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Hvad sker der i dansk bordtennis?
Med dette skriv, håber jeg at klæde jer, klubledere,
på til det kommende planlægningsmøde i
vækstteamet, så der ikke går for meget tid med
orientering og afklaring på selve mødet.

App’en er under udvikling og det er vigtigt, at
den bliver god før den kan lanceres. Dette
forhindrer os dog ikke i at gå i gang med at
afprøve SUKIRU-øvelser og lege.

Kalenderen for den kommende sæson er klar og
for at komme godt ud af starthullerne i sæson
2022-23, er det vigtigt, at vi alle ved hvad der
kommer til at foregå af aktiviteter.

Man har bl.a. kunne møde dem på vores
Klubfestivaler og til andre arrangementer,
hvor vi har opstillet det vi kalder ”Fun zoner”.

Dels er der kommet nye aktiviteter til i løbet af
seneste sæson, dels ser nogle eksisterende
aktiviteter anderledes ud, end de hidtil har gjort og
dels er der nogle traditionelle aktiviteter, der vender
tilbage i kalenderen, som de altid har gjort.
Nogle aktiviteter er helt styret af BTDK, andre er et
samspil mellem BTDK og klubber eller vækstteams
og andre igen er helt styret af de enkelte klubber
eller vækstteams.
Målet med dette skriv er, som sagt at orientere,
mens målet med det kommende vækstteammøder
er at blive enige om vækstteamklubbernes
engagement i de forskellige aktiviteter.

SUKIRU
SUKIRU er en højt prioriteret indsats i BTDK, da vi
ser et stort potentiale for at ramme masser af børn
og skoler og SFO’er. Børnene vil blive mødt af
bordtennisøvelser og -lege, for alle, ikke kun dem
med boldøje. Samtidig vil den tilhørende app være
med til at tydeliggøre udvikling og skabe små
gulerødder, der vil motivere til at involvere sig
endnu mere.

Hvis alt går som det skal, vil vi ved sæsonstart
2022-23 stå klar med et korps af SUKIRUtrænere, der vil agere som jeres forlængede
arm ude på skole/SFO-besøg. Her skal de
introducere og afholde SUKIRU-events for
elever, de skal skabe en forbindelse ned til jer
i de lokale bordtennisklubber og de skal være
med til at afholde større SUKIRU-festivaler for
en masse skolebørn, i et samspil med jer
klubber.
Det håber vi, at I vil bakke op om, bl.a. ved at
være vært for skolebesøg, SUKIRU-events og
SUKIRU-festivaler for skolebørnene.

Pointstævneevents
I år introducerede vi en ny fortolkning af de
traditionelle pointstævner. Vi har i første omgang
kaldt dem pointstævneevents.
Det alt overskyggende mål var at gøre stævnerne
meget mere målrettet begyndere. Det har vi gjort,
ved bl.a. at flytte konkurrencen mere i baggrunden
og fokusere mere på at få spillet en masse
jævnbyrdige kampe. Vi lægger samtidig op til at
man tænker mere på de sociale aspekter i mødet
med andre klubber og med klubkammerater, så
begynderne oplever, hvad bordtennis også kan
udover kampene.

Da det er spillet, der er i centrum, er der ikke nogen
grund til at have fokus på eller at gemme på
resultaterne, derfor har vi fjernet den efterfølgende
resultatregistrering. Det er samtidig håbet, at det
letter driften af stævnerne en smule for
værtsklubben.
Det er vigtigt at man anskuer det nye koncept, som
et ekstra trin (Trin 1 så at sige) i bunden af
konkurrencetrappen i bordtennis. Et trin der ikke har
fandtes før. På den måde håber vi, at endnu flere
begyndere får en fed start på deres bordtennisliv.
Det nye første trin på trappen, efterlader dog den
oprindelige pointstævnemålgruppe, der er gået et
trin op fra ”begynder”, i et tomrum uden et passende
aktivitetstilbud.
Derfor vil konceptet i den kommende sæson lægge
op til en kombination af det nye og det gamle
format.

Det gamle format fungerer som en form for, trin 2
på konkurrencetrappen. På dette trin er det
formålet at give spillere, deres første ”bedst-affem-til-11”-oplevelse i trygge omgivelser og med
masser af kampe. Der vil fortsat ikke blive
registreret resultater og idet at trin 2-spillerne
spiller samtidig med begynderne (trin 1), vil der
også være mulighed for at man kan deltage i
festivalaktiviteterne og de sociale aktiviteter.

Det er vigtigt at huske, at trin1 og 2 ikke er
defineret ud fra en specifik alder. Spilleren kan
deltage på det trin, de selv har lyst til og som de
har niveau til.
Vi håber, at endnu flere klubber har lyst til at
afholde stævner for børn og unge, der favner
bredere end tidligere, så vi på sigt får endnu flere
børn og unge i holdturneringer og klubstævner.
Datoer for runderne i 2022-23:
- Lørdag d. 15. oktober
- Søndag d. 13. november
- Søndag d. 27. november
- Søndag d. 29. januar
- Søndag d. 26. februar
- Søndag d. 26. marts
Klubbernes tilmelding sker igen via
bordtennisportalen. På vækstteammødet kan vi
tale om, hvad der giver mening at oplyse ved
tilmelding.
Vi tager meget gerne imod gode forslag til
navngivning af de to konkurrencetrin.

Klubbernes Dag
Vi vil gerne fejre alle jer klubledere, der dag efter
dag leverer et kæmpe stykke arbejde for at
holdene hjulene i gang i bordtennis i hele landet.
Jeres indsats er fuldstændig uvurderlig og det vil
vi gerne understrege og takke jer for ved at
afholde ”Klubbernes Dag”.

I 2022 afholdes der Ungdomsfestivaler igen i
Roskilde og Hørning. Det bliver d. 24.-25.
september 2022.

Klubbernes Dag foregår dagen før årsmødet. Det
bliver en dag for klubledere, der bliver fuld af
energiskabende aktiviteter, debatter og oplæg og
som vil give mulighed for at møde gamle og nye
klubledere og skabe nye bekendtskaber.
Juleevent
I december håber vi på, at der bliver afholdt
juleevents i stort set alle landets regioner. De har
form som mini-festivaler, med flere forskellige
aktiviteter og med en twist af jul indover. De skal
endnu en gang give børn og unge en fed og
anderledes bordtennisoplevelse.
Klubfestival
I september 2021 afholdt vi de første
Klubfestivaller nogensinde. Målet var at skabe en
kæmpe begivenhed for børn og unge, som de
ville huske resten af sæsonen.

Da vi er ude i god tid, håber vi på klubbernes og
vækstteamsnes opbakning og engagement. Der
er behov for at vækstteams og klubber tager
medansvar for at arrangere disse juleevents til
børn og unge.

Resultatet var overvældende. Der var ingen ende
på antallet af smil og grin i løbet af de to dage i
hhv. Roskilde og Hørning.

BTDK vil hjælpe til så meget som muligt og kan
især byde ind med materiel og inspiration til
aktiviteter, men der er behov for at klubberne
tager ansvar for faciliteter, tilslutning, samt at stille
med frivillige, så børnene igen bliver mindet om,
hvor fedt det er at gå til bordtennis.

Vi er enormt stolte af det der er bygget op.
Klubfestivalerne er kommet for at blive og bliver et
af BTDKs allervigtigste flagskibe for børne- og
ungdomsbordtennis fremover. Derfor afholder vi
selvfølgelig igen Klubfestival, denne gang kalder
vi dem ”Ungdomsfestival”, da det er med til at
tydeliggøre målgruppen. Festivalerne skal være
endnu større og med endnu flere glade børn og vi
håber selvfølgelig på jeres opbakning i form af
deltagere.

Kalenderen er allerede planlagt sådan, at der ikke
ligger Begynder-/Stjernestævner eller andet i den
weekend. Det er sågar en mulighed for at tjene
nogle penge til vækstteamkassen.

Pigeindsats
Der kan ikke herske nogen tvivl om, at
bordtennissporten i Danmark har en udfordring
når det kommer til fastholdelse af piger. Derfor
igangsættes nu en konkret pigeindsats, som en
del af BTDKs samlede vækststrategi.
Indsatsen består bl.a. i en række fokusklubber,
der ønsker at investere i klubbens pigemiljø, samt
ansættelsen af en pigekoordinator i BTDK, der
skal samarbejde med fokusklubberne og
koordinere fælles indsatser.
Læs mere om Pigeindsats 2022-25 her.

Trænerudvikling
Der er mange steder mangel på trænere og den
fremtidige trænerstand er langt fra sikret. Derfor
er der et behov for, regionalt at se på, hvilke
behov der er i regionen og hvad der er brug for
lige nu og hvad der skal til for at sikre fremtiden.
Trænerkurserne har stået stille i hele
coronaperioden, men allerede i april afholder vi de
første kurser igen og fra næste sæson håber vi at
køre på fuld styrke igen.
Vi har revideret Basistrænerkurset, som er det
første, lidt større kursus for nye trænere, der skal
stå for klubtræningen. Det tager derfor nu kun en
enkelt weekend, frem for to. Desuden er
læsebyrden væsentligt minimeret. Ved at sænke
barren på denne måde håber vi, at få endnu flere
deltagere.

Næste kursus afholdes d. 9.-10. april i Allerød.
Læs mere her.
Gode idrætsmiljøer for drenge
For nogle år siden gennemførte DIF og Center for
ungdomsstudier (CUR) et studie af, hvad der
motiverede piger til at blive i idræt. Det kom der
denne rapport ud af.
DIF og CUR er nu gået i gang med en lignende
undersøgelse af, hvad der motiverer drenge til at
blive i idrætten. Da idrætten på tværs oplever det
største frafald blandt teenagere, har man valgt at
fokusere på drenge i alderen 12-20 år.

Vi vil gerne være klogere på vores
ungdomsmedlemmer og vil samtidig gerne være
med til at bidrage til at der dannes mere viden,
som kan komme mange til gode. Derfor håber vi,
at nogle af jer, ude i klubberne, har lyst til at være
med til dette, ved at være kanalen ud til
drengene, når der skal sendes spørgeskemaer ud
og indsamles besvarelser. Som en lille gulerod,
kan I få af vide, hvad præcis jeres medlemmer
svarer.

ØM 2023 – Taastrup (jan.) og Næstved
(feb.)
I næste sæson forventer vi at se ØM i et format,
der ligner det fra tidligere, hvor vi i januar afholder
ØM ungdom og veteran og februar afholder ØM
senior. Dog vil der sandsynligvis også blive
ungdomsbordtennis i en eller anden form til ØM
senior i februar, uden at det kommer til at
begrænse rækkerne for seniorerne. Der vil igen
være double og mix double og flere dame single
rækker.

Ved årets ØM i Taastrup opstillede vi en ”Fun
zone” med en masse bordtennisaktiviteter, som
man frit kunne besøge, når man ikke lige var i
kamp. Den var velbesøgt af især børn og unge
spillere og søskende, der hyggede sig med borde
i alle størrelser, bordtennisrobot, fartskud og
meget andet.

”Fun zonen” skal være en naturlig del af vores
stævner i fremtiden, da de er med til at skabe
stemning og variation, samt at promovere vores
sport som mere end kampene inde ved bordet. Vi
håber, at I ude i klubberne også vil overveje at
have en ”fun zone” til jeres egne stævner. BTDK
vil med glæde hjælpe med at etablere dette.

Superweekend
Den traditionelle Superweekend afholdes i
indeværende sæson d. 23.-24. i Valbyhallen. For
seniorer har den samme form som altid. For
ungdom har det ændret sig, da der ikke længere
er pointstævnefinale. Her vil der i stedet være
sæsonens sidste ungdomsevent med
festivalaktiviteter og puljespil. Der vil være fokus
på sjov bordtennis, god stemning og glade børn.
Superweekenden har altid været drevet af
frivillige og denne sæson bliver ikke anderledes.
Derfor håber vi meget på, at et par frivillige fra
hvert vækstteam, vil stille sig til rådighed pr. dag.
Opgaverne er alt fra bordopstilling og -nedtagning
til indskrivning og håndtering af puljer og
holdsedler.

Sidste nyt omkring BTDK’s
kommunikation
Vi er blevet meget opmærksomme på vores
manglende evne til at ramme målgrupperne børn
og unge i vores kommunikation. Det gælder både
internt i bordtennis, for dem, der allerede i
klubberne, men også udadtil.
Derfor vil vi bruge ressourcer på at etablere
kommunikationskanaler til unge, primært på
YouTube og Instagram, da de to kanaler er de
mest brugte, når det handler om udbredelse og
markedsføring. Det er dog nyt for os og vi skal
blive klogere på, hvordan vi gør det mest effektivt.
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