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Aftale mellem BTDK og bordtennisklub  
Denne aftale (BTDK-klubaftale) henvender sig til bordtennisklubber, som er medlem af BTDK, og som er 

interesseret i at facilitere Skole OL og afholde et eller flere lokalstævner for skoleklasser. Aftalen indgås 

mellem bordtennisklub (herefter klubben) og BTDK og forløber i skoleåret 2019-2020 og slutter ultimo juni.  

For bordtennisklubben  

CFR-nummer:______________________________________ 

For Bordtennis Danmark 

 

 

Klubbens navn: ____________________________________ 

Idrættens Hus 

Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 

Kontaktperson: ____________________________________  

E-mail: _____________________________________________ 

Mobil: ______________________________________________ 

 

Poul Danborg 

pda@bordtennisdanmark.dk 

Fast: 43 26 21 18 eller Mobil: 24 95 40 10 

www.bordtennisdanmark.dk  

 

Klubben forpligter sig til at afholde et eller flere lokalstævner i dagtimerne som et OL i børnehøjde, herunder at 

samle frivillige, kontakte omkringliggende skoler og sende en invitation med program vedr. lokalstævnet. 

Lokalstævnet kræver ikke en skriftlig aftale med skolen men blot, at klubben udbyder lokalstævnet og skolen 

blot tilmelder sig, så er det gældende som en aftale.  

Klubben skal have minimum én klassetilmelding til lokalstævnet, som er tilmeldt via Skole OL-portalen og 

afholde min. en lokalstævnedag før, der tilfalder et arrangørhonorar på 5.000 kr. + 10 kr. pr elev fra Skole OL. 

Lykkedes det ikke for klubben at få nogen tilmeldinger fra skoler via www.skoleol.dk, så bortfalder klubbens, 

BTDK’s og Skole OL’s forpligtelser. 

Klubben skal ydermere forsøge at få skolerne med på enten en ½-dagsuddannelse og eller aktivitetsbesøg og 

indgå en skole-klubaftale. Lykkedes det for klubben at få afholdt enten en ½-dagsuddannelse og eller 

aktivitetsbesøg, så ydes også et aktivitetshonorar på 5.000 kr. af Skole OL. 

1) Bordtennisklubbens forpligtelser 

a) Klubben skal informere skolerne om konceptet Skole OL – bordtennis og guide dem igennem. 

b) Klubben skal rekruttere frivillige til lokalstævnet efter flg. princip: én frivillig mere end det antal af 

klasser, der er tilmeldt og er tilstede på samme tid ved lokalstævnet.  

c) Klubben skal sørge for et lokale/en hal, som kan rumme de inviterede klasser jf. brandmyndigheder.  

d) Klubben skal kunne anskaffe min. 4 borde og ca. 25 bander, samt diverse remedier jf. 

konkurrencekonceptet.  

mailto:pda@bordtennisdanmark.dk
http://www.bordtennisdanmark.dk/
http://www.skoleol.dk/
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e) Klubben skal indkøbe et skolesæt hos BTEX til en værdi af 750,- og overlade det til skoler, som har 3 

eller flere klasser med i Skole OL - bordtennis. 

f) Klubben skal i samarbejde med skolerne sætte en dato og udbyde et eller flere lokalstævnedage, hvor 

dato/erne snarest meddeles BTDK. 

g) Klubben skal udveksle kontaktinformationer med skole og lærerne. 

h) Klubben skal i forbindelse med lokalstævnet afhente sponseret frugt jf. Skole OL’s anvisning.  

i) Klubbens frivillige skal bære Skole OL-poloshirt til lokalstævnet. 

j) Inden lokalstævnet afholdes, skal klubben instruere frivillige og afprøve disciplinerne. 

k) Klubben skal sørge for et samaritberedskab til lokalstævner, der er over 200 skoleelever samtidigt. 

l) Klubben må ikke alene reklamere for andre dagligvarebutikker end dem fra Salling Group. 

m) Klubben skal kontakte den lokale avis og forsøge at få redaktionelt stof om lokalstævnet i avisen. 

Hvis aktivitetselement vælges 

n) Hvis klub og skole indgår en skole-klubaftale, hvor der vælges en ½-dagsuddannelse, skal klubben 

være vært for kurset, stille lokale og forplejning til rådighed for kursister og undervisere, samt selv 

stille med 1 til 3 klubrepræsentanter. 

o) Hvis Besøgsaktivitet er valgt, så skal klubben udarbejde et faglig indhold og mødes med skolen 2 

gange enten på skolen eller i klubben.  

2) BTDK leverer til klubben, når denne aftale indgås 

a) Guider klubben i planlægningen af Skole OL – bordtennis. 

b) Skole-Pitch, konkurrencekoncept, resultatark, diplomer, PowerPoint, skole-klubaftale, 

invitationsskabelon og et subsite på BTDK’s hjemmeside.  

c) 200 stk. bolde og 10 stk. 44 mm logobolde, samt en poloshirt pr. frivillig jf. princip om antal frivillige. 

3) Skole OL leverer til klubben, når denne aftale indgås og indfries  

a) Login til skoleol.dk administrationssystem, venuedressing og frugtrekvisition til lokalstævnet. 

b) Håndtering af portaltilmeldinger og offentliggørelse af resultater, samt kontakt til finaleklasser. 

c) Et arrangørhonorar på 5.000 kr. for afholdelse af lokalstævnet uanset antal af lokalstævnedage, samt 

10 kr. pr deltaget elev, dog max for 750 elever. 

d) Et aktivitetshonorar på 5.000 kr. for at afholde enten ½-dagsuddannelse og eller besøgsaktivitet.  

For bordtennisklubben  For Bordtennis Danmark 
 

 

 
__________________  ____________________________________ 

dato                                underskrift 

 

 

 
__________________   _____________________________ 

dato                                 underskrift 

 


