
UEM Ostrava (Tjekkiet)- (07.07. – 16.07.2019) 

Hold 

Drenge hold – Noah Hvid og Cristian Hold. 

Forberedelse 
I år havde vi to EM samlinger – begge blev afholdt sammen med herre juniorne. 
Cristian deltog kun i få momenter i den første lejr hvor der blev arbejdet meget 
med baghånden og fejlskru serverne. Udover dette deltog spillerne også i to 

almindelige lejre – den ene i Brøndby sammen med dame ungdom og herre junior  
og den sidste i Silkeborg i en ren drengelejr, hvor der var sparring fra Holland. 
 
Turneringer som forberedelse; 

Halmstad Masters – kun Noah 
Rekordspelen 
Croatia Open – Junior og Drenge 
Hungary Open - Drenge 

Swedish Open – Drenge og Safirs almindelige stævne 
French Open - Drenge 
Belgium Open – Junior og Drenge 
6-nations - Drenge 

Danish International - Junior 
 
Forhold 
Det var okay forhold for et ungdoms EM. Både hallerne, hostel og maden var 

enkelt men standard niveau. Hotellet var ca. 15 min gå afstand til hallen. Der var 
også shuttlebusser 2 gange i timen. Så det var nemt at komme tilbage på hostel 

og hvile mellem kampene. 

Holdturnering 
Danmark var i pulje med Luxembourg og Georgien. 
Danmark fik en ventet start og vandt mod begge nationer med 3-0. Noah fik 
debut ved et UEM og skulle lige smide nervøsiteten af sig i den første holdkamp. 

Efter puljen – play off kamp imod Portugal seedet 5-8, ikke den lodtrækning man 



havde håbet på, når man så de andre muligheder. Kampen tabes 2-3 og det var 

hårdt, skuffelsen var tydelig hos alle på holdet. Specielt doublen i 4. sæt hvor man 
har 10-7 for at komme i afgørende sæt gjorde ondt, stillingen var 1-1 inden 
doublerne. Begge Portugals spillere var i Top 20 i Europa efter doublen gik Noah 
imod 1. manden, så det så svært ud – Noah formår at vinde begge singler 3-1 i en 

playoff kamp imod bedre spillere, en meget stærk præstation. Cristian har 10-8 i 
5. sæt og egen serv i den sidste kamp, men får desværre ikke lukket kampen af. 
 
Skuffelsen sidder hårdt i drengene heldigvis skal de først spille igen dagen efter. 

Så der er tid til at få evaluret på de mange gode ting der var i holdkampen. 
 
Dagen efter spiller vi imod Schweiz og vinder 3-0 hvor drengene spiller deres klart 
bedste double i turneringen! Senere på dagen skal drengene møde Serbien om at 

gå i semifinalen i B-spillet. Cristian taber til Serbiens 1. mand i en tæt kamp med 
2-3 – han modstander vandt 3-1 over ham ved Croatia Open i holdturneringen. 
Holdkampen vindes dog 3-1 og de skal dermed spille semifinale om oprykningen 
til A-gruppen. 

 
Modstanderen er England som Danmark tabte 4-6 imod til 6-nations. Dog vandt 
Noah/Cristian 4-1 i deres kryds i den kamp, så favorit rollen måtte danskerne tage 
på sig.  

 
Englænderne stiller uden Naphong Boonyaprapa som ellers havde tabt tæt til 
Cristian under 6-nations og slået Noah to gange under 6-nations inden Noah vandt 
over ham i finalen i 3. forsøg i Hjørring. Noah har sin dårligste kamp imod Louis 

Price der er for mange udfald og han undervurderer ham for meget i forhold til 
hans lette sejre under 6-nations. Selvom han vinder 3-0 så er han der ikke 100% 
fra starten i holdkampen. Doublen tabes senere 11-9 i 5. sæt, Noah forvrider 
foden ved 3-3 og ved sidebytte tages en medical time-out, hvor han får noget 

smertestillende. Det ødelægger rytmen i kampen, men var nok mest til 
danskernes fordel alligevel. Holdkampen vindes 3-1 da Noah lukker imod Rayner 

som han senere går imod i single.  



Nu er det så finalen imod B-spillet imod Holland om oprykningen til A-gruppen. En 

holdkamp vi tidligere har spillet ved Belgium Open hvor vi tabte 1-3. Deres 1. 
mand Gabriellus Camara deltog også på vores lejr i Silkeborg. Så et hold vi kender 
rigtig godt og de ligeledes os. Vi taber desværre kampen 1-3 – Cristian finder 
aldrig rigtigt rytmen imod Camara og doublen tabes, da vi ved at nøglen er 

doublen for at vinde så var det ekstra bittert i det moment – hollænderne går 
senere i kvartfinalen og tæt på semi i double tureringen. Deres 1. mand Camara 
har vi svært ved at få knækket, Noah hænger på til 5. sæt, men fra sidebyttet 
knækker han lidt for nemt. 

 
Vi bliver dermed nummer 18 – lidt ærgerligt når man ved at man er bedre end 
flere hold i top 16 og har slået dem i årets løb. Men det er straffen for at man ikke 
deltager i UEM, så skal man starte i B-gruppen og med den uheldige lodtrækning 

imod Portugal, samt at Hollands 1. mand bare er bedre end danskerne i 
øjeblikket, så er det svært at sige at drengene ikke har gjort deres bedste.  
 
Kampe 5-2 

Double 4-3 
Noah 10-1 

Cristian 5-4 

  
 
Resultater hold: 
Luxembourg – Danmark 0-3 

Van Dessel – Hold (-9,-15,8,-7) 
Stephany – Hvid (-11,-7,-1) 

Van Dessel/Stephany – Hold/Hvid (-2,10,-5,-9) 

Danmark – Georgien 3-0 
 
Hvid – Kobalia (5,7,6) 

Hold – Lipartia (6,-6,-9,3,1) 



Hvid/Hold – Kobalia/Lipartia (11,5,4) 

 
Portugal – Danmark 3-2 
 
Bessa – Hold (2,8,7) 

Monteiro – Hvid (7,-8,-8,-8) 
Bessa/Monteiro – Hold/Hvid (10,-5,3,11) 
Bessa – Hvid (7,-7,-10,-10) 
Monteiro – Hold (6,-6,10,-9,10) 

 
Schweiz – Danmark 0-3 
 
Ott – Hold (7,-6,2,-8,-10) 

Vepa – Hvid (-6,-12,-6) 
Ott/Vepa – Hold/Hvid (-5,-2,-3)  
 

Danmark – Serbien 3-1 

Hvid – Vezmar (9,-7,6,9) 
Hold – Petrovic (-9,5,6,-11,-6) 
Hvid/Hold – Vezmar/Petrovic (11,-12,5,9) 

Hvid – Petrovic (-8,9,8,7) 
 
England – Danmark 1-3 
 

Rayner – Hold (-8,10,-7,-9) 
Price – Hvid (-9,-13,-13) 
Rayner/Price – Hold/Hvid (6,-7,-4,8,9) 
Rayner – Hvid (-6,-7,-4) 

 
Danmark – Holland 1-3 
Hvid – De Boer (5,6,9) 
Hold – Camara (-4,-5,-6) 

Hvid/Hold – De Boer/Camara (9,-7,-9,-5) 



Hvid – Camara (-7,11,-7,11,-4) 

 
Single 
Cristian starter i round of 128 imod Özbek, Tyrkiet (1-4) (-4,-8,11,-7,-9) 
Lidt for meget en kamp som imod Camara, det er Cristian der er først på 

angrebene men alt for mange uprovokerede åbnings samt opfølgnings fejl, gør at 
Cristian stresser for meget og prøver at skruer tempoet op og dermed kommer 
der flere lette fejl. Spillet kommer aldrig rigtigt op på niveau og det bliver hermed 
et farvel i single. Cristian beslutter dog ret hurtigt at han vil spille consulation for 

at slutte bedre af. 
 
Efter en lang turnering kan man godt mærke at der er lettere til mentale udfald 
fra Cristian der heller ikke har kunne deltage optimalt i forberedelserne til UEM 

grundet skader og behandling. Heldigvis var der intet fysisk at bemærke under 
turneringen. 
 
I consulation bliver Cristian seedet 3er. Han starter imod Rasanen, Finland i round 

of 32 (3-1) (9,-10,0,7) 
 
Næste dag skal Cristian møde Ott fra Schweiz han i hold slog med 12-10 i 5. sæt 
til. Denne gang havde Ott forberedt sig meget bedre og Cristian lavede for mange 

returfejl på korte server i forhånden med højt opkast. Hold – Ott (1-3) (-8,-7,3,-6) 
 
Noah møder engelske Rayner, en spiller han også mødte i holdturneringen i round 
of 128 (4-1) (8,8,-13,5,7) 

 
I round of 64 står han igen over for Camara for Holland. Noah har tabt stort til 
ham i Belgien, i 5. sæt i holdturneringen. Heller ikke denne gang skulle det blive 
til sejr. Ved 2-2 i sæt samt 9-9 egen serv, bliver der truffet nogle forkerte 

beslutninger. Heller ikke to sætbolde i 6. sæt bliver udnyttet og single turneringen 
slutter hermed for Noah. Noah – Camara (2-4) (-7,7,5,-8,-9,-12) 
 
Hvis Cristian rammer sit normale niveau ville han skulle vinde over tyrkeren, 

desværre sker det ikke – Noah gør som man forventer, men der skal ske mere i 



træningslokalet hvis begge toskal nå næste level på europæisk niveau, taget i 

betragtning at det var Noahs første UEM er det dog en godkendt præstation, da 
han som eneste dansker kom så langt at han ikke kunne deltage i consulation og 
med en 10-1 score i holdturneringen, begge nederlag i hold og single imod den 
samme. Cristian blev ramt af en skade under Danish International og det gav ham 

ikke optimale forberedelses muligheder.   

Double 
I double spiller Hold/Hvid sammen og møder Lebeda/Krebs fra Tjekkiet/Ungarn i 

round of 64 (3-0). Lebeda er en højere rangeret single spiller end danskerne, det 
var tydeligt at kampen var 1. kamp sammen for modstanderne og da danskerne 
lidt sent for styr på aftalerne, så er der fint flow i kampen (9,8,9). 
 

I round of 32 bliver danskerne svagheder udstillet og evne til at gøre hinanden 
gode, Italiens Bassi/Giordano (1-3) spiller mildest talt bare boldene tilbage og 
med gode retninger (-5,8,-6,-7).  
 

MIX 
Noah spiller mix med sin normale mixmakker Jocefina Haagensen i junior rækken. 
Et fantastisk 1. sæt og et elendigt 5. sæt! De taber til Israeli/Karlin, Israel med 
(2-3) (5,-4,-9,7,-2) Noah må tage på sin kappe at han spille for svært og prøver 

at afgøre boldene i svære positioner, i stedet for at have tillid til sin makker. Et 
par de helt sikkert vil slå hvis Noah var mere moden i sit mix spil. 
 
Cristian var den eneste der spillede mixdouble med en spiller fra en anden nation. 

Det gjorde det lidt svære med planlægning af træning mv., men det blev løst og 
han fik trænet lidt sammen med sin makker fra Sverige, Linn Olsson.  
 
Cristian og Linn lavede en af de helt store overraskelser ved at slå et stærkt par i 

1. runde fra Ukraine, Tretiak/Yevtodii ud med (3-2) (-8,13,9,9). I 2. runde står de 
over for et italiensk par Giordano/Carnovale (0-3) (-5,-8,-5) i en kamp hvor 
Cristian i det åbne spil forsøger sit bedste, men bliver alvorligt straffet på ikke at 
kunne holde serven kort i double. Det er noget Cristian virkelig skal arbejde med 

hvis hans niveau i double skal forbedres.   



 

Vurdering og konklusion 
18. plads endte det hele med. Vi ved vi er bedre og viste det med klare sejre imod 
holdene under os. Uheldig lodtrækning imod Portugal og at Holland tabte til 
Kroatien i playoff kampen gjorde det svært at rykke op. Drengene skal have ros 

for at forsøge helhjertet at rykke holdet op, så næste genration kunne spille i A-
gruppen, desværre skete det ikke, men viljen var der.  
 
Det var første UEM for Noah og andet for Cristian, de har nu skabt sig en base at 

arbejde ud fra. Og ved dette mesterskab skal man være i utrolig god mental 
balance og fysisk form for også at kunne præstere på 8., 9. og 10. dagen! Derfor 
havde vi taget en tur til Frankrig og Belgien henover påsken, for at være sammen 
i så mange dage og præstere såvel på banen og udenfor, der gik for meget 

lejrkuller i den der – heldigvis gik det meget bedre ved UEM.  
 
Der er forsat en progression i de ting de hver især arbejder med, nogle ting tager 
lang tid at få kørt ind, eks. fysik og server.  

 
Cristians fejlskru gav utrolig mange point eller høje retur bolde, en serv vi 
udviklede på under 1. UEM lejr – nu skal ALLE serverne bare også kunne holdes 
korte, så vil det blive meget bedre i junior årene. 

 
Noah er blevet meget bedre til at spille retninger og være mere aggressivt med 
forhånden og vinder derfor ret simpelt over mange af spillerne på få midler, 
kombineret med stor variation af server. I den kommende junior tid skal der 

bygges meget mere fysik på. 
 
Holdet fungerede rigtig godt og med tre holdkampe på tre dage, var der også tid 
til at støtte de andre danske hold. Vi skal i fremtiden arbejde meget med 

holdånden når Bordtennis Danmark er afsted som nation -specielt hvis spillerne 

ikke mere spiller med i turneringen. 

Jeg vil gerne takke Mie og Mattias for et godt samarbejde under hele turneringen. 

Også stor tak til alle familie medlemmer, trænere og samt en gruppe Triton 



spillere der kom forbi –  Alle supportere som hver dag mødte op og støttede os i 

den danske koloni hver eneste dag! 

Hjørring 30.07.2019 

Claus Arnsbæk 

 


