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Bordtennis Danmark –
Faggruppernes strategiarbejde   

Bordtennis Danmark vil arbejde med fire strategiske fokusområder, som faggruppernes 
indsats vil tage afsæt i.

Fokusområderne er:

- Ungdomsstrategi 2025

- Driftsstrategi

- Forretnings- og sponsorstrategi

- Elitestrategi (varetages indtil af den professionelle org.)

- 60+ strategi (Varetages af eksisterende 60+ gruppe)

- Understøttende driftsområder (varetages af eksisterende grupper)

Materialet beskriver i korte træk faggruppernes formål og opgaver, der primært relaterer sig 
til et af fokusområderne.

I weekenden den 7.-8. sept. afholdes fælles møde i Odense i de faggrupper, der tager afsæt 
i det samme fokusområde. 

Lørdag den 7.9 kl. 9-13 – møde for faggrupperne under driftsstrategien

Lørdag den 7.9 kl. 13.30-17.30 – møde for faggrupperne under ungdomsstrategi 2025 

Søndag den 8.9 kl. 9-13 – møde for faggruppen under Forretnings- og sponsorstrategi
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Bordtennis Danmarks struktur –

Faggrupper Regionale vækstteams  
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Bestyrelse

Professionel organisation

-

Sekretariat for vækst og drift

En direktør + 4 

områdeansvarlige for 

udvikling, drift, elite og 

kommunikation

(+øvrige ansatte i elite-

sektionen)

Vækst og udvikling 

i klubberne

Talentudvikling og 

træneruddannelse

Forretning og 

sponsorer

Turnering og 

rating

Bornholm

Storkøbenhavn

Midt, vest, 

Sydsjælland + 

Øerne

Nordjylland 

Vest-Midt-øst 

Jylland

Stævneformer

Sønderjylland

Nordsjælland

Syd-vestjylland

Digitalisering og 

teknologi

Carstensens Legat

Veterangruppen

Appeludvalget

Disciplinærkomité

Internationale 

events

Portalgruppen

Pigegruppen

Kalendergruppen

Skole OL gruppen

Fyn

Dommergruppen

Bordtennis Danmark – Ledergruppen



Bordtennis Danmarks vækst-strategi 2025 

Bordtennis Danmarks fire strategiske fokusområder
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Ungdoms

Strategi

Udvikling af nye:

- Stævneformer

- Turnerings og 

rating former

- Ungdomsevents

- Talentudvikling

- Piger i fokus

- Regional 

klubudvikling

- Klubtrænere

- Skole OL, 

Skoleturnering

- Spor 2 -

udviklingsmiljøer

- Sociale medier

Elitestrategi

- Internationalt 

træningsmiljø

- Udvikling af 

elitetrænere

- OL-satsning

- Top 100 

spillere

- Involvering af 

topspillere i 

arrangementer 

NB: Der 

etableres ikke en 

faggruppe til 

dette område nu

Forretnings- og 

sponsorstrategi

- Styrke 

økonomisk 

fundament

- Sponsorarbejde, 

markedsføring

- Pro-Am 

arrangementer

- Landshold og 

Landskampe, 

DM

- OL og OL optakt

- Internationale 

events

Driftsstrategi

- Turneringsafvikl

- Digitalisering og 

teknologi

- Portal og rating

- Kommunikation 

direkte til 

medlemmerne

- App der gør 

tilmeldinger 

lettere

- DT streaming

Bordtennis Danmarks – udvikling af fællesskab i ledergruppen, regioner og faggrupper

Bestyrelsen/sekretariatet har ansvaret for udvikling af fællesskabet, det organisatoriske set-up samt udvikling af økonomi 

og budgetstyringsværktøjer 

60+/veteran 

strategi

- Udbredelse af 

bordtennis til de 

modne spillere, 

der har brug for 

motion 

- Bidrage til 

udbredelse af 

bordtennis til 

børn gennem 

skole OL mv.

Øvrige drifts-

grupper

- Dommergruppe

- Veterangruppe

- Carstens 

legatudvalg

- Kalendergruppe

- Appeludvalget

- Disciplin-

kommiteen



Bordtennis Danmarks ungdomsstrategi 2025
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Faggrupper

Følgende faggrupper bidrager til Bordtennis Danmarks ungdomsstrategi 2025:

-Faggruppen for nye ungdoms stævneformer og ungdomsevents

-Faggruppen for udvikling af turneringsformer og rating

-Faggruppen for talentudvikling og uddannelse af ungdomstrænere

-Faggruppen for klubudvikling og vækst

-Faggruppe for Skole OL og skoleturnering

-Pigearbejdsgruppen

Hver faggruppe indgår i den samlede indsats i ungdomsstrategien, der koordineres i samarbejde med 

sekretariatet



Bordtennis Danmarks fælles driftsstrategi
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Faggrupper

Faggruppen bidrager til Bordtennis Danmarks driftsstrategi:

-Faggruppen for organisering af fremtidens turneringsafvikling og udvikling af bordtennisportal og rating system 

gennem øget brug af digitale selvbetjeningsløsninger



Bordtennis Danmarks forretnings- og sponsorstrategi 
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Faggrupper

Bordtennis Danmarks faggruppe for forretnings- og sponsorstrategi:

-Faggruppen for forretningsudvikling, sponsorarbejde, markedsføring og internationale events



Bordtennis Danmarks 60+ strategi
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Faggrupper

Faggruppen bidrager til Bordtennis Danmarks 60+ strategi:

-Faggruppen bidrager til udbredelse af bordtennis sporten til modne folk, der ønsker at bevæge sig og indgå i 

sociale fællesskaber

-Faggruppen uddanner instruktører, starter nye klubber op og gør eksisterende klubber stærkere og mere 

mangfoldige

-Faggruppen gennemfører medlemskampagner i september måned hvert år

-Faggruppen bidrager til udbredelse af bordtennis sporten til børn og unge ved bla. at stille folk til rådighed ved 

skole OL arrangementer



Bordtennis Danmarks understøttende driftsområder
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Faggrupper

Bordtennis Danmarks understøttende driftsgrupper: 

-Dommergruppen, der sikrer dommere til DT og danske og internationale turneringer

-Veterangruppen, der arrangerer veteranturnering, DM, EM og VM ture

-Carstensens Legatudval, uddeler midler til unge talenter

-Appeludvalget,

-Disciplinær kommiteen



Bordtennis Danmarks ungdomsstrategi 2025
-Beskrivelse af faggrupperne
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Faggrupper

Bordtennis Danmark har en ambition om medlemsvækst af ungdomsmedlemmer i 

bordtennisklubber i alle egne af landet.

Bordtennis Danmarks samlede indsats for at skabe vækst i ungdomsmedlemmer udvikles og koordineres på 

tværs af faggrupperne, der bidrager til BTDK’ fælles ungdomsstrategi 2025. Det betyder, at hver faggruppe 

arbejder med egne opgaveløsninger, men har samtidig ansvar for at bidrage til ungdomsstrategien i et 

helhedsperspektiv.

Hver faggruppe præsenterer deres arbejde og perspektiver på BTDK’ ungdomskonference den 21.3.2020 i 

Odense. Ungdomskonferencen udmønter sig i Bordtennis Danmarks ungdomsstrategi 2025 samt i konkrete 

handleplaner for hver faggruppe.

Hver faggruppe indgår i den samlede indsats i ungdomsstrategien, der udvikles og koordineres i 

samarbejde med sekretariatet



Faggruppe – udvikling af nye ungdoms stævneformer og ungdomsevents

Faggruppen har fokus på målgrupperne 7-12 år. 13-18 år samt evt. 19-24 år.

Faggruppens arbejde har til formål at udvikle forslag til nye stævneformer og årlige/halvårlige ungdomsevents, der tager afsæt i BTDK’ 

målsætninger om medlemsvækst af ungdomsspillere. 

Faggruppen skal komme med forslag til aktiviteter og initiativer, der er energiskabende, nytænkende og kan bidrage til at børn og unge, 

der spiller bordtennis, kommer til at opleve sig som en del af et stort fællesskab.

Aktiviteter kan fx være eksisterende, som tænkes i et nyt set-up, eller nytænkes sammen med ikke bordtennisrelaterede aktiviteter. Det 

kan fx tage afsæt i de nuværende LU – ungdomsmesterskaber, som gøres til en event over en hel weekend, der involverer klubberne i det 

store fællesskab.

Det kunne være udvikling af ”Det vilde bordtennisdøgn” med kampe på kæmpe borde, besøg af landsholdsspillere eller andre spændende 

aktiviteter

11

Bordtennis Danmarks ungdomsstrategi 2025



Faggruppe – udvikling af nye ungdoms-turneringsformer og rating

Faggruppen har fokus på målgrupperne 7-12 år. 13-18 år samt evt. 19-24 år.

Faggruppens arbejde har til formål at udvikle forslag til nye ungdoms-turneringsformer og bedre anvendelse af rating, så 

det fremmer ungdomsspillernes motivation for at deltage i stævner og turneringer.

I faggruppens arbejde skal der være fokus på at udvikle turneringsformer for differentierede målgrupper af både drenge, 

piger og blandede, der grundlæggende har glæden ved bordtennisspillet til fælles uagtet deres talent.

Præmissen for faggruppens arbejde er, at motion er sundt for alle børn og unge, der har brug for at røre sig mere, derfor 

har BTDK en ambition om at blive ”motion for livet” for børn og unge gennem stærke for fællesskaber. 
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Bordtennis Danmarks ungdomsstrategi 2025



Faggruppe – talentudvikling, udviklingsmiljøer og uddannelse af ungdomstrænere

Faggruppen har fokus på målgrupperne 7-12 år. 13-18 år samt evt. 19-24 år.

Faggruppens arbejde har til formål at udvikle en sammenhængende rød tråd i Bordtennis Danmarks talentudvikling, 

ungdomstrænerudvikling og udvikling af regionale udviklingsmiljøer.

Faggruppen samarbejder med BTDK’ sportslige sektion om ideer og udviklingsperspektiver for talent og ungdomstræner 

udvikling, der bl.a. skal indeholde landsdækkende BTDK talentudvikling og et landsdækkende trænerudviklingsprogram, 

der understøtter en øget udbredelse af BTDK’ stærke træneruddannelse til ungdomstrænere i alle regioner.
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Bordtennis Danmarks ungdomsstrategi 2025



Faggruppe – klubudvikling og vækst i målgrupperne 7-12 år, 13-18 år samt evt. 19-24 år.

Faggruppen har fokus på regional udvikling af bordtennisklubber, der vil styrke deres ungdomsarbejde og har 

interesse i at øge antallet af ungdomsspillere.

Faggruppens formål er frem til ungdomskonferencen i marts 2020 at afdække en række forhold ude i klubberne, 

herunder fx hvordan klubberne arbejder med at få ungdomsmedlemmer? Hvordan de arbejder med at fastholde 

medlemmerne?

Faggruppen skal forsøge at afdække styrker og udfordringer i de mange typer af bordtennisklubber samt komme med 

bud på, hvordan BTDK og de regionale fællesskaber kan understøtte regionale klubudvikling. Kan man fx aflaste 

klublederne med et regionalt administrativt fællesskab? Eller fælles koordineret ansættelse af regionale 

ungdomstrænere? 

Faggruppens skal ligeledes afdækkes klubbernes træningsfaciliteter, og vurdere om de har en kvalitet, der 

understøtter forudsætningerne for ungdomsvækst. Hertil kommer en generel vurdering af potentialet i klubbernes 

samarbejde og dialog med de kommuner, de er hjemhørende i. 

14

Bordtennis Danmarks ungdomsstrategi 2025



Faggruppe – Skole OL og skoleturnering

Faggruppens har til formål at evaluere erfaringerne med Skole Ol indtil videre samt vurdere hvor vidt Skole OL’ 

potentiale for at stimulere vækst af ungdomsspillere i bordtennisklubberne. Herunder om erfaringerne peger på 

forbedringer i indsatsen omkring Skole OL, der øger potentialet for at skabe vækst.

Faggruppen skal derudover beskrive potentiale og udfordringer i at etablere en regional/landsdækkende skoleturnering 

fra 2021. I hvilket omfang vurderes det, at en skoleturnering kan ”spille sammen” med Skole OL samt bidrage til vækst 

i klubberne?

Faggruppen skal beskrive, hvor stor en indsats det forventes at kræve regionalt for at igangsætte en skoleturnering, og 

hvilket ressourcetræk og omkostninger til fx markedsføring vil der være i forbindelse med en skoleturnering 
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Bordtennis Danmarks ungdomsstrategi 2025

Pigearbejdsgruppen

Pigearbejdsgruppen forventes at fortsætte det gode arbejde, der allerede er sat i gang de seneste par år.

Pigearbejdsgruppens arbejde og erfaringer vurderes at være en væsentlig part i BTDK’ ungdomsstrategi, da vækst i 

antal piger er højt prioriteret. I august/sept. 2019 tages der derfor en dialog med arbejdsgruppen om det hidtidige 

arbejde, og om på hvilken måde arbejdsgruppen kan indgå i den samlede indsats i ungdomsstrategi 2025 



Bordtennis Danmarks fælles driftsstrategi
- Beskrivelse af faggruppen
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Faggrupper

Bordtennis Danmark har en ambition om en effektiv drift af turnering, portal og rating 

system:
-Bordtennis Danmark ønsker at nedsætte en faggruppe for organisering af fremtidens turneringsafvikling og 

udvikling af bordtennisportal og rating system gennem øget brug af digitale selvbetjeningsløsninger. Dertil 

kommer et øget behov for at kunne indsamle og anvende bedre medlemsdata i arbejdet med regionale 

vækstindsatser.
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Bordtennis Danmarks fælles driftsstrategi

Faggruppen for fremtidens turneringsafvikling

Faggruppens formål er at udarbejde forslag til, hvordan turnering for divisionerne, seriespil og ungdom kan  

afvikles fra sæsonen 2020-21 efter et fælles regelsæt, der samtidig tager højde for lokale forskelle og 

behov. 

Faggruppen skal komme med forslag til, hvordan turneringsspil over hele landet kan organiseres i et 

samarbejde mellem professionelle og frivillige.

Faggruppen for udvikling af portal  og rating (teknisk)

Det er Bordtennis Danmarks ambition, at der over det/de kommende år udvikles digitale løsninger, der 

øger brugernes muligheder for anvendelse af selvbetjening på bordtennisportalen.

Faggruppens formål er at afdække behov og muligheder for at øge brugernes digitale selvbetjening, og 

endvidere komme med forslag til hvordan og hvor hurtigt opgaven kan igangsættes



Bordtennis Danmarks forretnings- og sponsorstrategi 
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Faggrupper

Bordtennis Danmarks faggruppe for forretnings- og sponsorstrategi:

-Bordtennis Danmark ønsker et øget fokus på at styrke den kommercielle del af ”bordtennisforretningen”, så 

Bordtennis Danmarks på sigt udnytter sit forretningspotentiale bedre og styrker sin position som en attraktiv 

partner for sponsorer og samarbejdspartnere
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Bordtennis Danmarks forretnings- og sponsorstrategi

Faggruppen for forretningsudvikling, sponsorarbejde og markedsføring

Faggruppens formål er at bidrage til BTDK’ økonomiske fundament, der giver mulighed for at investere i 

Bordtennis. Bestyrelsen har en ambition om at udvikle den forretningsmæssige og kommercielle del af 

BTDK. Det skal ske gennem et øget fokus på profilering af aktiviteter og aktører, der kan have kommerciel 

værdi for potentielle sponsorer.

Faggruppen skal i samarbejde med sekretariatet udvikle og rammesætte et seriøst og realistisk arbejde, 

der kan tiltrække sponsorer og øge medieinteressen for BTDK’ aktiviteter og aktører, der konkret udmøntes 

i sponsorater og markedsføring af bordtennissporten.

Faggruppen skal komme med forslag til konkrete forretningsinitiativer som fx etablering af en Pro-Am 

turnering, fælles medlemskampagner, markedsføring af evt. skoleturnering med landsdækkende/lokale 

medier, markedsføring af Groth frem til OL 2020, opsøge og indgå aftaler med forretningspartnere i 

forbindelse med fx internationale arrangementer, landskampsarrangementer eller turneringer.


