
 
 

Formandens beretning 
 
Sæsonen: 2018/19  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 er oppe på sidste års gode medlemstal. Vi er omkring 105 
medlemmer + 72 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 "best of the rest" 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. 
 
Vi har gang nogle gode initiativer, 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. 
 
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, tovholder og quizmaster - med stor hjælp 
fra Leif og andre, som er begyndt at byde mere ind. I talende stund er medlemstallet nået 
op på 72 medlemmer. Der spilles både tirsdag, onsdag og fredag. 
 
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.  
 
Heldigvis har vi kunnet - sådan da - råde over 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. Lars har 



gennemgået træningen og er meget begejstret, da det har bidraget til gode overvejelser, 
som vi vil indarbejde hos os: Hvordan skaber man det gode træningsmiljø og klubmiljø: 
hvordan trives vi og har det sjovt. Hvordan er værdierne? 
 
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. 
 
Vi deltager for ungdommens vedkommende også i træningssamarbejde ude i Furesø samt 
med træningssamlinger med Hvidovre. 
 
Turneringer og stævner 
 
Ungdom  
 
Holdkampe 
Drenge o/12 række C kører godt og har vundet deres række, så vi må se, om der kan 
spilles i en bedre række næste sæson 
 
Drenge u/12 kører godt og har klaret frisag i deres række. 
 
Drengediv.: Det var forventet, at der var hård modstand mod gode modstandere, men alle 
lærer og udvikler sig, og næste år forventer vi at have vi et hold, der kan måle sig med de 
bedste . 
 
Pointstævner. Det er en stor succes, og fx af de 32 spillere til seneste stævne kom 
halvdelen fra Gladsaxe. Kampe mod spillere fra andre klubber er en god måde at komme i 
gang med bordtennis på. Det kører godt for os, så stor tak til Daniel og Svend. 
 
Vi har en ungdomsafdeling, som så småt er på vej frem. Det er dejligt at have en bred 
trup. Det er vigtigt at få B-spillerne til hurtigt at blive bedre, så vi får en bred og mere 
homogen trup 
 
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 spiller Veteran girls 50 og ligger først i sin række, og så er hun jævnlig 
vinder af flotte medaljer til ØM i Elite mixed med sin doublemakker 
 
Senior hold 1 endte på en flot 4. plads i serie 1 og fortsætter nok i samme serie næste år. 
Ja faktisk skal de på et ydermandat spille kvalkampe til østserien - som nok er for stor en 
mundfuld. 
 
Senior hold 2 blev vinder af deres serie i række 3. Stort tillykke. Efter en vundet 
kredskamp mødte de overmagten ude mod Kildeskoven. 
De kan nu rykke op i serie 2, men om det bliver tilfældet, er mere end et stort spørgsmål, 
da vi - pt i hvert fald - ikke har niveauet til serie 2 
 
Sidst men ikke mindst har vi et nystartet hold i serie 5, og de ligger midt i tabellen. Det har 
været sjovt, men også nogle lange og udfordrende ture til modstandere langt væk som fx 
Stevns. Vi håber meget, at de har modet igen næste år. 
 



Det er håbet, at vi næste år kan få endnu flere hold med i turneringerne og til stævnerne, 
både på ungdoms- og seniorsiden. I det hele taget er det fedt med deltagende hold fra 
Gladsaxe, så jeg opfordrer alle til at spille holdkampe. Gå i gang med at finde 
holdkammerater, der også er interesserede, så vi kan melde hold til turneringen til næste 
år. 
 
Årets klubmesterskaber er endnu ikke afholdt, men det gør de som følger: 
 
Klubmesterskab ungdom: Afholdes lørdag 25. maj 2019 med fælles morgenmad kl. 9. Der 
spilles i 3 rækker: A, B, C – invitation udsendes af Lars 
 
Seniormesterskab mandag 13. maj 2019 – Invitation udsendes af Torben 
Vi har droppet double mesterskaberne 
 
Ungdomsafslutning 7. juni 
 
Sæsonafslutning senior 3. juni 2019 
 
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 
Vi har fået indarbejdet nyt økonomisystem og kontoplan. Der er gjort et fantastisk arbejde 
og vi har nu fået et meget bedre, hurtigere og mere detaljeret overblik over finanserne. Det 
giver ro, når der er styr på finanserne. 
 
Som regnskabsaflæggelsen om lidt vil vise, ser vores økonomi rigtig god ud. Stor tak til 
overkassemester (Ib), nu på sit 53. år som kasserer og stor tak til medkassemestrene 
Bjarne Kjeldsted og Lars Høgsberg. 
 
Lokalet 
Vi har nu spillet i vores lokale på stadiontribunen i 5 sæsoner. Vi er glade for det og har 
fået det mere og mere, som vi gerne vil have det,  
 
I denne sæson har vi som det vigtigste fået påført en skridsikker belægning på gulvet, så 
vi står fast, når vi spiller 
 
Vi har enebrugsretten til køkkenet, så vi kan 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 lidt indtægter.  
Maskinen er netop  blevet repareret og skulle fungere igen. 
 
Men der er stadig et par udfordringer. 
 
Vores bordtennisborde er slidte og ramponerede, og vi har besluttet at investere i nye. 
Så vi vil snarest gå i gang med at undersøge, hvad der findes på markedet af 
kvalitetsborde (mht. op/nedsætningsvenlighed, justerbare ben, opspring på pladen,hvor 
solidt er et evt. stativ, hvor nemt ødelægges op og nedtagnings låse, bolte etc., etc 
 



Så alt taget i betragtning er vi tilfredse med lokalerne. 
 
På den længere bane er lokalerne dog en udfordring, da de nok ikke er helt egnede til 
kampe i de bedste rækker, lokalets aflange form gør desuden ungdomstræningen lidt 
besværlig at kommunikere i, da træneren ikke kan være i begge ender, op-/nedtagning af 
borde er en udfordring, så vi forsøger at holde os tæt på Gladsaxe Kommunes 
udviklingsplaner for Idrætsfaciliteter. 
 
 
Det kommende år: 

Vi vil gerne fortsætte fremgangen og blive endnu bedre - både for ungdom og seniorer.  
 
Et væsentligt skridt i at udvikle klubben yderligere er træning og trænere. Vi vil gerne have 
flere trænere samt udvikle og sende dem igennem den nye træneruddannelse, så de kan 
inspirere og give et godt miljø for vores spillere. Det vil efter vores mening bidrage til at 
skabe en endnu større stamme af talentfulde spillere. Og så er det kke bare for klubbens 
skyld og fordi det er et DBTU krav, men også da det bidrager godt til egenudvikling og til 
CV'et. 
 
Vi vil gerne udvikle ungdomsspillerne og gøre dem endnu bedre, dvs. flere turneringer, 
stævner og flere træningsmuligheder. Vi vil arbejde for en bedre planlægning af stævner 
og tilmeldinger samt coaching i ungdomsrækkerne. 
 
Vi indgår i samarbejde med andre bordtennisklubber om at arrangere træningssamlinger, 
fx weekendtræninger. Og vi åbner også op for mulighed for faste ugetræninger i andre 
klubber, så spillerne kan hente inspiration fra andre spillere. 
Bl.a. er der pt fast træning sammen med Furesø samt med Hvidovre, men også andre 
klubber er interesserede i at samarbejde. 
 
I år forsøger vi os igen med sommerferieaktivitet, men denne gang kun for piger. Vi har 
fået vores 2 pigeungdomsspillere til at stå for det i samarbejde med en voksen.(Q). 
Så det bliver spændende at se, om det er en succes og at vi kan lokke nogle piger til at 
spille. Det passer i hvert fald godt ind i DBTU's strategi om at få flere piger til at spille 
bordtennis. 
 
Vi vil fortsætte successen med pointstævner, skoleundervisning og skoleturnering. 
 
Der er planlagt en bordtennistur til Berlin for udvalgte ungdomsspillere i Store 
Bededagsferien (maj). Der er reserveret plads på et hostel, som ligger i Gladsaxe 
Kommunes venskabsby, Charlottenburg 
 
Vi har planlagt at arrangere en inspirerende bordtennisuge for vores ungdomsmedlemmer. 
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 - på lidt ustruktureret vis, så det kan godt blive meeeeget bedre. 
 
Der er kommet mange nye seniorer til, så der bliver brug for seniortræning til næste år. 
Og så kan vi forhåbentlig også få endnu mere 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. De har allerede udvidet træningstiderne, så der nu er træning 
tirsdag, onsdag og fredag. 



 
Det er også en udfordring at have succes og vækste, ikke alene pga mangel på 
træningstider og plads til nye ungdoms, senior- og 60+-medlemmer. 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 har Lars fået meget inspiration 
via sin deltagelse i trænerkurser: Så vi skal i det kommende år se på: Hvordan skaber man 
det gode træningsmiljø og klubmiljø: hvordan trives vi og har det sjovt. Hvordan er 
værdierne? 
 
En anden vigtig ting er involvering af frivillige? Det er utroligt essensielt for at kunne tage 
skridtet videre i klubudviklingen. Meget er i dag afhængigt at den faste "gamle" garde, og 
det er lidt sårbart. Så det skal vi også diskutere til næste år 
 
Øvrige overvejelser er 
 

 hvordan udvikler vi spillerne, hvordan fastholder vi spillerne fx arrangementer, 
turneringer osv.? 

 skal vi have et elitemiljø og hvor meget skal det fylde, 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 får vi sponsorer? 

 hvordan kan vi involvere kommunen og andre? 

 og meget andet 
 
Vi er på vej, men vi vil arbejde videre til næste år, så vi kan fastholde vores positive 
udvikling som en stor klub i fortsat vækst. 
 
Jeg vil sige stor tak Igen igen igen i år til vores energiske ikoner og rollemodeller: Lars 
Høgsberg og Ib Olsen, som trækker et rigtig stort læs inden for alle områder af klubben.  
 
Stort tak også til alle os andre "dødelige"/frivillige, som yder et stort job med 
økonomisystem, holdlederfunktion og meget andet 
 
Tak for godt arbejde også til bestyrelsen   
 
Og sidst men ikke mindst tak til alle trænerne for deres indsats og bidrag til den gode 
stemning, som hersker alle ugens dage.  
 
Uden alles indsats ville dagligdagen ikke fungere. 
 
 
På gensyn næste sæson. 

 
Torben Lang 


