BERETNINGER
SÆSONEN 2016-2017

BESTYRELSENS BERETNING
Medlemstallet er for afgående sæson er steget med 177 bordtennisspillere i forhold til forrige sæson.
ØBTU er den eneste region med dette resultat, idet de andre har mistet medlemmer. Hvad der lige er
årsagen, er svært at afgøre, men vi har en formodning om, at trænerudviklerne fra Det Batter-projektet
kan tillægges en del af æren for deres anstrengelser. Vi hører også om tilgang og mange tiltag for piger
ude i klubberne, og den nye pigeturnering a la pointstævne har fået en god start.
Udviklingsprojektet
Med udviklingsprojektet Det'Batter handler det om at gøre bordtenniskulturen i klubberne bedre og
fastholde vores tweens. Den største succes, vi kan have, er, når spillerne kommer til træning efter
sommerferien til den nye sæson. En del af ØBTU’s klubber har allerede været gennem forløbet, og
endnu flere vil kunne høste fordele af at deltage i projektet, som løber endnu en sæson. Hold jer
endelig ikke tilbage.
De nye metoder binder på en bedre måde spillerne sammen på tværs af niveau, fordi differentieringen
ligger i øvelserne og strukturen og skaber en helhed, der fungerer bedre som fundament i forhold til
traditionel træning med hold A og hold B adskilt.
Det er i de mindste årgange, det er lettest at opbygge eller ændre kulturen, og det er også her, det falder
mest naturligt at træne efter de nye principper om aldersrelateret træning.
Vi skal være mere ”sammen” ude i klubberne, og jeg håber, at det også vil smitte af, så vi får flere
piger til at spille bordtennis.
Det er gratis for klubberne at deltage i Det'Batter, og i det år, projektet løber, kan klubbens trænere
ovenikøbet tage trænerkurser etc. gratis som en del af udviklingsarbejdet.
Nye opgaver
ØBTU er vokset. Det er lykkedes at sammensætte et appeludvalg, som allerede er afprøvet i praksis –
og med succes.
Bestyrelsen ønsker sig også et seniorudvalg. Vi vil gerne gøre noget mere for seniorerne, afholde
træningslejre og andre arrangementer for alle over 18. Men det kræver flere hænder! Flere, der vil tage
noget ansvar og yde en frivillig arbejdsindsats. Der er et behov – det ved vi – men nogen skal stå for
det.
Vi mangler også hænder til et sponsorudvalg. Økonomien er stram, og der er ikke så mange måder at
lette trykket på – andre end at skrue op for medlemmernes betaling og/eller at finde sponsorater til at
dække omkostningerne.
Yde-nyde
ØBTU har stadig opgaver på Roskilde Festivalen; og her har medlemmerne mulighed for dels selv at
deltage gratis ved alle festivalens aktiviteter og dels samtidig at tjene penge som blandt andet kunne
sparke nye aktiviteter i gang i ØBTU. Roskildefestivalen er ikke længere kun for folk med lilla ble på
hovedet, men er blevet for alle. Man kan endda købe pensionistkort. Det er blot at henvende sig til
ØBTU.
Ny hjemmeside
ØBTU’s nye hjemmeside er på plads. Den fungerer og vi er stolte af den. Der er masser af indlæg og
dynamik.
En stor tak til Torsten S. Hansen for et virkelig godt stykke arbejde.
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Resultater
På det sportslige plan kan vi glæde os over mange flotte resultater.
Hos herrerne er Roskilde og Virum klar til finalen her i skrivende stund, og hos damerne er Køge Bugt
og Hillerød klar til semifinalerne.
I de øvrige DT-rækker kan vi glæde os over holdmesterskaber til Dragør (veteran boys 40 og veteran
girls 40) og Randers/Gladsaxe (veteran girls 50). Ungdomsdivisionerne er ikke færdigspillede i
skrivende stund.
Ved senior-DM kunne vi glæde os over mesterskaber til Tobias Rasmussen, Amager, i herre single og
til Stefanie H. Christensen i dame single.
Ved veteran-DM kunne vi glæde os over mesterskaber til Yael Schade, Helsingør (old girls), Thomas
Jensen, Brønshøj (veteran boys 40), Søren Eriksen, Herlev (veteran boys 50), Preben Larsen, Amager
(veteran boys 60), Helge Kocman, Brønshøj (veteran boys 65), Erling Nielsen, Skensved (veteran boys
70), Gurli Vittrup, Gundsølille (veteran girls 70) og Pouel Gross, Amager (veteran boys 80).
Ungdoms-DM er ikke afviklet i skrivende stund.
Til sidst:
ØBTU har jubilæum i år – 25 år – og det er faktisk i morgen, den 17. maj. Vi ville gerne fejre det, men
har valgt at sige, at når vi i forvejen har små midler, skal unionens penge bruges på aktiviteter for vores
medlemmer gennem sæsonen. Dette valg håber vi på forståelse for.
TU og stævneteamet har igen i år sørget for vores mesterskaber. Heldigvis for det! Det er frivillige
kræfter, der bruger en masse tid i weekenderne. Tusind tak for det. Og en stor tak til Jøsse, der står for
borddepotet.
Tak til kollegerne i bestyrelse, og tak til alle øvrige, der har været et samarbejde med.
Peter Stilling
formand

SEKRETARIATETS BERETNING
Sæsonen 2016-17 er ved at være forbi, og det er atter tid til at gøre status. Vi kan atter se tilbage på en
god og spændende sæson.
Brugen af udsendelser ad elektronisk vej er naturligvis kommet for at blive.
Vi letter derigennem jo også klubbernes arbejde, så de kan videresende informationer til de relevante
personer på en nem måde, og så er der jo ikke mindst meget store besparelser på portoudgifter i forhold til
blot for et par sæsoner siden.
Det er derfor op til klubberne at sørge for, at vi altid er a jour med klubbens postmodtagers mailadresse.
Dette år var sjette år med Bordtennisportalen, som nu er blevet en del af hverdagen overalt i
bordtennisverdenen. Klubberne er generelt meget flinke til at benytte Portalens muligheder, og jeg skal
igen i år rose klubberne for deres hurtige indtastning af resultaterne fra holdkampene. Vi er stort set oppe
på næsten 100% i indtastning samme dag som kampen spilles, og det er vigtigt, at dette fortsætter. Mange
følger jo med i resultaterne fra holdturneringen.
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Vi havde desværre et kedeligt udfald i foråret, idet sekretariatet var uden telefonforbindelse i små 3 uger.
Et uheld, som vi ikke selv kunne gøre ret meget ved, men som til sidst medførte, at vi måtte skifte
telefonnummer,
Vi er de første til at beklage det skete overfor klubberne, men heldigvis tog alle det i stiv arm, og meget
kunne klares pr. mail.
Vi har i ØBTU altid vægtet et højt serviceniveau overfor klubber og spillere, og det vil vi naturligvis
fortsætte med i den kommende sæson. Klubberne er til enhver tid velkomne til at kontakte sekretariatet,
enten pr. telefon eller pr. mail. Vi sidder der jo for Jeres skyld, og skal selvfølgelig svare Jer så hurtigt og
så godt som muligt. Ellers har vi mulighed for at henvise til relevante personer.
Til slut skal der lyde en stor tak til de mange spillere, forældre og klubledere for endnu en sæson med et
fint samarbejde, og tak for mange hyggelige samtaler i sæsonens løb. Ligeledes en stor tak til unionens
bestyrelse og udvalg for at fortrinligt samarbejde.
Allan Petersen
Sekretariatsleder

SPILLEUDVALGETS BERETNING
Sæsonen er for en gangs skyld desværre ikke gået som ønsket. Den har været præget af intern uenighed
i spilleudvalget, og specielt en af de store klubber i unionen. Aktivitetsniveau er sunket – dels som
følge af ovennævnte, men også fordi der har været sammenfald mellem arrangementer, og at såvel
såvel menneskelige som økonomiske ressourcer har været knappe,
Det kan vi alt sammen gøre bedre.
Lejre:
ØBTU plejer at afholde lejre hvert år lejr i uge 7, 27, 42 og i juleferien.
Det har i år ikke været tilfældet. Nogle klubber har stillet spørgsmål ved kvaliteten af lejrene, og på
baggrund af dette har spilleudvalget pt stillet lejrene i bero.
Det er ikke nemt at skaffe kvalificerede ressourcer til lejre, der foregår i hverdagen, men for at undgå
lejre, der ender med at være til for spillere i lukkede kliker og klubber, mener jeg bestemt at lejre i
regionsregi har sin berettigelse. Lejrene skal være for alle.
Tak igen i år til Markus Mikkelsen for en altid stabil indsats og kompetent træning! Og tak til de øvrige
trænere, der har været med.
Et skrækscenarie kunne være, at nogle af de store klubber tømmer omkringliggende mindre klubber for
ungdomsspillere. Det vil hverken være godt for klubber, trænere eller spillere. Det vil være optimalt,
hvis især de små kan cykle til klubben i stedet for at skulle køre langt, hver gang der skal trænes. Der
er også langt imellem at være den bedste i egen klub og i værste fald at blive kasseret i en storklub.
Børns udviklingstrin kan være meget forskellige. Den, der er god som puslingespiller, kan vise sig
aldrig at slå til senere, og omvendt kan den ikke så gode puslingespiller vise sig på sigt at blive en
stjerne. Alt dette er gode grunde til ikke at være overseriøs på børnenes vegne for tidligt.
Vi har brug for flere ungdomsmedlemmer – et bredere fundament at bygge videre på og høste talenter
fra. Det bør være en menneskeret for alle at bo i cykelafstand fra en god bordtennisklub.
Fokus bør generelt ligge på relationer, udvikling og sjov i forhold til talentjagt og pleje. Ikke fordi vi
skal glemme talenterne, for der er jo nok endnu større mulighed for, at de dukker op, hvis der er flere
spillere at lede imellem. Og talenter har også brug for netop relationer, udvikling og sjov, hvis de skal
fastholdes i sporten.
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Specielt om pigerne:
Træningen i idrættens hus går godt, men der er stadig for få piger, der deltager. Der er plads til 16-18
piger, og der blev budgetteret med minimum 12 betalende piger. Dette mål er ikke nået. Trænerne
brænder for det og yder en god indsats. Der burde være flere deltagere i forhold til det økonomiske
bidrag, ØBTU yder. Det er mit indtryk, at de nuværende deltagere får meget ud af træningen og er
rigtig glade for den. De har deres egen løbende opdaterede side på Facebook. Den kan ses, hvis man
søger på ” ØBTU's Pigetræning”.
De voksne børn:
Vi kan i ØBTU godt tænke os at få gang i noget bordtennis på voksenniveau. Noget for seniorer og
veteraner. Måske det kan blive til endagslejre eller måske ovenikøbet til flere dage med overnatning.
Vi har flere gange taget tilløb, men også her gælder det at der mangler hænder! Er der mon nogen ude i
bordtennislandet der har lyst til at give en hånd så der sker noget? Det spiller ikke så stor rolle om det
bliver det ene eller det andet. Det vigtigste er at det bliver. Bestyrelsen hjælpe med noget økonomi.
Afviklede aktiviteter:
Udvalget har, med begrænset budget, gennem sæsonen planlagt og gennemført ture til stævner i
nabolandene, og vores spillere har generelt ydet en godkendt præstation.
Lejre:
Som noget nyt i denne sæson inviterede Islands Bordtennis Union undertegnede op for at være træner
på en lejr, og der blev plads til at tage en lille gruppe drenge med. Det blev en rigtig god tur og starten
til et godt samarbejde med Island er på plads. Vi er foreløbigt blevet inviteret til sommerlejr og
forhåbentlig kommer Island også og besøger os.
Traditionen tro bliver der også igen i år en tur på træningslejr i Ängby, Stockholm, sidst i juli. På
denne lejr deltager der spillere fra andre lande i Europa. Niveauet spænder fra øvet til elite, og spillerne
bliver delt i grupper, der passer til det enkelte niveau.
Roskildefestival:
Igen i år er ØBTU med til Roskilde Festival. Vi har som sidste år et hold campingvagter i den fredelige
B-camp. Her er der mulighed for gratis adgang til festivalen. Prisen er, at man hjælper på 4 vagter,
hvor ØBTU betaler mad og drikke, mens man er på vagt.
Igen i år bliver der mulighed for, at de unge også kan hjælpe. Efter festivalen skal der nemlig ryddes op
på de store plæner, og dette gør man ved at gå side om side gennem arealerne og samle op med en
affaldstang. Pengene, der kommer ind her, bliver bl.a. lagt til spilleudvalgets budget. Der er brug for
mange hænder her.
Afslutning
Som afslutning vil jeg takke de forældre og pårørende, der har givet en hjælpende hånd ved diverse
aktiviteter. Det har gjort det meget nemmere at organisere, specielt når nogen er klar til at stå for
transporten.
Peter Stilling
Formand
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TURNERINGSUDVALGETS BERETNING
Generelt
Aktiviteterne på Turneringsudvalgets (TU) område består af:
Unionens individuelle mesterskaber for ungdom, seniorer og veteraner.
ØBTU’s holdturnering.
Pointstævner for helt nye spillere.
Pointstævner for piger/holdturnering for 2 piger.
Superweekenden i Valby Hallen med finalestævne for pointstævne deltagerne, finalestævne for
kredskampene i rækker med mere end 1 kreds, samt sidste turneringsrunde for ungdomshold i
rækker, hvor der kun er 1 kreds. Præmier for rækkerne uddeles ved stævnet.
• Unionens borddepot.

•
•
•
•
•

I sæsonens løb har Rasmus Agger Bendtsen trukket sig af personlige årsager. Med godkendelse af
bestyrelsen har TU suppleret sig med Betina Bechersdal, som bl.a. skal være med til at fokusere på
aktiviteter for de kvindelige spillere.
For ungdomsspillere i klubberne har TU disse tilbud:
•
•
•
•

Pointstævner for helt nye spillere og for spillere på niveau med disse.
Holdturneringen opdelt i aldersklasser under og over 12 år.
2-mandsholdstævnet.
De individuelle ungdomsmesterskaber.

Med disse tilbud burde der være noget turneringsmæssigt for ungdomsspillerne på alle niveauer.
Holdturneringen
Holdturneringen er en stor turnering, og i betragtning af dette afvikles den på en tilfredsstillende måde.
Men selvfølgelig forekommer der situationer, hvor reglerne i turneringsreglementet bliver sat på prøve,
og så må TU ved sine to møder inden sæsonstarten evaluere sæsonens ”prøvelser”.
Klubberne er selvfølgelig velkommen til at komme med deres kommentarer, enten via e-mail til
sekretariatet eller på det årlige repræsentantskabsmøde. TU vil i denne beretning forøge at sætte fokus
på nogle problematikker, og klubrepræsentanterne kan på mødet komme med input omkring dette og
om deres fokuspunkter.
Her er et par punkter, som har givet anledning til henvendelse i sæsonens løb:
1. Ungdomsspilleres deltagelse på seniorhold.
Der har deltaget et hold i serie 2 kun med ungdomsspillere. Flere af deres modstandere har
udtalt, at dette ikke er i orden, og at der må være en begrænsning.
En anden problematik omkring ungdomsspillere er, at de på seniorhold spiller med et for lavt
ratingtal i forhold til deres styrke mod seniorspillerne, og at de derfor ved sejr giver deres
modstander et for stort ratingtab.
2. Fordeling af hold pr. kreds
Ud fra ”lige børn leger bedst” spørges der om fordelingen af hold i kredsene er rimelig.
Umiddelbart ser snit rating således ud (se skemaet) efter afsluttet grundspil (Ratingtal pr. 10.
april).
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Ud fra tallene ser fordelingen rimelig god ud. At der så kan deltage spillere med højt ratingtal er
muligt, men det er klubberne, der sætter holdene. Man må vel også kunne forvente, at man i
unionens to højeste rækker kan ”risikere” at møde gode spillere.
Sæson 2015/2016

Sæson 2016/2017

Østserien
Østserien
SNIT: 2081

kreds
kreds

1
2

=
=

2050 Østserien
2113 Østserien
SNIT: 2103

kreds
kreds

1
2

=
=

2116
2091

Serie
1
Serie
1
Serie
1
Serie
1
SNIT: 1902

kreds
kreds
kreds
kreds

3
4
5
6

=
=
=
=

1920
1889
1904
1883

kreds
kreds
kreds
kreds

3
4
5
6

=
=
=
=

1894
1858
1896
1888

-

Serie
1
Serie
1
Serie
1
Serie
1
SNIT: 1884

-

3. Indsigelsesfrist mod forkert eller manglende indtastning.
Vi har en 3 dages indsigelsesfrist mod forkerte indtastede kampe og manglende indtastning af
reserver. Flere klubber er blevet ramt af, at der ikke er indtastet brug af reserve i
Bordtennisportalen. Når det bliver opdaget for sent, så fanger bordet med deraf følgende
konsekvenser. Der skal være en indsigelsesfrist, men skal den være 3 dage eller 5 dage eller en
uge?
Det er klubberne/holdenes opgave at kontrollere, om indtastningen er udført korrekt, især efter
at man har spillet på udebane.
Antal deltagende hold ligger nogenlunde på samme niveau som tidligere med pil i opadgående retning.
Der er en del flere hold med i serie 4 og der er også fremgang for serie 5. Her er en skemaoversigt
sammenlignet med sidste sæson:
ØST S1

S2

S3

S4

S5

2015/2016

20

40

58

56

46

12

2016/2017

20

36

60

61

61

15

I veteranturneringen deltog 39 hold mod 38 sidste sæson. Hos ungdommen deltog 53 hold mod 44 hold
sidste sæson.
Opdelingen i under og over 12 år havde både positive og negative sider. Men f.eks. i over 12 års
rækken var der alders- og størrelsesmæssigt stor forskel på en 1. års dreng og en sidste års junior. Det
kunne måske klares med en opdeling på 3 niveauer i stedet for 2.
Mesterskaber og 2-mandsholdstævne
I denne sæson er 2-mandsholdstævnet og mesterskaberne spillet de samme steder som de seneste
sæsoner.
2-mandsholdstævnet blev afviklet med Allerød BTK som medarrangør. Der blev spillet de sædvanlige
rækker, og stævnet startede med fornemt åbning af den lokale borgmester. Dem, der når langt, får
spillet rigtig mange kampe, men det afholder ikke utroligt mange gengangere fra tidligere sæsoner at
deltage i stævnet.
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Weekenden efter var det ungdoms- og veteranmesterskaber med TIK Tåstrup som medarrangør. Der
var tre haller til spillet og veteranernes kampe spilledes i hal A. Mesterskaberne forløb uden problemer.
Samlet sagt for begge mesterskaber kunne der godt være nogle flere deltagere, ikke fordi tilmeldingen
var for lav, men vi har plads til endnu flere.
I uge 6 spilledes seniormesterskaberne i Farum Arena, hvor der denne gang var åbent Cafeteria. Der
var fokus på alle seniorrækkerne, som kunne sprede sig i den store hal. Jeg tror at alle er glade for at
der kun er seniorrækker, både med hensyn til fokus på alle seniorrækker og for det sociale samvær
mellem spillere, der kender hinanden fra rigtig mange år i bordtennissens tegn.
En stor tak til vore medarrangører, som alle har sagt ja til at medvirke i arrangementerne i den
kommende sæson.
Pointstævner – mangler lidt tal
2013: 671 deltagere i de 10 kredse i de 6 spillede runder og 303 spillere ved finalestævnet (rekord).
2014: 510 deltagere i de 9 kredse i de 6 spillede runder og 240 spillere ved finalestævnet.
2015: 375 deltagere i de 9 kredse i de 6 spillede runder og 195 spillere ved finalestævnet.
2016: 420 deltagere i de 8 kredse i de 6 spillede runder og 214 spillere ved finalestævnet.
2017: 440 deltagere i 10 kredse i de 6 indledende runder og 190 deltagere ved finalestævnet.
Efter manglende interesse fra klubber og spillere blev pointjagten nedlagt. Det lykkedes aldrig at få den
kørt rigtig ind. Med det manglende deltagertal var den ude omkring mere til irritation end til glæde.
Pointstævnerne var som sædvanligt godt besøgt af de helt nye spillere rundt om i klubberne. Det ligner
fortsat den rigtige måde at give nye spillere en turneringsmæssig udfordring mod tilsvarende spillere
fra andre klubber.
Et af goderne ved de indledende 6 stævner er, at det er meget fleksibelt med få overordnede regler.
Spillerne er ikke tvunget til at møde op hver gang, spillerne fordeles i forhold til, hvem der er
fremmødt og arrangøren bestemmer antal spillere i puljerne, og om der skal spilles bedst a 3 eller 5
sæt.
Når man er ude til pointstævnerne, så ser man, at det er forældrene, der kommer med spillerne. Og det
er faktisk en god ting og kan være en naturlig løsning på en klubs manglende ressourcer til at tage ud
med spillerne. Forældrene ser deres børn spille, og de lærer, hvorledes bordtennisstævner foregår og
får interesse for at komme igen næste gang.
Klubberne bør støtte op omkring, at deres nye spillere kommer ud at spille. F.eks. kan det være en god
ide med en mailgruppe, hvor man tirsdagen inden et stævne husker spillere på stævnet.
Superweekenden
Efter sidste sæsons datokiks, som betød, at holdafslutningen ikke kunne afvikles i Valby Hallen, så var
alt ved det gamle for både finalestævne for pointstævnerne og holdturneringen.
På hallens 36 borde var der bordtennismæssigt liv og glade dage, og den generelle holdning til
arrangementet var positivt.
Pointstævnedeltagerne var glade for at komme i en stor hal og spille mod spillere fra de andre kredse.
De kunne så også se på spillerne fra holdturneringen og få den oplevelse med.
Det var dejligt at se de mange forældre, som mødte op sammen med deres børn og fik en oplevelse af
bordtennis i et større forum. Mange positive tilbagemeldinger fra forældrene.
Og så var det også nogle flotte pokaler, der vakte glæde hos præmievinderne.
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Holdturneringens afslutning for både ungdoms- og seniorhold forløb også godt og tilbagemeldingerne
var, at det var den helt rigtige møde at slutte turneringen af på.
Vi skal i TU drøfte om ikke alle turneringsrækker skal afslutte deres turnering i Valby hallen.
Konceptet ”final 4” med semifinaler og finale kunne benyttes, og så får alle top 4 hold den samme
oplevelse.
Borddepotet
Vi har som nævnt borddepotet som arbejdsområde. Depotet har hjemme i Hedehusene. Husleje og
udskiftning af materiel er en dyr post på unionens regnskab. Men det er nødvendigt, da vi ellers ikke
kan arrangere vore mesterskaber og stævner, ligesom flere stævnearrangører også nyder godt af
depotet.
Tak til Jøsse & Co. for deres store arbejde med depotet.
Diverse
ØBTU har fået en ny hjemmeside med Torsten Sejr Hansen som webmaster. Vi er i TU glade for siden
og vi kan af statistikken se, at der er mange, som læser siderne med resultater og med informationer
om udvalgets arrangementer. Torsten er god til at informere på en interessant måde, som gør, at
informationerne bliver læst.
Udvalget er ikke på valg ved årets repræsentantskabsmøde, men består af Betina Bechersdal, Knud
Jeppesen, Finn Jensen, Jøsse, Bo Palmblad, Allan Petersen og Peter Tranto.
TU har også en stævnetrup, som består af hjælpere, som ikke nødvendigvis behøver at være med i
udvalget. Truppen består af Bo Palmblad, Carsten Mollerup, Torsten Sejr Hansen, Mai Jensen, Finn
Jensen, Jøsse, Peter Tranto, Kent de Renouard, Michael Ryding og Allan Petersen hjemme ved Pc’en. I
kan kende os ved stævnerne i vores nye røde trøjer.
Jeg takker jer alle i udvalget og i stævneteamet for jeres engagerede arbejde til gavn for unionens
turneringsområde.
Peter Tranto
formand for TU.
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