Formandens beretning
Sæsonen: 2020/2021

Af: Torben Lang

Tak for en usædvanlig sæson, som stoppede brat før tid.

Året der gik
Lige indtil Corona krisen ramte os og lukkede vores bordtennisaktiviteter ned, kunne vi
mere end nogensinde sige: Det har været et godt år - endnu engang.
Vores medlemstal har været for opadgående over hele linien, både for ungdom, senior og
60+. Oven på sidste års flotte medlemsvækst, hvor vi var omkring 105 medlemmer + 72
medlemmer i 60+, er vi nu steget yderligere til 140 medlemmer (ungdom/senior) + 80
medlemmer i 60+.
Fra at være "best of the rest" antalsmæssigt I ØBTU området, er vi vokset til at være en af
de 6-7 største klubber i Danmark 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 bestiller som led i skolereformen skoleundervisning i bordtennis.
For eksempel har 2 Kvikmarken skoleklasser været oppe og spille med 60+ i oktober. Og
det giver både flere medlemmer og også indtægter til klubkassen.
Arrangementer giver samhørighed
Vi er blevet bedre til arrangementer: I marts arrangerede vi Skole – OL i samarbejde med
kommunen samt Bordtennis Danmark. Det var et festligt arrangement, hvor ca. 300 elever
deltog i bordtenniskonkurrencer i Gladsaxe hallen.
Berlintur (egentlig sæson 2018-19): Vi har været på en fantastisk bordtennistur for
ungdomsspillere til Berlin for at spille mod udvalgte klubber i Berlin. Der var allerede
planlagt et genbesøg i Gladsaxe, men det gik desværre i vasken pga. vores nedlukning.
Jule- og sæsonafslutninger
Både for ungdom, seniorer og 60+ er det super arrangementer med god deltagelse og god
stemning.

Sommerferieaktiviteter
Vi forsøgte at arrangere en sommerbordtennisuge kun for piger, da vi meget gerne vil
have flere piger til at dyrke bordtennis. Vi havde det hele på plads, men der var desværre
ikke tilmeldinger nok. Heldigvis kunne vi udvide ugen også med drengespillere, så det blev
alligevel en god sommeruge med bordtennis.
Hjemmeside og ”Holdsport”
Vores hjemmeside er kommet rigtig op og stå i en lækker og funktionel version. Og det er
vi utroligt glade for.
Og så har vi fået et abonnement på ”Holdsport”, som hjælper os med diverse
administrative opgaver såsom medlemsadministration, indmeldelser og kontingentbetaling.
Og det har lettet den administrative byrde.
Træning og trænere for ungdom
Vi forsøger at give alle vores ungdomsspillere – både øvede og mindre øvede - kompetent
træning og mulighed for at udvikle sig.
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. Der har været så meget gang
i den, så vi afholder dobbeltræninger om mandagen.
Heldigvis har vi kunnet råde over dygtige og kompetente trænere, som er helt afgørende
for trivsel og udvikling af den enkelte spillers potentiale.
Der er i BTDK regi skabt en ny træneruddannelse, som gælder fremadrettet. Lars har
gennemgået træningen og er meget begejstret, og vi vil forsøge at få flere af vores
trænere til at tage denne 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.
Vi deltager for ungdommens vedkommende også i træningssamarbejde sammen med
klubber i Brøndby, Hvidovre, Amager, , så vi kan skabe det rigtige træningsmiljø og
modstand for vores spillere.
Tak til alle trænere for en god sæson.
Parabordtennis
Vi har i sidste sæson lagt lokaler, borde og bat til forsøg med parabordtennis, og det var
en succes, som vi regner med fortsætter.
60+
60+ har lige siden sin start været en succes. Ib har været solid ankermand, tovholder og
quizmaster - med stor hjælp fra Leif og andre. I talende stund er medlemstallet nået op på
hele 80 medlemmer. Så der er tryk på kedlerne, og der spilles både tirsdag, onsdag og
fredag.
Senior
Vores seniorbordtennis går godt, og vi har fået stor medlemstilgang.
Der er pres på træningsaftenerne, men det er dejligt at se så mange i vores
bordtennislokale. Der er en rigtig god stemning, masser af intense kampe og Ib’s

hyggehjørne med kaffe- og vandpause ved 20-tiden.

Turneringer og stævner
Ungdom
Holdkampe
Som følge af Corona krisen blev alle turneringer suspenderet.
Der var tilmeldt 4 ungdomshold med 5-6 mand pr. hold, og det var desværre noget af en
opgave at få stillet hold.
Drenge o/12 række C klarede skærene efter nogle hårde og udfordrende kampe i rækken.
Drenge u/12 år havde også nogle rigtig gode turneringer i deres rækker, hvor drenge C
endte på en flot tredjeplads og dermed fik bronzemedaljer.
For vores hold i drengedivisionen er det gået rigtig godt efter en hård opstartssæson sidste
år. Holdet har vundet mange kampe og stor respekt hos de andre klubber - og de landede
på en flot placering i den bedre halvdel af tabellen.
Pointstævner. Det var igen i år en stor succes, og rigtig mange spillere deltager 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 er på vej frem. Det er dejligt at have en bred trup. Det er
vigtigt at få de mindre øvede spillerne til hurtigt at blive bedre, så vi får en bred og mere
homogen trup.
Der er både motivation og talent i de unge spillere, og vi glæder os til at se, hvordan det
går dem i den nye sæson.
Vores øvrige stævnedeltagelse
Vi har igennem sæsonen været lidt bedre end tidligere til at deltage i stævner, og flere og
flere af vores ungdomsspillere begynder at klare sig godt, i rækkerne de er tilmeldt. Det er
derfor blevet til mange fine placeringer og præmier. Godt at se, at vi bliver bedre og bedre i
konkurrence sammenhæng.
Vi har også deltaget i TOP 12 kval.og den egentlige Top 12 turnering for ungdom – Fiona,
Erik, Algot (var kvalificeret, men valgte at tage på ferie….) samt Janus har været med i i
turneringerne og har klaret sig fint. Så vi har spillere på vej, som kan blande sig med de
bedre ungdomsspillere i deres respektive årgange. En god inspiration for andre
ungdomsspillere i klubben. Vi glæder os til at se hvad vores bedste ungdomsspillere kan
drive det til i de kommende sæsoner.
Senior
Senior hold 1 endte midt i rækken, og det var flot, da holdet har været ramt af en række
skader hos flere spillere. Og det blev endda så grelt, at klubbens formand blev hevet ind til
et par kampe.
Senior hold 2 blev desværre sidst i deres pulje i serie 3, som viste sig stærkere end
forventet. Men spillerne viser mandsmod og er forhåbentlig klar til kamp i serie 4 til næste
år.

Vores 3. hold i serie 5 er det gået rigtig godt, og alle 3 hold er endt i toppen af deres puljer.
Så mon ikke det er på tide at rykke op i en højere række?
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.
Det udvikler bordtennisevnerne at møde spillere fra andre klubber og er samtidig smadder
sjovt.
Årets klubmesterskaber blev desværre ikke afholdt.
Stort tillykke til alle hold.
Økonomien og nyt regnskabssystem
Vores nye økonomisystem og kontoplan, som blev indført sidste år, kører som smurt. Der
er gjort et fantastisk arbejde, og vi har nu fået et 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 sund ud. Stor tak til
overkassemester (Ib), nu på sit 54. år som kasserer og stor tak til medkassemestrene
Bjarne Kjeldsted og Lars Høgsberg.
Lokalet
Vi har nu spillet i vores lokale på stadiontribunen i 6 sæsoner. Det fungerer i dagligdagen,
og vi har et godt samarbejde med stadion personalet og kommunen, bl.a. med hensyn til
at få udbedret de mest iøjnefaldende mangler. Dog lider vi til tider under mangelfuld
rengøring af lokalet samt toiletterne.
I forhold til vores gamle lokaler er det positivt, at vi har mange stationære borde til
rådighed – stort set hele ugen i både formiddags og eftermiddagstimerne, men 12-15
gange i sæsonen skal lokalet ryddes grundet AB’s hjemmekampe, og det klarer vi kun
takket være velvillig hjælp fra trænere og forældre – tak.
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.
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.)
På den længere bane er lokalernes dimensionering 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.
Vi har sendt vores lokaleønsker ind til kommunen. Sammen med andre interesserede
klubber i Gladsaxe skulle vi have deltaget i det vigtige ”Fællesmøde om anlægsønsker
indenfor idræts-og bevægelsesfaciliteter”. Det blev desværre aflyst pga Corona, men vi
har efterfølgende kommunikeret med kommunen via mail. Vi håber at høre mere, når
kommunen har haft tid til at arbejde med anlægsønskerne.

Danmarks Bordtennis Union DBTU er blevet til Bordtennis Danmark
og har fået en ny struktur, og ØBTU er principielt nedlagt. Der indføres fra kommende
sæson ny organisering, ny licensstruktur og meget andet, som vi glæder os til at høre
nærmere om – Lars Høgsberg giver en kort orientering senere i dag.

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.
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.
Vi vil som klub gerne udvikle os og blive en endnu bedre klub.
Der er mange parametre, vi kan udvikle os på, og til det er der brug for flere ”hænder” og
mere inspiration.
For næste sæson er det for bestyrelsen en vigtig prioritet at tænke på oprettelse af udvalg
(både for ungdom, senior og 60+). I samme åndedrag vil vi også fortsætte med at øge
forældreengagement, 60+ og seniorengagement samt involvering af frivillige i øvrigt.
Vi lægger op til en kontingentforhøjelse – på trods af en sund økonomi. Begrundelserne
for det tager vi under forslag til kontingentforhøjelse.
I år har vi droppet sommerferieaktiviteterne (inden de blev aflyst af Corona), men er det
overhovedet muligt, vil vi forsøge at lave en inspirerende uge eller nogle dage med
bordtennis for vores ungdomsmedlemmer.
Vi vil fortsætte successen med pointstævner, skoleundervisning og skoleturnering.
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.
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, og vi vil kigge på at udvide træningsdagene yderligere for 60+.
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 klubbens ånd.
Men før vi kan rykke fremad, skal vi lige finde os selv igen efter Corona krisen, men det
går forhåbentlig i orden i løbet af efteråret. 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 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.
Stor tak også til alle os andre "dødelige"/frivillige, som yder et stort job med
økonomisystem, holdlederfunktion og meget andet frivilligt arbejde.
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

