
Referet DBTU Eliteudvalg den 18/11-2017 afholdt hos BTEX i Århus 

Tilstede: Lars Henrik Sloth, Gitte Maribo, Thomas Sørensen, Anders Mølgaard (punkt 3) og Steen Houman 

Afbud: Claus Arnsbæk (bordtennis i Estland) 

Referent: Steen Houman 

Mødeleder: Gitte Maribo 

1. Godkendelse af dagsorden blev godkendt 

 

2. Mødeleder og referent blev valgt 

 

3. DBTU Formand 

Anders Mølgaard var indbudt til en snak om hvad betydning af de to strategiske spor betyder. 

DBTU får sit tilskud fra DIF, i forhold til de to strategiske spor der er valgt, hvor det ene handler om 

talent og elite. 

Økonomi afgør mange ting, og AM redegjorde i hovedtræk for hvilke valg bestyrelsen har gjort og 

hvilken betydning det har for organisationen og arbejdet på talent og eliteområdet. 

Strategien fra ELU flugter meget godt med det som DBTU skal i forhold til DIF, om end der kan blive 

plads til en anderledes opsætning/struktur på talentarbejdet. 

På DBTU ledermøde den 20/1-2019 vil DBTU bestyrelse fortælle mere for alle. 

Økonomien på talent- og eliteområdet bliver tredelt 

a) Tilskud til setup via Jonathan Groth og Linus Mernsten (Team Danmark betinget) 

b) Øvrige herunder damelandshold 

c) Strategiske spor indeholdende regionale tiltag 

 

4. Koncept for ungdoms DM og top12 ungdom 

Claus Arnsbæk har taget de sidste input med fra de udvalg der kompetent har givet deres 

bemærkninger til os. Snart vil det blive lagt op på DBTUs hjemmeside. 

I konceptet gælder at kun spillere med dansk statsborgskab kan deltage. 

 

5. Ungdoms EM 

Afgørelsen om DBTU stiller hold ligger hos ungdomslandstræner Christoffer Petersen, og et aspekt 

herunder er naturligvis om der er økonomi til at sende hold med på både drenge og pigesiden. 

Mange andre forbund har mere eller mindre egen finansiering til ungdoms EM, det kan blive 

fremtiden for fremtidige deltagere der skal til UEM. 

I udvalget overvejes at prioritere de midler der er, penge skal hellere bruges på spillerne i U21 regi, 

så de kan spille mere internationalt, frem for 12-14 årige spillere.  

Der er langt højere værdi for de fleste spillere i alderen 12-14 år at spille svenske stævner, som 

udvikler ligeså godt som et EM for de fleste spillere. 

Der skal stadig være aktivitet for denne gruppe spillere, men et ungdoms EM kan være et 

ressourcespild, når midlerne er knappe. Så er pengene bedre brugt andre steder. 

 

6. Status indsatser 9-13 år 

I henhold til vores strategi har vi en række indsatser på dette område. 



Et afgørende element er en fælles kalender med aktiviteter så alle involverede kan se hvad der sker 

hvor og for hvem. 

Træningsdagbog er et vigtigt element, og flere spillere bruger dette aktivt så ungdomslandstræner 

kan se med i hvad der sker til træning. 

Et område der halter for stort set alle spillere er ernæring, danske spillere ligger generelt alle i 

energiunderskud dagligt. 

Vi vil gøre et slag for dette i forhold til klubberne og deres talenter kan deltage på de kurser der 

udbydes af Team Danmark. 

Fundamentet for at blive god på lang sigt, det er din ernæring. 

Vi vil gerne arbejde med en lille øvelsesbank på youtube, hvor der er tips og ideer til træning. 

Tanken er at have 15-20 standardøvelser, og hvor vi har sat tekst ind i videoen med tips til 

træneren om fokuspunkter. 

Pigearbejdet er vigtigt og det skal koordineres bedre. Afgørende er at de piger vi skal have med på 

DBTU niveau, ganske som drengene lever op til den træningsmængde vi ønsker. 

ELU følger op med at indbyde LU i forbindelse med UDM til en snak fredag aften. 

 

7. Indsatser 14-17 årige 
Klubtrænere med på DBTU lejre for ungdom er vigtigt. 
Vores indsats omkring elitekommunerne er pt. På standby frem til den 1/1-2018 
Ellers ok 

 

8. Fælles træning Århus 

Vi holdt i foråret 2017 et møde med diverse klubber i Århusområet, for at få et samarbejde op og 

stå omkring at have fællestræning på tværs af klubberne. 

LHS orienterede, målgruppen er yngre og puslinge, det går lidt langsomt, men god kvalitet i 

træningen.  

Ikke alle klubber kan se ideen i det. (lave nyhed om det) 

 

9. Elitedivisionen 

Roskilde Bordtennis havde ved Allan Bentsen indbudt interessenter til en snak om hvad vil vi med 

elitedivisionen. Det er desværre blevet aflyst. 

Fra ELU er dette et centralt spørgsmål, hvad er formålet med elitedivisionen? 

Skal vi have en turnering hvor det handler om at kåre en DM vinder? 

Skal vi have en turnering hvor det handler om eksponering? 

Skal vi have en turnering hvor det handler om at løfte økonomien? 

Skal vi have en turnering hvor det er talentudvikling der løftes? 

ELU kunne se ideen i fri tilmelding til elitedivisionen, og hvor holdene der deltager udtages efter 

samme model som ETTU champions league 

 

10. Nyheder til hjemmesiden 

Vi skal have en nyhed om måneden fra udvalgets område så vidt muligt 

 

11. Strategi for klubudvikling 

Vi har snakket om dette emne før, og sætter det foreløbig på standby 



 

12. Årsmøde 

Thomas Sørensen og Lars Henrik Sloth overvejer deres kandidatur i forhold til en ny struktur. Steen 

Houman fortsætter.  

 

13. Eventuelt 

Gitte Maribo og Lars Henrik Sloth deltager i DBTU ledermøde den 20/1 

 


