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Endnu engang modtager I her et skriv om, hvad 

der foregår rundt omkring med relevans for 

ungdomsbordtennis og udviklingen. 

Der vil også indgå refleksioner fra de andre 

vækstteams og problematikker og behov, der går 

på tværs af regioner og landet. Det skal ses som et 

slags nyhedsbrev fra udviklingskonsulenterne.

Har man spørgsmål eller input til nogle af de 

følgende temaer, er man velkommen til at skrive 

eller ringe til mig. 

Hvad sker der i dansk bordtennis?

Selvom vi ville ønske, at vi havde en taske fuld af 

løsgående trænere, som vi kunne sende ud til 

klubberne, er det desværre ikke tilfældet. Der er 

meget få arbejdsløse trænere. 

Det vi kan se lykkes rundt omkring, er at de 

klubber, der ikke har udfordringer med at finde 

trænere, går systematisk til værks for selv at 

skabe nye trænere løbende, inden de

eksisterende trænere stopper.

På seneste trænerkursus i øst og vest, var flere 

klubber repræsenteret med tre eller flere unge 

deltagere, der kommer til at udgøre næste 

generation af trænere i de enkelte klubber. Og 

det var ikke kun unge fra de store, professionelle 

klubber, men også mindre klubber. 

Når vi ser på tværs af de bordtennisklubber og 

på andre idrætsgrene, der har fat i den lange 

ende ift. trænerrekruttering, så er 

fællesnævneren, at man har en systematisk 

tilgang til trænerudvikling, hvor man går efter at

foregribe situationen.

Ungdomsspillere i teenagealderen rulles løbende 

ind i træningen som hjælpetrænere og det er ikke 

kun for de få udvalgte, der selv udtrykker 

motivationen for det. Man sørger for at prikke så 

mange som muligt, så der dels er plads til et 

frafald og dels er mulighed for at nogen, med et 

”skjult talent”, får muligheden for at komme frem i 

lyset. 

Det er også en fællesnævner, at udgifterne til 

uddannelse og trænerløn betragtes som et 

grundvilkår, velvidende at flere af dem ikke 

kommer til at være trænere og at nogen af dem 

sandsynligvis flytter fra byen indenfor en kort 

årrække. I sidstnævnte tilfælde, kan de 

forhåbentlig komme en anden bordtennisklub til 

gode.

Trænerrekruttering

Manglen på ungdomstrænere har længe været en 

udfordring. Udfordringen er ikke blevet mindre og vi 

har, henover foråret, modtager henvendelser fra 

flere klubber, over hele landet, der fortæller os, at 

de står uden ungdomstrænere til næste sæson. 

Problematikken er ikke nødvendigvis større nu end 

tidligere, men den tætte kontakt vi har fået til rigtig 

mange klubber gør, at vi i højere grad end tidligere 

bliver gjort opmærksomme på situationen i 

klubberne. 

Det gør også, at vi holder et ekstra øje på det 

skrøbelige fundament, som mange 

ungdomsafdelinger står på og at vi er nødt til at se 

på, hvordan vi kan være med til at skubbe en 

forandring i gang.



Det er vores klare anbefaling, at alle klubber forsøger 

at tænke i disse baner på lang sigt. Det anbefaler vi, 

velvidende, at flere ikke har trænermaterialet blandt 

ungdommen lige nu. Her kunne en kortsigtet løsning 

være at ty til forældre, seniorspillere eller 60+’ere. Det 

er selvfølgelig en hård opgave, hvis man starter fra 

nul, men har man allerede en ungdomsafdeling, så er 

det med hurtigst muligt at komme i gang med at finde 

det næste kuld af trænere.

Hvordan forbundet kan understøtte dette arbejde, vil

bl.a. blive diskuteret på Klubbernes Dag d. 11. juni 

(læs om det senere). 

I forbindelse med Klubfestivalerne i september, i hhv. 

Hørning og Roskilde, afholder vi et ”Ung-

trænerkursus”. Målgruppen er ældre ungdomsspillere 

(+/-15-17 årige), der skal klædes på til at assistere i 

ungdomstræningen og forhåbentlig plante ideen om 

at gå trænervejen i nogen af dem. 

Trænerkurser resten af 2022

Basistrænerkursus: 13.-14. august, Sjælland

DIF Træner 1: 17. september, Brøndby

DIF Træner 2: opstart 29.-30. oktober i Brøndby

Læs mere om trænerkurser på vores hjemmeside 

her. Tilmelding sker på bordtennisportalen.

Pointstævneevents 2022-23

I det forrige nyhedsbrev beskrev vi nogle af de tanker 

vi selv havde gjort os omkring det nye format og hvad 

der kunne ske i den kommende sæson.

De efterfølgende vækstteammøder gav god viden 

omkring erfaringerne ude fra klubberne og hvordan 

arbejdet omkring det vi kaldte trin 2 kunne se ud. 

Der er også gennemført en spørgeskema-

undersøgelse, der skulle afdække oplevelsen med 

det nye koncept for pointstævneevents.

Tilbagemeldingerne fra de klubber, der havde 

afprøvet det nye koncept var overordnet set 

positive. Især friheden til at sammensætte puljer 

fra gang til gang og at man kun spiller to sæt, 

hvilket gør at ”ulige” kampe er hurtigt overstået, 

blev fremhævet som noget positivt. 

Få klubber har afprøvet elementet med at indføre 

alternative aktiviteter til de regulære kampe. Dette 

skyldes primært, at ændringerne i det hele taget 

krævede ekstra ressourcer. 

Nogle har kørt to runder af to-sæts kampe, hvor 

puljerne i anden runde var justeret ud fra 

resultaterne i første runde. 

Der er enighed om, at det nye koncept har en 

styrke ved at kunne få fat i de helt nye spillere, der 

ikke er trygge ved at tage til de mere traditionelle 

stævner. Vigtigst af alt, i den henseende, handler 

det om, at trænerens kommunikation om den 

aktivitet man skal ud til, stemmer overens med det 

man faktisk møder. 

Forud for kommende sæson etableres en 

arbejdsgruppe, der skal løfte kvaliteten 

yderligere. Der skal ikke opfindes nye ting, 

men optimeres på det, der allerede findes. 

Gruppen er åben for alle, der har lyst til at 

bidrage til arbejdet. Der afholdes et-to møder 

inden sommerferien. 

Datoer for pointstævnerunderne 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

https://bordtennisdanmark.dk/traenere/traenerkurser/


Klubbernes Dag

Klubbernes dag afholdes lørdag d. 11. juni (dagen 

inden årsmødet), i Brøndby.

Det er ved at være en rum tid siden, at 

bordtennisledere har samledes på tværs af landet 

til andet end årsmødet, der jo har sin faste agenda. 

Det er ambitionen, at Klubbernes Dag skal være 

dansk bordtennis’ årligt tilbagevendende, nationale 

debatforum. Der sker en helt masse i sporten lige 

nu og derfor er det vigtigt, at vi får delt vores 

erfaringer med hinanden, debatteret holdninger og 

synspunkter og får nogle flere nuancer frem i lyset. 

Det bliver en spændende dag med masser af 

muligheder for at debattere dansk bordtennis’ 

styrker og svagheder og hvordan vi kan løse nogle 

af vores udfordringer. Temaer på dagen bliver:

- Trænerudvikling

- Kapacitetsudnyttelse af faciliteter

- Rekruttering og fastholdelse

- Talentudvikling

Men dagen bliver ikke kun debatter for klubledere 

og -trænere. Der vil også være spændende 

oplægsholdere, som I kan læne jer tilbage og 

nyde, samt fælles middag om aftenen til at runde 

dagen af på.

Læs mere om dagen her. Tilmeldingsfristen var d. 

7. maj, men ønsker man at komme med på 

eftertilmelding, så send mig en mail 

jld@bordtennisdanmark.dk, så ser vi, hvad vi kan 

gøre.

SUKIRU

SUKIRU er fortsat i rivende udvikling. Der arbejdes 

dels på indhold og dels på udvikling af app’en. For at 

sikre, at det produkt, der kommer ud bliver rigtig godt 

fra start, har styregruppen besluttet at lanceringen af 

selve app’en er sat til 1. januar 2023. Det er vigtigere, 

at app’en virker efter hensigten fra start, end at den 

kommer hurtigt ud.

Der testes løbende lege og øvelser ved diverse BTDK-

arrangementer, på testbesøg i SFO’er og skoler, samt i 

klubtræningen i forskellige klubber. 

SUKIRU bliver et dynamisk produkt, som I, klubberne, 

også kan byde ind i med lege og øvelser. Dette tager 

vi dog først hul på senere, da der kommer til at være 

nogle bestemte rammer for at sikre, at det hele giver 

mening i SUKIRU-”spillet”. Det handler bl.a. om 

pointgivning og niveauinddeling. Samtidig ønsker vi 

også at forebygge, at flere frivillige uafhængigt af 

hinanden bruger tid og kræfter på at beskrive de 

samme lege og øvelser. 

Den 1. maj ansøgte vi DIF og DGIs initiativpulje om 

økonomisk støtte til implementeringen af SUKIRU 

rundt om i landet, primært i form af SUKIRU-trænere, 

der dels skal arbejde med SUKIRU på skoler og 

SFO’er og dels skal skabe bro mellem førnævnte og 

lokale bordtennis-klubber. Selvfølgelig i samarbejde 

med jer ude i klubberne. 

Der er allerede værdifulde erfaringer fra de klubber, 

der har testet SUKIRU i rekrutterings-sammenhæng 

på skoler og SFO’er. SUKIRU er et godt redskab til at 

gøre det sjovt for langt de fleste at lege med bold og 

bat, selv ved stor niveauforskel og selv hvis der er 

begrænsede faciliteter til rådighed, hvilket ofte er 

tilfældet på skoler og SFO’er, der sjældent har mere 

end et bord stående. 

Kunne I tænke jer at være med til at teste SUKIRU så 

send en mail til jld@bordtennisdanmark.dk

https://bordtennisdanmark.dk/kalender/klubbernes-dag/
mailto:jld@bordtennisdanmark.dk
mailto:jld@bordtennisdanmark.dk


Klubfestival

Som skrevet i forrige nyhedsbrev, afholder vi 

igen i år, sammen med Roskilde BTK61 i øst, 

Klubfestival. Det bliver igen i slutningen af 

september, da det giver en god mulighed for at 

lave en klubtur, der kan ryste spillerne sammen 

forud for en lang sæson.

Da indholdet sidst var en stor succes, fortsætter 

vi efter samme skabelon, men med 

modifikationer på baggrund af den feedback vi

fik, samt andre nye påfund. 

Denne gang vil der IKKE være deltager-

begrænsning pr. klub, men tilmelding først til 

mølle. Tilmelding sker digitalt via et tilmeldings-

modul, der gerne skal lette klubbernes arbejde 

med tilmelding. Voksne og trænere er som 

udgangspunkt gratis, men I kan vælge at tilkøbe 

forplejning via tilmeldingsmodulet. 

Målgruppen er fortsat begrænset til børn og 

unge. Det er oftest de lidt nyere spillere, men 

også spillere med et par bordtennisår på bagen, 

der godt kan lide at eksperimentere, konkurrere 

og have det sjovt. 

Invitationen ligger klar snarest.

Vinterevent

I løbet af vinteren håber vi på, at der bliver 

afholdt events i stort set alle landets regioner. De 

kan have form som mini-festivaler, med flere 

forskellige aktiviteter. Vi forestiller os, at formålet 

med vinterevents er at minde børn og unge om, 

hvad bordtennis også kan være, ligesom 

Klubfestivalen i september.

Vi har ændret temaet fra jul til vinter, da det 

åbner kalenderen lidt mere for events uden for 

december og i mindre grad dikterer et tema.

Da vi er ude i god tid, håber vi på klubbernes og 

vækstteams’ opbakning og engagement. Der er 

behov for at vækstteams og klubber tager ansvar for 

at arrangere disse events for børn og unge. 

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 

planlægning, faciliteter, tilslutning, samt at stille med 

frivillige, hvis det skal blive til noget.

DM senior

DM senior afholdes sent i år, da alle sejl er sat ind 

på at få landets bedste spillere med. Derfor afholdes 

kvalifikationen ved hhv. Hillerød Pinse Cup og 

SISU/MBK stævnet, mens selve mesterskabet 

afgøres d. 20.-22. december i Roskilde.

Med de allerbedste danske spillere på deltagerlisten, 

som Jonathan Groth, Anders Lind og Tobias 

Rasmussen, er der potentiale for bordtennis af høj 

kvalitet. Derfor kunne det være værd at overveje at 

lave et arrangement for regionens børn og unge i 

den forbindelse for dels at give dem en fed oplevelse 

og dels at fylde hallen med tilskuere.
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