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23. marts 2021 

 

NYHEDSBREV   
 

  

Genåbningsplan for indendørsidræt på trapperne 

Så er der endelig godt nyt til os alle.  

Meget tyder på, at der nu åbnes op for indendørsidræt i et eller andet omfang den 21. april 2021.  

BTDK er derfor i fuld gang med at lave en genåbningsplan, som vi offentliggør i nær fremtid. Vi håber, at den kan 

være medvirkende til at understøtte klubber og spillere i genåbningen. 

Vigtige datoer at kende for genåbning af indendørsidræt: 

• Den 21. april åbnes der for indendørsidræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år uden krav om 

coronapas. Hvilke sportsgrene, der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag, er ikke klarlagt.  

• Den 6. maj åbnes med coronapas for indendørsidræt for voksne over 18 år. Her skal der ligeledes forhandles 

om, hvilke sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages. 

• Den 21. maj åbnes med coronapas for alle de resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter. 

• En ekspertgruppe arbejder med relevante myndigheder på at komme med forslag i midten af maj 2021 til, 

hvordan fx større idrætsarrangementer kan afvikles forsvarligt, og hvordan der kan komme tilskuere tilbage. 

DIF presser på i forhandlingerne for, at vi hurtigst muligt finder ud af, hvordan de endelige rammer kommer til at se 

ud. Det er vigtigt, at I ved, hvad I skal forholde sig til. Ikke mindst til kravet om coronapas for voksne, hvor der lige nu 

bliver arbejdet på en ordning, som kan håndteres af frivillige foreninger. 

 

Genåbningsmøder i april måned i alle vækstteams 

BTDK’ udviklingskonsulenter vil i den kommende tid tage fat i deres respektive vækstteams og indkalde til 
genåbningsmøde. Inden den 1. april 2021 bør der være indkaldt til regionalt genåbningsmøde i hele landet. 
 
På møderne skal der drøftes regional genåbning og aftales målrettede aktiviteter til børn og unge, så de kan komme 
hurtigt i gang - og der er noget konkret at tilbyde dem i klubberne.  
 
BTDK har i den forbindelse lavet anbefalinger til ”6 gode råd til kickstart af din klub”, som vil indgå i arbejdet. 
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BTDK’ anbefalinger – ”6 gode råd til kickstart af din klub” 

1. Start, hvor I slap!  
De fleste af jeres medlemmer har været uden bordtennis siden december, og de har måske fået nye 
interesser og vaner i pausen. Den fysiske form er måske heller ikke den samme, så giv plads til, at 
medlemmerne kan finde tilbage i deres gamle rutiner og finde glæden i sporten. 
 

2. Snak med dine medlemmer!  
Hvad har du lavet i pausen? Hvem har spillet bordtennis? Har du savnet din sport? Hvorfor? Hvad har du 
glædet dig allermest til? Vigtige spørgsmål, som du som træner bør stille dine spillere. Lyt til svarene og 
tilpas træning og aktiviteter til det. Så lærer du dem at kende på ny og får måske indsigt i, hvilke 
konsekvenser, at nedlukningen kan have skabt for den enkelte spiller. 
 

3. Brug tid på fællesskabet! 
Fællesskab og samvær med kammerater og ligesindede er noget, som vi alle har savnet i nedlukningspausen. 
Det er derfor vigtigt at prioritere leg, øvelser og sociale aktiviteter i den kommende periode og ikke gå lige på 
med hardcore træning. Al erfaring viser, at netop det er med til at fastholde medlemmer i sporten. 
 

4. Vis omgivelserne, at I er tilbage og rekruttér inden sommerferien!  
Pausen har kostet mange på medlemssiden. Ikke alle medlemmer kommer tilbage. Så vær synlig i lokalavisen 
og på de sociale medier, at bordtennisklubben er åbnet igen, så der kan rekrutteres nye medlemmer 
allerede på denne side af sommerferien. Der er ikke så mange måneder tilbage af den nuværende sæson, så 
overvej eventuelt at tilbyde fri træning for alle nye medlemmer i resten af sæsonen.  
 

5. Forlæng sæsonen!  
Nogle klubber lukker mere eller mindre ned, når holdturneringen sluttes af. Men der er brug for, at 
bordtennis kommer i gang, så medlemmerne ikke glemmer sporten helt. Så overvej at forlænge aktiviteter 
helt frem til skolernes sommerferie. Evt. kan man samle flere spillere på nogle færre dage i juni. 
 

6. Giv medlemmerne noget at se frem til! 
En klubkamp mod naboklubben. Et ministævne. Fællesspisning. Weekendlejr. Klubmesterskab. Eksempler på 
aktiviteter, som man kan sætte i gang for, at medlemmerne har noget at se frem til, nu hvor holdturnering 
og langt de fleste stævner er aflyst eller udskudt. Inddrag evt. medlemmerne selv i idéudviklingen og 
planlægningen af aktiviteterne. 

 

Børn- og unge kalender 2021-2022 

BTDK har en ny børne- og unge kalender på trapperne, der indeholder centrale datoer for aktiviteter for børn og 

unge, der løber af stablen i den nye sæson fra august 2021 frem til juni 2022.  

BTDK planlægger blandt andet et brag af en børn-og ungefestival til efteråret, så vi for alvor får sat gang i bordtennis 

igen for alle de børn og unge, der i næsten et år har levet i en krigslignende tilstand uden sport og kammerater.  

Ungdomskalenderen bliver offentliggjort sidst i april, når alle BTDK’ arrangementer er på plads og drøftet i relevante 

bordtennisfora.  

 

Quiz og konkurrencer 

BTDK lancerer i april den første konkurrence ud af flere konkurrencer og quizzer, som vi nu sætter i gang, så vi kan få 

sat fokus på alt det gode arbejde, som der foregår ude i klubberne, fx prisen for den bedste udendørs træningsvideo.  
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BTDK’ nye ”Vækststrategi 2025 – En del af et sundt fællesskab” 

Som de fleste af jer ved, så har BTDK været igennem en travl og omfattende omstillingsproces med ny struktur og 

nye pejlemærker for fremtiden.  

BTDK’ ambitioner er store. Nu skal vi have vendt årtiers tilbagegang for børn og unge i bordtennissporten. Vi vil også 

sætte en ny sundhedspolitisk dagsorden for bordtennissporten og ikke mindst fastholde og fortsætte den positive 

udvikling i 60+ væksten.  

BTDK lægger nu sidste hånd på strategien og får de sidste indspark til strategiens 4 spor på plads (1. Vækstteams og 

klubudvikling, 2. Ungdomsstrategi, 3. 60+ vækst og forskning og 4. digitalisering, kommunikation og formidling). 

At lave en ny strategi, der holder mange år frem i tiden, er en omfattende proces. Vi glæder os derfor til at 

præsentere den færdige version.  

Og arbejdet er allerede i fuld gang. I hvert fald så meget, som det nu har været muligt under pandemien.  

ET 1-årigt pilotprojekt om klub- og trænerudvikling i Region Syddanmark starter op nu med Rasmus Døssing som 

tovholder.  

Forskning om bordtennis som sundhedsforbedrende (Parkinson, demens) og aldringsudsættende sport har fået 

tildelt fondsmidler fra Trygfonden - og er nu i gang under professor Lars Bo Caspersens ledelse, CBS.  

Derudover venter en lang række aktiviteter målrettet ungdommen blot at kunne blive sat i søen – og der kommer 

nye ansigter og kompetencer i BTDK’ sekretariat i de kommende måneder. 

 

BTDK’ internationale arbejde   

BTDK bød, som bekendt, i samarbejde med Sport Event Denmark og Aalborg Kommune i februar 2021 på værtskabet 

af European Veterans Championship i 2023. Desværre tabte vi til Norge, som i deres bud kunne tilbyde plads til to 

gange så mange deltagere og gæster, som vi kan have i Aalborg.  

I stedet for at ærgre os tog vi straks kontakt til ETTU, der opfordrede Danmark til at søge igen. Og det har vi gjort nu. 

Materialet og hele forarbejdet var jo lavet, så BTDK er p.t. i tæt dialog med ETTU om kommende internationale 

arrangementer på dansk jord.  

BTDK har derudover, sammen med det bl.a. det belgiske og polske bordtennisforbund, henvendt os til ETTU’ 

bestyrelse og opfordret dem til at presse på ITTF i forbindelse med det nye WTT-system. 

WTT’ nye set-up gør det næsten umuligt for europæiske bordtennisspillere at bevæge sig med samme hast op på 

verdensranglisten som de asiatiske spillere. Der er heller ikke de samme økonomiske midler til spillerne i Europa som 

i Asien.  

For kvindernes vedkommende er det nærmest håbløst at komme med i verdenseliten, da pigerne i de asiatiske 

bordtennisforbund allerede er på niveau med Europas bedste, når de er i 14-års alderen. Dette er en særlig 

problemstilling, som BTDK ønsker øget fokus på i ETTU-regi. 

I en tid med pandemi og et OL, der nærmer sig med hastige skridt, har de europæiske spillere haft særligt svære 

vilkår. WTT-hubs koster dyrt, både økonomisk og på krav til isolation før og efter turnering, som går ud over 

spillernes forberedelser og træning. Derfor valgte Kina fx ikke at stille op til WTT Middle East Hub. De vil hellere blive 

hjemme og træne målrettet til OL. Den luksus kan europæiske spillere og forbund ikke tillade sig.  

Det internationale arbejde fortsætter.  

 

Årsmøde den 6. juni 2021 

Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen! BTDK afholder årsmøde den 6. juni 2021, Hotel Scandic i Odense.  


