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NYHEDSBREV NR. 2 
 

Nyansættelser i sekretariatet 
Emma Buus Nielsen er ansat pr. 1. maj som udviklingskonsulent. Hun er uddannet indenfor sport 
management, hvor hun blandt andet har opnået viden og kompetencer indenfor driften af professionel, 
offentlig og foreningssport. Hendes hovedopgaver er udvikling af forbundets digitale infrastruktur, 
dataindsamling og -bearbejdning, samt SoMe. Emma skal være medvirkende til at sætte turbo på 
digitaliseringen af BTDK’ interne forretningsgange, herunder bordtennisportalen og andre. Emma er ansat 
på fuldtid. 
 
Chan Voong er ansat som økonomi- og administrationsansvarlig pr. 1. juni. Chan skal stå i spidsen for 
BTDK’ fremtidige administrative- og økonomiske set-up, hvor fokus er på opgaveløsning, ansvar, 
økonomistyring, transparens og effektivisering. Chan er uddannet datamatiker og far til to unge 
bordtennisspillere. Chan er ansat på fuldtid. 

Genåbning 6. maj for indendørsidræt for voksne over 18 år 
Den 6. maj åbnes der yderligere op for indendørsidræt for voksne over 18 år – med coronapas.  
 
Der forhandles i øjeblikket over, hvilke smitteforebyggende tiltag, der skal tages. BTDK orienterer alle, så 
snart vi kender til indholdet af forhandlingerne. 
 
DIF udgiver løbende artikler på www.dif.dk omkring corona-restriktioner og -retningslinjer.  

Årsmøde i Odense den 13. juni 2021 
Tilmeldinger til Bordtennis Danmarks årsmøde på Hotel Scandic i Odense er nu åbne.  
 
På årsmødet præsenterer BTDK blandt andet indholdet i den nye Vækststrategi 2022-2025 – En del af et 
sundt fællesskab. Strategien sætter retningen for BTDK’ arbejde i de kommende år.  
 
Derudover er der valg til BTDK’ bestyrelse og valg af ny formand, da vores nuværende formand, Anders 
Mølgaard, ikke genopstiller.  
 
I forlængelse af årsmødet afholder BTDK afskedsreception for Anders, hvor vi håber at se rigtig mange. 
 
Årsmødet er åbent for alle. Ønskes frokost er der frist for tilmelding den 27. maj 2021.  
 
Du kan i øvrigt læse mere om årsmødet og tilmelde dig frokosten her: https://indkaldelse-til-btdk-
aarsmoede2021/ 
 
Vel mødt til årsmøde i Odense den 13. juni 2021. 
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Klubfestivaler i Hørning/Roskilde, 25.-26. september 2021 
Bordtennis Danmark lancerer nu de to første klubfestivaler af mange, som skal underholde og inspirere 
spillere, trænere og ledere i at se bordtennis som mere end traditionel kamp og stævnekultur.  
 
Klubfestivalerne henvender sig primært til målgruppen af 8-14-årige spillere (spillere over denne alder kan 
der dispenseres for, hvis den enkelte klub/træner vurderer spilleren aktuel for festivalen).  
 
Festivalernes formål er at skabe nye og stærkere relationer på tværs af klubber for både spillere og 
trænere, så vi får flere lokale netværk op at stå rundt omkring i landet.  
 
Festivalen er for klubber, der elsker bordtennis og vil give deres yngre spillere en festlig oplevelse, der ikke 
kun handler om at spille en til en på bordet, gå i bad og tage cyklen hjem bagefter.  
 
BTDK’ festivaler kan rumme ca. 250 deltagere hvert sted. Vi håber, at flest mulige klubber deltager.  
 
I sagens natur er der ikke plads til alle. Derfor har hver klub i første omgang ret til et antal pladser, foruden 
1-2 ledere. Antal pladser meldes ud snarest. 
 
Har klubben flere spillere, som ønsker at deltage, men der ikke er plads til alle, så anbefaler vi at skrive 
dem op på en venteliste. Det er nemlig muligt, at vi åbner op for yderligere tilmelding. Spillere på venteliste 
kunne også være dem, der så kom med næste gang, så det ikke er de samme, der skal med, hver gang.  
 
Festivalerne er non-profit arrangementer, som BTDK finansierer med oplevelser og klubudvikling for øje.  
 
Tid og sted? 
Klubfestivalerne finder sted fra den 25. til 26. september 2021 i henholdsvis Hørning idrætscenter 
(Vestdanmark) og Roskilde Kongrescenter (Østdanmark). 
 
Pris per deltager er 495,- (inkl. trøje, drikkedunk, overnatning, forplejning og deltagelse)  
 
Program og åbning af tilmeldinger er lige på trapperne og vil blive offentliggjort inden længe.   
  

Status på BTDK’ konkurrencer 
BTDK’s konkurrencer har været en succes. Vi har modtaget mange gode film. Også mange film fra de 
samme klubber, så hermed en opfordring til jer alle om at sende flere film, så vi kan få flere klubber med.  
 
Vi vil så gerne se, hvad der sker rundt omkring. Og det vil alle andre klubber også! 
 

ETTU – BTDK ansøger om Veteran EM i Aalborg 2022 
Som Bordtennis Danmark tidligere har informeret om, så har vi først på året ansøgt om at blive værter for 
European Veterans Championships (EVC) 2023 i Aalborg. Danmark fik desværre ikke værtskabet. Det 
gjorde Norge. 
 
Kort efter, at vi havde været igennem denne ret så omfattende ETTU-ansøgningsproces i skarp 
konkurrence med Norge og Kroatien, meddelte Wales, at de på grund af Covid-19 pandemien valgte at 
trække sig fra EVC til næste år i 2022.  
 
Det var derfor oplagt, at BTDK lagde billet ind på EVC i 2022, da hele forarbejdet i BTDK var gjort. 
 
Vi er derfor i gang med at skærpe vores ansøgning til ETTU med deadline den 24. maj. Kroatien, Italien og 
Tyskland er kommet til og har også valgt at byde på EVC 2022, så det bliver spændende!  
 
Da ETTU’ ansøgningsprocesser tager lang tid, før der ligger en beslutning, kan der blive tale om, at ETTU 
vælger at rykke datoen for afholdelse af EVC 2022 fra den 26. juni til den 2. juli til efteråret 2022.    


