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Nedenfor er konceptet for den forgangne sæsons Pointstævnevents. Det vil være 

udgangspunktet for komme for det vi kalder Begynderstævner i sæsonen 2022-23. 

Målgruppe: 

Stævnerne henvender sig primært til helt 

nye spillere i klubberne. Ofte vil disse 

stævner være den første 

bordtennisoplevelse, som spillerne har, 

uden for klubregi. Derfor skal flest muligt 

tage hjem fra stævnet med en god 

oplevelse i bagagen og forhåbentlig bringe 

både motivation og lyst til at prøve mere 
med tilbage i klubberne.  

Dette er første lille skridt i at fastholde 

endnu flere børn i sporten. 

Koncept: 

Opstart med fælles opvarmning. Det har været en rigtig god måde at starte fællesskabet op 

på og sørge for at alle er med fra start. 

Selve stævnet er delt i to. 

Første del består af puljespil. Puljer udgøres af 6-8 spillere og der spilles fortsat bedst af 2 

sæt. En kamp kan derfor ende uafgjort. Klublederne vil fra gang til gang placere spillerne i 

jævnbyrdige puljer, som skal udfordre spillere i forhold til den enkelte spillers niveau. Der er 

derfor ikke decideret op- eller nedrykning fra gang til gang. 

Der gives 1 point på puljeskemaet for hvert vundet sæt → Ved lige antal point ser man, hvem 

der vandt intern kamp → Ved lige antal sæt i intern kamp, deler man placeringen.  

Der kåres ingen vindere af puljerne. Det kan dog anbefales at man skeler til spillernes 

resultater ved tidligere Begynderstævner, når der ved det næstkommende Begynderstævne, 

skal inddeles i puljer.  

Anden del af Begynderstævnet, kan enten bestå af forskellige bordtennislege og  

-konkurrencer, der har til formål at opnå fællesskaber og gode oplevelser. BTDKs 

aktivitetskatalog findes fortsat på hjemmesiden under Begynderstævnesiden og sendes også 

ud sammen med programmet. Konceptet vil forventeligt betyde, at spillere, som ønsker mere 
traditionel konkurrence hurtigere sendes videre til holdturnering og almindelige stævner. 

Anden del af Begynderstævnet kan også være endnu en omgang puljespil, hvor de bedste fra 

en pulje rykker op og dem der klarede det dårligst rykker ned, så man får en endnu mere 
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jævnbyrdig anden halvdel og dem der måske har tabt meget i første runde får mulighed for at 

vinde lidt mere.  

Pausen imellem de to dele, kan der spises fælles frokost eller på anden måde holdes pause. 

Tidsrammen er som udgangspunkt fire timer, men det står kredsen frit for at afvige fra dette, 

hvis man mener det giver bedre mening. 

Til afslutning er der fælles overrækkelse af deltagermedaljer. Råb gerne spillernes navn op 

og overræk en medalje af gangen, mens forældre og tilskuere klapper. 

Generelle anbefalinger til klubberne: 

• Husk at involvere forældrene fra start. Dette er første skridt til at få dem til at 

bidrage med at tage tjanser i foreningen. Hvis det ikke gøres nu, så bliver det 

sværere at få dem involveret senere. Anden del af stævnet er også en god mulighed 

for at få dem ind ved at deltage i de sociale aktiviteter.  

• Tilmelding bør indhentes på forhånd af en klubleder med frist to dage før stævnet. 

• Inddel puljerne under opvarmning. Hver klub bør på forhånd have overblik over de 

deltagende spilleres niveau.  

• Vi opfordrer spillere til at møde op i klubtrøje for at skabe ”klubfølelse”. 

 


