BERETNINGER
SÆSONEN 2015-2016

BESTYRELSENS BERETNING
Medlemstallet er for afgående sæson næsten det samme som sidste sæson. Vi må håbe og sammen
arbejde på, at det hele nu vender, og at vi igen får flere medlemmer.
Udviklingsprojektet
Med udviklingsprojektet Det'Batter tror jeg på, at vi kan gøre bordtenniskulturen i klubberne bedre.
Mange af ØBTU’s klubber vil kunne høste fordele af at deltage i projektet.
Allerede nu ved vi, at der mangler aktuelle deltagere, når vi starter den kommende sæson op, så 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.
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 begyndt at vokse, og bestyrelsen har en del på tegnebrættet. Der er mange opgaver at tage fat
på, og der kommer flere til.
En af dem er at gøre noget mere for seniorerne, og til det er der blevet oprettet et seniorudvalg. Tanken
er at afholde træningslejre og andre arrangementer for alle over 18. Det kunne f.eks. være et
knopkursus, eller det kunne bare være en ganske alm. træningslejr med voksne, der har lyst til at bruge
weekenden på bordtennis sammen med en masse andre.
Vi bliver også nødt til at oprette vores eget appeludvalg. DBTU er ved at blive overbelastet af
henvendelser, der sagtens kan afgøres i lokalunionerne. Pladserne i dette udvalg kan besættes af
medlemmer, der ikke nødvendigvis er jurister.
Yde-nyde
For at kunne udvikle vores sport og realisere om ikke alle så nogle af drømmene har vi brug for
klubbernes hjælp. Vi har eksempelvis en chance for at tjene penge til unionen ved at tage en tjans på
Roskilde Festivalen; penge, som blandt andet kunne sparke nye aktiviteter for seniorerne i gang.
Så jeg opfordrer derfor til, at I tager hjem i jeres klub og forsøger at få jeres spillere over 18 år til at
melde sig og dermed bidrage til at sætte gang i udviklingen.
Gevinsten for dem, der hjælper er en gratis adgangsbillet til alle festivalens aktiviteter, heriblandt
kunstner-personalebyen.
Hjemmesiden
Kommunikationsudvalget er ved at lave ny hjemmeside, og der er rigtig mange data, der skal løftes
over fra den gamle.
Siden forventes at være klar ved næste sæsonstart. Næste fase i kommunikationsudvalgets arbejde vil
være at skabe mere dynamik på hjemmesiden.
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Vi håber, at klubberne vil bidrage med indlæg på siden - og det behøver ikke at være lange
afhandlinger.
Det kunne eksempelvis sagtens være et foto eller to og 10 linjer om en særlig begivenhed, som kan
give et indblik i livet ude i klubberne.
Resultater
På det sportslige plan kan vi glæde os over mange flotte resultater.
Hos herrerne genvandt Roskilde mesterskabet, mens Køge Bugt vandt sit første mesterskab hos
damerne.
I de øvrige DT-rækker kan vi glæde os over holdmesterskaber til Amager (veteran boys 50) og Slagelse
(veteran boys 70). Ungdomsdivisionerne er ikke færdigspillede i skrivende stund.
Ved senior-DM kunne vi glæde os over mesterskaber til Jonathan Groth, Roskilde, i herre single. Han
genvandt sit mesterskab.
Ved veteran-DM kunne vi glæde os over mesterskaber til Yael Schade, Helsingør (old girls), Niels
Ramberg, Virum (veteran boys 70) og Benno Werge, Amager (veteran boys 75).
Ved Ungdoms-DM kunne vi glæde os over mesterskaber til Tobias Rasmussen, Amager (herre U21),
Sophie Walløe, Brønshøj (Dame U21 og dame junior), Andreas Dilling, Amager (herre junior)m
Daniel Simonsen, Hillerød (drenge), Theo Dyekjær, Virum (yngre drenge) og Jocefina Haagensen,
Hvidovre (yngre piger).
Til sidst
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. Tak for det. Og en tak 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 2015-16 er ved at være forbi, og det er atter tid til at gøre status. Det har endnu en gang været en
god og spændende sæson.
Den moderniserede linje i vore udsendelser – nemlig at det meste foregår ad elektronisk vej – er
naturligvis kommet for at blive.
Klubberne har naturligvis været meget glade for denne modernisering af vore udsendelser, idet det giver
dem en bedre mulighed for at kommunikere vores budskaber videre ud til klubbens medlemmer, både
hurtigere og nemmere, og for ØBTU´s vedkommende er der tale om ret så store besparelser i porto- og
papirudgifter.
Det er derfor op til klubberne at sørge for, at vi altid er a jour med klubbens postmodtagers mailadresse.
Dette år var femte 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. Mange følger jo
med i resultaterne fra holdturneringen, så det er vigtigt, at denne hurtige indtastning fungerer.
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Der er et par klubber, der har været lidt utilfredse med, at man skal indtaste holdkampene samme dag,
som de spilles, men vi ser det som et vigtigt punkt, at denne indrapporteringsfrist overholdes.
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 igen i år gået uden de store udsving fra forrige år. Spilleudvalgets aktivitetsniveau er
stabilt.
Lejre og træning i øvrigt:
ØBTU afholder hvert år lejr i uge 7, 27, 42 og i juleferien.
Ambitionen har været, at der deltager 60 spillere hver gang. Det kommer vi nok ikke op på foreløbig,
fordi personalet i Dalby af flere grunde ikke længere kan følge med. Hvis der skal være mange
deltagere på lejrene, må vi nok se i øjnene, at vi skal finde et andet sted til vores aktiviteter.
Indtil videre har vi trænere være glade for Solbakkehallen, og vi har fået meget ros for kvaliteten af
både forældre, klubfolk og spillere. Tak for det. Tak til Markus Mikkelsen for en altid stabil indsats og
kompetent træning! Og tak til de øvrige trænere, der har været med. Jeg håber stadig på fortsat god
udvikling af vores lejre.
Som sagt før, skulle en af fordelene ved at deltage på ØBTU’s træningslejre gerne være, at der
automatisk er god sparring, fordi de bedste spillere fra alle klubberne deltager. Det er nemmere at
samle spillerne i ØBTU, end hvis enkelte klubber afholder lejre, og så er der heller ikke nogen, der
”stjæler spillere” fra hinanden.
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. 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 alt 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”.
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. Det er også i denne sæson
blevet til flere medaljer. Senest har vi igen i år været til OsterCup i Flensborg med både et pige- og et
drengehold.
Lejre:
Der er afholdt gode lejre i Solbakkehallen i Dalby i sommerferien, efterårsferien, juleferien og
vinterferien.
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.
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.

•

Pointjagt for øvede spillere.

•

Superweekenden i Valby-Hallen med finalestævne for pointstævne/-jagt-deltagerne,
finalestævne for kredskampene i rækker med mere end 1 kreds samt sidste turneringsrunde for
ungdoms østserie- og ungdoms A hold.

•

Unionens borddepot.

Også i denne sæson har det faldende medlemstal i ungdoms aldersklasserne medført en fortsat nedgang
i antallet af turneringshold, og et lavere deltagertal i såvel de indledende pointstævner som ved
unionsmesterskaberne. Tilbagegangen har dog været lidt mindre end seneste sæson og ved det seneste
pointfinalestævne var der en lille fremgang i deltagertallet i forhold til 2015 stævnet, ligesom der var
fremgang for det samlede antal spillere i de 8 kredse – se nedenfor.
For ungdomsspillere i klubberne har TU disse tilbud:
•

Pointstævner for helt nye spillere og for spillere på niveau med disse.

•

Pointjagten for mere øvede spillere, der spillemæssigt er på et lidt højere niveau end
pointstævnespillerne – men som ikke er gode nok til at spille med i holdturneringen, eller som
der bare ikke er noget turneringshold til i klubberne.

•

Holdturneringen for juniorer, drenge/piger, Yngre drenge/piger og puslinge. I aldersklasserne er
rækkerne delt op i Østdanmarksserien, drenge A og drenge B.

•

2-mandsholdstævnet og de individuelle ungdomsmesterskaber.

Med disse tilbud burde der være noget turneringsmæssigt for ungdomsspillerne på alle niveauer.
Rækkerne i holdturneringen
Der var stort set samme antal hold med i senior holdturneringen som i sidste sæson.
Østserien blev afviklet i to kredse med 20 hold og serie 1 i fire kredse med 40 hold. For serie 2 var
målet 6 kredse med 10 hold, men der manglede to hold i at nå de 60 forventede hold.
Serie 3 havde tilmelding af 56 hold fordelt i 7 kredse, Serie 4 bestod af 46 hold fordelt i 5 kredse, mens
serie 5 havde 12 hold i 2 kredse.
I ungdomsholdturneringen har vi i flere sæsoner kørt med Østserie, A og B række i aldersklasserne
Junior, drenge og yngre drenge. Men der var ikke tilmeldinger nok til at man kunne afvikle alle tre
rækketyper.
Denne sæson havde vi også en puslinge- og en pigerække.
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Veteranerne spillede deres turnering med 38 hold fordelt i 5 kredse.
TU har endnu ikke afholdt sine to møder, hvor man planlægger den kommende sæson. Men vi vil
naturligvis kigge på de få problemstillinger, der er opstået undervejs i sæsonens løb, ligesom vi vil
evaluere de regelændringer, der blev foretaget inden sæsonen.
Input fra klubberne er meget velkomne, både på repræsentantskabsmødet og via E-mails til
sekretariatet.
Mesterskaber og 2-mandsholdstævne
Denne gang havde TU flyttet mesterskaberne for veteraner fra Farum Arena til Tåstruphallerne
sammen med ungdomsmesterskaberne. Det havde succes ved, at der var en større tilmelding end
tidligere. Det samme oplevede vi med seniormesterskaberne, hvor deltagertallet også var større end
sæsonen før. Så den fordeling vil vi fortsætte med.
U21 rækkerne skal dog tilbage til ungdomsmesterskaberne, ligesom TU skal kigge på, hvilke rækker
der skal indbydes i ved veteranmesterskaberne. Disse mesterskaber skal også afholdes i en selvstændig
han (Hal A) og ikke blandes sammen med ungdomsrækkerne.
2-mandsholdstævnet blev afviklet i Lillerødhallerne, ungdomsmesterskaberne i Tåstruphallerne og
seniormesterskaberne i Farum Arena. TU iler med en stor tak til medarrangørerne Allerød, Tåstrup og
Furesø. Brønshøj/Københavns BTK tog sig af bordopsætning og –nedtagning i Valby hallen, også stor
tak til jer. Og til glæde for alle bliver stævnerne spillet samme steder også i næste sæson. I Farum er vi
blevet garanteret, at cafeteriet oppe i forhallen er åbent, da Furesø BTK selv står for udskænkningen i
2017!
Arrangementerne blev afviklet efter samme køreplan som tidligere, dvs. uden forsinkelser. Ved 2mandshold stævnet kan man dog ikke undgå forsinkelser, TU forsøger at arrangere stævnet, så at
ventetider minimeres.
Pointstævnerne/pointjagten
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 9 kredse i de 6 spillede runder og 214 spillere ved finalestævnet
Pointjagten har i de første sæsoner ikke haft den store tiltrækningskraft på deltagere, snarere tvært i
mod. Efter 80 og 65 deltagere de to første år var der kun 53 deltagere i denne sæson. Flere kredse måtte
nedlægges og turneringen endte mere som en irritation. TU er derfor indstillet på at finde frem til et
mere for spillere og klubber interessant alternativ.
Pointstævnerne kører stadig som en succes turnering og den skal naturligvis fortsætte. Vi har i nogle
kredse kørt med at kampene spilles bedst a tre sæt, hvilket har vist sig at være passende til
begynderspillerne. For lange singlekampe har negativ indflydelse på motivationen hele kampen i
gennem. TU vil derfor indføre det som en fast regel for turneringen. Det vil så også gælde for kampene
i Finalestævnet.
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 en naturlig løsning på en klubs manglende ressourcer til at tage ud med
spillerne. Forældrene er glade for at se deres børn spille bordtennis og det engagement, børnene lægger
i spillet. Forældre oplever og lærer bordtennisstævner, og hvad der foregår. Og det følger så med, når
deres børn skal spille på et turneringshold. Klubbernes opgave er at gøre deres spillere opmærksom på
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pointstævnerne og følge op på deres deltagelse, så at de kommer til de efterfølgende runder. En
mailgruppe med deltagerne og en mail ud tirsdagen inden en runde er guld værd!
Superweekenden
Superweekenden var denne gang ikke så super. Vi har åbenbart ikke været helt på det rene med
datoerne for arrangementet ved at være en uge for tidlig ude. Det vil ikke ske igen, da vi nu ved, at vi
skal kigge Valbyhallen over skulderne og se, hvilken dato de har stående i deres kalender for vores
arrangement.
Vi afviklede kredsfinalekampene ude hos nogle af vores klubber – og tak fordi I trådte til med så kort
varsel. Selve finalestævnet for pointstævner/pointjagt blev afviklet i Valbyhallen i den rigtige weekend.
Der var igen gang i hele weekenden og der var atter mange positive tilbagemeldinger om
arrangementet fra de nye spillere og deres forældre. Positivt for dem var styr på spillet og glæde over at
spille i en stor hal og møde spillerne fra de andre kredse og gense spillerne fra deres egen kreds.
Forældrene oplevede, hvordan et stort stævne (24 borde) afvikles og fik svar på deres spørgsmål om
detaljerne. Flere fik også deres debut som bladvendere.
Borddepotet
Vi har som nævnt borddepotet som arbejdsområde. Depotet har hjemme i Hedehusene. Husleje og
udskiftning af materiel er en dyr post unionens regnskab. Men det er nødvandigt, 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
Forhåbentlig er alle klar over, at ØBTU har nogle Facebooksider, hvor der er information om og
billeder fra unionens arrangementer. Her kan man også komme med kommentarer og indlæg, ligesom
man kan bruge siderne til kontaktforum, hvilket damespillerne er gode til. Der er link til siderne fra
hjemmesiden.
Udvalget er på valg på i denne sæson. Udvalget består af Knud Jeppesen, Finn Jensen, Jøsse, Bo
Palmblad, Allan Petersen og Peter Tranto. Alle er villige til genvalg.
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 og Allan Petersen hjemme ved Pc’en.
Der er plads til flere.
Jeg takker jer alle i udvalget og i stævneteamet for jeres engagerede arbejde til gavn for unionens
turneringsdel.
Peter Tranto
formand for TU.
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