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I de mørke måneder under besættelsen i 1944 foreslog skrædder Kaj Jørgensen – kendt som 

Dich – på BI’s generalforsamling, at foreningen skulle oprette en bordtennisafdeling. Året 

før havde Brønderslev Tennisklub ganske vist optaget bordtennisspil – men kun som under-

holdning. I BI skulle bordtennis rangere på linje med de andre sportsgrene. 

Forslaget blev fulgt, og hurtigt blev der bestilt et bord magen til det, tennisklubben havde 

fået fremstillet hos snedkermester Max Emil Christensen. Det blev opstillet i Marokkosalen 

på Hotel Brønderslev. Året efter blev tennisklubbens bord, net, bat og nogle få bolde købt 

for 300 kroner. 

I 1944 var BI-bordtennis en underafdeling af fodboldafdelingens ”forlystelsesudvalg”, som 

skulle have noget aktivt og sjovt at give sig til i vintermånederne. På generalforsamlingen i 

1946 blev der oprettet et selvstændigt bordtennisudvalg i BI bestående af Frank Jensen, Jør-

gen Kaj Stege og Johannes Christensen. Året efter tilmeldte klubben to hold i den nordjyske 

kreds. Allerede det første år blev klubben kredsmester – til trods for, at Aalborg Freja havde 

stillet op med Danmarks første olympiske guldvinder, Hans Nielsen. Det var ganske vist i 

boksning – og i 1924! 

Som nordjysk mester skulle BI spille om det jyske mesterskab. Modstanderen var A.I.A fra 

Århus. Spillelokalet var baglokalet på en kro, og man spillede i de sko, man havde rejst i. 

Desværre endte det med et nederlag på 4-5. 

Efter nogle år på Hotel Brønderslev blev der stillet et bord op i kælderen i Sinnes og Ankers 

hus ved stadion i Nørregade. Det skyldtes, at der blev indkvarteret flygtninge på Hotel Brøn-

derslev. Siden kom bordtennisklubben tilbage til hotellet, men det blev hurtigt for træls at 

slæbe efterhånden fire borde op og ned fra den gamle scene. 

Det næste spillested for bordtennisklubben blev gymnastiksalen på Tygelsgades Skole. Her 

kunne de fire borde stå, og så kom der mere gang i træningen. Det var også i denne periode, 

at der blev fastsat kontingent: tre kroner for seniorer, to kroner for juniorer – for en hel 

sæson, naturligvis! 

I 1958 oprettede BI en afdeling for piger. I den første sæson blev de Vendsyssel-mestre, men 

alligevel blev afdelingen opgivet. Og efter et par år var der ikke flere piger, der spillede bord-

tennis i Brønderslev. Det gjorde til gengæld indsatte fra statsfængslet Kragskovhede og dren-

gehjemmet Kettrupgård. En ejendommelig oplevelse for den tid, men det foregik uden pro-

blemer af nogen art.  

Klubbens første jyske mesterskab kom i 1959, da Søren Krog Jensen vandt A-rækken. Det 

blev til flere og flere mesterskaber, og medlemmerne strømmede til op igennem 60’erne. 

Derfor blev der behov for mere plads, og det var der i gymnastiksalen på Skolegades Skole. 

Der gik dog ikke mange år, før man skiftede lokation igen. I 1972 skulle de mange medlem-

mer ned i foyeren i Brønderslev-Hallen, hvis de skulle skyde til den lille, hvide (eller orange) 



 2 BI-Bordtennis igennem 75 år 

celluloidbold. Og det var der mange, der ønskede. I sæsonen 1973-74 var der over 70 med-

lemmer, hvilket gjorde BI til den største klub i Jylland. 

Op igennem 70’erne blev flere spillere jyske mestre. Ove Christensen, Hugo Sørensen, Jan 

Agerbæk og andre kom hjem fra Aarhus med guld fra de jyske mesterskaber. I 80’erne var 

Jylland blevet for lille. Nu skulle Danmark erobres. 

I 1982 knyttede klubben som de første i landet 

spillere udefra til førsteholdet. Og hvilke spillere. 

Legenden Claus Pedersen med flere hundrede 

landskampe bag sig og talentet Jan Harkamp kom 

til. Ikke overraskende var de med til at sikre klub-

ben oprykning til 1. division. Og allerede i debut-

sæsonen 1983/84 blev det til guld sammen med 

Ove Christensen, Ole ”Vims” Kjeldsen og Jan 

Lynge Jensen. Også ved de individuelle mesterskaber stod der en BI-spiller øverst, nemlig 

Jan Harkamp, der slog Claus Pedersen i finalen. 

Succesen gik ikke ubemærket hen. Tankerne om et eliteidrætscenter i Brønderslev tog form 

i midten af 80’erne. I første omgang var Brønderslev Golfklub, Jerslev-Sterup Idrætsfor-

enings volleyball-afdeling og Brønderslev Basketball Klub sammen med BI-Bordtennis med 

til at sikre Team Danmarks interesse for at etablere sig i byen. Men Team Danmark gjorde 

det samtidig klart, at de ikke havde tænkt sig at bruge mange penge på etableringen. Men 

da centret – som var en ekstra hal på BI-Centeret, hvor bordtennisklubben havde spillet si-

den 1976 – stod klar i 1988, var det kun bordtennisklubben og 

golfklubben, der havde indgået en aftale med Team Danmark. 

Dette blev startskuddet til et kvart århundrede med den ene 

succes efter den anden og den ene store oplevelse efter den 

anden. For blot at nævne nogle få arrangerede Brønderslev 

DM i 1988 – hvor Jan Harkamp blev dansk mester i single for 

4. og sidste gang foran en fyldt Brønderslev-hal og en kamp, 

der blev vist direkte i fjernsynet – NM for juniorer i 1989, NM 

for seniorer i 1992 og DM igen i 2001. Og hvert år spillede 

Brønderslev med om det danske mesterskab for hold med et 

væld af medaljer til følge. 

Også inden for parasporten har BI-Bordtennis haft store resultater. Jes Jacob vandt 3 sølv-

medaljer ved DM i 1991 og samme år en fornem bronzemedalje ved EM i Barcelona, hvor 

Jan Lynge Jensen, Jan Har kamp, Ove Christensen, Claus Pedersen, Hugo Sørensen 

1984 
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Jes også havde den fornemme ære at være fanebærer. Disse medaljer gav udtagelse til Pa-

raolympiske lege /Handicap-OL i 1992 også i Barcelona, og her vandt Jes med holdkamme-

rater en fornem bronzemedalje. 

Efter det første danske mesterskab for hold i 

1984 skulle der gå 13 år, før Brønderslev igen 

kunne tage guldet hjem. Brønderslev var dog 

fortsat en del af toppen i dansk bordtennis, og 

succesen havde spredt sig fra førsteholdet vi-

dere ud i klubben. Ungdomsspillere strøm-

mede til klubben. Der blev etableret drenge- 

og juniordivisionshold. Flere af disse hold kom 

også hjem til Brønderslev med metal i taskerne – dog aldrig af den mest gyldne karat. 

Flere opnåede også så stor succes, at de blev 

en del af diverse ungdomslandshold. Og snart 

skulle de prøve sig af på diverse divisionshold 

i seniorrækkerne – i såvel 1., 2. og 3. division. 

Og selvom Team Danmark-Centret blev lukket 

ned, så var talenterne blevet til mænd, der fra 

slut-90’erne og et årti frem skulle vinde guld 

og være en fast del af toppen i dansk bordtennis. 

Der skulle ikke gå 13 år yderligere, efter DM-

guldet blev vundet i 1997. Allerede to år se-

nere blev Brønderslev danske mestre igen, 

hvilket de også gjorde året efter. Og i 2006 

vandt Brønderslev sit syvende og foreløbige 

sidste DM-guld for hold. Jan Harkamp var med 

i fire af disse (1984, 1997, 1999 og 2000), men 

det er en anden spiller fra København, der har 

været med i flest DM-triumfer for klubben. 

Kim Høgsberg var med i samtlige seks DM-

sejre i den ”nye æra” (1997, 1999, 2000, 

2002, 2003 og 2006). De fem første havde 

også deltagelse af Brønderslevs egen Søren 

Jensen. 

Men selvom det kun var de fire spillere på 

holdet, der sikrede sejren på bordene, så var der langt flere bag triumferne. Bestyrelsen, der 

sikrede gode sponsorater og trak spillere til klubben fra nær og fjern. Frivillige, der hjalp med 

Kaj Ove Bendixen, Jan Harkamp, Kim Høgsberg, Mads Sørensen, Søren Jensen 

Rasmus Jespersen, Mads Sørensen, Kaj Ove Bendixen, Kim Høgsberg, Jan Harkamp 

Kaj Ove Bendixen, Rasmus Jespersen, Morten Knudsen, Kim Høgsberg, Søren Jensen 

2002 

1999 

1997 

2000 
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2003 

alt fra bordopstilling til en tjans i pølsevog-

nen ved Brønderslev Marked eller i gardero-

ber og barer til det årlige julebal for at tjene 

penge til klubbens mange aktiviteter. Og ikke 

mindst de mange tilskuere, der bakkede op 

om klubben igennem alle årene. På udeture 

til Virum og Hørning med hvem der blev spil-

let mange DM-finaler. Ture, der står klart i er-

indringen for mange. Og så selvfølgelig finalekampene på Hedegårdsskolen, hvor der var 

flere hundrede tilskuere, der skabte en stemning som ingen andre bordtennisklubber i lan-

det kunne matche. Et udsagn, der blev bekræftet af de mange spillere, der henvendte sig til 

klubben igennem årene for at blive en del af både et af landets bedste bordtennishold, men 

lige så meget for at opleve at være en del af noget, der gik ud over det, der foregik bag 

banderne ved bordet. 

I 2008 spillede Brønderslev den sidste sæson i Elitedi-

visionen – som den bedste række kom til at hedde – 

med et hold, der kunne spille med om medaljer. Efter 

en sæson, der sluttede med et nederlag i kvartfinalen, 

fik klubben nys om, at en række andre klubber til den 

kommende sæson ville få adgang til sponsormidler og 

kommunale støttekroner i et omfang, der indtil da var 

helt uhørt i dansk bordtennis. Baggrunden herfor skal 

ses i lyset af følgende: I 2004 vinder Michael Maze 

(Danmarks største bordtennisspiller igennem ti-

derne) Europa Top-12 samt bronze ved OL i herredouble sammen med Finn Tugwell. Året 

efter vinder de så EM for hold sammen med Allan Bentsen, og Michael Maze bliver desuden 

nummer tre ved VM i Shanghai efter flere meriterende sejre over kinesere. En præstation, 

der sikrer Maze titlen som Årets Sportsperson i Danmark. Disse tre stjerner var blevet hentet 

hjem til Danmark af Roskilde Bordtennisklub, der havde fået sponsoraftaler med eksempel-

vis Roskilde Bank. Andre klubber havde fået faciliteter og gode sponsoraftaler med kommu-

ner, der satte en helt ny standard i dansk bordtennis. Meget kunne lade sig gøre på denne 

side af finanskrisen, der ramte verden blot nogle måneder senere. 

Der var derfor kun et punkt på dagsordenen en forårsdag i 2008, hvor bestyrelsen for BI 

Bordtennis traf beslutning om at trække stikket. Beslutningen var egentlig ret nem, selvom 

det også var hårdt. 25 år på toppen af dansk bordtennis.  

Med syv danske mesterskaber og cirka lige mange sølv- og bronzemedaljer. Champions Lea-

gue havde også været i Brønderslev, hvor det blev til et opgør med stjerneholdet fra Borussia 

Søren Jensen, Kim Høgsberg, Morten Knudsen, Rasmus Jespersen, Claus Junge 

Rasmus Jespersen, Daniel Fynsk, Morten Knudsen, Kim Høgsberg 

2006 

2003 
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Düsseldorf, der stillede med verdensstjernerne Vladimir Samsonov, Jörg Rosskopf og Phi-

lippe Saive (og dermed ikke noget gensyn med Michael Maze, der også spillede for de tyske 

mestre). Endvidere mødte vi på hjemmebane det engelske mesterhold Hassy Perfection, og 

det blev til udekampe i det tidligere Jugoslavien mod mesterholdet fra Vitkovice og mod det 

portugisiske mesterhold fra Madeira. 

Da nyheden om, at Brønderslev trak sig fra Elitedivisionen blev kendt, var det derfor også en 

historie, der blev omtalt i såvel lokale som landsdækkende medier. Fra kommunalt politisk 

hold modtog man nyheden med skuffelse. Bordtennisklubben havde i mange år givet Brøn-

derslev Kommune noget at brande sig på, så et møde blev hurtigt stablet på benene – efter 

tværpolitisk ønske. Mødet viste dog hurtigt de lokale politikere, at der skulle meget mere 

end et kommunalt sponsorat (af den størrelsesorden, som de havde troet og håbet på) for 

at komme i nærheden af, hvad der nu skulle til for at drive en bordtennisforening med et 

hold i den bedste række. 

Selvom der fra 2008 ikke længere var et bordtennishold i 

den absolutte elite af dansk bordtennis, var Brønderslev 

ikke forsvundet fra det sportslige landkort. Brønderslev har 

siden været i elitedivision et par gange og aldrig været læn-

gere nede end 1. division. I stedet har fokus primært og næ-

sten udelukkende ligget i ungdomsafdelingen. Dette har 

medført, at klubben igen har haft drenge- og juniordivisi-

onshold, ligesom at klubben i de senere år har været repræ-

senteret i pigedivisionen. Og igen har klubben fået medaljer 

med hjem til Brønderslev – kulminerende med guldmedaljer sidste år til Amalie Nørgaard 

Jensen, Victoria Cramer, Agnete Kranker og Anna Ansø i pigedivisionen. 

En anden ting er heller ikke ”som det plejer”. I 2014 

stoppede hovedparten af bestyrelsen. Ole Hansen, 

Hugo Sørensen (der sad i bestyrelsen i over 40 år 

og desuden er udnævnt som æresmedlem af klub-

ben), Jan Lynge Jensen, Kaj Ove Bendixen og Johan 

”Skipper” Nørgaard Jensen takkede af efter sam-

menlagt mere end 150 år i bestyrelsen for BI-Bord-

tennis. Men de smækkede ikke med døren. Tværti-

mod. Afskeden havde været annonceret i årevis, og samme dag, som de stoppede i besty-

relsen, blev det offentliggjort, at de afgående bestyrelsesmedlemmer i stedet udgjorde et 

sponsor- og moneymakingudvalg, som de den dag i dag fortsat sidder i og dermed bidrager 

væsentligt til klubbens økonomi. 
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Følg BI-Bordtennis på Facebook: 

facebook.com/bibordtennis/ 

Eller på vores hjemmeside: 

bi-bordtennis.dk 

Lidt bordtennishistorie 

De første bordtennisspillere var engelske officerer, som var udstatione-

ret i kolonitiden i 1800-tallet i Indien. Når de kedede sig, tog de lågene 

af cigarkasserne og brugte som bat, boldene var toppen af champagne-

propperne, og nettet var cigarkasser stillet hen over spisebordet i offi-

cersmessen.  

Sidenhen har spillet udviklet sig til det, det er i dag med gode bordten-

nisborde og specielle net sammenholdt med bats med mange forskellige 

belægningstyper til offensivt og defensivt spil. Boldene blev lavet af cel-

luloid, og senest er det bolde af plastik, der spilles med. Endelig er bol-

dene blevet større i omkreds for at give længere dueller og gøre spillet 

mere seværdigt. 

 

I denne jubilæumssæson er klubben ved at bygge op 

på ny - igen. Det er ikke nogen hemmelighed, at bord-

tennis har sværere ved at fange ungdommen end tid-

ligere. Hvor man i 80’erne sad på bænken og ventede 

på at komme ind og spille på et af de fire borde i hal-

len, så har der i de senere år været masser af ledige 

borde i de to haller til ungdomstræning. Hvor klub-

ben i velmagtsdagene havde seniorhold i samtlige 

rækker, så er der i år et 1. divisionshold samt 1-2 hold i de lavere serierækker. I år er der 

heller ingen ungdomsdivisionshold, men et nyt kuld af nybegyndere. Der er også et kuld af 

ældre nybegyndere. I 2018 startede projektet ”60+”, der dog ikke er helt retvisende, da man 

ikke behøver at være 60 år for at deltage. Det var der god opbakning til, således at det så-

kaldte ”mandagshold” i den grad kan fylde bordtennislokalerne ud. 

I 2018 startede BI-Bordtennis også op med 

skole-OL, hvor skoleklasser fra 4. og 5. klasse 

blev instruerede på BI-centeret for at kvali-

ficere sig til et stort skole-OL-stævne i Aar-

hus. Allerede dette første år kvalificerede en 

klasse fra Hedegårdsskolen sig, og klassen 

vendte hjem med tre bronzemedaljer. BI-

Bordtennis fortsætter dette tiltag her i 

2019. 

Altså efter 75 år er BI-Bordtennis fortsat en levende klub, som har mange spændende visio-

ner og tiltag for at fremme spillet med den lille hvide bold.  

Brønderslev havde i mange år Danmarks bedste spillefaciliteter på BI-Centeret. Det er fortsat 

gode faciliteter, selvom både gulv og omklædningsrum i de senere år har ladet noget efter 

at ønske. Det skal ikke fjerne fokus fra, at BI-Bordtennis i 75 år har været en bordtennisklub 

af høj, høj klasse. I 25 år som en af landets mest vindende på herreseniorplan, men i alle 

årene et sted, hvor ung som gammel, nybegynder som ”professionel”, kvinde som mand har 

kunnet hygge sig om verdens hurtigste og sjoveste spil lige midt i hjertet af Vendsyssel. 

Tekst: Caspar Birk 

Layout: Hugo Sørensen 
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Sender en stor tak til alle vore sponsorer og samarbejdspartnere for at gøre det hele muligt. 

Vi håber på jeres støtte også fremover, således vi fortsat kan have en god og levende klub 

med verdens hurtigste spil for begge køn og alle aldre. Støt vore sponsorer – de støtter os       

 


