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Det handler om, at klubben først gør sig synlig i lokalsamfundet, får 

etableret et samarbejde og en relation med omkringliggende skoler.  

Dernæst får skabt og udbudt attraktive bordtennistilbud i klubregi, 

som skoleelever finder interessant, og indmelder sig i klubben. 



   

Side 1 

 

Hvad er Skole OL? 
Generelt er Skole OL et olympisk koncept i børnehøjde for klassetrinene 4. - 7., som startede 2009 med 

atletik. I dag 10 år senere er 9 idrætter (specialforbund under DIF) med i Skole OL og flere og flere skoler 

er med i Skole OL. Knap 60.000 elever deltog i 2019, og hvor 11.000 elever stod på Aarhus stadion i 

finaledagene. Deltagertilslutningen stiger år for år. Ideen med Skole OL er, at det er hele klasser, der 

sammen dyster mod andre klasser på fair vis.  

 

Bordtennis kom med i Skole OL i 2018 og henvender sig i 2019 til 3., 4. og 5. klasse. Bordtennis er herefter 

kaldet Skole OL - bordtennis. 

Målet med Skole OL – bordtennis er at: 

• Skabe bordtennis tilbage i skoleelevernes bevidsthed. 

• Skabe yderligere kontakt, forløb og relation mellem klub og skole - den åbne skole. 

• Give elever en sjov og god oplevelse af bordtennisaktiviteter og af en olympisk idræt i 

børnehøjde. 

• På sigt give mulighed for at styrke bordtennisklubbens tilgang af tweens. 

 

Bordtennis Danmark, BTDK, ønsker en målrettet indsats for skoleklasserne 3. - 5. klasse, hvor disse 

elevårgange stadig er modtagelige og udviklingsparate i idrætten bordtennis. Når klubben får 

hundredvis af elever på besøg og børnene synes, at det har været en god og sjov oplevelse, så er der en 

chance for, at bordtennis indlejres i deres bevidsthed. Når børnene senere skal vælge at gå til noget i 

deres fritidsliv, kan bordtennisoplevelsen og mødet i klubben blive afgørende for, at de vælger 

bordtennis. 

Vær derfor altid klar med en klubflyer og et attraktivt tilbud for børn i 9 – 12 år fx udbud af et 

begynderhold eller sæt en ekstra hjælpetræner på. 

Foto: Lone Dybdal 
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I Skole OL – bordtennis har aktiviteterne nedtonet det klassiske og individuelle konkurrencespil og har 

tilpasset duel-formen, så det er hele klassen, der sammen bidrager til samspil, sjov og færdigheder. 

Aktiviteterne er udviklet, så eleverne i starten af forløbet (af sæsonen) præsenteres for basale øvelser 

med bat og bold. Senere afprøver de målbare øvelser, hvor eleven ser egen udvikling. Til sidst i forløbet, 

vil klasserne konkurrere og dyste i duel, hvor en af disciplinerne til finalen er den olympiske disciplin – 

mixed double.  

Som noget nyt i 2019 er 3. klasserne med, idet denne unge målgruppe giver mening for klubberne. For 3. 

klasserne afgøres vinderklassen på lokalstævnet, hvor der her uddeles medaljer, hvis der er 3 eller flere 

3. klasser med. For 4. og 5. klasse, går de 10 bedste klasser i landet videre til Skole OL -finalen i Aarhus. 

Hvorfor indgå et samarbejde med omkringliggende skoler? 
Der er mange grunde til, at klubben kan få noget ud af at samarbejde med omkringliggende skoler. Som i 

al anden markedsføring er synlighed og målgruppens bevidsthed om, at jeres aktiviteter/produkter 

eksisterer, så er synlighed en vigtig faktor for en medlemsrekruttering. Klubben kan tage ansvar for og 

del i lokalsamfundets opgaver og hermed blive en velanset og attraktiv klub, som får styrket sin 

sammenhængskraft og senere vækst. Mange kommuner hjælper gerne, når foreningslivet tager 

initiativer med målgruppen tweens. 

 

 

 

 

Omtalen af fx et godt lokalstævne i lokalavisen, eller når borgmesteren overrækker præmier eller bare 

en elevs fortælling om en god oplevelse omkring middagsbordet, kan have betydning for om det netop 

er bordtennis, der bliver valgt i fritidslivet næstegang.  

Kort fortalt kan interesserede bordtennisklubber aftale med BTDK om at kontakte omkringliggende 

skoler, udbyde og afvikle et eller flere lokalstævner. Der skal indgås en BTDK-klubaftale. 

Klub og skole kan yderligere indgå en skole-klubaftale om flere aktivitetselementer:  

-  ½-dagsuddannelse, hvor I lærer lærerne bedre at kende og afstemmer forventninger til lokalstævnet.  

-  Besøgsaktivitet, hvor I udbyder et par selvvalgte og faglige forløb med skolen.  

Vil din klub have et par hundrede skoleelever på besøg? 

– måske bliver nogle hængende 😉 

Få realiseret jeres klubvedtægters formål, som typisk er, ”at udbrede kendskab til eller fremme 

bordtennis…”, så har BTDK formet Skole OL-konceptet, så den gode oplevelse sker og skabt et forløb, 

der giver basis for, at relationer mellem leder og lærer opstår – endda leder og elev.  

Den sjove aktivitet og gode relation er en af grundstenene for om jeres rekruttering lykkes. 

Det kan Skole OL - bordtennis. 
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En personlig og anerkende henvendelse til børn eller en spændende fortælling om klublivet, kan blive en 

vigtig fortælling for, om eleven vælger bordtennisklubben til. Det kan også være, når klubleder og lærer 

får skabt en god og synlig relation i nærvær med eleverne, giver det eleven et naturligt tillidsforhold til 

den nye klubleder/træner, fordi læreren har fået det.   

Brug Skole OL til at skabe kontakt 
Går du (klubben) med tanker om at være med i Skole OL - Bordtennis? BTDK sender løbende invitationer 

ud til alle klubber. Interesserede klubber, der har lyst og kapacitet til at afvikle et lokalstævne kan efter 

aftale med BTDK gå i gang. Ønsker skole og klub yderligere aktivitetselementer, så indgås der en skole-

klubaftale. Se www.bordtennisdanmark.dk  

Skole OL- sekretariatet (ikke BTDK) sender markedsføring ud til alle skoler i landet – også om 

bordtennis. Derfor kan din klub få en henvendelse fra en skole, som vil være med i Skole OL - bordtennis.   

Når I har besluttet jer, så indgår I en BTDK-klubaftale med forbundet. Derefter skal I finde ud af, hvor stor 

klublokalets kapacitet er jf. brandmyndighedernes tilladte personmaksimum. 

I skal finde ca. 3-5 frivillige og finde en eller flere datoer for lokalstævnet, så disse datoer kan blive lagt 

op på www.skoleol.dk og stævnet udbudt for skolers tilmelding. I skal også skrive en invitation med et 

program til skolerne, som I sender ud til dem. Brug eventuelt BTDK’s invitationsskabelon. Portalen fra 

Skole OL er åben fra august – d. 1. maj og I skal godkende, hver klassetilmelding. Når antallet af klasser 

har nået jeres maksimum på Skole OL-portalen, så lukker tilmeldingsmuligheden. Alle skoler i landet kan 

i princippet tilmelde sig jeres udbudte stævner, idet Skole OL har åben tilmelding for alle skoler. Men I 

bestemmer, hvilke skoler, der kan være med. 

Klubben bør sideløbende opsøge omkringliggende skoler for at indgå en aftale (skole-klubaftale) om 

yderligere aktivitetselementer, idet et længere forløb med aktiviteter giver mulighed for at skabe en 

relation og mening i elevernes læring. 

Klubben kan stå med to typer af tilmeldte skoler: 

A) Skoler, der kun vil deltage i lokalstævnet – dette kræver en BTDK-klubaftale. Læreren tilmelder 

klassen via portalen. Klassen møder op til lokalstævnet, deltager og kan kvalificere sig til finalen. 

B) Skoler, der vil deltage lokalstævnet og i et eller to aktivitetselementer. Her skal I indgå en skole-

klubaftale. De ekstra aktivitetselementer er hhv. ½-dagsuddannelse og Besøgsaktivitet. Se side 7. 

Hvorfor er det en god idé at indgå 

en skole-klubaftale? 

BTDK ønsker, at det er bordtennis-klubben, 

der vælger de skoler, der giver mening at 

samarbejde med for at øge relationen og 

samarbejdet med henblik på at rekruttere 

unge medlemmer.  

Der venter også yderligere 5.000 kr. i 

arrangørhonorar. Se næste side. 

              Her er skole, klub og BTDK samlet til en ½-dagsuddannelse 

http://www.bordtennisdanmark.dk/
http://www.skoleol.dk/


   

Side 4 

 

Skoler, der ikke ønsker en skole-klubaftale, med en bordtennisklub, kan ikke få den rette viden og læring 

om bordtennisaktiviteter og discipliner. Skolen får ikke sine lærere med på ½-dagsuddannelse. Skolen 

modtager ikke trykt undervisningsmateriale og scorekort og får ikke vejledning i 4-6-ugersforløbet. Og 

klubben får sværere ved at få en dialog i gang, skabe et forløb og skabe en relation til skolen. Derfor 

opfordrer BTDK, at I indgår en skole-klubaftale og gennemføre et eller to af aktivitetselementerne.  

Hvad får I i arrangørhonorarer? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubben får yderligere, når BTDK-klubaftale er indgået, materiale til brug ifm. kontakt til skoler og 

afvikling af lokalstævnet. Se www.dbtu.dk/klubben.  

 

Klubben kan søge om midler: 

• Tilskud til arrangementer og stævner. Kontakt kultur og fritids-/idrætsforvaltningen i din 

kommune. Kommuner har ofte en aktivitetspulje. 

• Klubben kan søge DGI-DIF pulje til fx indkøb af udstyr, der kan udvikle aktiviteter. Vær i god tid. 

• Lån eller leje af hal til fx et større stævne. Kontakt kommunen og vær i god tid. 

 

 

Boldpakke leveres af BTEX, hvor BTDK betaler én pakke pr klub.  

Ønsker klubben flere boldpakker er prisen 300,- pr pakke, som betales af klubben.  

Boldpakken indeholder: 

-  200 stk. bordtennisbolde 40 mm 

- 10 stk. logobolde 44 mm med Skole OL-logo 

http://www.dbtu.dk/klubben
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Hvilke ressourcekrav og opgaver stilles der til klubben? 
• Klubben skal kunne afvikle et veltilrettelagt lokalstævne i dagtimerne dvs.:  

o I samarbejde med skoler finde datoer for lokalstævnerne, samt sende invitationer med 

stævneprogram, tider, sted og indhold. Husk kort forklaring af klasse-klassekamp. 

o Instruere stævneteamet, tilrettelægge og afprøve disciplinerne forud for lokalstævnet.  

o Gennemføre lokalstævnet i børnehøjde i dagtimerne og indsende resultaterne til BTDK. 

• Klubben skal samle et stævneteam af frivillige efter en normering på - en frivillig mere end 

antallet af klasser, der er inviteret og tilstede i hallen samtidig fx ved 4 klasser, så skal klubben 

stille med 5 frivillige, idet den ekstra frivillige er stævnedommer.  

• Der stilles et facilitetskrav på min. 4 bordtennisborde og ca. 30 bander. 

• Klubben bør have et lokale på min. 10 x 20 meter. Det anbefales, at der er 3,5 meter til loftet. Er 

der en 20 x 40 hal i forbindelse med klubben, er den at foretrække.  

• Klubben leverer og afholder udgiften til remedier for egen regning. Se Konkurrencekonceptet. 

• Klubben skal betale for et skolesæt pr. skole og forærer det til skoler, som stiller med 3 eller 

flere klasser. Et sæt koster 750 kr. Husk at bede skolen om at tage battene med til lokalstævnet. 

• Klubben skal forsøge at få redaktionel omtale i lokalavisen og på hjemmeside.  

• Klubben skal informere om sine fritidstilbud med henblik på rekruttering.  

Hvordan får vi fat i skolen? 
Som klub skal I overveje, hvilke skoler, der kan give mening for jer som klub at tage kontakt til. Klubben 

kan kontakte folke-, fri-, privat- og specialskoler. I kan i princippet kontakte alle skoler i området, men 

husk, at klasseeleverne skal kunne være i jeres klublokalet. 

Overvejelser 

Er der andre bordtennisklubber i området, som også vil være med i Skole OL og som kontakter skoler, så 

kan I måske gå sammen om lokalstævnet eller aftale at fordele skolerne imellem jer. Overvej hvilke 

skoler, der giver mening ud fra cykelafstanden mellem klub og skoledistrikt for potentielle nye 

medlemmer i 9 – 13-årsalderen? I kan også undersøge om de andre idrætter i Skole OL, har udbudt et 

stævne i lokalområdet, og så gå sammen med dem om et multistævne. 

Opgaven med at kontakte skolerne kan være svær 
Hvis man ikke har prøvet at kontakte en skole før, så er der flere måder at gribe det an på. 

I kan starte med at undersøge hvilke skoler, der har været med i Skole OL før på www.skoleol.dk, så I kan 

finde ud af om, I skal sælge Skole OL eller Skole OL - bordtennis som en ny idræt i Skole OL. 

 

 

http://www.skoleol.dk/
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Skolens incitament for at gå dialog med jer 
Som klub kan I hjælpe skoler med at overholde den åbne skole, som står i folkeskolereformen. 

Lever skolen op til den åbne skole, så kan I komme ind på, at Skole OL – bordtennis har elementer med et 

kompetenceløft af lærere via ½-dagsuddannelsen. Det kan få nogle skoler til at tilslutte sig, fordi skolen 

er interesseret i uddannelse af lærere.  

BTDK har erfaret, at skolerne er interesseret i den inkluderende tilgang som Skole OL - bordtennis har 

udviklet, hvor specielt undervisningsdelen, der består af samarbejdsøvelser, fairplay og 

klassefællesskab, som lærerne bruger i deres øvrige trivselsarbejde i klassen, er interessant.  

På ½-dagsuddannelsen får skolen både en 4-6-ugers lærevejledning, undervisningsmateriale (fra 2020) 

om bordtennis og scorekort for elever. Et materiale som også kan bruges i andre sammenhæng end i 

Skole OL. Efter at lærerne har været på ½-dagsuddannelsen sammen med klublederne, kan lærere tage 

det planlagte undervisningsindhold og føre det direkte ind i deres egen plan i den obligatoriske 

undervisningstid. Det sparer tid for lærerne og nemt for skolen. 

Undersøg om skolen har bordtennisfaciliteter og om der i forvejen spilles bordtennis på skolen. 

Skolerne har ofte meget nedslidte bordtennisudstyr, så brug skolesættet som argument, hvis skolen 

siger, at den ikke har udstyr eller at udstyret er for nedslidt. Med bat og bolde i hånden til mødet med 

skolen vil det muligt motivere skolen til at indgå en skole-klubaftale. Måske har I endda et ældre bord, 

som I ikke skal bruge mere, og som I kan forære til skolen.  

Egne klubmedlemmer 

Har klubben medlemmer, der går på en af de omkringliggende skoler, er det oplagt at tage kontakt til 

dem først, eller er der medlemmer, hvis forældre arbejder på en af de omkringliggende skoler, så tag 

kontakt her.  

Trop op på skolen 

Nogle gange er man heldig at skabe en god kontakt på den umiddelbare måde, som er ved at møde op 

på skolens kontor og spørge og fortælle om Skole OL. Flere skoler siger, at de har mindst travlt senere 

på eftermiddagen, men forvent ikke, at der sker noget ved første møde, men måske kan I danne jer et 

indtryk af om skolen er interesseret i skole OL.  

Spørg om at få et møde med skolelederen eller afdelingslederen for mellemtrinnet, da det er her 

beslutningen tages. Vær gerne venlig og vedholdende eller vend tilbage. 

Folkeskolereformen styrker muligheden for, at landets skoler laver samarbejde om 

undervisningen med (…) det lokale kultur- og foreningsliv. Ambitionen er, at eleverne på den måde 

får en anderledes og mere praksisnær undervisning i de eksterne læringsrum, end de er vant til fra 

klasseværelset. 

Mange skoler er allerede godt i gang med den åbne skole, men nogle steder er der brug for ny 

inspiration eller gode råd til, hvordan skolerne åbner op for lokalsamfundets kultur- og fritidsliv. 
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E-mail eller ring til skolen  

Find først, hvem du skal rette henvendelse til, idet skoler har en 

offentlig indgang. Det vil være bedst at få lederens e-mail først og så 

skriv direkte. Brug gerne Skole OL – bordtennis’ logo.  

Kontakt via telefon. Hvis du ringer til skolen, så find ud af navnet på 

den, der tager beslutningen. På mindre skoler vil det typisk være 

idrætslæreren, som vil kunne få skolen med i Skole OL. På større 

skoler, vil det være lederen af mellemtrinnet eller skolelederen. 

Kontakt via kommunen 

På skoleforvaltningen sidder skolechefen og skolekonsulenter centralt, hvor en deres opgaver er 

tilsikre, at skolen dels er åben over for fritidslivet og at idræt og sundhed er med til at skabe trivsel og 

velvære på skolen. Forvaltningen kan formidle og samle skolerne til Skole OL, hvis kommunen er 

interesseret. Det kan også være, at kommunen allerede har nogle skoleidrætstiltag i gang, som kan 

være med til at komme i dialog med skolerne. 

Sæson- og tidsfaser 
Der er tre faser, som forløber på samme måde år efter år: 

 

Aftalefasen 

Start med at kontakte Poul Danborg, BTDK for at få en snak om, hvilke muligheder I har for at få et godt 

forløb i gang. Vi indgår altid en BTDK-klubaftale, hvis I vil være med i Skole OL. Senere, når I har fået fat på 

skolerne, kan I indgå yderligere aftaler (skole-klubaftale) om aktivitetselementer med skolerne. Disse 

aftaler skal være indgået før nogle af aktivitetselementerne kan gå i gang. Det er godt at være i god tid, 

da antallet af klubber, der kan være med i Skole OL - bordtennis, er begrænset grundet den samlede 

honorartilskud til klubberne. 

Kompetencefasen  

Her øver primært klasserne sig på færdigheder. Vælges der aktivitetselementer, så er klubben med til at 

planlægge og arrangere. Se side Fejl! Bogmærke er ikke defineret.. Intentionen med at variere 

aktiviteterne over et forløb er at skabe en progression i øvelserne, hvor alle kan være med fra start og 
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med en høj elevaktivitet, og først senere i forløbet udfordre eleverne færdigheder i duelspillet, som 

foregår i konkurrencefasen.  

Konkurrencefasen 

Denne fase består af lokalstævnet og finalen og har formål at give klasserne en god, sjov og en 

udfordrende oplevelse. Her er aktiviteterne konkurrencer og dueller, hvor klasserne møder andre 

klasser/skoler. Det er Skole OL’s ånd, at det er hele klassen, der sammen skal tilvejebringe klassens 

samlede resultater, og derfor nedtones den individuelle duel-form i bordtennis.  

Efter konkurrencefasen kan I aftale med skolen om den er interesseret i at være med næste år. 

Elementer i Skole OL – Bordtennis 
Et aktivitetselement er enten et event eller et forløb, der sammen skal skabe en rød tråd i hele sæsonen. 

Lokalstævnet er obligatorisk, hvor resten aftales eller noget man kvalificerer sig til fx Skole OL - finalen.  

½-dagsuddannelse 

Hvis der er valgt ½-dagsuddannelse, indgås en skole-klubaftale. Klub og BTDK skal finde en dato i 

samarbejde, idet BTDK sender en underviser ud til jer. Det er klubben, der er vært og stiller lokaler til 

rådighed, sørger for kaffe, kage og frugt, samt selv deltager. Kom hurtigt i gang med en dialog med 

skolen, så datoen kan fastlægges.  

På ½-dagsuddannelse mødes lærere og ledere i klubbens regi og er på kursus sammen. Intentionen, 

med at klublederne deltager, er at opnå viden om lokalstævnet, disciplinregler og skabe en god relation 

til lærerne, så eleverne i den sidste ende får en god og sjov oplevelse af Skole OL. Skolesættet skal I 

have indkøbt og aflevere til skolen på ½-dagsuddannelsen eller inden 4-6-ugersforløbet. 

Klubrepræsentanten skal opnå kendskab til stævneafviklingen, så gennemførelse af lokalstævnet sker 

på en fair og ensartet måde landet over. Det er nemlig klubrepræsentanten, der agerer som 

stævnedommer under lokalstævnet. Det er også en fordel, at lærerne har været i klubben før, så de kan 

guide klasserne det rigtige sted hen og godt igennem lokalstævnet. 

4-6-ugersforløbet 

Dette er et undervisningsforløb, som lærerne gennemfører på skolen i den obligatorisk 

idrætsundervisning, hvor klubben ikke er med. Klubben får det sammen undervisningsmateriale som 

lærerne, som klubben indimellem kan anvende i træningen. 

I 4-6-ugersforløbet er det første gang eleverne møder og oplever Skole OL – bordtennis.  

Interesserede skoler kan sammen med klubben vælge 2 yderligere aktivitetselementer:  

- Ved at sende deres lærere på en ½-dagsuddannelse, hvor de kompetenceløftes. 

- Ved at afholde besøgsaktiviteter, hvor klasserne øver færdigheder og har et fællesskab.  
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Besøgsaktivitet (den åbne skole): 

Hvis der er valgt Besøgsaktivitet, indgås en skole-klubaftale. Skole og klub skal finde nogle datoer, hvor 

besøgsaktiviteterne kan gennemføres. Udarbejd (gerne i samarbejde med skolen) et fagligt program 

for besøgsaktiviteterne. Det faglige program sendes til BTDK forud for Besøgsaktiviteten. 

Hvis en klasse fx kvalificerer sig til Skole OL - finalen kan klub og skole gå sammen om en 

besøgsaktivitet og træne op til finalen. Man kan sagtens afholde både en ½-dagsuddannelse og en 

Besøgsaktivitet, men klubben modtager kun ét honorar af Skole OL uanset antal aktivitetselementer. 

Lokalstævnet 

Formålet med lokalstævnet er at skabe en god oplevelse for klasserne og skabe en relation til skolerne. 

Det er et mål for klasserne at få en samlet score, dels så 3. klasserne finder en vinderklasse og dels, så 4. 

og 5. klasserne kan få en score, så de kan kvalificere sig til finalen. Er 3. klasserne med skal der tages 

højde for, at de alle er på stævnestedet samtidigt, da vinderklassen skal findes på dagen.    

Lokalstævnet afvikles i perioden fra august – til 1. maj. Men da skoler og klubber lige skal i gang med 

sæsonen starter lokalstævnerne reelt først fra september og frem til maj. Efter lokalstævnet sendes 

resultaterne straks til BTDK. Efter d. 1. maj udgives en TOP-10-liste for hhv. 4. og 5. klasse.  

Ved lokalstævnet mødes klasserne både til målbare discipliner og i direkte duel med andre klasser. 

Udover de 3 målbare kvalifikationsdiscipliner, får eleverne kendskab og en oplevelse af duelspillet, som 

spilles til finalen i den 4. disciplin. Klubben designer Klasse-klassekampen og indsender klasse-

klassekampdesignet til skole og BTDK forud for lokalstævnet. 

Kvalifikationsdiscipliner: 

1. Flest over nettet. Klassen forsøger til sammen at få så mange bolde over nettet på 5 min. i en 

rundt-om-bordet på to borde. Antal bolde over nettet = antal point. 

2. Klassens Jonglører. På 2 minutter jonglerer alle elever på samme tid i et afgrænset banderum. 

Klassen får 2 point efter 1 min for hver elev, der fortsat jonglerer og 5 point efter 2 min.  

3. Klassens længdeslag. Klassen står på 5 rækker og slår 200 bolde på 2 min mod 3 pointrum, som 

er dannet af bander. Fjerneste rum giver 1 point – tætteste rum giver 0,2 point pr. bold. 

Klasse-klassekamp – en lokal duel: 

4. Klasse-klassekamp. Klubben designer selv et kamp-setup ud fra nedenstående principper, idet 

nogle klubber har få klasser med store lokaler og andre modsat:  

• Alle elever i en klasse kommer i spil.  

• En klasse møder andre klasser.  

• Klassen oplever, at de har det sjovt og bidrager til kampene.  

• Setup’et for duel-designet skal finde en stævnevinder for dagen. 

En besøgsaktivitet skal udvikle klassens bordtennisfærdigheder og samarbejdsevner. Aktiviteterne 

skal være minimum 2 x 45 min, hvor der ligger et skriftligt fagligt program. 



   

Side 10 

 

Skole OL - Finalen 

Formålet med finalestævnet er at give klasserne en fantastisk oplevelse af et kæmpe OL – stævne i 

børnehøjde. De 10 bedste klasser fra hhv. 4. og 5. klasse går videre til finalen. Der kan kun kvalificeres 2 

klasser fra samme skole på samme trin. Aarhus Kommunes skoler får tildelt to finalepladser ud af de 10 i 

finalen. Til finalen er disciplinerne primært dueller. Klubben deltager ikke i finalestævnet, men den kan 

holde øje med, hvordan sine klasser klarer sig. 

Finalediscipliner: 

1. Klassens Jonglører (alle elever). Se side 9. 

2. Mixed doublekampe (4 piger og 4 drenge). 4 mix-par er specielt udtaget til denne disciplin. 

3. Megabord (resten af klassen). Der spilles 2 sæt til 11 og 1 gældende sæt. 

 

Hvordan kommer du videre? 
Inden afholdelsen af lokalstævnet: 

• Kontakt Poul Danborg fra BTDK. Se side 11. 

• Find en dato for stævnet i samarbejde med de involverede skoler og send dem ind til BTDK.  

• Reserver datoen, hvis I skal leje en hal. 

• Klubben skal meddele en pakkeforsendelsesadresse til BTDK (modtagelse i dagtimerne). 

• Klubben skal udvikle et stævneprogram, skrive invitation, klasse-klassekamp og sende dem ud. 

• Klubben skal samle et team af frivillige, der kan forberede og afvikle lokalstævnet i dagtimerne. 

• Klubben skal bestille et skolesæt pr. skole med 3 klasser eller flere, samt boldpakke hos BTEX.  

• Modtage venuedressing og Poloshirts og afhente frugt i en af Salling Groups butikker. 

 

Husk at disse Zett Lion-bat er meget holdbare og har en stor kontrol, som børnene let kan spille med og 

få sjov ud af. Det er bl.a. her ”i børnehøjde” menes. Børnene er ligeglade med om battet overholder ITTF’s 

reglement eller om battet har skrueeffekt – bare de får et bat og får lov at være med. 

Foto: Lars-Henrik Sloth 

Skolesættet leveres af BTEX til en tilbudspris på 750 kr. pr. sæt. + 50,- for sendelse. 

Skolesættet indeholder: 

-  24 bordtennisbat – Zett Lion 

- 100 bolde 40 mm og 10 bolde 44 mm 

Foto: Poul Danborg 
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Kontakt 
Har du spørgsmål, så kontakt projektleder, Poul Danborg, BTDK, pda@bordtennisdanmark.dk,  

mobil 24 95 40 10 eller klik ind på www.bordtennisdanmark.dk   

                         Bordtennis Danmark 

                         Skole OL – Facebook 

 

Klik ind på Skole OL www.skoleol.dk 

Se også Se også Instagram Skole OL 

 

 

 

 

For køb af skolesæt, kontakt: 

Hans Boisen,  

Tomsagervej 15, 8230 Åbyhøj 

Tlf. 86 14 29 11, E-mail: hans@btex.dk 

Foto: Poul Danborg 

mailto:pda@bordtennisdanmark.dk
http://www.bordtennisdanmark.dk/
https://www.facebook.com/BordtennisDK/
https://www.facebook.com/SkoleOL/
http://www.skoleol.dk/
https://www.instagram.com/skoleol/

