
 

 
Formandens beretning for Sæsonen: 2022/2023   
 
Året der gik 

De to seneste år har mine første ord i formandens beretning været: Tak for en usædvanlig 
sæson, som er stoppet brat før tid. 
 
Og det var også frygten, at 21/22 sæsonen ville blive stoppet af Corona, og ja sæsonen har 
haft en del forhindringer undervejs, men igennem kom vi da. 
 
Igen har det været Corona, som har fyldt meget med afspritning, Corona pas, aflyste/udsatte 
kampe. Undertegnede og andre trak os fra holdturneringen, mens det var værst med Covid-
19, mens andre fortsatte og trak læsset. 
 
Vi måtte desværre aflyse diverse juleafslutninger, turneringer og andre arrangementer. Og 
så kom der i februar en brand oven i, som lukkede vores lokale i godt en måned, lige som vi 
skulle sætte fuld turbo på bordtennis igen. 
 
Medlemstal og økonomi 

Trods en lidt udfordrende sæson med vigende deltagerantal til træning og turneringer er det 

igen lykkedes os at fastholde medlemstallet på omkring 200 i alt – en god blanding af 

ungdomsspillere, seniorer og 60+’ere. Så vi er antalsmæssigt stadig én af landets 10 største 

klubber. 

Vi er langsomt ved at komme i omdrejninger igen hvad angår deltagelse i træningen i løbet 

af ugen. Nogle melder sig ud, men der kommer hele tiden nye medlemmer til, så det ser 

positivt ud. 

Økonomien, som bliver præsenteret senere, ser fin og sund ud. Vi vil gerne bruge de penge, 

som det er nødvendigt at bruge, men samtidig vil vi også gerne polstre os til nye lokaler. 

 

Nye lokalefaciliteter 
Er et fokusområde, og især Lars har været til mange møder i kommunen, så vi kan arbejde 
henimod nye og bedre lokaler. For det er en af hovedforudsætningerne for at kunne vokse 
som bordtennisklub. 
 
Vi tror på, at vi har forudsætningerne for at blive endnu flere medlemmer i andre og bedre 
lokaler, og så kan vi også (igen) deltage i konkurrence bordtennis på lige fod med de 10-15 
bedste klubber i DK. 
 
Vi har i nogen tid haft øjnene rettet mod den gamle skøjtehal, som måske, måske ikke bliver 
bevaret, og måske, måske ikke bliver ombygget, så det måske være relevant for os. Alt i alt 
er der altså intet konkret nyt, men vi arbejder kontinuerligt for at holde os til, hvor det er 
relevant til vores anvendelsesformål. For ganske nylig kom der så pludselig et 
nybygningsprojekt på banen i Bagsværd. Selvom vi ikke kom med i første ombæring, har vi 
ikke opgivet at komme med i projektet, som dog tidligst realiseres om 4-6 år. Den indledende 
planlægning igangsættes dog snart. 
 



Vi fornemmer, at vi har en god relation og godt samarbejde med kommunen, så vi føler os 
ikke glemt eller overset, men der er mange om buddet, og mange foreninger med store 
behov. 
 
Vi deltager også i ”Idrættens stemme”. Klubberne med FIG i spidsen har samlet sig i et 
netværk, ”Idrættens Stemme”, og der er afholdt 5-6 møder sidste år. Der er udarbejdet 60 
siders indstilling om facilitetsønsker i Gladsaxe fra ca. 25 foreninger. Nye GBTK lokaler er 
også med, men vi er angivet som nichesport.  
 
Med hensyn til at kunne forbedre de nuværende faciliteter har Lars og jeg aftalt at holde 
møde med AB, da AB synes at kunne nøjes med den ”nye” tribune. På den måde ville vi 
kunne få nogle friere hænder i vores nuværende lokale. 
 
 

Holdturneringen, stævner og andet 
 
Ungdom 
Der blev tilmeldt 3 hold til ungdomsturneringen samt 2 hold til hhv. junior- og drenge liga. Vi 
ville gerne have haft flere, men der manglede desværre tilbagemeldinger fra en del 
potentielle holdspillere. Og der blev brugt store ressourcer på sætning af hold sæsonen 
igennem. Erfaringen er, at vi skal have mindst 5 spillere til et 3-mands hold, ellers mangler 
der konstant reserver. 
 
Resultatmæssigt endte alle holdene i den midterste eller nedre halvdel. Så vi håber på mere 
fremgang i den nye sæson. 
 
For første gang i mange år fik vi en single danmarksmester i Y-drenge single ved Erik Høier. 
Super flot af Erik og stort tillykke endnu en gang. 
 
Inden Coronaen for alvor slog igennem, kunne vi heldigvis også nå at arrangere et 
pointstævne i december. Vi havde 24 deltagere med, og det gik fint. 
 
Senior 
Vores bedste seniorhold i Serie 1 missede desværre målsætningen om oprykning, men vi vil 
søge om en plads i Øst-serien, såfremt der bliver en vacant i næste sæson.  
De to hold i serie 3 og det ene hold i serie 4 endte midt i rækken. 
 
60+ 
60+’erne deltager for enkeltes vedkommende i seniorholdturneringen, men mest aktivt er 
deltagelse i diverse stævner, bl.a. i Farum og i Falkenberg i Sverige sammen med Brønshøj. 
Og så har vi også afholdt et stævne i vores egne lokaler, hvor der var stor tilslutning. 
 

Der er normalt nogle med til alle stævner- og der gøres god reklame for stævnerne om 
tirsdagen. 
 
Og så blev 5 årsdagen for 60+ også fejret med maner – med hjemmelavet mad, sange, 
konkurrencer. Der var til og med overskud! 
 
Træning og trænere 
Trænersituationen i ungdom er meget fin. Der er gode trænere på alle hold, og vi skylder alle 
trænere en stor tak for indsatsen, og for at I stiller op. Vores bedste ungdomsspillere har fået 
tilknyttet Andreas Dilling, som gør et flot stykke arbejde med at udvikle vores bedste 
ungdomsspillere. Andreas har tillige tilbudt sin hjælp med at spille vores bedste seniorhold 
op, og han gjorde sit ved ikke at tabe en eneste kamp. 



 
Mens vi havde brandlukket, kunne de øvede ungdomsspillere træne med i Brønshøj, så de 
kunne holde sig skarpe til holdturneringen. Flot af Brønshøj og Morten Krydsfeldt at tilbyde 
hjælp i en vanskelig situation. 
 
Vores bedste ungdomsspillere, især Erik og Janus har deltaget i en del lejre og 
landsholdssamlinger for drenge. Fortjent efter godt arbejde af både spillere og trænere. 
Vores træningssamarbejde med Hvidovre har kørt på lidt lavere plus i den forgangne sæson, 
men vi ser i fællesskab på mulighederne for den kommende sæson. 
 
For seniors vedkommende har vi haft Daniel som træner om onsdagen, og det har alle været 
glade for. 
 
60+ 
6 har deltaget i træningsuddannelsen for 60+. Træningen mangler at blive formaliseret, men 
det arbejdes der på. Og det er der brug for. Indtil videre er der ad hoc træning af de nye, 
indtil de selv kan finde nogen at spille med. 
 
 

Øvrigt 
Ikke alt nåede at blive aflyst 
 
Der var en klubtur til OB, og det var en god tur med 6 deltagere og 2 forældre samt rigtig 
pænt spil. 
 
I den forgangne sæson har vi (Lars) igen arrangeret skoleklasseundervisning, ligesom den 
årlige Store Bordtennisuge var en stor succes i november sidste år. 
 
Og heller ikke 60+ holder sig tilbage, idet Gerd, Leif og Svend over 3 x 2 dage har undervist 
provisionsskolelever, og det gik godt og var en god oplevelse for begge parter. Og 
kommunen er også så glade, at de gerne vil have at vi gentager det næste år. 
 

Og de lovede nye borde, ja vi har ikke glemt det, men det fører hen til en stor beslutning, 
som vi i fællesskab med Bordtennis Danmark har truffet, og hvor der kan falde en stribe 
borde ned i vores turban. 
 
DM 23 for senior og veteran 
Vi har besluttet at arrangere Senior og Veteran DM i første weekend af marts 2023 (3-5. 
marts 2023).  
Det bliver kæmpe stort og en meget festlig begivenhed. Og i 2023 fylder BTDK ydermere 80 
år, og derfor skal det være ekstra festligt. Vi har allerede booket de to Gladsaxe haller. 
 
Der bliver mange opgaver, der skal løses, både af BTDK, men også af Gladsaxe 
Bordtennisklub. Så vi håber, at I alle i ungdom, senior og 60+ vil lade jer rive med af vores 
begejstring og hjælpe til med, at dette store arrangement bliver en succes. 
 

 

Året der kommer 
 
Vi må være optimister, og forhåbentlig bliver det nye år et år uden nedlukninger 
 
Senior og Veteran DM i 2023 kommer til at fylde meget, men ikke så meget, at vi ikke holder 
snuden i den daglige drift, træning, holdturneringer, sommerferieaktiviteter osv. 



 
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 vil vi fastholde 
vores ungdomstræning på alle hverdage.  
 
Vi vil gerne udvikle alle ungdomsspillerne og gøre dem endnu bedre, via deltagelse i flere 
turneringer, stævner og flere træningsmuligheder. Vi vil arbejde for en bedre planlægning af 
stævner og tilmeldinger samt coaching i ungdomsrækkerne. Det er helt afgørende at spille 
turnering og deltage i stævner, hvis man skal blive en bedre bordtennisspiller. 
 
Vi indgår i samarbejde med andre bordtennisklubber om at arrangere træningssamlinger, fx 
weekend træninger. Og vi åbner også op for mulighed for faste ugetræninger i andre klubber, 
så spillerne kan hente inspiration fra andre spillere. 
 
Og det gælder også for senior med evt. mere træning og 60+, som kan formalisere 
træningen med de allerede uddannede trænere. 
 
Det er håbet, at vi næste år kan få endnu flere hold med i turneringerne og til stævnerne, 
både på ungdoms-, seniorsiden og i 60+. I det hele taget er det fedt med deltagende hold fra 
Gladsaxe, så jeg opfordrer alle til at spille holdkampe og deltage i stævner. Gå i gang med at 
finde holdkammerater, der også er interesserede, så vi kan melde hold til turneringen til 
næste år.  
 
 
Formand og kasserer 
Jeg har valgt at trække mig som formand på generalforsamlingen, men vil gerne blive og yde 
et bidrag som menigt bestyrelsesmedlem. 
 
Vi er gået i gang med en foryngelseskur/generationsskifte, for vores alderssammensætning 
gør os lidt sårbare i bestyrelsen.  
 
Med udgangen af 2022 går jeg på pension, og så er der tid til at gøre andet end lige at gå på 
arbejde. Og da min datter bor i Stavanger, vil der være en del ture til Norge og andre steder. 
 
Men samtidig vil pensionisttilværelsen også gøre det mindre stresset at være 
bestyrelsesmedlem, og det kan kun hjælpe på arbejdsindsatsen i bestyrelsen. 
 
Vores kasserer på 57. år (uafbrudt) gør det fantastisk, holder sig godt, men ønsker også at 
trække sig - til næste år, altså om et år. Ib har derudover en masse opgaver med 60+, lokalet 
og andet, så vi håber på at kunne trække på ham i mange år. Dog må det siges, at der nu i 
60+ er mange, der byder ind med at løse opgaver, især Gerd, Birgit og Leif. 
 
Så til næste år er der brug for en ny kasserer på posten. Det er en central post, og den 
egnede kandidat behøver ikke frygte at skulle holde uafbrudt som kasserer i 57 år. 50 år er 
også acceptabelt. Tænk over, om det kunne være noget for dig. 
 
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, bestyrelsesarbejde og meget andet frivilligt arbejde. 
 
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. 
 
 
Rigtig god sommer til jer alle og på gensyn næste sæson. 

 
Torben Lang/11.5.22 
 
 


