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BTDK's Vækststrategi 2022-2025  
– En del af et sundt fællesskab

BTDK's	vision,
•	 	at	blive	en	mere	folkelig	sportsgren,	særligt	for	ungdomsspillere	og	60+	spillere,	gennem	en	markant	forbedring	og	
udvikling	af	kvaliteten	af	BTDK's	produkter	til	klubber,	trænere	og	medlemmer,	og	dermed	styrke	forbundets		
og	klubbernes	evne	til	at	tiltrække	og	fastholde	medlemmer.	

•	 at	arbejde	målrettet	for	bordtennissporten	som	en	sundhedsfremmende	sport	i	Danmark.	

BTDK's	målsætning,	
•	 at	BTDK	opnår	en	vækst	på	i	alt	4.800	medlemmer	(10.200	medlemmer	i	2019-tal	til	15.000	medlemmer	i	2025).		

•	 	at	BTDK's	medlemsvækst	sker	gennem	en	ungdomsvækst	på	2.300	ungdomsmedlemmer	(3.700	i	2019-tal	til	6.000	
medlemmer	i	2025)	og	vækst	i	60+	segmentet	(4.000	i	2019-tal	til	6.000	medlemmer	i	2025).	Den	øvrige	vækst	på	
500	medlemmer	skal	komme	fra	vækst	i	målgruppen	af	seniorer	og	motionister.
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Forord
Det	er	Bordtennis	Danmarks	(BTDK’s)	overordnede	målsætning	
at	få	medlemsfremgang	i	hele	landet	samtidig	med,	at	vi	øger	
kvaliteten	i	Bordtennis	Danmarks	og	klubbernes	aktiviteter.	
	
Det	er	derfor	en	fornøjelse	for	BTDK	at	præsentere	Vækst-
strategi	2022-2025	–	En	del	af	et	sundt	fællesskab.	Strategien	
indeholder	BTDK’s	mål	og	indsatsområder,	som	vi	skal	have	
gennemført	i	perioden	2022-2025.		

BTDK	har	i	de	sidste	år	gennemgået	en	stor	forandring	med	
udgangspunkt	i	Årsmødet	i	2020,	hvor	der	blev	vedtaget	en	
ny	organisationsstruktur.	Dette	med	henblik	på	at	samle	de	
mange	forskellige	enheder,	der	hidtil	havde	været	med	til	at	
drive	BTDK,	til	færre	enheder	for	at	skabe	et	overblik	over	–	og	
dermed	kunne	prioritere	-	hvordan	vi	bruger	vores	ressourcer	
i	dansk	bordtennis.	Det	er	lykkedes	-	og	vi	er	allerede	godt	i	
gang	med	arbejdet!

I	2021	har	vi	løbende	igangsat	flere	nye	projekter	i	takt	med,	at	
bemandingen	og	kompetencerne	i	sekretariatet	og	vækstteams	
er	faldet	på	plads.	Det	er	derfor	glædeligt,	at	der	nu	ligger	en	
overordnet	plan	for	forbundets	arbejde	i	de	kommende	år.	
Bestyrelsen	og	ledergruppen,	bordtennisklubber	og	mange	
frivillige	har	alle	bidraget	til	indholdet	i	BTDK’s	første	vækst-
strategi.	Strategien	fastlægger	BTDK’s	pejlemærker	for,	hvor	vi	

som	forbund	ønsker	at	være	i	fremtiden.	Det	gælder	nationalt,	
men	også	internationalt,	hvor	vi	i	de	kommende	år	satser	på	
at	få	flere	arrangementer	til	Danmark.	Det	gælder	også	den	
sundhedspolitiske	dagsorden	i	Danmark,	da	de	positive	effek-
ter		ved	at	spille	bordtennis	-	særligt	for	seniorer	-	for	længst	er	
dokumenteret.

BTDK	har	tre	overordnede	ønsker	for	dansk	bordtennis	i	de	
kommende	år:
•	 Medlemsvækst	og	udvikling,	særligt	blandt	børn	og	unge		

•	 	BTDK’s	medlemsklubber	skal	være	steder,	hvor	man	som	
frivillig	har	lyst	til	at	deltage	og	være	med	i	foreningsarbejdet		

•	 	BTDK	skal	være	et	forbund	i	øjenhøjde	med	medlems-
klubberne.	Vi	vil	tættere	på	klubberne	og	deres	arbejde	i	
dagligdagen.	

•	
Vi	har	udvalgt	fire	strategiske	spor	i	strategien,	som	i	perioden	
2022-2025	skal	være	medvirkende	til	at	understøtte	vores	visi-
on	og	høje	ambitioner	for	dansk	bordtennis.	Kun	ved	at	arbejde	
sammen	om	nye	idéer	og	måder	at	gøre	tingene	på,	lykkes	vi.	
Der	vil	derfor	fremover	være	særligt	fokus	på	samarbejde	på	
tværs	af	klubber,	så	dansk	bordtennis	får	et	solidt	fundament	
for	at	opleve	fremgang	på	alle	niveauer.	Fremgangen	starter	
med	et	fokuseret	arbejde	på	børne-	og	ungeområdet,	som	vi	
glæder	os	til	at	udfolde	i	de	kommende	år.

Bordtennisfællesskabet	skal	være	for	alle,	uanset	hvem	der	
kender	hinanden,	om	klubberne	er	store	eller	små,	eller	hvor	
i	landet	I	kommer	fra.	Bordtennis	er	sundt	for	krop	og	sjæl	
uanset	alder	og	niveau.	Vi	har	i	dansk	bordtennis	alle	forudsæt-
ninger	for,	at	sporten	oplever	den	fremgang,	den	har	fortjent.

Tak	til	alle,	der	hver	dag	bidrager	til,	at	bordtennis	er	verdens	
bedste	sport.

På	vegne	af	bestyrelsen

Henrik	Vendelbo
Bestyrelsesformand
Bordtennis	Danmark
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4 strategiske spor

Bordtennis	Danmark		
–	Et	idrætsforbund	i	vækst

Bordtennis	Danmark	(BTDK)	er	et	forbund	bestående	af	klub	-
ber	med	et	fælles	formål	om	at	udbrede	bordtennissporten	
i	Danmark	til	glæde	og	gavn	for	spillere,	trænere,	ledere	og	
øvrige	aktører	i	bordtennissporten.	Fællesskaber	i	bordtennis	
bliver	et	nøgleord	for	forbundets	i	de	kommende	år.	Forbundets	
evne	til	at	organisere	og	understøtte	nye	fællesskaber	bliver	
i	høj	grad	afgørende	for,	om	vi	vil	være	i	stand	til	at	vækst	og	
medlemsfremgang	frem	mod	2025.	

Nærværende	strategi	er	for	alle	BTDK’s	interessenter,	spillere,	
klubledere	og	alle	andre,	der	har	interesse	i	bordtennissportens	
udvikling	og	ønsker	at	orientere	sig	om,	hvilken	retning	BTDK's	
politiske	ledelse	sætter	for	forbundet	og	bordtennissporten	i	
perioden	2022-2025.

Netværk og bordtennisfælleskaber
BTDK	er	allerede	i	fuld	gang	med	at	etablere	nye	værdiskab-
ende	fællesskaber.	BTDK's	politiske	ledelse	og	ledergruppe	
er	nye	strategiske	fællesskaber,	der	repræsenterer	BTDK's	
bestyrelse	i	hele	landet.	

BTDK's	vækstteams	er	netværksorienterede	fællesskaber,	
som	skaber	sammenhæng	og	samarbejde	mellem	klubberne	
i	dansk	bordtennis.	Det	er	forbundets	ambition,	at	flest	mulige	
klubber	får	lyst	til	at	blive	en	del	af	de	nye	fællesskaber	og	
netværksarbejdet	i	BTDK's	vækstteam	i	hele	landet.	

I	de	kommende	år	vil	endnu	flere	fællesskaber	se	dagens	lys.	
Forbundet	har	planer	om	at	etablere	et	netværk	med	styrket	
fokus	på	piger	i	bordtennis,	et	netværk	med	trænere	om	træ-
nerudvikling	og	et	netværk,	som	fungerer	som	et	eventteam	i	
både	Øst-	og	Vestdanmark.	Alle	nye	netværk	skal	være	med	
til	at	understøtte	indsatserne,	som	BTDK	sætter	i	søen	i	de	
kommende	år.	BTDK	ønsker	at	styrke	sammenhængskraften	
mellem	klubberne	og	sammen	bliver	vi	stærkere,	når	vi	står	
sammen	om	fælles	mål.

Effektiv kommunikation
Det	er	afgørende	for	et	sportsforbund,	at	infrastrukturen	fung-	
erer	effektivt,	så	vi	kan	kommunikere	med	vores	cirka	10.000	
medlemmer,	eller	med	udvalgte	målgrupper	blandt	de	10.000	
medlemmer,	så	forbundet	får	den	nødvendige	feedback	på,	
hvilke	tilbud	og	aktiviteter,	medlemmerne	efterspørger	og	hvilke	
ønsker	klubberne	har,	som	forbundet	kan	understøtte	dem	i.	

Uden	en	god	infrastruktur	bliver	det	svært	og	den	værdifulde	
viden	til	at	forbedre	BTDK's	tilbud	og	aktiviteter,	som	er	vores	
kerneopgave,	den	får	vi	kun	af	de	få,	der	kender	hinanden	og	
forbundet	godt.	Det	er	ikke	nok.	Vi	ønsker	som	forbund	at	nå	
alle	medlemmer.

BTDK's	kommunikationskanaler,	informationssystemer,	
organisering,	faciliteter	og	fysiske	infrastruktur	er	afgørende	for,	
hvor	effektivt	vi	kan	kommunikere,	informere,	transportere	og	
gennemføre	BTDK's	planlagte	indsatser	og	aktiviteter.

BTDK's	infrastruktur	har	derfor	stor	betydning	for,	om	vi	fx	kan	
få	ungdomsevents	og	-camps	til	at	fungere	optimalt	(mange	
deltagere	på	flere	forskellige	lokationer	og	steder	på	én	gang,	
gentaget	flere	gange	på	en	sæson).	Infrastrukturen	er	desuden	
med	til	at	styrke	det	lokale	samarbejde,	så	de	respektive	vækst-
teams	er	i	stand	til	at	styrke	samarbejdet	om	lokale	events,	
lokale	trænerudviklingsaktiviteter	og	viden	om	klubudvikling		
og	gode	klubmiljøer.

Mødeformer	i	2020	under	den	globale	pandemi	har	på	mange	
måder	lært	os	om	nye	måder	at	mødes	på.	De	fleste	er	blevet	
mere	komfortable	med	at	anvende	Teams	og	Zoom.	Vi	behøver	
derfor	ikke	længere	mødes	fysisk	hver	gang.	Det	giver	tid	til	
andre	ting.	Og	det	kommer	til	at	få	stor	betydning	for	møde-
kadencen	i	vores	vækstteams	og	øvrige	netværk	fremover.

Sammenhæng i frivilligt og lønnet arbejde
Selve	ånden	i	et	idrætsforbund	som	BTDK	er	frivillighed	og	de	
frivilliges	passion	og	energi,	når	de	brænder	for	deres	idræt	og	
vil	gøre	en	forskel	til	gavn	for	sporten.	Kernen	i	BTDK’s	arbejde	
er	spillere	og	frivillige	ledere	i	klubberne	og	forbundet.	De	er	
samtidig	også	kerneopgaven.

De	vigtigste	ressourcer	i	BTDK	findes	uomtvisteligt	hos	de	
mange	kompetente	frivillige	ledere,	der	driver	klubberne	overalt	
i	Danmark.	Det	er	dem,	der	får	vores	unge	mennesker	til	at	
komme	igen,	blive	klar	til	kampe	og	stævner.	Det	er	dem,	der	
finder	trænere	og	laver	arrangementer,	som	indgår	i	klubbens	
drift.	Det	er	oftest	de	samme,	der	deltager	i	BTDK’s	mange	
netværk.	

I	BTDK	ønsker	vi	derfor	at	blive	meget	klogere	på,	hvordan	vi	
bedst	anerkender	og	understøtter	de	frivillige	ledere,	så	de	
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har	lyst	til	at	fortsætte	deres	gode	arbejde,	som	er	så	vitalt	for	
sportens	udvikling.	

Der	er	samtidig	høje	krav	til	et	moderne	specialforbund	om	
også	at	løse	andre	opgaver,	der	skal	understøtte	organisatio-
nen	i	forhold	til	eksterne	samarbejdspartnere	og	en	lang	række	
områder,	hvor	behovet	for	kompetencer	og	ressourcer	er	svære	
at	forvente,	at	alle	frivillige	personer	skal	besidde.	

Desuden	er	forskellen	på	frivilligt	og	lønnet	arbejde	i	sagens	
natur,	at	det	er	sværere	at	holde	et	tilstrækkeligt	højt	arbejds-
tempo	i	opgaveløsningen,	når	der	er	tale	om	frivilligt	arbejde.	
Frivillige	anvender	deres	tid,	som	de	vil.	Professionelt	ansatte	
medarbejdere	må	derimod	forventes	at	levere	en	arbejdsind-
sats	på	bestemt	tidspunkter	indenfor	en	bestemt	tidsramme.	
De	er	rekrutteret	på	baggrund	af	deres	faglige	kompetencer,		
og	det	har	en	stor	betydning	for	kvaliteten	og	fremdriften	i		
for	bundets	arbejde	og	det,	som	man	forventer	et	moderne	
idrætsforbund	skal	løfte	af	opgaver.

I	de	kommende	år	får	det	derfor	en	central	betydning	for	
forbundet,	at	der	skabes	et	frugtbart	samarbejde	på	tværs	af	
klubber	og	geografi,	der	skaber	en	sammenhængskraft	mellem	
det	frivillige	og	den	professionelle	organisation,	så	vi	samlet	
kan	realisere	BTDK’s	indsatser	til	gavn	for	alle	medlemmerne	
og	de	nye,	der	kommer	til,	i	de	kommende	år.

Ny	politisk	retning	
Formålet	med	Vækststrategi	2022-2025	–	En	del	af	et	sundt	
fællesskab	er	at	beskrive	og	perspektivere	den	rejse,	som	
BTDK	har	påbegyndt	frem	mod	2025.	

Det	er	BTDK's	primære	mål	at	komme	tættere	på	vores	klubber	
og	medlemmer	såvel	som	øvrige	aktører	og	interessenter.	Vores	
ambition	er	at	tage	et	markant	større	ansvar	for	fremgangen	og	
udviklingen	af	bordtennissporten	i	Danmark,	hvor	vi	også	træder	
ind	på	den	lokale	og	nationale	sundhedspolitiske	arena.

Vi	ønsker,	at	klubber	og	medlemmer	fremadrettet	konkret	
oplever,	at	de	er	en	del	af	et	sundt	fællesskab	i	BTDK,	hvor	
der	er	gode	kvalitetsprodukter	på	hylderne	i	form	af	fleksible	
uddannelser	og	events	i	et	helt	nyt	børn	og	unge	univers.		

BTDK tager et samfundsansvar
BTDK	ønsker	at	tage	et	øget	samfundsansvar	i	de	kommende	
år	og	skabe	rammerne	for	rummelige	og	sunde	fællesskaber	
i	bordtennis,	hvor	alle	uanset	alder,	køn,	social	baggrund,	
personer	med	eller	uden	handicap,	kan	og	må	være	med.	
Bordtennis	er	verdens	mest	rummelige	sport.

Forbundet	og	klubberne	vil	derfor	sammen	og	enkeltvis	i	det	
omfang,	at	det	er	muligt,	skabe	rammerne	for,	at	der	lokalt	
og	nationalt	tages	et	større	samfundsansvar	med	fokus	på	
mangfoldighed,	bæredygtighed	og	klimatryk,	som	ligger	i	
forlængelse	af	FN's	Verdensmål.	

Kobling til nuværende strategiaftale med DIF
BTDK’s	nuværende	strategiaftale	med	DIF	for	perioden	2017-	
2021	har	to	spor,	henholdsvis	spor	1	udbredelsesaktiviteter	
som	træneruddannelse,	Skole	OL	og	Klubnetværk	og	spor	2	
Etablering	af	lokale	udviklings-	og	talentmiljøer.

Vækststrategi	2022-2025	sætter	en	ny	retning	og	tager	afsæt	
i	den	læring	og	erfaringer,	som	der	er	gjort	på	baggrund	af	de	
sidste	3	år	i	strategiaftalen	med	DIF.

BTDK	har	blandt	andet	erfaret,	at	der	er	en	stor	opbakning	
til	klubnetværk,	når	det	sker	som	en	del	af	en	formel	for-
bundsstruktur,	så	deltagelse	i	klubnetværk	ikke	blot	handler	
om	erfaringsudveksling,	men	i	højere	grad	også	om	politisk	
indflydelse	på	den	regionale	udvikling.	

Skole	OL	har	vist	sig	at	være	en	succes,	som	BTDK	forventer	at	
fortsætte	med	hvert	år.	Læringen	i	forbindelse	med	Skole	OL	
er,	at	der	er	et	forbedringspotentiale,	så	klubberne	også	formår	
at	profitere	af	kontakten	til	skolerne.	

Denne	vækststrategi	indeholder	derfor	hele	fire	spor	med	
indsatsområder,	hvor	to	spor	dels	er	en	fortsættelse	af	
vores	nuværende	indsatser,	der	virker.	Og	to	nye	spor	med	
indsatsområder,	der	sigter	mod	at	skabe	bedre	vilkår	og	for-
udsætninger	for	vækst	og	udvikling	i	klubberne.	
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Opbygning og struktur
Strategiske	spor

Vækststrategi	2022-2025	er	opbygget	med	udgangspunkt	i	
BTDK's	overordnede	vision	og	mål	for	vækst	og	udvikling	de	
kommende	år.	

Nærværende	strategi	indeholder	analyser	og	nærværende	
strategi	analyser	og	baggrundsviden	om	de	strategisk	priori-
terede	indsatsområder,	således	at	der	er	tilvejebragt	et	solidt	
grundlag	for	BTDK's	strategiske	beslutninger	og	prioriteringer	
fremadrettet.

Det	er	centralt	for	BTDK,	at	vi	altid	ved,	hvad	formålet	er	med	
de	aktiviteter,	som	vi	sætter	i	gang.	Ikke	mindst,	om	der	er	flere	
behov,	som	vi	skal	have	dækket	ind	i	Vækststrategi	2022-2025.	

Målsætning og effekt
BTDK’s	overordnede	målsætning	om	medlemsvækst	og	øget	
kvalitet	i	BTDK	og	klubbernes	aktiviteter	hænger	sammen	med	
strategiaftalen	med	DIF,	som	er	selve	grundlaget	for	til	-	delte	
DIF-midler	til	BTDK.

Målsætningerne	har	afgørende	betydning	for	BTDK's	arbejde,	
selvom	det	naturligvis	ikke	interesserer	medlemmerne	i	klub		-	
berne.	Derfor	måler	vi	i	stedet	for	på	det,	som	vi	kalder	for	
effekt	for	klubber	og	medlemmer.	

Hvert	strategispor	analyseres	på	følgende	fire	forudsætninger,	
så	vi	er	i	stand	til	at	monitorere	udviklingen	og	sætte	ind,	hvor	
der	er	behov	for	det	i	perioden	2022-2025.		

Forskel	og	sammenhæng	mellem	målsætning	og	effekt	skal	

forstås	således,	
•	 	at	målsætningen	handler	om	det,	som	BTDK	og	klubberne	
gerne	vil	opnå	med	en	indsats

•	 	at	effekten	handler	om	den	positive	oplevelse	medlemmerne	
får	af,	at	målsætningen	opnås.																							

Et	forklarende	eksempel	på	dette	er,	at	BTDK	fx	har	en	mål	-	
sætning	om	at	styrke	kvaliteten	i	klubbernes	klub-	og	trænings-	
miljø.	Effekten	for	medlemmerne	af	at	opnå	en	øget	kvalitet	i	
klub-	og	træningsmiljøet	er,	at	de	oplever	et	stærkere	fælles-
skab,	der	styrker	deres	tilknytning	til	klubben	og	sporten.		
	
Det	sidste	element	i	analysen	er,	at	vi	vil	vide,	hvilke	grundlæg-
gende	problemstillinger,	der	hæmmer	vores	muligheder	for	at	
nå	vores	målsætninger	og	effekt.	

Metoden	bliver	anvendt	på	alle	fire	strategiske	spor.	

BTDK’ Vækststrategi 2022-2025 – En del af et sundt fællesskab

Strategien	består	af	fire	strategiske	
spor	med	indsatsområder	

1 			
Strategispor 1   
Vækstteams og klubudvikling

2 			
Strategispor 2   
Ungdomsstrategi (træner- og talentudvikling, 
ungdomsevents- og camps, nye konkurrence-
former, koordineret pigeindsats og Skole OL) 

3 			
Strategispor 3  
60+ vækst og forskningssamarbejde om 
bordtennis som en vej til mental og fysisk 
sundhed

4 			
Strategisport 4  
Digitalisering, kommunikation og formidling.

Analyse	af	mål	og	effekter	

1 	
Formål

2 	
Målsætninger	

3 	
	Problemstillinger,	der	hæmmer,	at	målsæt-	
ningen	opnås

4 	
Forventede	effekter	for	klubber	og	medlemmer		

	 af	igangsatte	indsatser.
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Baggrund
Medlemsudviklingen		
de	seneste	30	år	

Bordtennissporten	opfattes	i	Danmark	som	en	nichesport.	Vi	
rekrutterer	oftest	først	børn	efter,	at	de	er	stoppet	i	anden	idræt,	
fx	fodbold,	hvor	de	måske	ikke	slog	eller	faldt	til.	Nogle	starter	
derefter	til	bordtennis,	fordi	de	skal	vælge	en	sport.	Andre	
vælger	bordtennis,	fordi	de	spiller	det	i	skolen	eller	i	klubben.	
Samtidig	er	børn	i	dagens	Danmark	mindre	fysisk	aktive	end	
tidligere,	fordi	flere	aktiviteter	og	spil	foregår	via	mobil	og	
pc.	Sidstnævnte	er	en	udfordring,	som	vi	deler	med	andre	
sportsgrene.	

Over	de	seneste	30	år	har	Bordtennis	Danmark	oplevet	en	stor	
nedgang	i	U-18	medlemmer.	I	1990	havde	DBTU	10.250	U-18	
spillere	og	i	alt	ca.	16.000	medlemmer.	I	runde	tal	har	sporten	
mistet	65	pct.	af	alle	U-18	medlemmer	siden	1990.	

I	2006	var	U-18	medlemstallet	faldet	til	5.700	medlemmer,	i	
2012	til	5.300	U-18,	i	2018	til	3.400	og	i	2019	en	stigning	til	3.700	
svarende	til	et	fald	siden	2006	på	ca.	45	procent	af	antallet	af	
børn	og	unge	jf.	figur	1.	

Der	er	gennem	årene	forsøgt	på	forskellig	vis	at	standse	
medlemsnedgangen	gennem	projekter	og	tiltag	fx	udviklings-
projektet	”Det’	Batter”,	desværre	uden	vedvarende	gennem-
slagskraft.	

Det	er	svært	at	give	et	præcist	svar	på,	hvordan	det	sam	lede	
billede	havde	set	ud	i	dansk	bordtennis,	hvis	de	gennem	førte	
projekter	ikke	var	afviklet.	Det	er	dog	realistisk	at	antage,	at	
arbejdes	der	ikke	målrettet	med	samme	overordnede	målsæt-
ninger	igennem	alle	dele	af	forbundet	på	tværs	af	klubber	og	
geografi,	så	bliver	de	positive	effekter	samlet	set	kortvarige	og	
de	negative	konsekvenser	langvarige.

Fra	drift	til	vækstorganisation
Med	afsæt	i	årtiers	faldende	ungdomsmedlemstal	og	en	
organisation,	der	har	haft	svært	ved	at	skabe	de	nødvendige	
forandringer,	samt	en	oplevelse	af	stadig	større	afstand	mellem	
forbund	og	klubber,	blev	der	på	Årsmødet	i	sommeren	2019	
vedtaget	en	ny	forbundsstruktur	i	DBTU.	
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Figur	1	-	Udviklingen	blandt	ungdomsmedlemmer	2019	til	2020
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DBTU	blev	fusioneret	med	de	daværende	lokalunioner	og	blev	
til	det	nuværende	Bordtennis	Danmark	(BTDK).	Formålet	med	
omlægningen	var	at	få	en	organisation,	der	gik	fra	at	være	en	
mere	driftsorienteret	organisation	til	at	blive	projektorienteret	
med	et	stærkt	fokus	på	vækst	og	udvikling	lokalt	og	nationalt.	

Organisationen	i	BTDK	består	i	dag	af	1	bestyrelse,	1	ledergrup-
pe	og	9	regionale	vækstteams	samt	et	styrket	sekretariat	med	
både	interne	og	eksterne	ansatte.	Hele	organisationen	i	BTDK	
er	illustreret	i	figur	2.	

BTDK	samarbejder	tæt	i	hverdagen	med	de	9	regionale	
vækstteams	via	udviklingskonsulenterne,	som	er	tilknyttet	
hvert	vækstteam,	for	at	skabe	gode	samarbejdsrelationer	og	
fremdrift	i	indsatserne.	

Der	er	desuden	etableret	en	ny	stor	landsdækkende	faggruppe	
for	turnering,	som	dækker	turnering	nationalt	og	regionalt.	
Som	en	del	af	det	nye	set-up	i	BTDK	er	turneringstilmeldingen	
i	portalen	omlagt,	så	tilmelding,	planlægning	og	betaling	
udelukkende	foregår	digitalt

Forenklingen	af	BTDK's	organisation	har	til	formål	at	skabe	
større	gennemsigtighed	med	beslutninger	og	initiativer	
igennem	hele	BTDK's	organisation	samt	kortere	beslutnings-
processer	og	bedre	ressourceudnyttelse	for	at	opnå	tempo	og	
synergi	i	indsatserne	på	tværs	af	geografi	og	klubber.

Vækstpotentialet er stort
I	forbindelse	med	etablering	af	ny	struktur	for	BTDK	blev	der	
ligeledes	gennemført	en	analyse	af	behov	og	ønsker	i	bord-
tennisklubberne.	Analysen	viste	samlet	set,	at	der	er	et	tydeligt	
ønske	og	behov	for	at	styrke	klubudvikling	på	bestyrelsesni-
veau	ift.	ledelse	og	organisering	af	klubbens	drift	og	udvikling.	
Der	er	samtidig	også	behov	for	at	styrke	trænerudvikling	og	
klubbens	”produkt”	i	form	af	stærke	klub-	og	træningsmiljøer	
med	sunde	og	sjove	fællesskaber.

Vækstpotentialet	i	dansk	bordtennis	er	stort.	Den	vurdering	
fremgår	tydeligt	i	BTDK’s	analyse	og	deles	også	af	mange	i	
bordtennisverdenen.	Når	først	børn	g	unge	præsenteres	for	
bordtennis,	og	det	gøres	sjovt	og	være	med,	så	er	det	en	sport,	
hvor	alle	i	alle	aldre	kan	være	med.	Hovedudfordringen	er	ikke	
at	tiltrække	og	rekruttere	børn	til	klubberne.	Udfordringen	
består	i	at	fastholde	dem	i	klubberne!

På	Fyn	har	man	igennem	en	årrække	registreret	præcist,	hvor	
mange	der	begynder	og	stopper	i	hver	årgang,	siden	årgang	
1999	og	frem	til	årgang	2012.	Mønstret	på	Fyn	viser,	at	vi	i	et	
stort	omfang	mister	medlemmer,	når	de	når	15-17-års	alderen.	
I	forhold	til	at	fastholde	pigerne	i	sporten,	ser	det	ud	til,	at	klub-
berne	har	særlig	vanskeligt	ved	at	tiltrække	og	fastholde	de	få	
piger,	der	trods	alt	melder	sig	ind	i	klubberne.	Der	er	derfor	et	
stort	vækstpotentiale	i	at	udvikle	klubtræneres	kompetencer	i	
at	skabe	gode	klubmiljøer	for	pigesegmentet.

Figur	2	-	BTDK's	organisation
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Ligeledes	er	der	et	stort	uudnyttet	vækstpotentiale	i	senior-
motion	og	60+	bordtennis	for	motionister,	der	henvender	sig	
til	den	ældre	del	af	befolkningen,	der	ønsker	at	være	aktive,	
og	ikke	længere	kan	spille	fx	tennis,	badminton	eller	fodbold.	
Sportsgrene,	som	er	hårde	for	fysikken	for	50+	spillere.	

Dertil	kommer	potentialet	i	bordtennis	som	sundhedsfrem-
mende	og	aldringsudsættende	sport.	Flere	internationale	
studier	viser,	at	bordtennis	er	en	fremragende	sport	til	at	ved-	
ligeholde	kroppen,	hjernefunktionen	samt	koordineringsevnen.	
	
En	primær	hæmmer	for	vækst	er	dog	klubbernes	manglende	
kapacitet	til	at	håndtere	eller	modtage	mange	flere	nye	med-
lemmer.	Bordtennisklubber	på	100	medlemmer,	hvor	de	50	
medlemmer	er	såkaldt	”svingdørsmedlemmer”,	der	udskiftes	
fra	sæson	til	sæson,	kan	ikke	umiddelbart	pludselig	have	
kapacitet	til	at	have	150	medlemmer,	fordi	de	mangler	borde,	
trænere	og/eller	haltider.	

BTDK	ønsker	at	understøtte	klubberne	i	at	forløse	vækstpoten-
tialet	i	samarbejde	med	klubberne,	så	flere	klubber	organiserer	
og	strukturerer	sig,	så	de	har	kapacitet	til	at	få	flere	nye	
medlemmer.	Samtidig	ønsker	BTDK,	at	klubber	og	forbund	i	
fællesskab	kæmper	for	bedre	faciliteter	i	hele	landet.	

Udover	bedre	klubfaciliteter,	der	er	centrale	for	at	opnå	en	større	
(ungdoms)vækst,	er	der	også	behov	for	fornyelse	i	de	trænings-
metoder,	der	traditionelt	findes	i	bordtennissporten.	Det	kan	
være	vores	syn	på	fx	træningstider,	holdstørrelser	og	længden	af	

træningspas.	Der	er	endvidere	potentiale	i	målrettet	trænerud-
vikling	og	udvikling	af	klub-	og	træningsmiljøer,	som	sætter	de	
lokale	muligheder	i	spil	på	en	ny	og	spændende	måde.

Andre	sportsforbund	på	størrelse	med	BTDK	som	Danmarks	
Basketball	Forbund	har	formået	at	vende	medlemsudviklingen	
positivt	og	skabe	ungdomsvækst	gennem	strukturerede	og	
velorganiserede	indsatser	i	forbund	og	klubber.	Det	kan	vi	også	
i	dansk	bordtennis.	

Basketball	Forbundet	har	i	perioden	2013-2019	formået	at	
skabe	en	kontinuerlig	ungdomsvækst	gennem	en	struktureret	
og	organiseret	indsats.	De	har	udviklet	nye	produkter	som	Stre-
et	basket	og	Basket	Sommer	Camps.	Derudover	har	de	nedsat	
en	gruppe	af	personer,	der	har	haft	et	særligt	ansvar	for	at	drive	
udviklingen	af	nye	produkter	til	børn	og	unge	på	både	klub-	og	
forbundsniveau.		

Ligeledes	har	en	del	basketball	klubber	gennemgået	en	
professionalisering	af	måden,	som	de	driver	deres	klubber	
og	udnytter	deres	potentiale	på.	I	Basketball	forbundet	taler	
de	om,	at	de	har	rykket	ved	deres	klubbers	selvforståelse	fx	
i	forhold	til	størrelsen	på	en	stor	Basketball	klub.	For	fem	år	
siden	bestod	en	stor	basketball	klub	af	300	medlemmer.	I	dag	
har	de	største	basketball	klubber	1.000	medlemmer.

I	figur	3	har	BTDK	sammenlignet	udviklingen	i	antal	ung-
domsmedlemmer	i	BTDK	og	Dansk	Basketball	Forbund	i	
perioden	2013-2020.	
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Figur	3	-	Sammenligning	af	medlemsudvikling	(U18)	i	dansk	basketball		
og	dansk	bordtennis	fra	2013-2020
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Ledergruppen	–	mål	og		
prioritering	2022-2025
Indholdet	og	prioriteringer	i	denne	vækststrategi	er	blevet	til	
på	baggrund	af	strategiarbejdet	i	BTDK’s	ledergruppe	(herefter	
ledergruppen).	Ledergruppen	har	på	strategiseminarer	arbejdet	i	
3	inddelte	grupper	med	henblik	på	at	vurdere,	hvor	godt	BTDK	
præsterer	på	udvalgte	fokusområder.	

Fokusområder	er	henholdsvis	klubudvikling,	talentudvikling,	
trænerudvikling,	kommunikation,	unge-events,	ungecamps,	
digital	modenhed,	60+	vækst,	forskning	i	”Bordtennis	som	
sundhedsfremmende	sport”	og	drift	jf.	figur	4	nedenfor.	

Af	grafen	fremgår	det	tydeligt,	at	ledergruppens	vurderinger,	
på	tværs	af	de	3	grupper,	er	fint	i	overensstemmelse	med	
hinandens	vurderinger	indenfor	en	relativ	lille	margin.	

Grafen	viser	også,	at	det	er	nye	fokusområder	som	ungeevents	
og	-camps,	der	bliver	lavt	vurderet.	Det	skyldes,	at	det	er	noget	
nyt	og	BTDK	først	i	2021	er	påbegyndt	at	sætte	ind	her.	Det	er	
tydeligt	i	ledergruppens	vurderinger,	at	BTDK’s	præstations-
niveau	gennemgående	vurderes	til	at	ligge	fra	lav	til	middel.	
Der	er	desuden	bred	enighed	om,	at	der	skal	sættes	ind	på	
en	lang	række	områder.	Det	sætter	krav	til	prioritering	i	BTDK.	
Ledergruppen	har	prioriteret,	som	det	illustreres	i	figur	5.

Det	er	evident,	at	der	i	ledergruppen	er	enighed	om,	at	klubud-
vikling	er	det	fokusområde,	der	skal	tildeles	flest	ressourcer	og	
som	anses	for	at	have	størst	betydning	for	BTDK's	vækst	og	
udvikling.	Klubudvikling	dækker	over	både	udvikling	af	ledelse	
og	organisering	af	klubben.	Et	eksempel	herpå	er,	at	hvis	

bestyrelsesarbejde	og	øvrigt	i	klubber	drives	af	1-2	personer,	
der	skal	lave	det	hele,	så	er	udviklingsmulighederne	i	sagens	
natur	begrænsede.	

Klubudvikling	handler	også	om	bedre	faciliteter	med	stationæ-
re	borde,	en	robust	økonomi,	gode	vilkår	for	klubbens	trænere	
og	om	det	klub-	og	træningsmiljø,	der	foregår	i	og	omkring	
træningslokalet.	Fællesskabet,	stemningen	og	energien,	der	
møder	børn	og	unge,	når	de	kommer	i	klubben,	er	alfa	omega	
for,	at	de	får	en	god	oplevelse.	Oplever	de,	at	de	bliver	fravalgt	
og	andre	er	særligt	udvalgt,	så	fravælger	de	os.
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Figur	4	–	Ledergruppens	vurdering	af	strategisk	performance		
på	udvalgte	indsatsområder	i	Bordtennis	Danmark
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Prioriteringerne	er	baggrunden	for	det	fire	indsatsområder	
(spor)	i	BTDK’s	vækststrategi	for	perioden	2022-2025.	

To	områder	stikker	ud	i	figur	5,	hvor	ledergruppens	medlemmer	
ikke	var	enige.	Det	er	drejer	sig	om	selve	driften	i	forbundet	
(økonomi,	digitalisering,	turnering	og	øvrig	administration).	Her	
ønsker	én	gruppe,	at	BTDK	skal	nedprioritere	ressourcerne	
i	BTDK’s	sekretariat	og	satse	på	klub-	og	medlemsnære	
indsatser.	En	anden	gruppe	mener,	at	20	pct.	af	alle	BTDK’s	
ressourcer	bør	anvendes	til	en	sikker	økonomistyring,	turne-
ringsdrift	og	en	styrket	digitalisering,	der	letter	arbejdsgangene	
ved	holdturneringer,	stævner	etc.

Et	gennemsnit	af	ledergruppens	prioriteringer	for	BTDK’s	
indsatser	fremadrettet	kan	ses	i	figur	6.	

Samlet	set	vurderes	det	af	ledergruppen,	at	klubudvikling,	som	
før	nævnt,	er	den	mest	afgørende	faktor	til	at	realisere	BTDK's	
vækst-	og	udviklingspotentiale.	Det	vurderes	samtidig	også,	at	
de	øvrige	indsatsområder	også	skal	prioriteres.

Det	kan	bemærkes,	at	de	to	indsatsområder,	der	har	fået	tildelt	
færrest	ressourcer	er	60+	vækst	og	forskning	i	bordtennis	
som	sundhedsfremmende	sport.	Årsagen	hertil	er,	at	60+	har	
fået	tildelt	egne	DIF-midler	på	450.000	kr.	til	at	fortsætte	den	
gode	indsats	de	næste	par	år.	Forskningsindsatsen	vil	først	
indgå	med	prioriterede	ressourcer	fra	2022,	når	den	nye	DIF	
strategiaftale	går	i	gang.

Figur	5		–	Ledergruppens	prioritering	af	ressourcer	på	BTDK's	fokusområder	frem	mod	2025

	Min						 	Middel						 	Max

24	

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Ta
len
tud
vik
lin
g

Klu
bu
dv
ikl
ing

Træ
ne
rud

vik
lin
g

+6
0	u
db
red
els
e

Dr
ift

Fo
rsk
nin
g

Ev
en
t-u
ng
e

Ca
mp
s	u
ng
e

Di
git
ali
se
rin
g

Ko
mm

un
ika
tio
n

BTDK’ Vækststrategi 2022-2025 – En del af et sundt fællesskab



15

Figur	6	–	Ledergruppens	samlede	prioritering	af	BTDK's	ressourcer
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I	det	følgende	beskrives	vækststrategiens	4	spor:	
	
1 				

Spor 1 (s.	16-21)	  
Vækstteams	og	klubudvikling

2 				
Spor 2 (s.	22-33)  
Ungdomsstrategi

3 				
Spor 3 (s.	34-39)  
60+	vækst	og	forskningssamarbejde	om	bordtennis	som	
sundhedsfremmende

4 				
Spor 4 (s.	40-43) 
Digitalisering,	kommunikation	og	formidling

BTDK’ Vækststrategi 2022-2025 – En del af et sundt fællesskab



SPOR 1

Vækstteams og 
klubudvikling
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Vækstteams  
og klubudvikling
Et	løft	til	klubber		
og	fællesskabet

BTDK	er	et	fællesskab	af	klubber,	der	har	et	fælles	formål	om	at	
udbrede	bordtennissporten	til	glæde	og	gavn	for	mennesker	i	
Danmark.	

Der	hersker	bred	enighed	om,	at	forudsætningen	for	ungdoms-
vækst	i	klubberne	kræver	et	løft	i	klubberne.	BTDK	skal	være	
med	til	at	understøtte	klubberne,	der	hvor	det	er	relevant,	og	
styrke	deres	evne	til	at	lede	og	organisere	klubbens	opgaver,	
samt	at	skabe	bedre	vilkår	klubbens	trænere.	Klubberne	skal	
samtidig	være	i	stand	til	at	rekruttere	flere	frivillige	ledere,	der	
bliver	en	del	af	klubfællesskabet	og	styrke	klubbernes	stabilitet.
	
Et	kendetegn	ved	en	del	af	BTDK’s	klubber	er,	at	de	fungerer	
på	et	smalt	fundament,	hvor	1-2	ledere	og	ildsjæle	står	for	de	
fleste	af	opgaverne	i	klubben.	Det	betyder,	at	BTDK	har	mange	
”sårbare”	klubber,	der	drives	af	ildsjæle,	som	er	i	høj	risiko	for	at	
brænde	ud,	hvilket	kan	efterlade	den	enkelte	klub	i	en	endnu	
mere	kritisk	situation,	hvis	de	forlader	klubben.	I	mange	klubber	
er	der	kun	i	begrænset	omfang	kræfter	og	kompetencer	til	
udvikling	af	klubbens	mål,	hvilket	ofte	fører	til,	at	opgaver	og	
aktiviteter	i	klubben	mangler	fornyelse	og	kvalitet.

Regionale vækstteams 
Ved	årsmødet	i	2019,	blev	det	vedtaget,	at	klubberne	gennem	
repræsentanter	skulle	organiseres	i	9	regionale	vækstteams.	
Vækstteamet	i	hver	region	er	et	fællesskab	for	regionens	
klubber	med	det	formål	at	samarbejde	om	vækstinitiativer	på	
tværs	af	klubberne.	

At	være	en	del	af	fællesskabet	i	de	respektive	vækstteams	
betyder,	at	der	er	mere	kompetence	og	forskellig	erfaring,	der	

samlet	set	styrker	udviklingen	og	hinanden	på	tværs	af	klubber.	
Vækstteams	skal	skabe	grundlaget	for	fælles	udviklingsinitia-
tiver,	der	udvikler	klubberne	i	hver	region.

De	regionale	vækstteams	er	ikke	et	selvstændigt	indsats-
område	i	denne	strategi.	De	er	en	central	del	af	forbundets	
mulighed	for	at	understøtte,	samarbejde	og	have	en	dialog	
med	klubberne.	

Fællesskabet	i	vækstteams	betyder,	at	ingen	klubber	skal	stå	
alene,	men	være	en	del	af	et	fællesskab	i	eget	geografiske	om-
råde,	hvor	klubberne	samarbejder	om	aktiviteter,	udvikler	ideer	
og	er	hinandens	sparringspartnere	i	arbejdet	for	(ungdoms)	
vækst.	

Ydermere	skal	det	strategiske	samarbejde	på	sigt	have	den	
effekt,	at	alle	9	regionale	områder	er	tilstrækkelig	”bæredygtige”	
til,	at	alle	regionale	områder	har	nok	robuste	klubber	til,	at	der	
kan	spilles	lokale	turneringer,	og	der	kan	arrangeres	små	og	
store	lokale	ungdomsevents	i	hver	region.	

Organisering	og	ledelse	er	nogle	af	de	mest	afgørende	faktorer,	
når	BTDK	over	de	kommende	år	skal	understøtte	klubberne	i	
øget	ung	domsvækst.	Klubudvikling	er	vigtig	i	alle	klubber,	der	
har	en	interesse	heri.	

BTDK	arbejder	med	begrebet	”bæredygtige	klubber”	for,	hvad		
det	er,	at	vi	som	forbund	gerne	vil	støtte	og	stimulere	i	klubber-
ne,	så	de	får	et	stærkere	fundament	og	kapacitet	til	at	håndtere	
et	øget	medlemstal.	

BTDK’ Vækststrategi 2022-2025 – En del af et sundt fællesskab

Spor	1	har	tre	indsatsområder
	
	 1 		

	Klubudvikling	
ledelse	og	organisering

2 		
	
	
Klub-	og	træningsmiljøer,	
der	tiltrækker	og	fastholder	børn	og	unge	i	
bordtennissporten

3 		
		Klubmiljøer	
for	en	målrettet	pigeindsats.
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Det	er	afgørende	for	udviklingen	i	klubberne,	at	flere	klubber	
repræsenteres	med	en	bred	ledelse	i	alle	aldre	med	relevante	
kompetencer,	der	evner	at	sætte	målsætninger	op	for	klubbens	
udvikling	og	ledelse.	

BTDK	vil	generelt	understøtte	klubberne	i	at	blive	skarpere	på	
målgrupper	og	udvikle	produkter,	der	er	målrettet	fx	begynde-
re,	piger,	ungdomstalenter,	motionister,	senior	turnerings-	og	
konkurrencespillere.

Indsats 1 Klubudvikling  
– Ledelse og organisering 
Formålet	med	dette	indsatsområde	er,	at	flere	klubber	opnår	
den	nødvendige	kapacitet	til	at	vækste	og	blive	flere.	Væksten	
skal	ske	ved,	at	BTDK	og	vækstteams	understøtter	og	moti-
verer	flere	klubber	og	hinanden	til	at	arbejde	med	et	styrket	
udviklings-	og	vækstorienteret	mindset.	

Vi	ønsker	at	flere	klubber	arbejder	på	at	få	deres	bestyrelse	
til	at	bestå	af	aktive	medlemmer,	der	tilfører	ressourcer	og	
relevante	kompetencer	til	klubben.	Det	er	samtidig	centralt	for	
indsatsen,	at	der	udvikles	klub-	og	træningsmiljøer	i	klubberne,	
der	faciliteres	af	engagerede	trænere	med	et	ATK-mindset.	

Indsats 2 Klubudvikling  
– Styrket klub- og træningsmiljø
Det	er	en	forudsætning	for	ungdomsvækst	i	BTDK,	herunder	i	
særlig	grad	for	at	fastholde	børn-	og	unge,	at	vi	udvikler	bedre	
klub-	og	træningsmiljøer	i	bordtennissporten.

En	væsentlig	faktor	for	at	kunne	tiltrække	og	fastholde	børn	
og	unge	mennesker	i	en	bordtennisklub	er	det	klubmiljø,	
nye	medlemmer	møder,	når	de	begynder	i	klubben.	Et	godt	
klubmiljø	har	kompetente	voksne,	der	kan	skabe	rammerne	om	
et	stærkt	fællesskab	for	børn	og	unge,	der	både	handler	om,	
at	det	er	muligt	at	lære	at	spille	bordtennis,	og	at	det	er	et	sted	
med	gode	kammerater	af	begge	køn.	

Klub-	og	træningsmiljøet	i	en	bordtennisklub	er	den	vigtigste	
faktor	for	at	kunne	tiltrække	og	fastholde	børn	og	unge	i	
klubberne.	Et	godt	klub-	og	træningsmiljø	faciliteres	af	unge	
og	voksne	trænere/ledere	med	ATK-mindset,	hvor	der	lægges	
vægt	på	at	gøre	de	unge	til	en	del	af	et	inspirerende	fællesskab,	
uanset	om	de	vil	hygge	sig	med	vennerne	eller	træne	for	at	
afprøve	eget	potentiale	og	gradvist	blive	bedre	og	bedre.
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Det	er	BTDK’s	overordnede	ambition	at	
medvirke	til,
•	 	At	klubbestyrelser	styrker	rekrutteringen	af	perso-
ner,	der	kan	lede	og	organisere	klubbens	opgaver	

•	 	At	udvikle	et	godt	klub-	og	træningsmiljø	med	sær-
ligt	fokus	på	ungdomsmedlemmer	og	tiltrækning	og	
fastholdelse	af	begyndere	og	piger.	

•	 	At	langt	flere	trænere	i	klubberne	kompetenceud-
vikles	i	ATK-principper	og	andre	relevante	pædago-
giske	og	bordtennismæssige	kompetencer.	

•	 	At	klubbernes	økonomiske	robusthed	styrkes	og	
dermed	giver	mulighed	for	lønnede	trænere.	

•	 	At	klubber	med	10-15	stationære	borde	og	et	
klublokale	har	mulighed	for	tilbud	til	60+	spillere	om	
formiddagen	og		flere	ungdoms-	og	seniorhold	om	
eftermiddagen	og	aftenen.	

•	 	At	klubber	rekrutterer	flere	engagerede	medlemmer,	
forældre	og	sponsorer,	der	involverer	sig	i	klubbens	
liv.

Indsats	1	-	klubudvikling		
Ledelse	og	organisering

Indsatser i 2021-2022
•	 		BTDK's	udviklingsteam	samarbejder	lokalt	med	
klubberne	i	vækstteamet	om	bestyrelsesarbejde	og	
arrangerer	workshops	for	klubbestyrelser.	

•	 	BTDK's	udviklingsteam	arbejder	med	de	enkelte	
klubber,	så	flere	klubber	opstiller	visioner	og	mål	
for	klubbens	udvikling,	så	klubbens	fokus	ikke	
udelukkende	er	den	daglige	drift.
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Indsats 3 Klubudvikling  
- Koordineret pigeindsats
I	forlængelse	af	indsatsen	for	at	styrke	klubbernes	træningsmil-
jø,	prioriterer	BTDK	en	særlig	fokuseret	og	målrettet	pigeind-
sats,	som	ledes	af	en	pigekoordinator	i	BTDK,	der	involverer	
et	forpligtende	samarbejde	med	en	række	”pigeklubber”,	der	
ønsker	at	etablere	eller	styrke	deres	pigemiljø	i	klubben.

Pigebordtennis	er	et	område,	der	har	en	stor	bevågenhed.	Det	
skyldes,	at	bordtennis	for	kvinder	i	alt	for	mange	år	har	eksiste-
ret	i	skyggen	af	herre-bordtennis.	Det	giver	en	skævvridning	af	
spillere	i	dansk	bordtennis	både	i	Danmark	og	internationalt.	
Der	er	et	stort	vækstpotentiale	i	pigebordtennis	til	gavn	både	
for	klubber	og	spillere,	såvel	som	BTDK	om	idrætsforbund.

Formålet	med	pigeindsatsen	er	at	igangsætte	et	paradigme-
skifte	i	forbundet	og	klubbernes	tilgang	til	pigebordtennis,	der	i	
højere	grad	fremmer	attraktive	pigemiljøer.		
	
Vi	må	over	de	kommende	år	blive	klogere	på,	hvad	der	konkret	
kendetegner	pigemiljøer	i	bordtennissporten,	som	får	piger	til	
at	blive	i	bordtennissporten.	

BTDK	vil	derfor	samarbejde	tæt	med	mindst	5-7	klubber,	der	
har	ambitioner	om	at	udvikle	pigemiljøer	og	fremme	pigers	
interesse	for	bordtennissporten.	Pigeindsatsen	koordineres	af	
BTDK's	pigekoordinator,	der	vil	samarbejde	med	pigeklub	berne	
i	dagligdagen	og	koordinere	en	fælles	kvalificeret	indsats.	

BTDK’ Vækststrategi 2022-2025 – En del af et sundt fællesskab

Indsats	2	-	klubudvikling		
-	Styrket	klub-	og	træningsmiljø

Indsatser i 2021-2022
•	 	BTDK’s	udviklingsteam	samarbejder	med	klubber	
i	vækstteamet	om	at	styrke	og	forny	tænkningen	
i	klub-	og	træningsmiljøet,	så	det	medvirker	til	at	
fastholde	børn	og	unge	medlemmer.	

•	 	BTDK	går	i	dialog,	rådgiver	og	vejleder	klubberne		
i	forhold	til	udvikling	af	kvalitet	i	træningsmiljøet.	

Indsats	3	-	klubudvikling		
-	Koordineret	pigeindsats

Indsatser i 2021-2022
•	 	BTDK	ansætter	en	pigekoordinator,	der	skal	sam-
arbejde	med	mindst	5-7	pigeklubber	samt	arbejde		
om	at	udvikle	spændende	pigeevents	og	-camps.	

•	 	BTDK	lægger	i	samarbejde	med	hver	pigeklub	en		
plan	for,	hvordan	den	enkelte	pigeklub	griber	pige-
indsatsen	an	på	baggrund	af	klubbernes	egne	
erfaringer	og	kompetencer.	

•	 	BTDK	følger	op	og	evaluerer	indsatsen	hvert	halve	år.	



Spor 1 
Mål og effekter

1 				
Klubudvikling - Ledelse og organisering 

BTDK’s	målsætning	
•	 	at	de	ca.	50	klubber	i	BTDK,	der	i	dag	har	ca.	2.500	af	de	i	alt	3.300	ungdomsmedlemmer	i	2025	har	fordoblet	deres	
medlemsantal	til	i	alt	5.000	ungdomsmedlemmer.	

•	 at	mindst	10	klubber	i	perioden	2022-2025	har	fået	stationære	lokaler	med	mindst	10	borde		

Grundlæggende	problemstillinger,	der	hæmmer	klubudvikling
•	 	Et	kritisk	stort	antal	af	BTDK's	klubber	har	ikke	i	væsentligt	omfang	kapacitet	til	at	øge	medlemstallet.	De	fleste	klubber	
er	derfor	ikke	rustede	til	at	profitere	af	et	medlemsboom.	

•	 	For	mange	bordtennisklubber	i	BTDK	har	få	ledere	og	ansvarlige	til	at	drive	klubbens	drift	og	udvikling.	Derfor	har	
mange	klubledere	nok	at	gøre	med	blot	at	få	driften	til	at	fungere.

•	 	Klubledelserne	har	ikke	tilstrækkelige	kompetencer	i	at	lede	og	organisere	klubbens	opgaver,	så	udefra	kommende	
voksne	får	lyst	til	at	blive	en	del	af	fællesskabet	og	klubbens	udvikling.

•	 	For	mange	klubber	evner	ikke	at	skabe	spændende	mål	og	rammer	for	deres	trænere,	så	det	bliver	attraktivt	for	aktive	
trænerne	at	få	nye	kompetencer,	motivation	og	energi.	

Forventede	effekter	af	indsatsen
•	 	Klubberne	i	BTDK’s	vækstteams	arbejder	aktivt	for	en	bæredygtig	klubudvikling	og	at	arbejdet	med	dette	er	beskrevet	i	
et	læringsmateriale,	som	nye	klubber	kan	tage	i	anvendelse.	

•	 	Klubberne	i	BTDK's	vækstteams	samarbejder	målrettet	om	regional	vækst	og	udvikling	og	deler	systematisk	viden	og	
erfaring	om	klubudvikling	i	de	respektive	klubber.	

•	 	Bestyrelsen	i	klubberne	har	formuleret	klare	målsætninger	for	klubbens	udvikling	de	kommende	år.	

Effektindikatorer
•	 Klubberne	i	BTDK's	vækstteams	er	i	stand	til	at	tiltrække	og	fastholde	kompetente	voksne/frivillige	til	deres	bestyrelser.
•	 	Bestyrelserne	i	BTDK's	klubber	er	motiverede	og	har	generelt	kompetencer	i,	hvordan	man	opbygger	klubber,	der	har	
potentiale	for	vækst.

•	 	Signifikant	flere	af	BTDK's	klubber	har	fået	bedre	faciliteter,	flere	medlemmer	samt	en	øget	omsætning	og	robust	
økonomi.

•	 	Klubtrænerne	i	de	bæredygtige	klubber	kan	facilitere	stærke	klub-	og	træningsmiljøer	på	et	grundlag	af	bordtennis-
faglig	viden,	pædagogik	og	stærke	fællesskaber.
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2 			
Klubudvikling – Styrket klub- og træningsmiljø

BTDK's	målsætninger	
•	 	at	nå	50	klubber	med	et	stærkt	klub-	og	træningsmiljø,	der	med	gode	faciliteter	kan	tiltrække	og	fastholde	+	100	
ungdomsspillere.

•	 at	nå	50	klubber,	der	tilbyder	kvalificeret	træning	flere	gange	om	ugen.
•	 	at	der	i	2025	er	50	klubber	med	et	klub-	og	træningsmiljø,	der	lever	op	til	kravene	indenfor	bordtennisfaglighed,	
pædagogik	og	sunde	fællesskaber.	

Grundlæggende	problemstillinger,	der	hæmmer	udvikling	af	klub-	og	træningsmiljøer
•	 Der	er	mangel	på	kompetente	trænere,	der	evner	at	facilitere	stærke	klub-	og	træningsmiljøer.
•	 	Der	er	for	få	klubber	med	en	ambition	om	at	skabe	attraktive	vilkår	for	kompetente	trænere,	der	inspirerer	flere	til	at	
satse	på	trænergerningen.

•	 	Klubberne	har	ikke	økonomiske	midler	til	at	lønne	kompetente	trænere,	der	evner	at	udvikle	stærke	klub-	og	træningsmiljøer.	

Forventede	effekter	af	indsatsen
•	 Klubbernes	evne	til	at	tiltrække	og	fastholde	børn	og	unge	i	klubberne	vil	øges	markant.
•	 	Børn	og	unge	oplever	bordtennisklubber	som	et	fedt	sted	at	være,	med	et	godt	kammeratskab	og	engagerede	voksne	
og	muligheder	uanset	de	deres	niveau	og	evner.				

Effektindikatorer
•	 Veloplagte	voksne	og	trænere,	der	skaber	god	energi	og	stemning	i	klubben.
•	 Velforberedt	varieret	og	inspirerende	træning,	hvor	der	er	mulighed	for	at	læring	og	fordybelse.
•	 At	der	er	god	kontakt	mellem	trænerne	og	spillerne.
•	 At	de	unge	har	noget	at	glæde	sig	til,	fx	en	klubtur,	et	klubarrangement	eller	en	BTDK-event.

3 				
Klubudvikling – Koordineret pigeindsats

BTDK’s	målsætning	
•	 At	der	i	2025	er	mindst	fem	klubber	med	stærke	pige-klubmiljøer	med	mindst	25	U-18	piger
•	 At	uddanne	10	kompetente	trænere	med	særlige	kompetencer	i	pigetræning-	og	pigemiljøer
•	 At	skabe	en	pigevækst	på	mindst	100	pct.	af	U-18	piger	i	2025	i	forhold	til	CFR-tallet	for	2021.		

Grundlæggende	problemstillinger,	der	hæmmer	tiltrækning		
og	fastholdelse	af	piger	i	bordtennissporten
•	 BTDK/klubberne	har	for	få	pigetrænere/trænere,	der	har	interesse	og	kompetencer	i	pigebordtennis.
•	 Piger	sluses	ind	i	drengetræning	og	trænes	bordtennismæssigt	som	drenge.
•	 	Få	klubber	har	fokus	på	piger	og	deres	ønsker	og	behov,	og	hvordan	vi	kan	tiltrække	piger	til	klubberne
•	 Få	klubber	har	et	struktureret	samarbejde	med	skoler	og	SFO’er,	der	skaber	grundlag	for	pigevækst.	

Forventede	effekter	af	indsatsen
•	 Effekten	for	klubberne	er	større	mangfoldighed	og	mulighed	for	et	bedre	klubliv
•	 Effekten	for	pigerne	er	en	oplevelse	af	en	bordtennissport,	der	møder	deres	behov	og	ønsker	til	en	god	træning
•	 Effekten	for	pigerne	er	oplevelsen	af	at	blive	en	del	af	et	fællesskab,	de	kan	identificere	sig	med	i	hverdagen	

Effektindikatorer
•	 Flere	piger	vælger	bordtennissporten	
•	 Reduceret	frafald	af	piger	i	klubberne
•	 Pigerne	trives	i	pigemiljøerne
•	 Klubtræning	er	målrettet	pigernes	behov
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Ungdomsstrategi
Ungdomsvækst		
frem	mod	2025

I	BTDK	er	der	et	stærkt	politisk	ønske	om	at	arbejde	for	ung-
domsvækst	frem	mod	2025.	Ungdomsstrategien	er	et	udtryk	
for	politiske	ambitioner	i	BTDK	om	at	gøre	bordtennis	sporten	
mere	bredtfavnende	ved	særligt	at	udfolde	bordtennissportens	
potentiale	som	en	sjov	og	lærerig	sport	for	børn	og	unge.	

Fokus	i	forbund	og	klubber	er,	at	uanset	om	man	er	BTDK’s	
næste	Top	100	spiller,	eller	man	bare	godt	kan	lide	kamme-
ratskabet	og	klubturene,	så	er	alle	børn	og	unge	velkomne	i	
fællesskabet	i	BTDK.	

Efter	årtier	med	et	for	stort	og	ensidigt	fokus	på	medaljer	er	
BTDK’s	ungdomsstrategi	for	perioden	2022-2025	et	signal	om,	
at	vi	som	forbund	ønsker	et	nyt	og	målrettet	ATK	mindset	ude	i	
klub-	og	træningsmiljøerne.	

I	tre	årtier	har	Danmark	vundet	mange	flotte	medaljer	for	
ungdom	og	til	senior	EM,	VM,	OL,	Top-12	og	Euro	Games.	
Bedrifter,	der	har	krævet	en	ekspertise,	ressourcer	samt	blod,	
sved	og	tårer.	Vi	hylder	de	flotte	resultater,	men	det	stærke	og	
ensidige	fokus	på	medaljer	har	haft	en	negativ	konsekvens	på	
ungdomssiden.	

Alle	de	børn	og	unge,	der	ikke	vil	eller	kan	få	medaljer	i	de	
sidste	tre	årtier,	er	ikke	blevet	fastholdt	i	sporten	og	modtaget	
andre	tilbud	og	træning,	som	i	højere	grad	matcher	deres	
behov	og	ønsker.	

BTDK's	politiske	ledelse	ønsker	derfor	at	gå	nye	veje,	eksperi-
mentere	og	gennemføre	særligt	målrettede	indsatser	for	børn	
og	unge.	Vi	ønsker	en	gang	for	alle	at	vende	den	negative	spiral	
i	medlemsudviklingen	blandt	ungdomsmedlemmer	og	skabe	et	
bæredygtigt	fundamentet	for	ungdomsvækst	i	klubberne.

Et sundt fællesskab med plads til alle
Et	fællesskab,	hvor	der	er	plads	til	alle,	er	et	fællesskab	for	dem,	
der	kan	og	vil	vinde	medaljer	til	Danmark,	og	som	vil	yde	den	
ekstra	indsats	i	træningen	og	se,	hvor	langt	evnerne	rækker	
gennem	målrettet	træning	og	kampe	hen	imod	en	international	
karriere.	

Det	skal	samtidig	være	lige	så	legitimt	at	være	ungdomsspiller	
i	BTDK	uden	at	skulle	præstere	for	at	tilfredsstille	andres	
ambitioner	eller	egne	behov.	Et	sundt	fællesskab	er	træning	og	
sjov,	hvor	der	også	er	et	frirum,	der	giver	både	drenge	og	piger	
livskvalitet	og	energi	til	andre	ting	i	livet.

Nye konkurrenceformer 
Flere	og	flere	drenge	og	piger	melder	fra	overfor	den	måde,	
som	vi	har	konkurreret	på	i	flere	årtier,	hvor	det	ofte	alene	vær-
diansætter	det	at	være	bedst,	at	vinde	og	opnå	flest	ratingpoint	
i	et	regime	med	vindere	og	tabere.		

Det	er	nødvendigt,	at	vi	udvikler	nye	konkurrenceformer,	der	
rammer	bredere	således,	at	bordtennissporten	både	rummer	
de	børn	og	unge,	der	kan	lide	at	bevæge	sig	og	være	i	sunde	
fællesskaber,	og	de	børn	og	unge,	der	har	ambitioner	om	at	
udleve	deres	bordtennismæssige	evner.	Der	er	plads	til	alle.
Vi	har	store	ambitioner	om	at	udvikle	nye	konkurrenceformer	
og	ikke	mindst	den	måde,	som	vi	afvikler	og	håndterer	de	
eksisterende	konkurrenceformer	på.	Det	betyder	i	praksis,	at	
vi	ønsker	at	udvikle	events,	hvor	vi	fx	spiller	på	store	borde	
og	ser	opvisning	fra	landsholdsspillere	og/eller	afprøver	nye	
pointsystemer.	

Vi	ønsker	også	at	udvikle	de	eksisterende	stævnekoncepter,	
så	alle	deltagere	bliver	en	del	af	flere	aktiviteter	i	sporten,	der	
både	er	sjove	og	lærerige	-	og	giver	oplevelser	for	livet.		

BTDK	vil	i	samarbejde	med	alle	vækstteams	og	klubber	realise-
re	ambitionen	om,	at	børn,	der	bliver	medlem	af	en	bordtennis-
klub,	bliver	en	del	af	et	sundt	fællesskab,	der	er	i	stand	til	både	
at	tiltrække	og	fastholde	drenge	og	piger	gennem	at	arbejde	
målrettet	med	en	række	konkrete	produkter	og	indsatsområder,	
der	tilsammen	udgør	BTDK’s	ungdomsstrategi	2022-2025.		
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Indsats	1	-	Trænerudvikling
Trænerudvikling	og	talentudvikling	hænger	uløseligt	sammen	
og	er	hinandens	forudsætninger,	når	indsatsen	skal	bidrage	
til	ungdomsvækst.	Vi	får	ikke	nogen	talentudvikling,	hvis	ikke	
vores	trænere	udvikles.	

Vi	definerer	træneruddannelse	som	vores	basistræner-	og	
klubtræneruddannelse	samt	DIF-delen	af	træneruddannel-
sen.	Dertil	kommer	diplomtræneruddannelsen.	Vi	definerer	
trænerudvikling	som	en	kombination	af	teori	og	praksis,	hvilket	
betyder,	at	vi	definerer,	at	et	kommende	trænerudviklingspro-
gram	både	indeholder	teori	fra	uddannelsen	og	praksis	fra	den	
træning	i	hallen	på	talent-camps,	som	vi	lægger	op	til	i	den	nye	
struktur	for	træner-	og	talentudvikling.

Samtidig	definerer	vi	talentudvikling	i	et	bredt	perspektiv,	dvs.	
at	alle	børn,	der	spiller	bordtennis	i	en	klub,	har	et	potentiale,	
der	skal	imødekommes.	Vi	definerer	også	talentudvikling	i	et	

elitært	perspektiv,	hvor	børn	og	unge	med	potentiale	og	ambi-
tioner	om	at	udfordre	og	udvikle	egne	evner	målrettet	hen	mod	
en	landsholds-	og	professionel	karriere,	skal	have	muligheden	
for	det.	

Formålet	med	Trænerudvikling	i	BTDK	er	at	skabe	grundlaget	
for	at	udvikle	flere	trænere	med	mere	specialiseret	viden	og	
erfaring	fra	praksis	om	træning	til	forskellige	målgrupper,	så	
trænerkompetencerne	samlet	set	i	dansk	bordtennis	vil	medvir-
ke	til	at	understøtte	bedre	klub-	og	træningsmiljøer	i	klubberne.

Indsats	2	-	Talentudvikling
I	BTDK	har	talentudvikling	i	tre	årtier	været	et	vigtigt	element	i	
BTDK's	selvforståelse	som	en	bordtennisnation,	der	udklækker	
talenter	med	medaljechancer	ved	store	mesterskaber.	

Historisk	set	har	Danmark	deltaget	med	ungdomslandshold	
til	U-EM	siden	60’erne	og	sidst	i	80’erne	blev	talentarbejdet	
intensiveret	i	det	såkaldte	elitecenter	i	Brøndby	med	den	første	
U-EM-medalje	i	drengedouble	til	Rhod	Jepsen	fra	Esbjerg.	
Herefter	fulgte	et	årti	med	stribevis	af	medaljer	i	alle	kategorier	
til	både	drenge	og	piger.	Højdepunkterne	var	blandt	andet		
guld	i	herrejunior	hold	i	94’,	Bronze	i	damejunior	hold	i	97’	og	
guld	i	drenge-	og	Junior	single	i	hhv.	96’	og	99’.	Tænkningen	
dengang	var	at	udtage	de	10-15	største	talenter	i	fx	en	dren-
ge-årgang	og	arbejde	fokuseret	med	denne	gruppe,	hvorefter	
man	så	løbende	fravalgte	de	spillere,	der	blev	vurderet	til	ikke	
at	have	en	chance	for	at	komme	til	EM	om	sommeren	i	slutnin-
gen	af	den	pågældende	sæson.	I	nogle	år	gennemførte	man	
hele	talentarbejdet	med	smallere	trupper	på	kun	4-5	spillere.

BTDK’s	Ungdomsstrategi	har	tre	
indsatsområder:	

1 			
Trænerudvikling

2 			
Talentudvikling

3 				
Ungdomsevents	og	-camps,	nye		
konkurrenceformer
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Skulle	spillere	gøre	sig	håb	om	at	blive	en	del	af	”Europa	top”	
som	senior,	så	var	forudsætningen,	at	den	eller	de	spillere	var	
medaljevindere	eller	kandidater	allerede	som	ungdomsspillere.	
Kampen	om	at	finde	og	få	de	få	store	talenter	med	bedst	
boldføling	i	klubberne,	og	udelukkende	fokusere	på	dem	
på	bekostning	af	de	øvrige	ungdomsspillere	i	klubben,	blev	
normalen	i	mange	klubber.	Vi	ser	stadig	denne	tænkning	blive	
praktiseret	flere	steder	i	Danmark.

Kinatræning	og	fokus	på	individuel	træning,	som	i	mange	år	
har	været	en	del	af	kulturen	både	i	forbundet	og	blandt	en	del	
klubber	og	trænere,	har	behov	for	at	blive	udviklet.	Trænings-
metoden	er	velegnet	til	individuel	træning	for	at	opnå	en	mere	
kvalificeret	feedback	fra	træneren	og	hurtigere	spilmæssige	
forbedringer.	

Det	forekommer	utænkeligt,	at	vi	i	Danmark	kan	udvikle	spillere	
med	international	klasse	i	hverken	ungdom	eller	senior	uden,	
at	der	foregår	en	stor	grad	af	individuel	feedback	fra	træner	
til	spiller,	så	tidligt	som	det	er	muligt	for	spilleren	og	spillerens	
egne	behov	og	ambitioner.	

Samtidig	har	fokus	på	individuel	feedback	en	række	uhensigts-
mæssige	konsekvenser	som	fx	fokus	på	resultatfokus	og	på	at	
vinde	frem	for	fokus	på	udvikling	af	spilmæssige	kompetencer.	
Her	er	det	vigtigt,	at	det	er	spilernes	egne	målsætninger,	
og	ikke	forældrenes	og	trænernes	ambitioner	og	fokus	på	
resultater.

Fokus	på	udvikling	fremfor	resultater	
Det	er	meget	kortsigtet,	hvis	fokus	i	den	daglige	træning	er	med	
henblik	på	at	vinde	kampe	i	spillerens	nærmeste	fremtid.	Det	har	
markante	konsekvenser	for	spillerens	udvikling	af	det	grundlæg-
gende	håndværk	i	bordtennis,	som	potentielt	på	længere	sigt	
skal	give	spilleren	en	chance	og	mulighed	for	at	udvikle	sig	til	at	
komme	på	ungdoms-	og	seniorlandsholdsniveau.	

Det	er	den	generelle	opfattelse,	at	der	har	været	en	træner-
kultur	i	mange	årtier,	hvor	det	har	været	normen	at	udvælge	
få	talenter	tidligt,	ofte	for	tidligt,	og	så	har	klubben	satset	hele	
butikken	på	den	eller	dem,	hvilket	har	ført	til	en	alt	for	smal	
satsning	i	dansk	bordtennis.	

For	få	bordtennisklubber	i	Danmark	tilbyder	udviklingsmiljøer,	
som	giver	spillerne	realistiske	muligheder	for	at	udvikle	et	
gedigent	bordtennishåndværk,	der	reelt	kan	føre	til	et	interna-
tionalt	niveau	på	ungdoms-	eller	senior	niveau.	Der	findes	i	dag	
så	godt	som	ingen	træningsmiljøer,	hvor	spillere	i	alderen	10-15	
år	kan	få	de	nødvendige	kompetencer	og	træningsmængde	til,	
at	der	kan	tales	om	specialisering.	Derfor	kan	Danmark	også	
kun	i	særlige	tilfælde	begå	os	til	et	ungdoms	EM.	Sådan	har	det	
ikke	altid	været.

Fordi	dansk	bordtennis	i	perioden	frem	til	2015	i	20	år	har	haft	
en	praksis	med	for	tidlig	selektion	og	specialisering,	som	i	
talentudviklingens	navn	samlede	talenterne	i	det	daværende	
Elitecenter	Brøndby,	blev	talenterne	suget	ud	af	klubmiljøerne.	

Det	har	haft	en	negativ	betydning	for	klubtrænernes	motiva-
tion.	Klubtrænerne	fik	sjældent,	hvis	nogensinde,	kredit	og	
anerkendelse	for	det	store	træningsarbejde,	som	klubben	
havde	gjort,	inden	spilleren	blev	flyttet	til	Brøndby.	Så	selvom	
Brøndby	Elitecenter	i	mange	år	er	blevet	betragtet	som	en	stor	
succes,	er	udviklingen	i	træningsmiljøerne	ude	i	klubberne	
gradvist	blevet	svagere	og	svagere.	Det	er	svært	for	den	
enkelte	klub	at	have	ressourcer	i	klubledelserne	til	at	holde	fast	
i	den	lokale	talentudvikling.	

Konsekvensen	ved	den	model,	som	det	tidligere	DBTU	stod	
for	gennem	20	år,	er,	at	det	har	resulteret	i	en	relativ	lav	grad	af	
bordtennis	ekspertise	i	klubberne.	Ekspertise	fra	begyndertræ-
ning,	træning	for	øvede	og	til	træning	af	ungdomsspillere,	der	
kan	begå	sig	på	internationalt	ungdomsniveau.	

Det	betyder,	at	alt	for	få	klubber	har	et	struktureret	talentar-
bejde	med	en	kvalitet,	der	matcher	et	rimeligt	internationalt	
niveau.	Det	betyder	også,	at	den	talentmasse,	som	BTDK	skal	
bygge	sit	talentarbejde	på,	er	historisk	lille.	I	det	hele	taget	
må	vi	konstatere,	at	vi	historisk	set	har	for	få	ungdomsspillere	
i	klubberne,	hvorfor	talentmassen	naturligt	også	bliver	langt	
mindre.	

I	dag	træner	talenter	igen	i	deres	egne	klubber	-	og	ikke	i	
Brøndby	som	udgangspunkt.	Det	har	giver	den	udfordring,	
at	talentfulde	spillere	de	fleste	steder	i	landet	savner	træning	
både	i	forhold	til	kvalitet	og	kvantitet.	

BTDK	ønsker	derfor	at	medvirke	til	at	understøtte	flere	klubber	i	
at	tilbyde	en	større	mængde	træning	til	deres	spillere.	Derud-
over	gør	vi	det	igen	muligt	for	de	bedste	ungdomsspillere	at	få	
morgentræning	i	Brøndby	fra	sæson	2021-2022	sammen	med	
ungdomslandstræner	Magnus	Mallander.

Formålet	med	BTDK's	talentudvikling	er	fremadrettet	at	give	
drenge	og	piger	i	hele	landet	bedre	muligheder	for	at	udvikle	
deres	evner	og	motivation	for	bordtennisspillet.
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Indsats	3	–	Ungdomsevents	og	-camps,		
nye	konkurrenceformer	
BTDK	ønsker,	at	tilbud	og	produkter	til	børn	og	unge	men-
nesker	skal	forbedres.	Det	er	altafgørende,	at	vi	i	dansk	
bordtennis	og	i	klubberne	ser	på	kvaliteten	af	det	produkt,	som	
børn	og	unge	møder,	når	de	forventningsfulde	tager	ud	til	et	
bordtennisstævne.	I	den	sammenhæng	er	det	værd	at	huske	
på,	at	vi	siden	2012	har	mistet	40	procent	af	alle	vores	børn	og	
unge	spillere,	hvilket	alene	af	den	grund	er	en	god	grund	til	at	
foretage	et	360	graders	konkurrence-	og	stævne	eftersyn.		

Vi	skal	starte	med	at	spørge	os	selv,	hvorfor	vi	egentlig	holder	
stævner?	Hvad	er	stævnernes	formål?	

Det	har	fx	været	praksis	i	dansk	bordtennis,	at	LU/DGI	har	
stået	for	serie-	og	ungdomsturnering	og	DBTU/BTDK	har	stået	

for	Danmarksturneringen.	Derudover	har	klubberne	stået	for	
afholdelse	af	stævner	i	løbet	af	sæsonen	med	undtagelse	af	
mesterskaberne.	

De	fleste	er	sikkert	enige	i,	at	vi	afholder	stævner	for,	at	
spillerne	kan	komme	ud	og	spille	nogle	gode	kampe	og	nyde	et	
godt	socialt	samvær.	

Det	er	klubberne,	der	afvikler	stævnerne	indenfor	rammerne	af	
stævnereglementet,	og	den	generelle	opfattelse	er,	at	formålet	
med	mange	stævner	for	den	enkelte	klub	primært	er	at	tjene	
penge	til	klubkassen,	så	der	er	råd	til	ungdomstræning,	nye	
borde	og	lignende.	Det	giver	selvfølgelig	god	mening	i	forhold	
til	den	lokale	drift	i	arrangørklubben.

Det	samlede	indtryk	af	de	lokale	stævner	i	hele	landet	er,	at	
mange	af	dem	ikke	har	set	fornyelse	de	seneste	årtier	-	set	
med	børn	og	unges	briller	på.

Vores	traditionelle	stævner	er	kommet	til	den	sidste	salgsdato	
i	forhold	til	stævnernes	funktion	om	også	at	rekruttere	flere	
og	fastholde	børn	og	unge	i	sporten.	Vores	traditionelle	
stævner	afvikles	typisk	på	samme	måde	efter	en	fast	tidsplan,	
som	man	har	gjort	det	i	årtier.	Kvaliteten	af	stævnet	måles	
på,	om	tidsplanen	overholdes,	og	om	stævne	forholdene	var	
gode.	Der,	hvor	der	er	sket	en	udvikling	og	stævnerne	er	en	
succes,	er	fx	hos	veteranerne,	der	holder	deres	egne	stævner.																																																																																																																																									
																																																																																																									
Det	er	opfattelsen,	at	kvaliteten	af	dansk	bordtennis’	produkter	
og	tilbud	om	turnerings-	og	stævneaktiviteter	er	lav,	måske	
endda	i	nogle	tilfælde	er	det	dette,	der	får	børn	og	unge	til	at	
forlade	sporten,	da	oplevelsen	ikke	er	god.		Det	er	ofte	kun	de	
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bedste	spillere,	der	vinder	medaljer	og	de	mest	inkarnerede	
ungdomsspillere,	der	fastholdes	i	sporten,	og	bliver	i	sporten	
også	som	seniorer.	Imens	har	vi	mistet	mange	spillere,	som	
fravalgte	sporten,	fordi	det	var	lidt	kedeligt	at	bruge	sine	
weekender	i	en	uinspirerende	halvtom	hal	med	den	samme	
menu	hver	gang.	

Vi	skal	tænke	stævner	på	en	ny	måde	og	gøre	dem	til	decide-
rede	ungdomsevents	med	nye	spændende	konkurrenceformer	
og	kampdiscipliner?	Det	stiller	krav	til	nytænkning	af	vores	
produkter	og	tilbud,	der	skal	være	sjovere	og	mere	og	mere	
lærerigt	for	børn	og	unge.	Flere	klubber	er	i	gang.	Vi	skal	have	
alle	med	i	udviklingen.

Det	er	derfor	BTDK's	ambition	at	nytænke	en	del	af	vores	
traditionelle	stævnekoncept	og	mesterskaber	som	ungdom-
sevents	målrettet	mod	ungdomsspillere.	Vi	ønsker,	at	det	at	
deltage	i	et	ungdomsevent	betyder,	at	de	unge	drenge	og	piger	
både	føler	sig	og	bliver	en	del	af	et	fællesskab,	der	knytter	dem	
til	bordtennissporten.	Uanset	om	der	konkurreres	i	almindelig	
bordtennis	eller	der	spilles	kampe	med	store	bat,	så	er	det	
fællesskabet,	glæden	ved	spillet,	energien	og	kammeratskabet,	
der	skal	være	det	primære	udbytte	af	ungdomseventen.

BTDK's	ungdomsevents	vil	fremover	medvirke	til	at	skabe	
bordtennisoplevelser	og	sunde	venskaber	forhåbentlig	for	livet,	
og	dermed	også	gøre	bordtennis	til	en	attraktiv	sport	for	børn	
og	unge	mennesker.

Træner- og talentudvikling, 
ungdomsevents 

Indsatser	i	2021-2022
•	 Etablering	af	trænernetværk	i	alle	regioner	

•	 Etablering	af	nyt	BTDK	talentprogram	

•	 Udvikling	og	revidering	af	BTDK’s	træneruddannelse	

•	 	Udvikling	og	afholdelse	af	ny	klubfestival	for	børn	og	
unge	i	Øst-	og	Vestdanmark		

•	 Udvikling	af	ny	juleevent	for	børn	og	unge	

•	 	Udvikling	af	lokale	events	i	regionerne,	herunder	
integrering	af	pointstævner	i	BTDK-events	

•	 	Udvikling	af	bordtennis	camps	for	trænere	og	børn	
med	lyst	til	at	dygtiggøre	sig	

•	 	Udvikling	af	en	trænerlicens	og	registrering	af	BTDK’s	
aktive	trænere	

•	 	Udvikling	af	bordtennisaktiviteten,	SUKIRU	(færdighe-
der	på	japansk)	
	

•	 	Udvikling	af	koncept	for	bordtennis	med	VR-briller	
(virtual	reality)

•	
•	 	Udvikling	af	nye	konkurrenceformer,	begynderstævner	
og	omlægning	af	BTDK’s	anvendelse	af	rating
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Spor 2
Mål og effekter

1 				
Målsætninger	for	trænerudvikling	

•	 at	udvikle	og	organisere	trænere	i	alle	regioner	i	trænernetværk	af	engagerede	og	licenserede	trænere.
•	 at	understøtte	initiativer,	der	gør	det	attraktivt	for	flere	trænere	at	gøre	trænergerningen	til	en	karrierevej.
•	 	at	øge	antallet	af	”licens”	trænere	og	udvikle	en	ny	trænerudviklingsstruktur,	der	består	af	tre	dele:	1)	BTDK's	træner-
uddannelse,	2)	Trænerudvikling	i	praksis	hjemme	i	klubben	med	fokus	på	at	styrke	klub-	og	træningsmiljøet	og	3)	
Trænerudvikling	i	praksis	gennem	at	deltage	som	trænere	på	BTDK’s	talent-camps,	der	indeholder	både	praksis-	
uddannelse	og	træning	af	egne	trænerkompetencer.		

•	 	at	udvikle	mere	specialiseret	viden	om	træning	af	forskellige	målgrupper	fx	begyndere,	paraspillere,	piger,	eliteungdom,	
senior	motion	og	60+.	

•	 at	flere	klubber	får	bedre	og	mere	kompetente	begyndertrænere.
•	 	at	der	uddannes	ca.	20	engagerede	trænere,	der	har	de	nødvendige	bordtennismæssige	kompetencer	til	at	træne		
U-15	og	U-18	spillere	på	top	20	niveau	i	Europa.

	
Grundlæggende	problemstillinger,	der	hæmmer	trænerudvikling		

•	 Der	er	generelt	svære	vilkår	for	trænere	i	form	af	ingen/lav	løn	i	store	dele	af	landet.
•	 Meget	få	klubber	er	så	professionelle,	at	de	inspirerer	trænere	til	at	satse	på	trænergerningen.
•	 Begrænsede	muligheder	for	at	specialisere	sig	som	træner	fx	til	særlige	målgrupper
•	 Begrænsede	muligheder	for	at	skabe	sig	en	karrierevej	som	træner	efter	studietiden.
•	 Elitecenter	Brøndby	har	hidtil	støvsuget	talenter	fra	klubberne,	hvilket	har	været	demotiverende.
•	 	Trænere	er	ikke	en	organiseret	gruppe	af	mennesker.	De	indgår	i	deres	egne	små	fællesskaber,	som	er	i	risiko	for	at	
blive	for	små	cirkler	til,	at	flere	kompetente	trænere	finder	det	attraktivt	i	længden.

	
Forventede	effekter	af	indsatsen

•	 	Talentfulde	trænere	oplever	større	og	mere	realistiske	muligheder	for	at	gøre	trænergerningen	til	en		
karriere-	og	levevej.

•	 Klubberne	oplever	succes	gennem	kompetente	trænere,	hvilket	gør	det	sjovere	at	være	klubledelse.	
•	 Flere	og	bedre	begynder-	og	pigetrænere	gør	det	nemmere	for	klubberne	at	fastholde	børn	og	unge	i	klubben.
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Effektindikatorer

•	 Trænerne	er	kompetente	til	at	facilitere	sunde	klub-	og	træningsmiljøer
•	 Trænerne	er	specialiserede	i	bestemte	målgrupper
•	 Trænerne	leverer	velforberedt	og	varieret	træning	med	og	uden	bat	
•	 Trænerne	kender	deres	rolle	og	ansvar	i	træningshallen	og	har	et	mål	med	træningen.
•	
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Forventede	effekter	af	indsatsen

•	 		Der	kommer	en	større	rekrutteringsbase	af	dygtige	unge	spillere,	der	har	mulighed	for	at	kæmpe	sig	til	en	bordtenni-
skarriere	som	senior.

•	 Klubberne	får	et	langsigtet	fokus	på	talentudvikling	med	flere	kompetente	klub-	og	træningsmiljøer.
•	 	Klubberne	bliver	en	energigenerator	i	klubbens	ungdomsarbejde,	som	ikke	står	i	modsætning	til	ungdomsvækst	og	
bordtennis	for	alle.

•	 	Langt	flere	unge	spillere	får	mulighed	for	at	udleve	deres	potentiale	og	samtidig	blive	trænet	af	kompetente	trænere.	

	
Forventede	effekter	af	indsatsen

•	 		Flere	kompetente	trænere
•	 Flere	træningsmiljøer	med	høj	kvalitet
•	 Flere	ungdomsspillere	med	højt	internationalt	niveau

Grundlæggende	problemstillinger,	der	hæmmer	drenge	og	piger	i	at	udvikle	deres	
talent	og	potentiale

•	 	At	både	piger	og	drenge	bliver	bedt	om	at	præstere	for	tidligt	i	deres	udvikling	og	derfor	ikke	får	den	rette	grundtræ-
ning,	der	kan	sikre	en	langsigtet	udvikling.

•	 At	drenge	og	piger	ikke	har	adgang	til	kompetente	trænere	og	træningsmiljøer	af	høj	kvalitet.
•	 	At	drenge	og	piger	ikke	møder	kompetente	trænere	i	forhold	til,	at	piger	og	drenge	har	forskellige	indgange	til	at	lære		
og	træne	bordtennis	og	udvikle	deres	talent.

2 				
Målsætninger	for	talentudvikling	(BTDK’s	talentprogram)

•	 	at	etablere	et	nyt	talentprogram,	der	giver	drenge	og	piger,	uanset	hvor	i	landet	de	kommer	fra,	de	bedste	muligheder	
for	at	udleve	deres	talent	og	potentiale.

•	 at	der	deltager	mere	end	250	drenge	og	piger	i	BTDK’s	talentprogram	i	2025.
•	 at	der	i	2025	er	mere	end	100	drenge	og	piger	(U-15),	der	har	mulighed	for	at	træne	varieret	mindst	fem	gange	om	ugen.	
•	 	at	vi	har	drenge	og	piger	i	15-18-års	alderen,	der	fysisk,	mentalt,	taktisk	og	teknisk	er	på	niveau	med	top-20	spillere	i	
Europa.
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Grundlæggende	problemstillinger	med	BTDK's	”ud	af	huset	produkter”,		
som	hæmmer	ungdomsvækst

•	 De	eksisterende	stævner	er	målrettet	konkurrencemennesker	med	fokus	på	medaljer
•	 Vi	afvikler	primært	stævner	for	at	tjene	penge	til	klubkassen.	Ikke	for	at	skabe	gode	oplevelser
•	 Det	traditionelle	stævnekoncept	er	ikke	attraktivt	at	deltage	i	for	alle	børn	og	unge.

Forventede	effekter	af	indsatsen

•	 Øget	livskvalitet	gennem	oplevelser	og	glæde	ved	at	dyrke	idræt	og	bevæge	sig	sammen	med	andre
•	 Tilfredse	og	motiverede	ungdomsmedlemmer	og	dermed	øget	fastholdelse	af	flere	unge	i	sporten.

Effektindikatorer

•	 Øget	trivsel	og	energi	iblandt	børn	og	unge	i	klubberne
•	 Bedre	fastholdelse	af	ungdomsmedlemmer	og	stærkere	tilknytning	til	bordtennissporten

3 				
Målsætninger	for	ungdomsevents	og	nye	konkurrenceformer

•	 	at	udvikle	nye	bordtennisfællesskaber	og	nye	sjove	konkurrenceformer,	der	ikke	primært	er	båret	af	konkurrenceele-
mentet	”bedst	af	5	sæt	til	11”.

•	 	at	børn	og	unge	fra	klubber	i	alle	regioner	har	mulighed	for	at	komme	til	ungdomsevents	mindst	seks	gange	om	året
•	 	at	der	fra	og	med	sæsonen	2022-23	gennemføres	mindst	25	små	og	store	ungdomsevents	årligt.
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3 		
Målsætninger	for	ungecamps

		
•	 At	organisere	klubtrænere	i	hele	landet	og	gøre	dem	til	en	del	af	et	trænernetværk	med	base	i	BTDK’s	ungecamps
•	 	At	skabe	læringsmiljøer	for	bordtennistrænere,	der	giver	trænerne	ny	viden	og	inspiration,	som	de	bringer	med	hjem		
til	klubberne,	så	det	styrker	det	lokale	klubmiljø

•	 	At	give	flest	mulige	børn	og	unge	i	alderen	6-18	år	mulighed	for	at	spille	bordtennis	og	afprøve	egne	evner	for		
bordtennisspillet.

	
Grundlæggende	problemstillinger,	som	hæmmer	træner-	og	talentudvikling		
ved	ungecamps

•	 	Der	findes	ingen	organiserede	læringsfællesskaber,	hvorfor	mange	trænere	tilbyder	en	klubtræning,	der	består	af	gamle	
træningsmetoder,	øvelser	og	pædagogik.

•	 Der	mangler	bordtennisviden	og	kompetencer,	som	kan	kvalificere	lokale	klub-	og	træningsmiljøer.
•	 	Store	dele	af	landet	har	børn	og	unge	ikke	en	reel	mulighed	for	at	afprøve	deres	talent,	fordi	den	rette	knowhow	om	
bordtennis	ikke	er	til	stede.

Forventede	effekter	af	indsatsen

•	 Flere	kompetente	trænere	i	klubberne
•	 	Øget	kvalitet	i	klubtræningen	i	flere	klubber	og	trænere,	der	føler	sig	bedre	rustet	og	har	de	rette	kompetencer	til	at	
levere	kvalificeret	træning.

Effektindikatorer

•	 Flere	klubber	har	kvalificeret	træning
•	 Flere	klubber	har	spillere/talenter	med	i	BTDK’s	ungecamps
•	 Bedre	rekruttering	af	børn	og	unge	til	bordtennissporten
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SPOR 3

Bordtennis  
– en vej til mental 
og fysisk sundhed
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Udviklingsperspektiver		
i	60+	vækst

BTDK	ønsker	at	intensivere	fokus	på	60+	vækstpotentialet	i	
Danmark.	Indsatsen	kommer	til	at	gå	på	to	ben.

60+	området	i	dansk	bordtennis	har	de	seneste	år	oplevet	en	
eksplosiv	vækst	på	mere	end	2.500	medlemmer	de	seneste	
år	jf.	figur	7	nedenfor.	Tilbagegangen	i	2020	skyldes	særligt	
COVID-19	og	lockdown	af	dansk	indendørsidræt.

Væksten	i	60+	segmentet	jf.	figur	7	er	ikke	kommet	af	sig	selv,	
men	er	et	resultat	af	en	målrettet	og	systematisk	indsats	fra	
lokale	ildsjæle	og	velfungerende	60+	organisationer	koblet	
sammen	med	gode	bevillinger	fra	DGI/DIF	til	afholdelse	af	
instruktørkurser	med	forplejning	og	transport	til	alle	frivillige	
personer.	

Figur	7	–	Udviklingen	af	60+	medlemmer	2015-2020
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Effektive veje til øget sundhed
BTDK	vil	som	sportsforbund	bringe	bordtennissporten	frem	på	
den	sundhedspolitiske	arena	nationalt,	i	kommuner	og	regioner	
og	tage	teten	på	at	få	udbredt	de	positive	sundhedsmæssige	
effekter	ved	bordtennis	til	ældre	medborgere	i	Danmark.			

Bordtennis	er	på	den	ene	side	en	sport,	der,	når	den	udføres	på	
eliteplan,	er	en	af	de	mest	krævende	sportsgrene	i	verden.	Men	
bordtennis	fungerer	også	for	dem,	der	ikke	er	toptrænet,	fordi	
sporten	er	mere	skånsom	end	mange	andre	sportsgrene,	og	
derfor	egner	sig	specielt	godt	til	den	ældre	krop,	eller	den	ikke	
så	trænede	krop.	Bordtennisbordet	er	til	at	overkomme	modsat	
fx	en	fodbold-	eller	tennisbane.

Derfor	anbefaler	Ældre	Sagen	også	deres	over	900.000	med		-	
lemmer	i	Danmark	at	spille	bordtennis.1		

Bordtennis	er	nemlig	en	effektiv	vej	til	øget	sundhed	og	et	bed-
re	helbred.	Undersøgelser	i	ind-	og	udland	viser,	at	bordtennis-
spillet	ikke	blot	stabiliserer	helbredet,	men	både	forbedrer	og	
udsætter	aldringssymptomer.	Derudover	har	sporten	en	positiv	
effekt	på	mennesker	med	neurologiske	lidelser	og	indgår	nogle	
steder	som	en	del	af	forskellige	genoptræningsprogrammer	for	
mennesker,	der	fx	er	ramt	af	hjerneblødninger.

1. https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/helbred/mental-sundhed/gode-raad/styrk-hjernen-med-bordtennis

Bordtennis  
- en vej til mental og fysisk sundhed
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BTDK	ønsker	at	indgå	partnerskaber	og	samarbejder	med	rele-
vante	aktører	og	organisationer	om	udbredelsen	af	bordtennis	i	
Danmark	i	et	sundhedsperspektiv.	

BTDK	vil	derfor	i	de	kommende	år	deltage	aktivt	i	sundheds-
politik	for	at	styrke	fokus	og	mediernes	kendskab	til	sportens	
positive	effekter.			

BTDK	samarbejder	i	projekt	Pingpong	for	Parkinson	med	
Trygfonden2	om	at	teste	og	sandsynliggøre	potentialer	og	
effekter	ved	bordtennis	i	et	sundheds-	og	aldringsperspektiv.	
Hvis	praksis	og	test	viser,	at	der	er	en	valid	argumentation	
for	bordtennisspillets	gavnlige	effekt	både	i	relation	til	den	
voksende	60+	befolkningsgruppe	i	Danmark	såvel	som	andre	
befolkningsgrupper,	der	er	ramt	af	kognitive	sygdomme	fx	
demens,	Alzheimers	og	Parkinsonisme,	så	ønsker	BTDK	med	
afsæt	i	forskningsresultaterne	at	fastlægge,	hvordan	BTDK	i	
årene	fremover	kan	tage	et	større	samfundsansvar	for,	at	ældre	
personer	og	grupper	med	kroniske	lidelser	får	gavn	og	effekt	af	
bordtennis.

Indsats	1	
Vejledende indsats til sundhedsfagligt personale  
i 8 testkommuner
I	en	række	lande	har	forskellige	forskere	og	sundheds-	og	
plejepersonale	i	sundheds-	og	ældresektoren	gennemført	
forsøg,	tests	og	iværksat	forskningsprojekter,	der	påviser,	at	
bordtennis	har	nogle	særlige	sundhedsmæssige	kvaliteter,	
når	det	handler	om	øget	fysisk,	psykisk	og	socialt	velvære,	
helbredsforbedringer,	udsættelse	af	aldringssymptomer	og	
almen	forbedring	af	sundhedstilstanden	hos	personer	med	
neurologiske	lidelser.3

BTDK	vil	på	baggrund	af	den	viden,	der	foreligger	på	området,	
indgå	i	samarbejde	med	kommunale	sundhedsaktører	i	8	ud	-	
valgte	testkommuner4	i	Danmark	med	henblik	på	at	afdække	
potentialet	for	at	udbrede	bordtennis	som	et	behandlingstil-	
bud	i	aktivitetshuse	og	øvrige	steder	for	ældre	medborgere.		

BTDK	vil	bidrage	med	rådgivning	og	tilrettelægge	introkurser	
for	det	sundhedsfaglige	personale,	så	de	er	i	stand	til	at	
anvende	bordtennisspillet	som	redskab	til	at	fremme	og	
fastholde	borgernes	kognitive	evne.	

BTDK	vil	endvidere	udbrede	den	forskningsbaserede	viden	
på	området	til	relevant	sundhedsfagligt	personale,	således	at	
bordtennisspillet	i	særlig	grad	også	målrettes	mennesker	med	
neurologiske	lidelser	som	fx	Parkinson,	Alzheimers	og	andre	
demenssygdomme.	Den	viden,	der	ligger	om	bordtennis	positi-
ve	effekter,	er	desværre	ikke	en	del	af	sundhedsuddannelserne	
i	dag.	Det	ønsker	BTDK	at	ændre	på	sigt.

 2.  https://www.tryghed.dk/saadan-stoetter-vi/projekter-og-donationer/pingpong-for-parkinson
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1 				
Vejledende	indsats	til	sundhedsfagligt	personale	i	
udvalgte	testkommuner		

2 			
		Opsøgende	feltarbejde	i	klubber	
-	Holbækmodellen
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Faaborg-Midtfyn	kommune	bliver	den	første	testkommune,	der	
allerede	i	2021	indbyder	centrale	sundhedsaktører,	politikere	og	
embedsfolk	til	en	konference,	der	blandt	andet	stiller	skarpt	på,	
hvordan	primært	bordtennis	kan	indgå	i	de	kommunale	tilbud.	
På	konferencen	præsenteres	en	række	forskningsbaserede	
resultater	ved	regelmæssig	bordtennistræning,	efterfulgt	af	
konkrete	forslag	til	en	samarbejdsmodel	og	form,	skriftligt	
materiale	samt	en	bordtennisrobot,	der	tildeles	de	kommunale	
samarbejdspartnere	og	institutioner.	

På	baggrund	af	erfaringerne	i	Faaborg-Midtfyn	lægger	BTDK	i	
samarbejde	med	vores	samarbejdspartnere	en	konkret	plan	for,	
hvor	erfaringerne	successivt	skal	implementeres	i	de	øvrige	7	
testkommuner.		

Indsats	2	
Opsøgende feltarbejde i klubber - Holbækmodellen
I	perioden	frem	til	2025	ønsker	BTDK	at	øge	feltarbejdet	og	
komme	ud	i	mange	klubber	og	i	de	geografiske	områder,	hvor	
der	er	et	særligt	vækstpotentiale	for	at	starte	nye	klubber	op.

BTDK	vil	gå	i	tæt	dialog	med	de	nuværende	60+	klubber	med	
henblik	på	at	få	en	målrettet	dialog	i	gang	om,	hvordan	vi	som	

3. https://www.dailymail.co.uk/health/article-8042187/Playing-table-tennis-slow-Parkinsons-disease-sharpens-patients-reflexes.html
4. Kommunerne er Aalborg, Herning, Horsens, Silkeborg, Tønder, Faaborg-Midtfyn, Lejre og Hillerød Kommuner.

forbund	kan	understøtte	klubben	bedst	muligt	til	at	integrere	
60+’erne	i	klubarbejdet.

Indsatsen	er	inspireret	af	arbejdet	i	Holbæk	Bordtennis	Klub,	
som	har	stor	succes	med	at	arbejde	målrettet	med	at	rekruttere	
og	integrere	deres	60+	medlemmer.	Det	gælder	ikke	alene	til	at	
spille.	Det	gælder	også	i	det	frivillige	arbejde	og	bestyrelsesar-
bejdet	i	klubben.	I	daglig	tale	kalder	vi	dette	Holbæk-modellen.

BTDK	vil	med	afsæt	i	Holbæk-modellen	bidrage	med	viden,	
rådgivning	og	arbejdskraft	til	relevante	klubber.	Samtidig	vil	vi	
søsætte	en	landsdækkende	rekrutterings-	og	hvervekampagne	
og	lave	en	intensiv	kommunikationsindsats	i	regionale	og	
lokale	medier	og	på	sociale	media	platforme.	

Sidst	men	ikke	mindst	vil	BTDK	stå	i	spidsen	for	åbent	hus-ar-
rangementer	hos	alle	interesserede	klubber,	der	vil	implemen-
tere	Holbæk-modellen	i	deres	klubber	ved	at	motivere	60+	
spillere	til	at	bidrage	til	klubbernes	aktiviteter,	og	dermed	også	
styrke	BTDK's	ambitioner	i	spor	1	om	styrket	klubudvikling.
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BTDK's	målsætninger	for	bordtennis	som	vej	til	mental	og	fysisk	sundhed
	
•	 	Igangsætte	og	udvikle	60+	bordtennis	i	8	udvalgte	testkommuner	i	både	eksisterende	og	nye	klubber	i	Aalborg,	
Herning,	Horsens,	Silkeborg,	Tønder,	Faaborg-Midtfyn,	Lejre	og	Hillerød	Kommuner.

•	 	Rådgive	og	tilrettelægge	forløb	i	de	8	testkommuner	til	at	integrere	bordtennis	som	et	struktureret	tilbud	i	aktivitetscen-
tre,	sundhedshuse,	dagcentre	m.fl.	

•	 	Med	udgangspunkt	i	erfaringer	fra	testkommunerne,	at	BTDK	er	i	stand	til	at	udvikle	relevante	træningskoncepter	til	
60+	målgrupper.

•	 	Indgå	samarbejde	med	DIF	og	DGI	om	en	langsigtet	60+	strategi	for,	hvordan	den	eksisterende	viden	og	erfaring	fra	
kampagner	og	lokal	kompetenceopbygning	gennem	kursustilbud	til	60+	segmentet	kan	dagsordensættes	på	den	
sundhedspolitiske	agenda,	der	vil	flytte	bordtennissportens	position	i	samfundet	fra	kælder	til	en	sport,	der	er	aktiv	
medspiller	i	sundhedssektoren.

•	 	Indgå	samarbejde	med	Ældresagen	og	andre	relevante	organisationer	om	udbredelse	af	bordtennis	i	deres	lokalafdelinger

Grundlæggende	problemstillinger,	der	hæmmer	bordtennis	som	vej	til	mental	og		
fysisk	sundhed
•	 	Der	mangler	viden	både	hos	BTDK	og	hos	relevante	samfundsaktører,	der	argumenterer	fagligt	for,	hvor	positiv	en	effekt	
bordtennis	har	på	menneskers	sundhed	og	helbred.

•	 	Bordtennissporten	har	stadig	image	af	en	kælder/hobbysport	med	enkelte	OL-stjerner	i	blandt,	som	betyder,	at	bord-
tennis	ikke	forbindes	med	en	effektfuld	sundheds-	og	aldringsudsættende	behandling	hos	behandlere,	i	kommuner,	på	
sygehuse	eller	sundhedspolitisk.

•	 	Bordtennissporten	er	usynlig	i	offentligheden/mediebilledet	og	bruges	sjældent	som	professionel	eller	faglig	reference.

Forventede	effekter	af	indsatsen	
•	 Vækst	blandt	60+	spillere	i	de	klubber,	der	har	modtaget	BTDK's	rådgivning	og	rekrutteringstilbud
•	 Vækst	i	antallet	af	klubber,	der	inkluderer	60+	spillere	i	klubbens	ledelse	og	organisering	af	opgaver
•	 	Udbredelse	af	kendskabet	til	bordtennis	og	dens	positive	effekter	i	sundhedssektoren,	relevante	sundhedsuddannelser	
og	fællesskaber	målrettet	ældre	medborgere	

•	 Nye	tilkomne	seniorer	og	60+ere	oplever	positivt	at	blive	inkluderet	i	alle	dele	af	dansk	bordtennis.

Effektindikatorer
•	 Flere	klubber	med	medlemsfremgang	
•	 Flere	klubber	oplever	flere	frivillige	ressourcer	i	klubben	til	at	løfte	opgaverne
•	 Stærkere	klubmiljøer,	ledelse	og	organisering
•	 Flere	ældre	mennesker	får	tilbud	om	bordtennis	i	deres	fritid	og	behandlingstilbud	
•	 Bordtennis	er	blevet	drøftet	i	relevante	politiske	fora	med	henblik	på	udbredelse
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Kommunikation	og	formidling	af	inspirerende	historier	fra	bord-
tennisverdenen,	nærværende	fortællinger	og	aktuelle	debatter	er	
også	en	central	del	af	et	moderne	specialforbund	i	dansk	idræt.	
Det	er	afgørende	for	BTDK,	at	vi	har	hånden	på	kogepladen	og	
ved,	hvad	der	rører	sig	og	har	kendskab	til	de	nye	tendenser	og	
tilbud,	der	vil	være	relevant	for	klubber	og	medlemmer.

BTDK	vil	derfor	opprioritere	kommunikation	og	formidling.	
Vi	ønsker	at	være	et	udadvendt	og	relevant	forbund,	der	er	
synkroniseret	med	vores	klubber	og	medlemmers	ønsker	og	
behov	–	og	et	forbund,	der	samtidig	er	med	på
den	internationale	bordtennis	arena.	Det	betyder,	at	BTDK’s	
kommunikation	fremadrettet	både	er	målrettet	elite	såvel	som	
bredden	i	dansk	bordtennis	og	på	flere	forskellige	platforme,	så	
vi	også	kommunikerer	til	børn	og	unge	i	bordtennis.	

Effektivisering	af	BTDK’s		
administrative	systemer
BTDK’s	høje	ambition	om	at	øge	digitaliseringsprocessen	
i	forbundet	og	BTDK’s	sekretariat	handler	også	om	øget	
digitalisering	af	BTDK's	interne	processer	vedrørende	fx	
holdtilmeldinger	og	bilagsregistrering.	Alt	hvad	der	kan	
digitaliseres	i	BTDK’s	sekretariat	vil	fremadrettet	blive	
automatiseret,	således	at	det	frigør	mere	tid	til,	at	sekretariatet	
får	større	kontakt	med	medlemmerne	i	dagligdagen.	

Det	øget	fokus	på	digitalisering	betyder,	at	BTDK	allerede	
medio	2021	har	hjemtaget	bogholderifunktionen,	som	
siden	2015	har	været	udliciteret	til	DIF.	BTDK	ønsker	en	så	
effektiv	økonomistyring	som	mulig,	så	den	understøtter	
BTDK's	ambitioner	om	at	bruge	forbundets	ressourcer	på	
værdiskabende	aktiviteter.		

Digital	infrastruktur	og		
kommunikation	skal	styrkes

BTDK	vil	i	de	kommende	år	opbygge	og	modernisere	den	
digitale	infrastruktur	i	forbundet,	så	vi	via	relevante	digitale	
platforme	(Bordtennisportalen	m.fl.)	kan	forbedre	vores	mulig-	
heder	for	at	komme	tættere	på	vores	klubber	og	medlem-	
	mer	i	hverdagen.	

Øget kontakt til medlemmerne   
BTDK	ønsker	systematisk	at	indsamle	data	og	informationer	
om	vores	medlemmer,	deres	ønsker	og	deres	behov	for	
aktiviteter,	end	vi	har	gjort	hidtil.	Vi	ønsker	at	strukturere	alle	
medlemsdata,	så	der	er	sammenhæng	i	BTDK’s	aktiviteter	og	
klubbernes	kapacitet	til	at	fastholde	og	tiltrække	nye	med-
lemmer.	En	stærk	digital	infrastruktur	forbedrer	endvidere	
BTDK’s	muligheder	for	at	kommunikere	direkte	til	og	med	
medlemmerne	på	de	sociale	medieplatforme	fx	Facebook,	
Instagram	og	Snapchat.	

BTDK	har	allerede	med	succes	anvendt	Facebook	som	en	
digital	kommunikationsplatform	de	senere	år,	men	der	er	et	
uudnyttet	potentiale	i	at	målrette,	strukturere	og	udbrede	vores	
kommunikation	til	udvalgte	målgrupper.	Seniorer	og	ungdom	
orienterer	sig	ikke	nødvendigvis	om	det	samme	ind-hold.	Det	
samme	gælder	trænere	og	forældre.	BTDK	finder	det	vigtigt,	at	
der	er	relevant	indhold	til	alle	medlemmer	og	spillere.

Børn-	og	unge	befinder	sig	primært	på	Instagram	og	Snapchat	
i	dag.	De	kommunikerer,	sender	billeder	og	programmer	til	
hinanden.	Facebook	bruges	af	det	lidt	ældre	segment,	som	
gerne	vil	fortælle	om	weekendens	herligheder	eller	lokale	
opgør.	Hvis	der	skal	handling	bag	ordene	om	at	skabe	vækst,	
så	skal	BTDK	kommunikere	med	alle	vores	målgrupper.

Børn	og	unge	har	topprioritet	i	BTDK.	De	sociale	medier		
vil	derfor	være	en	tæt	integreret	del	af	BTDK's	kommunika	tions-
platforme	i	tiden	fremover.	Det	er	samtidig	også	her,	at	vi	kan	
kommunikere	direkte	med	medlemmerne	om	festivaler,	events	
og	camps	-	og	udfolde	kampagner	for	bordtennisfællesskaber.		

Sluttelig	er	det	BTDK’s	ambition	at	udvikle	et	spilkoncept	
under	navnet	SUKIRU,	der	giver	børn	og	unge	færdigheder	i	
bordtennis,	leg	og	bevægelse	i	træningslokalet,	hjemmet	eller	
på	skolen.	SUKIRU	findes	på	en	app,	der	består	af	flere	spil.	
SUKIRU	møder	børn	og	de	unge	i	det	digitale	univers	men	
spilles	i	den	fysiske	verden.	Det	kan	spilles	alle	steder	og	af	alle	
personer	både	med	og	uden	bevægelseshandicap.	Udvikling	
af	indhold	i	app’en	er	påbegyndt	i	2021,	og	det	forventes,	at	der	
foreligger	en	første	version	med	udgangen	af	2022.

Digital infrastruktur  
og kommunikation

Digital infrastruktur  
og kommunikation
Indsatser i 2021-2022
•	 Udvikling	af	ny	hjemmeside
•	 Udvikling	af	digital	spilkoncept	til	børn	og	unge	
(SUKIRU)

•	 Udvikling	af	nye	kommunikationskanaler	via
•	 Bordtennisportalen
•	 Udvikling	af	nyt	visuelt	design
•	 Udvikling	af	grafisk	materiale
•	 Effektivisering	af	økonomistyringssystem
•	 Data-	og	tilfredshedsundersøgelser	(BTDK's	
medlemsaktiviteter	og	-tilbud)

•	 Kommunikationsstrategi	
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1 			
Målsætninger	for	digital	infrastruktur	og	kommunikation

•	 	Opbygge	og	designe	en	digital	infrastruktur,	der	understøtter	en	nærværende	kommunikation	mellem	BTDK,	klubber	
og	medlemmer	om	de	tilbud	og	aktiviteter,	som	BTDK	tilbyder	i	løbet	af	sæsonen	i	samarbejde	med	klubberne.	Den	
digitale	infrastruktur	skal	øge	BTDK’s	rækkevidde	i	forhold	til	at	nå	ud	til	flest	mulige	af	BTDK's	medlemmer	og	dermed	
styrke	gennemslagskraften	af	forbundets	kampagner	og	budskaber.	

•	 	Være	i	stand	til	at	indsamle	data	om	BTDK’s	klubber,	medlemmer	og	aktiviteter	indenfor	rammerne	af		
GDPR-reglerne,	som	giver	forbundet	indsigt	i	medlemmernes	ønsker	og	behov	til	BTDK’s	aktiviteter	og	tilbud.		

•	 	Indsamle	data,	der	giver	BTDK	en	øget	viden	om	kvaliteten	i	BTDK	og	klubbernes	tilbud	og	aktiviteter	og		
klubbernes	evne	til	at	tiltrække	og	fastholde	særligt	ungdomsmedlemmer.	

•	 Være	i	stand	til	at	kommunikere	til	alle	medlemmer	og	interesser	i	og	udenfor	bordtennismiljøet.

•	 Styrke	en	effektiv	administration	og	økonomistyring.

Grundlæggende	problemstillinger,	der	hæmmer	en	nærværende		
kommunikation	mellem	forbund,	klubber	og	medlemmer

•	 	BTDK	har	i	dag	ingen	kommunikationskanaler,	der	rækker	længere	ud	end	til	klublederne	i	klubberne.	Da	Bordten-
nisbladet	blev	nedlagt	i	2004,	har	der	ikke	sidenhen	været	en	direkte	kanal	til	de	menige	medlemmer,	hvilket	øger	
medlemmernes	oplevelse	af	et	fraværende	forbund.	BTDK	har	tidligere	kommunikeret	snævert	med	hovedfokus	på	fx.	
top-	og	elitekampe,	særligt	på	herresiden.	og	nærmest	intet	målrettet	børn	og	unge.	

•	 	BTDK	har	meget	lidt	data	om	klubber	og	medlemmer,	og	hvad	der	har	en	positiv	betydning	for	deres	oplevelse	af	
bordtennissporten.	Det	betyder,	at	vi	i	dag	ved	meget	lidt	om,	hvilke	ønsker	og	behov	medlemmerne	reelt	har,	som	
forbundet	kan	understøtte	dem	i	for	at	fastholde	og	tiltrække	nye	medlemmer	til	bordtennissporten.	

•	 	BTDK	bruger	ikke	de	teknologiske	muligheder,	der	findes	til	at	effektivisere	en	daglig	drift	af	medlemsservice,	tur-
neringsdrift	og	økonomistyring.	Det	betyder,	at	dele	af	BTDK's	drift	og	administration	både	bliver	langsommelig	og	
kræver	flere	manuelle	arbejdstimer	end	nødvendigt	-	og	desuden	ikke	i	tilstrækkelig	grad	tilbyder	den	hjælp	og	støtte	
til	klubberne,	der	er	ønskelig.
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Forventede	effekter	af	indsatsen

•	 BTDK’s	klubber	og	medlemmer	oplever	en	stærkere	tilknytning	til	bordtennissporten	gennem	fx	bedre	adgang	til		 	
	 bordtennishistorier	og	ved	selv	at	blive	en	aktiv	del	af	disse.		
	
		•	 BTDK’s	klubber	og	medlemmer	oplever	et	nærværende	forbund,	der	gennem	en	tæt	kommunikation	bidrager	til	
	 at	understøtte	klubberne	i	at	indgå	i	store	og	små	fællesskaber	og	give	dem	flere	redskaber	til	at	fastholde	og	tiltrække		
	 medlemmer.	

•	 	BTDK’s	klubber	og	medlemmer	oplever	et	forbund,	der	udvikler	aktiviteter	og	events,	som	er	let	tilgængelige	og	imøde-
kommer	et	varieret	behov	for	tilbud	til	bredde	og	elitespillere.		

•	 BTDK’s	medlemmer	oplever,	at	det	er	nemt	både	at	anvende	BTDK's	digitale	løsninger	i	forbindelse	med	fx	tilmeldinger,		
	 betaling,	informationssøgning	og	anvendelse	af	Bordtennisportalen.

Effektindikatorer

•	 Klubber	og	medlemmer	oplever	flere	og	bedre	historier	om	klubber,	spillere	og	aktiviteter,	som	bidrager	til,	at		
	 klubberne	fastholder	og	tiltrækker	nye	medlemmer.	
	
•	
	
BTDK	systematisk	indsamler	data	om	klubber,	medlemmer	og	aktiviteter	for	at	opnå	viden,	der	forbedrer	BTDK's	
produkter	til	klubber	og	medlemmer.	

•	 BTDK’s	digitale	løsninger	opleves	relevante,	tilgængelige	og	lette	at	anvende	for	klubberne	
	
•	 BTDK’s	medlemmer	oplever,	at	de	har	let	ved	at	komme	i	kontakt	med	BTDK.
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