Formandens beretning
Sæsonen: 2017/18

Af: Torben Lang

Tak for den sæson, der nu er ved at lakke mod enden.

Året der gik
Det har været et godt år - endnu engang.
Efter en medlemsnedgang blandt ungdomsmedlemmerne i efteråret er vores medlemstal
igen gået kraftigt frem og har sågar overhalet sidste års medlemstal. Vi er omkring 105
medlemmer + 56 medlemmer i 60+.
Vores medlemstal er for opadgående over hele linien, både for ungdom, senior og 60+.
I forhold til andre klubber i ØBTU området er vi den 6. største klub og kun overgået af
store klubber som Roskilde, København, Brønshøj, Hillerød osv. og det er egentlig ret godt
gået - især når mange andre bordtennisklubber kæmper med faldende medlemstal.
Der er flere grunde til fremgangen.
Igen i år må vi fremhæve, at vi i klubben har nogle energiske ikoner og rollemodeller: Lars
Høgsberg og Ib Olsen, som trækker et rigtig stort læs. Stort og varmt tak til dem
Og som det fremgår senere, er der også mange andre, der byder ind.
Vi har fået sat nogle gode initiativer i gang, som jeg vil nævne her.
Skoleturnering
De sidste par år har vi lagt lokaler og været involveret i en skoleturnering for alle klassetrin
i kommunen i november. Der er fuldt tryk på kedlerne, og det er en god mulighed for at
skabe interesse om bordtennis og få nye medlemmer. Og kommunen har støttet os til
dækning af vores omkostninger.
Sommerferieaktiviteter
Sidste år havde vi to ugers sommerferieaktivitet i uge 26 og 27, det var en kæmpe succes.
Der var fuldt booket, og stadig mange ventede forgæves på venteliste.
Skoleundervisning
Kommunens skoleklasser er som led i skolereformen i stigende omfang begyndt at bestille
skoleundervisning i bordtennis. Det har Lars - også - taget sig af. Med stor succes. Og det
giver både flere medlemmer og også indtægter til klubkassen.
60+
60+ er en succes. Ib har været solid ankermand og tovholder - med stor hjælp fra Leif,
som overtog tøjlerne i Ib's feriefravær (bl.a. med ny slagsang) og også har været forfatter
på en artikel i Gladsaxe Bladet om en netop overstået 60+ turnering med 76 deltagere.

60+ spiller hver tirsdag og fredag og er også begyndt at træne onsdag aften.
Træning og trænere for ungdom
På grund af det store medlemstal har vi fastholdt vores ungdomstræning på alle hverdage.
Og det er en stor succes for det meste med fuld belægning.
Mange nye spillere gør, at vi nu har måttet lukke for yderligere tilgang (venteliste).
Heldigvis har vi været velforsynet med dygtige og kompetente trænere, som er helt
afgørende for trivsel og udvikling af den enkelte spillers potentiale.
Der er i DBTU regi skabt en ny træneruddannelse, som vil gælde fremadrettet, og som vi
allerede har fået vores træner Nikolaj til at gennemgå. Så vi håber at få flere trænere
igennem den nye uddannelse.
Om tirsdagen har vi igen haft Carsten Egeholt som træner for vores mest øvede, og han er
en stor kapacitet. Vi skal have evalueret træningen, eller rettere kigge på
ungdomsspillernes motivation og træningsindsats, så vi kan få det bedste ud af Carsten
Egeholts træning.
Turneringer og stævner
Ungdom
GBTK tilmeldte 3 hold til ØBTU’s vinterturnering (4-6 spillere på hvert hold).
 1 hold over 12 år
 1 hold under 12 år
 1 hold Puslinge
Puslinge drenge B Kreds 44
Sluttede på en flot 1. plads i deres gruppe.
I slutspillet var modstanden hårdere og det blev til en fortjent 3. plads ud af fire.
Tomands-puslinge drenge C Pulje 1 sluttede vores 2 hold på en flot 1. og 2. plads
Tomands-yngre drenge C var modstanden hård, men de sluttede på en flot 4. plads.
I Herre ungdom under 12 år B var der også hård modstand og de sluttede på en flot 5.
plads
Herre ungdom over 12 år C kæmpede også det bedste, de havde lært og opnåede en
plads i midten af den store pulje.
2 spillere deltog i Top 12 kval puslinge på Bornholm, og det var flot at kunne deltage der.
Pointstævner: Vi har igen i år oplevet en fantastisk succes med Pointstævnerne – og det
må især tilskrives Daniel Strauss, som har været god til at få aktiveret spillere og forældre.
Som optakt inden sæsonen arrangerede han et begynderstævne, så alle vores mindre
øvede spiller kunne blive fortrolige med stævneformen.
Kampe mod spillere fra andre klubber er en god måde at komme i gang på.
Vi er oppe på at deltage med ca. 15-20 ungdomsmedlemmer hver gang. Fantastisk.
Ifølge pålidelig kilde (Lars Høgsberg) er der fantastisk meget talent i de unge spillere, og vi
glæder os til at se, hvordan det går dem i den nye sæson.

Senior
Merete Juul-Hall blev i starten af året hædret for sine Veteran 40 og 50 mesterskaber og
deltog i årets idrætsmodtagelse på Gladsaxe Rådhus for danske mestre.
Senior hold 1 endte på en flot 3. plads i serie 1 og fortsætter forhåbentlig i samme serie
næste år.
Senior hold 2 blev desværre sidst i deres række og må en tur ned i Serie 3, dog regner vi
med at søge om tilladelse til at blive i Serie 2.
Det er håbet, at vi næste år kan få endnu flere hold med i turneringerne, både på
ungdoms- og seniorsiden.
Årets klubmesterskaber er endnu ikke afholdt, så desværre intet nyt om disse.
Vores øvrige stævnedeltagelse har været begrænset i sæsonen, og det er noget, som vi
skal have mere fokus på næste år.
Stort tillykke til alle.
Økonomien og nyt regnskabssystem
Som regnskabsaflæggelsen om lidt vil vise, ser vores økonomi fornuftig ud, og vi har en
kassemester (Ib), som holder godt styr på finanserne – nu på 52. år. Tak Ib.
Vi har fået en ny mand ombord: Bjarne Kjeldsted Jensen, som sammen med Lars
Høgsberg har implementeret en ny kontoplan og et nyt økonomisystem.
Bjarne og Ib arbejder fremadrettet sammen om økonomien.
Det er et fantastisk arbejde og giver os nu et meget bedre - og hurtigere - overblik over
finanserne.
Lokalet
Vi har nu spillet i vores nye lokale på stadiontribunen i 4 sæsoner. Vi er glade for det og
har fået det mere og mere, som vi gerne vil have det, men der er stadig et par
udfordringer.
Vi har enebrugsretten til køkkenet, så nu kan vi i øjeblikket helt selv bestemme, hvad
angår mad og drikke. Dog skal vores brug af køkkenet og lokalerne have noget med
bordtennis at gøre. Vi må ikke leje ud til fester eller andet.
Vi har flyttet sodavandsmaskinen ud i køkkenet og skal betale strøm for den.
Det er dejligt at få gang i den igen, da den jo også giver os gode indtægter.
Det glatte gulv diskuteres med Stadion løbende, og vi er efter dem med hensyn til
rengøring. Der er også dialog om, hvad der skal til, før vi bliver helt tilfredse. Vi regner ikke
med, at der sker noget før garantien udløber på det nuværende gulv. (om 1 1/2 år).
Som opfølgning på Gladsaxe Kommunes Udviklingsplan for Idrætsfaciliteter har Lars
sendt en mail til kommunen med angivelse af de vigtigste prioriteter for GBTK (kort sigt:
forbedring af gulv, langt sigt: bedre lokaler evt. i fælles udvikling med andre idrætsgrene, fx
tennis, skøjteløb)
Gladsaxe Kommune har meldt tilbage, at de forstår, at gulvet er et problem for GBTK, og
at der skal findes en løsning. Kommunen er i gang med at overveje en løsning.
Det kommende år:

Vi vil gerne fortsætte fremgangen og blive endnu bedre - både for ungdom og seniorer.
Vi vil gerne udvikle ungdomsspillerne og gøre dem endnu bedre, dvs. flere turneringer,
stævner og flere træningsmuligheder.
Vi indgår i samarbejde med andre bordtennisklubber om at arrangere
træningssamarbejde, fx weekendtræninger. Og vi åbner også op for mulighed for faste
ugetræninger i andre klubber, så spillerne kan hente inspiration fra andre spillere.
Vi vil fortsætte successen med pointstævner, skoleundervisning og skoleturnering.
Vi har valgt at droppe sommerferieaktiviteterne i år og i stedet prøve noget nyt for at
fastholde vores ungdomsspillere - og økonomisere med vores ressourcer.
Vi har valgt at arrangere en inspirerende bordtennisuge for vores ungdomsmedlemmer i
stedet for. Mere om det følger.
For seniorerne ønsker vi også at lave træning, så det bliver en blanding af både træning
og spil. Det har vi gjort i år, og det er gået godt, men kan godt blive meget bedre.
Der er kommet mange nye seniorer til, så der bliver også brug for seniortræning til næste
år.
Og så kan vi forhåbentlig også få gang i onsdags seniortræningen.
Vi glæder os i det nye år til at se, hvordan 60+ initiativet udvikler sig, og om de bliver
endnu flere medlemmer.
Det er også en udfordring at have succes og vækste, ikke alene pga mangel på
træningstider og plads til nye ungdomsmedlemmer. Men det er en positiv udfordring.
Vi har brug for at udvikle os som klub, men samtidig må det ikke gå så stærkt, at vi ikke
har styr på processen og ikke kan fastholde spillerne og klubben.
Der er utroligt mange parametre, vi kan udvikle os på, fx










hvordan udvikler vi spillerne, hvordan fastholder vi spillerne fx arrangementer,
turneringer osv.?
skal vi have et elitemiljø, og hvad kræver det?
er vores træning og struktur god nok?
hvordan styrer vi bedst klubben med vores administrative processer som bookning
af hold, aflysninger, nye medlemmer, sleep-overs og andre arrangementer?
hvordan bruger vi vores ressourcer bedst muligt?
hvordan kan vi involvere forældre og andre frivillige?
hvordan får vi sponsorer?
hvordan kan vi involvere kommunen og andre?
og meget andet

Sidste sommer gik vi sammen om et foreningsudviklingsprojekt sammen med DGI, hvor vi
kiggede på vores styrker og svagheder, hvad vi har ressourcer til, og hvor vi bedst kan
sætte ind.
Vi er nået en del af vejen, men vi vil arbejde videre på det næste år, så vi kan fastholde
vores positive udvikling som en stor klub i fortsat vækst.
Vi vil arbejde for en bedre planlægning af stævner og tilmeldinger samt coaching i
ungdomsrækkerne – det er en hovedprioritet for næste sæson.

Vi vil bede jer om at være med til at støtte ungdommen et par gange i løbet af året ved at
tage med dem ud til kampe og stævner, som holdledere og coaches.
På den måde får vi skabt en bedre sammenhæng og bordtennisglæde for både spillere og
deres forældre.
Endelig vil jeg sige tak til Hans Andreassen for hans store arbejde for bestyrelsen. Hans
har desværre fået for lidt tid til bestyrelsesarbejdet og har valgt at træde ud.
Tak for godt arbejde også til bestyrelsen - ja ikke kun dynamitbundterne Lars og Ib, men
hele bestyrelsen. Og tak til de frivillige, som hjælper os.
Og sidst men ikke mindst tak til alle trænerne for deres indsats og bidrag til den gode
stemning, som hersker alle ugens dage. Uden jeres indsats ville dagligdagen ikke fungere.

På gensyn næste sæson.
Torben Lang

