faktiskt hur 

roligt som helst. Jag har 
sporadiskt spelat såväl 
badminton, tennis som 
bordtennis men pickle-
ball slår alla tre. Tempot 
är lägre och det är lätt 
att träffa bollen.
eija Huostila-Hällström


