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Så er vi i gang !!
BTDK er i fuld gang med de mange indsatser og aktiviteter, der skal realisere forbundets vækststrategi
2025 og dermed skabe grundlag for, at vi får medlemsfremgang i klubberne, særligt børn og unge.
Første halvdel af 2022 er nu gået og det er tid til at gøre status over, hvor langt er vi nået med indsatserne
ift. målsætningerne? Og i hvilket omfang kan vi begynde at se en effekt af det, som vi gør for BTDK’s
mange klubber og medlemmer.
Denne statusrapport giver alle mulighed for at få indblik i, hvad forbundet arbejder med i grove træk. Og
som I vil kunne se, så følger vi planen. Meget er sket, siden vi for kun et år helt var lukket ned.
Med klubfestivalerne i både Vest- og Østdanmark har vi taget hul på et helt nyt tilbud til den første store
omgang børn og unge i bordtennissporten. Festivalerne er en stor succes, som er kommet for at blive. Over
200 unge mennesker har deltaget i Hørning og Roskilde til to dages intensiv bordtennis og sjov med
robotter, VR-briller, SUKIRU, 5 kamp og meget andet.
Siden har vi udviklet og afprøvet funzoner til en lang række mesterskaber, turneringer og aktiviteter, og det
har i den grad taget kegler hos deltagerne, søskende og familier, der har været med.
BTDK har taget de første skridt i fornyelsen af vores traditionelle aktiviteter samtidig med, at vi udvikler
nye aktiviteter. Det er et arbejde og langt sejt træk, som kun lige er gået i gang med. I de kommende år
planlægger vi at udvikle og afprøve nye moderne koncepter.
Det gælder fx et nyt Youth Masters koncept for vores unge konkurrencespillere, og det gælder den måde,
som vi kommer til at gennemføre senior DM i fremtiden. Vi kommer til at opleve et DM finaleshow, hvor vi
gør det til en oplevelse for både tilskuere og spillere at deltage.
En kæphest har i flere år været BTDK’s pigearbejde. Derfor er vi tilfredse med, at vi nu har fået beskrevet
de kommende års pigeindsats, og at der er hele 15 klubber, der vil arbejde med træner og talentudvikling,
bedre klubpigemiljøer samt rekruttering af mange flere piger til bordtennissporten.
BTDK ønsker fortsat at arbejde for at være i øjenhøjde med klubledere og trænere. Med vores netop
gennemførte Klubbernes dag den 11. juni i Idrættens Hus har vi for alvor sat ord bag handling. Det er
klubberne, der er kerneopgaven.
Indsatserne beskrevet i nærværende statusrapport har stort set alle til formål at styrke klubberne samtidig
med, at vi forbedrer og effektiviserer vores tilbud og servicetilbud i forbundet.
God fornøjelse med læsningen.
På vegne af bestyrelsen,
Martin Lundkvist
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SPOR 1 - VÆKSTTEAMS OG
KLUBUDVIKLING
INDSATS 1 - KLUBUDVIKLING, LEDELSE OG ORGANISERING
•

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 KLUBBERNES UDVIKLING, SÅ KLUBBENS FOKUS IKKE UDELUKKENDE ER DEN
DAGLIGE DRIFT.

VÆKSTTEAM NORDJYLLAND
De nordjyske klubber har alle afholdt møder om planlægning af årshjul. Desværre tegner der sig et billede
indtil videre af, at vækstteamet består af meget få deltagere, hhv. B75, Tateni og Sjørring. På møderne er
der primært drøftet stævner og fælles træninger i området i sæsonen 22/23.
Generelt er der en god dialog klubberne imellem, særligt om Sjørrings opgave med et målrettet pigefokus i
den kommende sæson og hvordan Sjørring har haft stor succes med at fastholde pigespillere. Tateni og
Sjørring har generelt fået godt gang i ungdomsafdelingen efter et par år med lidt svingende deltagelse.
Brønderslev Bordtennisklub har udfordringer med at finde trænere til næste sæson, som vækstteamet er i
gang med at finde løsninger.
Det er fremadrettet planen, at der skal gøres en ekstra indsats for at få flere nordjyske børn med til BTDK’s
klubfestival til september. Efter klubfestivalerne i september afholdes der stævne i Nordjylland med
aktiviteter inspireret fra klubfestivalen.

VÆKSTTEAM MIDTJYLLAND
Vækstteamet i Midtjylland fungerer indtil videre som en platform for kommunikation mellem klubberne. I
den kommende sæson tyder meget på, at der er skabt grundlag for et styrket samarbejde mellem
klubberne.
Helt konkret arbejdes der i den midtjyske region på at få lavet en struktur for trænerrekruttering i
klubberne og samtidig samle disse trænere i et socialt fællesskab.
De fleste klubber i området mangler trænere. Galten bordtennisklub har måtte lukke deres
ungdomsafdeling pga. trænermangel. Vækstteamkonsulenten har forgæves forsøgt i indeværende sæson
at finde trænere til startup i Galten og RBC Aarhus, der har efterspurgt hjælp til dette.
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På den positive side hersker der en god stemning imellem klubberne. På de seneste vækstteammøder blev
særligt Hørning og SISU fremhævet som et sjældent godt samarbejde i det midtjyske. Der er også
optimisme at spore og fremgang på medlemssiden i flere midtjyske klubber. Sluttelig oplever klubberne, at
de, i langt højere grad end tidligere, er i kontakt med BTDK.

VÆKSTTEAM SYD- OG SØNDERJYLLAND
Samarbejdet i den syd- og sønderjyske region er forbedret væsentligt. Bordtennisklubberne i området har
førhen set hinanden som rivaler. Nu er der tæt kontakt med klubberne i form af sparring og motivation i
dagligdagen, som har ført til, at de er begyndt at arbejde sammen og formulere fælles udviklingsmål, fx vil
hver klub som deltager i vækstteamet, som består af i alt 8 klubber, afholde et pointstævne i hver af deres
respektive klubber, primært for ungdomsspillere. Klubberne er af den overbevisning, at det vil styrke lysten
hos de unge til at komme ud og spille med hinanden og danne nye relationer. Det ligger samtidig i
forlængelse af forbundets overordnede strategi.
Derudover arbejdes der meget med netværk i vækstteamet. I Sydjylland ligger der stort set kun klubber
ved kysterne (inde i landet er der ingen tilbud). Derfor har vækstteamkonsulenten gjort en stor indsats for
at igangsætte den såkaldte Holbæk-model i både Tinglev og Padborg. Modellen består i opstart af en klub,
som i første omgang er for bat60+ for derefter at kunne tage seniorer og ungdom ind. Indtil videre er der
ca. 60 seniorer/bat60+ i Tinglev Bordtennisklub. Det lover godt i området.

VÆKSTTEAM FYN
Det fynske vækstteam har i denne sæson været præget af udskiftninger og der er endnu ikke fundet en ny
leder efter Tonny Gjøl, Triton og Rune Risgaard, OB, hvor sidstnævnte fik nyt job hos BTDK og derfor ikke
kan være leder/medlem af ledergruppen. I vækstteamet er det besluttet at sætte mødefrekvenserne ned
og primært bruge tid hos klubberne.
I 2022 har Rasmus Klein afholdt besøg hos Otterup, Faaborg, Korup og Kerteminde Bordtennisklubber.
Han har ligeledes haft en del møder i det fynske trænernetværk med henblik på at fastholde og udvikle
flest mulige trænere og finde flere, som ønsker at blive det. Hvis klubberne på Fyn skal opleve vækst, så er
trænermangel den største udfordring. Flere klubber har ventelister og fx OB mangler træningstider for at
kunne tage flere medlemmer ind fra ventelisten.
De fynske pointstævner er i 2022 lavet om til ungdomsstævner, hvor der i forbindelse med
arrangementerne tilbydes SUKIRU øvelser og andet sjov med robotter, UV-bordtennis, etc. Selve
stævnedelen er delt op i øvede og begyndere. De første ungdomsstævner på Fyn har været udsolgte.
Der har desuden været afholdt vinterevent i foråret i Ringe Bordtennisklub, som Rasmus og Rune stod for
inkl. +10 frivillige personer fra Ringe. Ringe afholder sommerlejr igen på Fyn i 2022 og har desuden vist
interesse for igen at afholde vinterevent i 2022-23.
Det er planen, at det fynske vækstteam afholder opstartsmøde i august, hvor klubber på Fyn, som har haft
individuelle forløb med BTDK, fortæller om resultaterne og hvordan der skal arbejdes videre i den
kommende sæson. Forhåbentlig får andre klubber lyst til at få besøg fra BTDK, så flere får udbytte af
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BTDK’s tilstedeværelse på Fyn. Opstartsmødet skal samtidig sikre, at der er viden om alle centrale
aktiviteter i den nye sæson - og at der er styr på trænersituationen.
Der er samlet set konstateret en medlemsfremgang i ovennævnte klubber på 100 spillere. Hvis der kan
rekrutteres flere trænere til den kommende sæson, vil der kunne ses en yderligere medlemsfremgang på
Fyn.

VÆSKTTEAM SJÆLLAND
BTDK har i denne sæson igangsat en stor del ændringer og nye aktiviteter, som klubberne på Sjælland har
skulle forholde sig til og deltage i. De tre vækstteams på Sjælland har derfor afholdt en del møder det
seneste år. Vækstteammøderne har i den forbindelse været en anledning til at orientere om og få feedback
på de forskellige BTDK-indsatser og aktiviteter, fx pointstævnekonceptet, som har fyldt meget på
Sjælland.
Det er vurderingen her, at vækstteamstrukturen har været med til at mindske afstanden dels mellem
klubberne indbyrdes og dels fra klub til forbund og omvendt. De deltagende klubber er bedre orienteret
om, hvad der foregår - og får samtidig også mulighed for at komme med deres input og få indflydelse.
Det er også denne positive effekt, der fremhæves af alle klublederne. Der er opstået dialog på tværs af
klubber, der ikke før har samarbejdet. Når klublederne mødes i forskellige anledninger, kender de
hinanden og hinandens udgangspunkter. Klubledere, der ikke før har været synlige i lignende fora, er lige
pludselig kommet med og kommet til orde.
Forbundet har til gengæld mere fokus på, hvordan det går i klubberne. Hvordan tilstanden er i den enkelte
klub? Hvilke udfordringer er der? Via vækstteamet opleves det, at det er lettere at identificere tendenser og
tværgående udfordringer end hidtil.
Flere klubber giver samtidig udtryk for, at de fortsat savner at se konkrete/håndgribelige effekter/output
fra vækstteamarbejdet fx aktiviteter, der bliver til på baggrund af samarbejdet i vækstteamet.
Vækstteammøderne har derfor været rigtig gode fora for klubberne til at udtrykke nogle refleksioner og
behov for aktiviteter til bestemte målgrupper.
Næste skridt er, at vækstteamene tager ansvar for egen retning og igangsætte aktiviteter. Denne opgave
faciliterer vækstteamkonsulenten aktivt lige nu.
En refleksion herfra kunne være om man skal overveje, hvordan man opnår den største effekt ift.
ressourceforbrug.
Kommer væksten i vækstteams af spillerrettede aktiviteter på tværs af klubber, der kræver mange
ressourcer af klubledere, der i forvejen løfter mange opgaver, eller skal vækstteamet i højere grad
understøtter vækst ved at fokusere på at videndele med hinanden og BTDK omkring – fx trænerudvikling
(fx trænerrekruttering, begyndertræning, forældreinvolvering), klubledelse (fx struktur, planlægning,
forældreinvolvering, frivilligrekruttering) – for på den måde at løfte hinanden og give BTDK input til, hvilke
rammer der kan sættes for at understøtte klubudviklingen, som ikke kræver den samme investering af
ressourcer fra klubledernes side?
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INDSATS 2 - KLUBUDVIKLING, STYRKET KLUB- OG TRÆNINGSMILJØ
•

BTDK’S UDVIKLINGSTEAM SAMARBEJDER MED KLUBBER I VÆKSTTEAMET OM AT STYRKE/FORNY
TÆNKNINGEN I KLUB- OG TRÆNINGSMILJØET, SÅ DET MEDVIRKER TIL AT FASTHOLDE BØRN OG UNGE
MEDLEMMER.

Rasmus Klein Døssing arbejder fortsat med relevante bordtennisklubber på Fyn og i Sydvestjylland, særligt
med fokus på Esbjerg BTK om trænerudvikling og træningsmiljø. Arbejdet i området er en fortsættelse af
BTDK’s pilotprojekt om styrket klubmiljø, som blev igangsat i 2021.
I denne sæson har der været etableret klubforløb i Otterup, Kerteminde, Korup, Faaborg og Esbjerg
Bordtennisklubber, hvor der er blevet arbejdet intensivt med klubbernes kerneprodukt; klubtræningen for
børn i samarbejde med klubbernes trænere og ledere.
I den kommende sæson foreligger der en plan med lignende forløb til nye klubber, mens de nuværende
klubber går over til at blive understøttet i den videre proces, så fastholdelsen af de nye medlemmer består.

•

BTDK GÅR I DIALOG, RÅDGIVER OG VEJLEDER KLUBBERNE I FORHOLD TIL UDVIKLING OG KVALITET I
TRÆNINGSMILJØET.

BTDK har afholdt basistrænerkurser i både Øst- og Vestdanmark medio april 2022. Derudover planlægges
der afholdelse af basistrænerkurser igen i august og september 2022. Klubtrænerkurser genoptages i
efterår/vinter 2022. Kurserne har ikke været afholdt i lang tid pga. Corona og trænermangel.
Der arbejdes derudover på at etablere et ungtrænerkursus. Kurset skal være med til at løse den generelle
udfordring med manglende trænere i klubberne. Målgruppen er teenagespillere.
Målet er dels, at klubberne sender mange/alle deres teenagere på ungtrænerkursus, så de får
kompetencerne til at assistere begyndertræningen i klubben og får sparket gang i deres trænerkarrierer og
dels, at klubberne bliver opmærksomme på, at det er en on-going proces at rekruttere trænere.
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INDSATS 3 - KLUBUDVIKLIG, KOORDINERET PIGEINDSATS
•

BTDK ANSÆTTER EN PIGEKOORDINATOR, DER SKAL SAMARBEJDE MED MINDST 5-7 PIGEKLUBBER
SAMT ARBEJDE OM AT UDVIKLE SPÆNDENDE PIGEEVENTS- OG CAMPS.

I det første halvår af 2022 er der blevet arbejdet målrettet på at identificere bordtennisklubber, der ønsker
målrettet at samarbejde om en koordineret pigeindsats. Det har resulteret i 15 fokusklubber fordelt i hele
landet, som forventes at indgå en aftale med BTDK om pigearbejdet.
Arbejdet har bestået i samarbejde med klubberne om at finde mulige lokationer for pigeaktiviteter. På den
baggrund er der nu lagt pigeevents og -camps i aktivitetskalenderen på BTDK’s hjemmeside frem til uge 7
i 2023, hvor det nu også er muligt at søge konkret på ’pigeindsats’, så klubberne har bedre overblik.
Pigekoordinatoren har dog fortsat udfordringer med at få direkte kontakt til alle pigespillere, selvom der er
fremsendt en anmodning om kontaktoplysninger til alle relevante klubber. Det er vigtigt for indsatsen, at
der skabes en direkte kontakt til spillerne fremadrettet.
•

BTDK LÆGGER I SAMARBEJDE MED HVER PIGEKLUB EN PLAN FOR, HVORDAN DEN ENKELTE
PIGEKLUB GRIBER PIGEINDSATSEN AN PÅ BAGGRUND AF KLUBBERNES EGNE ERFARINGER OG
KOMPTENCER.

Fokusklubberne har alle indgået en samarbejdsaftale med BTDK. Aftalerne anvendes til at afdække
klubbernes fælles og individuelle behov. Møder med fokusklubber i BTDK’s pigeindsats er afholdt af
Martin Lundkvist og Marielle Nielsen.
BTDK fokusklubber er således følgende 13 klubber (2 mere er på vej, red.):
• Nexø Bordtennis Club
• SISU MBK
• Ribe BTK
• Amager BTK
• Greve BTK
• Brøndby Bordtennis Club
• Roskilde Bordtennis BTK61
• Virum-Sorgenfri Bordtennisklub
• Sjørring Bordtennisklub
• Esbjerg Bordtennisklub
• Hillerød GI Bordtennis
• Allerød Bordtennisklub
• Espergærde Bordtennis
Hver fokusklub har formuleret en strategi for deres individuelle pigeindsats indenfor nedenstående 4 spor
sammen med BTDK.
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Der er desuden aftalt samarbejder om puljeansøgninger til målrettede pigedage og informeret om Åben
Skole.

•

BTDK FØLGER OP OG EVALUERER INDSATSEN HVERT HALVE ÅR.

BTDK’S PIGEINDSATS – HALVÅRSRAPPORT
15 fokusklubber fra hele landet deltog tirsdag den 29. marts 2022 i kickoff for de kommende års
pigeindsats i Bordtennis Danmark. Det er forbundets første skridt til at få mange flere piger ind i
bordtennissporten og styrke kvaliteten i arbejdet med de bedste spillere og trænere er taget.
Det er dog vanskeligt at finde pigespillere, der er nye/ikke spiller kampe endnu; og generelt manglende
kontaktinformationer til en direkte kontakt med trænere og pigespillere på alle niveauer. Det gør
koordineringsrollen lidt vanskeligere.
Målet i indsatsen er,
• at kunne arbejde med en gruppe på 150 pigespillere, der løbende deltager i BTDK-camps, events
og stævner; at målrette arbejdet med de bedste og mest ambitiøse piger og trænere, så de kan
konkurrere på internationalt niveau
•

at indsatsen over de kommende år vil øge klubbernes muligheder for at skabe stærke trænings- og
klubmiljøer.

SPOR 1 – KLUBUDVIKLING OG PIGEINDSATS
Fokusklubberne har fra 2 helt op til 21 piger i deres klub. Første delmål for fokusklubber med under 10
piger er derfor at nå op på og især fastholde 10 piger. Klubber med flere end 10 piger, fx SISU/MBK med
15 piger, Espergærde BTK med 20 piger og Roskilde BTK61 med 25 piger har øvrige indsatser.
Opbygningen af klubmiljø for piger er i gang med individuelle tiltag i hver enkelte klub, så det vægtes højt
af BTDK’ s fokusklubber.

SPOR 2 – TRÆNER- OG TALENTUDVIKLING
Fokusklubberne ønsker at styrke udviklingen af pigetrænerne som redskab til rekruttering af nye spillere
og fastholdelse af erfarne spillere, så alle spillere kan bringes så langt i deres bordtenniskarriere, som de
selv ønsker. Udviklingen sker ved deltagelse på camps og pigedage, men ønskes også i form af
uddannelse ved pigetræningskurser.
Fokusklubberne er generelt åbne for og har ambitioner om talent- og trænerudvikling på internationalt
niveau på den lange bane, og når muligheden byder sig.
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SPOR 3 – CAMPS OG ARRANGEMENTER FOR PIGER
En del af fokusklubberne har allerede tradition for afholdelse af pigedage og -camps, og de klubber, der er
i opstarten af pigeindsatsen, har planlagt deres første pigeaktiviteter.
Pigedagene, som Amager, Greve og Brøndby Bordtennisklubber har etableret, er så stor en succes, at
konceptet spredes ud blandt flere fokusklubber i hele landet.
Camps og arrangementer for piger har særligt stort fokus og vægtes meget højt af fokusklubberne i
samarbejde med BTDK.

SPOR 4 – SFO- OG SKOLESAMARBEJDE
Fokusklubberne ønsker et stærkt samarbejde omkring SFO- og skolesamarbejde, da rekruttering er en
udfordring for de fleste fokusklubber. To klubber har dog pladsproblemer og kan ikke rekruttere p.t.
BTDK søger at bidrage med vidensdeling mellem klubber, udarbejdelse af fælles materiale samt info om
Åben Skole og Skolen i Virkeligheden.

AKTIVITETER I PIGEINDSATSEN 2021-2022
Indgåelse af samarbejdsaftaler med 13 fokusklubber, yderligere 2 forventes indgået ved sæsonstart.
Afholdt 3 camps i hhv. Roskilde, uge 42 2021, Esbjerg, uge 7 2022 og Brøndby, påske.
På alle camps er der fokus på temasætning af træningen; fokus på samarbejde/udvikling af trænerne i
træningen samt mhp. pigetrænernetværket. Gruppen er styrket kontinuerligt spillemæssigt,
motivationsmæssigt og socialt.
Samlet antal deltagere på BTDK’s pigecamps: 36 spillere (gruppen af deltagere vokser for hver camp
(puslinge til junior), let øvet til landshold).
Klubber, der har deltaget i fælles pigecamps er: Allerød BTK, Sjørring, Roskilde BTK, Viby BTK, Amager
BTK, SISU/MBK, Hasle, HBTK74, Hillerød BTK, Holbæk BTK, Brøndby BC, Virum-Sorgenfri BTK, Greve
BTK.
Trænergruppen består derudover p.t. af 9 trænere: Michelle Als Christensen, Hillerød, Louise Jakobsen,
Amager, Katrine Møller, Roskilde, Bastian Diness, SISU, Victoria Cramer, Brønderslev, Line Tækker
Tarbensen, Esbjerg, Louise Andersen, Greve, Martin Lundkvist, BTDK, Marielle Nielsen, Roskilde.
Trænergruppen har været gennemgående på de afholdte camps.
Gruppen af sparringspillere på camps omfatter bl.a. Sofie Eckeroth (Allerød), Emma Eckeroth(Allerød),
Noah Takeuchi Lassen (Roskilde), Malik Hartvig Bruun Severinsen (Esbjerg).
Samarbejde om søgning af puljemidler har resulteret i tildeling af midler til mindst 5 af ovennævnte
fokusklubber til afholdelse af pigedage og -camps.
Der er nu etableret en søgefunktion på ’Pigeindsats’ i aktivitetskalenderen på BTDK’s hjemmeside.
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KOMMENDE PIGEAKTIVITETER
•

1-2-træner-kurser kun for piger med henblik fastholdelse, identitet i egen klub samt udvikling af
fremtidige kvindelige trænere med speciale i pigetræning.

•

Pigetrænermodul i træneruddannelsen.

•

Studieture for trænere.

•

Fælles materiale til rekruttering.

•

Fælles materiale til pigedage.

•

Pigespillere i Vest – deltage 1 dag i stævne i Tyskland.

•

Pigespillere i Øst – deltage 1 dag i stævne i Sverige.

•

Plakater/fotos af kvindelige spillere til kostpris til udsmykning i klubber.

•

Evt. SFO-mesterskab for piger.

•

Aktivitetskalender for sæsonen 2022-2023.
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SPOR 2 - UNGDOMSSTRATEGI
INDSATS 1 – TRÆNERUDVIKLING
•

ETABLERING AF TRÆNERNETVÆRK I ALLE REGIONER SAMT REVIDERING AF BTDK’S
TRÆNERUDDANNELSE.

BTDK har etableret et trænernetværk, som skal aktiveres via BTDK’s kommende talentprogram, som
planlægges offentliggjort i den nye sæson.
I april 2022 afholdte BTDK de første fulde 2-dages basistrænerkurser i Esbjerg og Allerød.
Deltagerevalueringerne viser, at deltagerne var særdeles positive. Underviserne vurderede også, at
kurserne var særdeles vellykkede og at indholdet i træneruddannelserne passer godt til en bred vifte af
ungdomstrænere. Der afholdes basistrænerkurser igen efter sommerferien. Første gang i august 2023.
BTDK har arbejdet intensivt på at forbedre form og indhold, så basistrænerkurset i højere grad stemmer
overens med evalueringerne fra de sidste års kurser. Det har blandt andet betydet, at basistrænerkurserne er skåret ned fra to weekender til én weekend og samtidig er indholdet finpudset, så kommende
basistrænere får de absolut vigtigste redskaber. BTDK’s intention (i tråd med tidligere deltageres
feedback) er, at vi med denne form for basistræneruddannelse kan få flere uddannede basistrænere
igennem uddannelsen de kommende år.
Hvad angår indholdet på kurset i forhold til undervisningsform og undervisere, er der også god feedback
fra deltagerne. På kurserne var der hhv. 14 kursister i Esbjerg og 16 kursister i Allerød, hvilket er lige på
grænsen for en enkelt underviser. På kurset i øst deltog et ”føl” som mulig fremtidig underviser, som gav
yderligere refleksioner ift. den primære underviser. Det er en model, som vi vil fortsætte med, for at styrke
underviserkorpset, så vi i fremtiden kan afholde kurser med større geografisk fleksibilitet.
Uddannelsesmaterialet er overordnet set god kvalitet, der efterspørges dog mere konkret inspiration til
øvelser, lege og deciderede træningspas. DGI har lavet et sådant værktøj, som hedder Trænertavlen. Dette
redskab skal afprøves og vil muligvis være gavnligt at inddrage på basistrænerkurserne for at lette
forberedelsestiden for de nye trænere. Rasmus KD og Jeppe LD afklarer dette inden de næste kurser i
august 2022. Samtidig vil ny viden vedrørende ”den kulturelle leder” blive indarbejdet i det eksisterende
materiale og erstatte tidligere afsnit i lærebogen.
Der afholdes basistrænerkurser i Øst- og Vestdanmark i efteråret 2022. Der vil desuden blive forsøgt
genoptaget klubtrænerkurser over to weekender, men der er desværre stor mangel på undervisere.
Der har desuden været afholdt et 1-2-trænerkursus (assistenttrænerkursus) i Thisted i september 2021
med 23 deltagere. Der planlægges at blive afholdt tilsvarende kurser i komme sæson i ad hoc-form.
Der arbejdes desuden på at indlemme flere underviserkandidater på følordningen, som beskrevet ovenfor,
i efteråret 2022. Flere har vist interesse, men BTDK overvejer at opslå deciderede jobopslag for at nå ud til
personer, som vi ellers ikke har kontakt med. Der vil ligge en plan for dette til den nye sæson.
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Sluttelig vil BTDK i sæson 2022-23 igangsætte et forsøg med at skabe et ”ungtrænerkursus” for juniorer.
Det er målsætningen, at alle klubber skal vænnes til at sende deres nye juniorer afsted på kursus hvert år.
Kurset skal afholdes i starten af den nye sæson, muligvis i forbindelse med klubfestivalerne i Øst- og
Vestdanmark.

•

UDVIKLING AF BORDTENNIS CAMPS FOR TRÆNERE OG BØRN MED LYST TIL AT DYGTIGGØRE SIG.

BTDK har udviklet et program for afholdelse af events og bordtenniscamps, som er færdigt for både
spillere og trænere i gruppe 1, 2 og 3.
Programmet bliver offentliggjort, når den sidste høringsproces er gennemført i sommeren 2022.

•

UDVIKLING AF TRÆNERLICENS OG REGISTRERING AF BTDK’S AKTIVE TRÆNERE.

BTDK har i foråret 2022 arbejdet på udvikling af en trænerlicens og registrering af alle BTDK’s aktive
trænere, så der kan skabes et overblik til gavn for både klubberne, trænerne og forbundet.
Det nye forslag planlægges fremlagt i efteråret 2022.

INDSATS 2 – TALENTUDVIKLING
•

ETABLERING AF NYT BTDK TALENTPROGRAM.

Christoffer P og Rasmus KD har, i samarbejde med øvrige i arbejdsgruppen, forfattet konceptbeskrivelsen
til det nye trænerudviklingsprogram, der lanceres i den nærmeste fremtid.
Udkast til færdigt talentprogram er færdigt og planlægges sendt i høring både i klubberne og politisk. På
baggrund af input og høringssvar færdiggøres talentprogrammet snarest.
BTDK præsenterer ved begyndelsen af den nye sæson første trænersamling i forbindelse med WTT
Helsingborg medio august 2022.
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INDSATS 3 – UNGDOMSEVENTS OG -CAMPS, NYE
KONKURRENCEFORMER
•

UDVIKLING OG AFHOLDELSE AF NY KLUBFESTIVAL FOR BØRN OG UNGE I ØST- OG VESTDANMARK.

BTDK har ansat Rune Risgaard pr. 1. maj 2022 som event-medarbejder og SUKIRU-træner. Han skal
blandt andet arbejde med udvikling af festivalkoncepter m.fl.
BTDK har fået opbygget et omfattende aktivitetskatalog, der fremadrettet anvendes ved alle BTDKarrangementer, som fx klubfestivalerne, der fra første færd var en stor succes.
Planlægning af klubfestival er igangsat og afholdes i hhv. Roskilde og Hørning igen i efteråret 2022.

•

UDVIKLING AF NY JULEEVENT FOR BØRN OG UNGE.

Juleeventet blev afholdt for første gang i 2021 og er en 1-dags udgave af BTDK’s klubfestival.
Planlægningen af BTDK’s Juleevent 2022 er i gang med henblik på afholdelse i Ringe igen i år. Det er
muligt at flere juleevents kommer til i andre regioner, fx ifm. senior DM i Roskilde.
•

UDVIKLING AF LOKALE EVENTS I REGIONERNE, HERUNDER INTEGRERING AF POINTSTÆVNER I BTDKEVENTS.

Der blev afholdt Superweekend (pointstævne og holdturneringer) den 23. og 24. april i Valby-Hallen. Der
deltog 150 deltagere og 52 turneringshold tilmeldt.
Superweekenden i det nye format er kommet for at blive og afholdes igen i 2023. Konceptet med
pointstævner og holdturneringer på én og samme weekend - og SUKIRU-tilbud til alle vil BTDK
fremadrettet arbejde videre med.
Desuden har der været etableret en ”Kun for Sjov”-zone til ØM og UDM med god feedback fra de
besøgende.
Det kan være en god måde at aktivere forældre og søskende og sætte lidt kolorit på de traditionelle
stævner.
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•

UDVIKLING AF SUKIRU APP/SPIL/KONCEPT/REDSKAB.

SUKIRU er en samling lege, øvelser og udfordringer (SUKIRUER), hvor bold og/eller bat er integreret.
BTDK’S nye spilkoncept, som kan spilles individuelt eller i fællesskab med venner/holdkammerater, er
præsenteret for en stor del af bordtennismiljøet ved turneringer, mesterskaber, festivaler og Klubbernes
Dag den 11. juni 2022.
De primære målgrupper for rekruttering via SUKIRU og efterfølgende fastholdelse i klubberne, er:
•
•
•

Målgruppe 1 - 8-14-årige børn i klubberne. Her er målet primært fastholdelse.
Målgruppe 2 - 6-14-årige børn i SFO’er og skoler. Her er målet rekruttering til lokale
bordtennisklubber.
Målgruppe 3 - 6-14-årige børn og unge med et fysisk bevægelseshandicap

Det grundlæggende spilkoncept er nu færdigudviklet. Det er blevet justeret i flere omgange, senest igen i
marts 2022.

UDVIKLING AF SUKIRUER
Der findes på idéstadiet cirka 25 Sukiruer til de 7 kategorier. 12 af disse forventes indlagt i appen pr. 31/82022. Heraf en andel med videoer. Når der er fuld synlighed over SUKIRUERNE via appen), får
bordtennisklubberne mulighed for at foreslå nye SUKIRUER og naturligvis æren for det.
Udviklingen af tekster, regler, videoer, spilniveauer er omfattende og tidskrævende. Og det er vigtigt for
appens kvalitet og holdbarhed, at der er nok indhold til, at børn og unge finder den interessant i
forbindelse med leg og idræt. BTDK arbejder derfor intensivt på at få udviklet så meget relevant indhold
som muligt.

PROGRAMMERING AF APPEN
Ny og opdateret version foreligger maj 2022. Fokus er målrettet på god funktionalitet i den enkelte
SUKIRU, så spilleren kan jage succes i form af Guld / Sølv / Bronze / Prøv igen.
En beta-version med fokus på 7 grundlæggende sider forventes klar primo september 2022.

REMEDIER/TRYKSAGER
I forbindelse med udvikling af spillet og indhold i SUKIRU, udvikles der løbende også materiale til at
informere og understøtte test og implementering af spillet. Skiltning, SUKIRU-hæfter til resultater med
flere følger spilkonceptet og grafikken i appen, som skal motivere spillerne. Alle remedier og tryksager
testes ved BTDK events, så vi kan ”gå hjem” og justere indholdet til den bedst mulige udgave.

SUKIRU REGLER
Alle SUKIRUER testes på børn og unge, så observatøren kan få indikationer til ’JUNIOR’ og ’PRO’ niveauer
til hver SUKIRU. Opstilling og test ude i klubber og SFO’er er tidskrævende og forsøges flyttet til nemme
lokationer, hvor der ikke skal flyttes og pakkes en masse hver gang.
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Fra test i klubberne og i rekrutterings-sammenhænge på skoler og SFO’er viser foreløbige erfaringer, at
SUKIRUER er et godt redskab til at gøre det sjovt for langt de fleste børn at lege med bold og bat, selv ved
stor niveauforskel.
Ved hver BTDK-event i 2021-22 (ØM, VEM, Klubfestival, Pointstævne Afslutning, Vinterevent) har BTDK
ligeledes høstet mange erfaringer fx ”Er SUKIRUEN selvkørende uden instruktion?”, ”Hvordan opfatter
barnet reglerne?”, ”Har barnet det sjovt og kommer barnet igen?”, ”Motiveres barnet af stigende
medaljegrænser i SUKIRUEN?”.
Efter test af SUKIRUER i udvalgte bordtennisklubber efterspørger børnene nu specifikke SUKIRUER, når
de af træneren selv må vælge aktiviteter til træningen.

LANCERING
Lanceringen af SUKIRU-app’en bliver den 1. januar 2023, hvor app’en herefter kan downloades i Appstore
og øvrige relevante steder.
BTDK’s mål er, at app’en får den nødvendige kvalitet i indhold, funktionalitet og udseende, så den
kommer godt fra start i det nye år.
•

SUKIRU FUNDRAISING OG PROJEKTLEDELSE.

I BTDK’s vækststrategi er der ikke en selvstændig indsats for fundraising. SUKIRU-projektet er dog af en
sådan størrelse, at der skal rejses en hel del penge fra relevante fonde og puljer for at sikre, at spillet bliver
færdigudviklet, testet og fuldt implementeret på den anden side af 2022.
Der er derfor i BTDK’s sekretariat afgivet en del konsulenttimer målrettet fundraising og projektledelse,
herunder dialog med projektets styregruppe, således projektets fremdrift og økonomi sikres.
Styregruppen består af to repræsentanter fra BTDK’s bestyrelse, BTDK’s direktør og en konsulent fra
sekretariatet, således der er sammenhængskraft i projektet fra ledelse til udførende led og klubber.
Styregruppen mødes forud for hvert bestyrelsesmøde, som er ca. en gang om måneden.
I første halvdel af 2022 BTDK ansøgt om midler i DIF’s Initiativpulje 2022 og fået midlerne bevilliget.
BTDK planlægger sommer/efterår at ansøge om yderligere midler i relevante private fonde. Der ligger en
plan for fundraising resten af 2022 i den forbindelse.
Kai-Dige Bach fonden og Nordea-fonden vil modtage ansøgninger senest 1. september 2022.
Der er derudover udpeget nøglepersoner og topspillere til at være ambassadører for SUKIRU-projektet.
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•

UDVIKLING AF E-BORDTENNIS (VR)

Der spilles turneringer på Facebook, men udover dette, prioriterer BTDK ikke ressourcer til indsatsen i år.
•

UDVIKLING AF NYE KONKURRENCEFORMER OG OMLÆGNING AF BTDK’S ANVENDELSE AF RATING.

Pointstævner med andre aktiviteter, og hvor spillerne ikke kun spiller bedst af 5 sæt, har nu set dagens lys
i dansk bordtennis. Stævnerne er afviklet mange steder rundt omkring med bl.a. efterfølgende
fællesspisning.
Desuden er det traditionelle TOP 12 stævne blevet omlagt til Youth Masters og Kids Master og blev afholdt
først gang i Hillerød i foråret 2022.
BTDK’s festivaler er et nyt koncept, der fokuserer på fællesskab, sjov og leg i forbindelse med bordtennis.
BTDK har modtaget en del feedback på de nye stævnekoncepter bl.a. via spørgeskemaundersøgelse og
vækstteammøder. Det nye koncept deler vandene, men de positive tilbagemeldinger bekræfter os i, at vi
er på vej i den rigtige retning. Største udfordring er dog, at der er brug for en gennemgang af hele BTDK’s
konkurrencestruktur for at give begynderen den bedste (og mest fastholdende) rejse gennem sin udvikling
i sporten.
Festivalerne er kommet for at blive og der bliver fortsat udviklet på indholdet i konceptet.
BTDK’s ratinggruppe har desuden mødtes og har en fortsat dialog om rating. Indtil videre opdateres
ratingpoint en gang om måneden til forskel fra tidligere, hvor det var en gang om ugen. Der arbejdes på en
analyse af konsekvenserne heraf på et senere tidspunkt.
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SPOR 3 - BORDTENNIS, EN VEJ TIL
MENTAL OG FYSISK SUNDHED
INDSATS 1 – VEJLEDENDE INDSATS TIL SUNDHEDSFAGLIGT
PERSONALE I UDVALGTE TESTKOMMUNER
Denne indsats er omlagt med hovedfokus på samarbejde med Københavns Kommune om 60+, Parkinson
og demens.
BTDK indgik i 2021 en aftale med Københavns Kommune om at fremme bordtennissporten til gavn for
især 60+ men også mennesker med livsvarige diagnoser. Der er foreløbig indgået en toårig aftale, hvor
Kommunen har afsat 350.000 til køb af materiel til såvel klubber som kommunale institutioner (herunder
genoptræningscentre, aktivitetscentre, plejehjem, kulturhuse, hospitaler m.fl.).
Hertil kommer ca. 350.000 kr. i 2022 og 2023 til aktiviteter til både 60+ spillere i klubber samt brugere af
en række sundheds- og andre kommunale institutioner. Til trods for, at projektet først kom i gang formelt i
juni (2022), er det lykkedes at få fat i mange nye spillere. Da vi startede i foråret 2022, fandtes der kun 4
60+ klubber i hele Københavns Kommune og ej heller mange i nærheden. Det er imidlertid lykkedes 60+
udvalget med støtte fra en ’koordinationsgruppe’ (5 frivilligt arbejdende kvinder, der understøtter alle
beslutninger), at undersøge Kbh. kommune med henblik på at finde tomme lokaler og spillefaciliteter.
Det viser sig indtil videre, at der findes relativt mange steder, hvor der er plads til 1-6 borde. Det lykkedes
at finde nogle ildsjæle og vi kunne i løbet af en måned øge antallet af 60+-københavnske klubber fra 4 til 7.
Vi gennemførte i forlængelse af etableringen af nye klubber en ’åben’ hussuge i maj 2022. Resultatet var
overvældende, da 115 nye 60+-personer kiggede ind i vores syv klubber! Vi er derudover i gang med at
etablere 4-6 nye klubber, der skal tilbyde åbent hus i september. Vi har høje ambitioner om at firedoble
antallet af 60+- spillere i løbet af projektperioden.
Dertil kommer, at vi støtter og konsoliderer de eksisterende klubber/foreninger med BAT60+aktiviteter. De eksisterende BAT60+ tilbud skal styrkes, så de kan udvide deres tilbud til flere 60+ spillere
herunder selvhjulpne borgere med Parkinson/demens m.v. Særlig vigtigt er, at klubberne skal kunne
rumme personer, der har været i genoptræningsforløb og som gerne skulle fortsætte bordtennisspillet på
eget initiativ.
Midlerne vil primært gå til:
•

Afholdelsen af kompetencekurser lokalt i et afgrænset tidsrum og gerne flere gange over en
længere periode, hvor medlemmerne modtager træning og instruktion. Bordtennis Danmarks
erfaringer viser med al tydelighed, at sådanne kurser har en meget fastholdende effekt. I
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forbindelse med disse kompetencekurser kan klubberne også ansøge om en bordtennisrobot.
Robotten har været afprøvet og med den som træningsredskab kan der opnås særligt gode
resultater for især borgere med Parkinson og borgere med demens, der spiller bordtennis.
•

Endvidere tilbydes klublederkurser, som bl.a. oplyser om, hvad det kræver for klubben at optage
medlemmer med Parkinsons- og demensrelaterede sygdomme. Endvidere giver kurserne ideer til,
hvordan man træner disse grupper af borgere med kroniske neurologiske lidelser. BAT60+-klubber
og foreninger kan søge om dækning af udgifter til nævnte (kompetencekurser, klublederkurser og
en bordtennisrobot). Dog er BAT60+-gruppen selv ansvarlig for at oplyse om disse søgemuligheder
blandt klubberne og foreningerne.

Vi arbejder også målrettet for at tilbud til Parkinson-patienter og demensramte, og vi skal derfor i de
kommende måneder udvikle nogle ’pakker’ med træning, der kan sætte gang i bordtennisaktiviteter i
kommunale sundhedsinstitutioner samt aktivitetscentre og ’mødesteder’.

BAT60+-gruppen tilbyder to ’pakker’ til kommunale enheder.
Foreløbig har vi sammensat en ’pakke’ med et introduktionskursus af 6 timers varighed:
1. Hvor der fortælles om erfaringer med bordtennis som en central aktivitet for yngre og ældre
seniorer og personer med Parkinson eller demens.
2. Hvor en fysioterapeut redegør for centrale aspekter ved aldring, Parkinson og demens, og dermed
giver viden om, hvad der skal trænes og hvordan man gør det.
3. Hvor deltagerne afprøver forskellige muligheder for at komme i gang med bordtennis. Deltagerne
modtager et undervisningsmateriale, der netop er færdiggjort med udgangspunkt i nyligt
indsamlede erfaringer. Dette introduktionskursus udbydes flere gange i løbet af 2022 og 2023 og
alle kan tilmelde sig.
Den anden ’pakke’ består i,
1. At de enkelte institutioner fx plejecentre, genoptræningscentre, eller aktivitetscentre, som har
ansøgt om bordtennisborde mv. får besøg af en instruktør to til fire gange.
2. At underviseren giver ideer til øvelser, bordtennisaktiviteter og generel teknik, der kan inspirere
personalet til at fortsætte med bordtennis i den pågældende institution fremadrettet. BAT60+gruppen er ansvarlig for, at disse kurser/pakker udbydes.
I forbindelse med vores samarbejde med Kbh. Kommune har vi optrådt ved en stor messe i Øksnehallen i
april, hvor mange 60+-folk besøgte bordtennisstanden med robot og information. Derudover havde vi den
2. juni et bord i Fælledparken, hvor mange ville prøve.

INDSATS 2 – OPSØGENDE FELTARBEJDE I KLUBBER HOLBÆKMODELLEN
BTDK har bidraget til 60+ aktiviteter i Danmark de sidst 4-6 år sammen med en række gode mennesker
fra andre organisationer herunder DGI. 60+ er lokalt organiseret og langt de fleste aktiviteter arrangeres
lokalt og som ’bottom-up’-aktiviteter. 60+ er endvidere repræsenteret i BTDK med et ’ad hoc’-udvalg – i
daglig tale kaldet 60+-udvalget. Udvalgets status er som sagt af ad hoc-karakter. Udvalget, som udgør
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forretningsudvalg for hele 60+-organisationen, er ikke valgt men selvsupplerende, hvilket vil fortsætte
indtil videre.
Forretningsudvalget (FU) i Bat60+-bevægelsen i Danmark består af: Gert Jørgensen, Brønshøj, Lis
Hævdholm, Holbæk, Erling Post, Randers, Lars Bo Kaspersen, Brønshøj og Per Frederiksen (Andre
personer involveret kan findes på www.bat60.dk)
BAT60+ har overordnet det formål at etablere flest mulige 60+-klubber i Danmark (enten som
selvstændige foreninger/klubber eller som en del af en i forvejen eksisterende bordtennisklub) samt at
rekruttere flest mulige spillere herunder mennesker med neurologiske lidelser (især Parkinson og div.
demensformer) så længe disse er selvhjulpne.
FU udstikker rammer og mål for 60+-aktiviteter i Danmark. FU er desuden:
• Ansvarlig for støtte/hjælp til 60+-klubber
• Ansvarlig for rekruttering af trænere (og tankpassere) til 60+-segmentet.
• Ansvarlig for udvikling af træningstilbud til spillere på alle niveauer.
• Ansvarlig for udvikling af stævneaktiviteter
• Ansvarlig for (intern) kommunikation med medlemmer i alle landets klubber.
• Ansvarlig for(ekstern) kommunikation med interessenter og stakeholders.
• Ansvarlig for at informere om Bat60+ og deres tilbud til mennesker med Parkinson og
demenssygdomme
• Ansvarlig for at udbrede kendskabet til bordtennis og spillets sundhedsmæssige fordele for
Parkinson- og Demensramte.
Hovedprojektet - Flere 60+-klubber og flere 60+-spillere?
BAT60+-projektet har sin oprindelse i ønsket om at rekruttere flere ungdomsspillere – et projekt Gert
Jørgensen havde planlagt at sætte i gang, Det endte dog med, at de tildelte penge blev investeret i
rekruttering af ældre seniorspillere (60+). Det skulle vise sig at være en god satsning. Der gik ikke ret lang
tid, før store mængder af 60+-spillere begyndte at møde op i klubberne. Gert Jørgensen og Ole
Hückelkamp stod i spidsen for dette enorme arbejde. De fik udviklet et simpelt men robust koncept, som
let kunne overtages af nye 60+-klubber. Omdrejningspunktet var åbent-hus-arrangementer, hvor man i
alliance med en lokalavis åbnede op for nye spillere. Disse åben-hus-kampagner har kørt i en årrække med
stor succes og de fortsætter. Der køres i år (2022) kampagner i uge 37. Desuden har nogle klubber kørt i
en uge i maj-måned.
60+-udvalget støtter eksisterende og nye klubber med tilskud til en annonce i en lokalavis. Desuden er
man behjælpelig med ideer til indholdet i en artikel, som den lokale klub kan indsende til lokalavisen. I
den sidste åben-hus-kampagne afviklet i uge 37 2021 deltog i alt 37 Bat60+ klubber og til sammen
besøgte ca. 300 spillere en klub.
Til trods for Corona-problemer, så er det lykkes at gennemføre 5 lokale stævner med i alt 200 deltagere i
perioden fra 1/6-2021 til 31/5 2022.
På kursussiden har der været arbejdet på 3 områder. Det lykkedes at tilbyde og gennemføre nogle
kompetencekurser (Fyn, Sjælland). Trods Corona blev der afholdt 2 med 26 spillere.
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Klubkurser har været afholdt mange steder, både som "opstartshjælp" og som kurser kaldt af klubber med
ønske om hjælp. Hjælpeleder/instruktørkurser har været af holdt både i Jylland (2) og på Sjælland.
For første gang afviklede man desuden i april i år (2022) Landsmesterskaber kun for 60+ spillere. Ca. 120
spillere deltog, hvilket var tilfredsstillende i betragtning af at det var første gang og endvidere forstyrret af
Corona-problemer.
Trygfonden – Parkinson/60+-projektet 2021-2023
Udvalget ansøgte Trygfonden om støtte til et projekt med sigte på at udbrede kendskabet til bordtennis
blandt Parkinson-ramte. Udvalget fik 233.000 kr. til arbejdet.
BTDK og udvalget indgik i 2021 en samarbejdsaftale med Parkinson-foreningen, hvor sidstnævnte er
behjælpelig med at kommunikere direkte med medlemmerne.
Projektets første fase er netop afsluttet.
Vi har afholdt møder/workshops 9 steder i Danmark. Der har været tale om 6 timers arrangementer, hvor vi
har fortalt om bordtennissportens muligheder for at hjælpe Parkinson-patienter. En fysioterapeut har
hjulpet med til at øge deltagernes vidensniveau om Parkinson. Afslutningsvis har vi demonstreret en række
øvelser med bat og bold og ikke mindst bidrog med en robot til at hjælpe Parkinson-patienter ind i
bordtennisspillets favre verden.
Vi har besøgt Lejre, Farum, Valby, Tønder, Randers, Vejle, Nyborg, Fåborg og Hasle (Bornholm). I alt 138
deltog i de ni arrangementer.
Teamet har bestået af Gert Jørgensen, Trine Carstensen (fysio) og Lars Bo Kaspersen. Næste fase vil sætte
fokus på at tilbyde træning med instruktører, samt komme i gang med at udvikle kompetence-kurser, der
kan tilfredsstille spillernes ønske om at lære mere.
Forskningsmæssige samarbejder
BAT60+-udvalget samarbejder i øjeblikket med en række relevante organisationer med henblik på dels at
opbygge/udvikle forskningsprojekter, der kan understøtte vores arbejde (aldring og bordtennis, Parkinson
og demens m.m.)
Pilotstudie - Parkinson-Bordtennis (SDU – OUH)
Komparativt projekt med Frankrig – Vi har ansøgt EU om midler til (sammen med det franske
bordtennisforbund) indsamle viden om hvordan bordtennis bedst kan hjælpe de to grupper med kroniske
neurologiske diagnoser. Der er både tale om indsamling af information om de eksisterende måder,
bordtennis bidrager til at hjælpe disse patienter men også et forsøg på at udvikle bedre og mere robuste
strategier.
Diverse national og international kommunikation
− “Der er noget helt, helt særligt ved Bordtennis”, kronik I Politiken, d. 6/4 2021
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”There is Something Exceptional About Table Tennis” - ITTF Foundation https://ittffoundation.org/news/details/there-is-something-exceptional-about-table-tennis
Panel Discussion: Sport as a Tool to Prevent Conflict and Build Peace
Dr. J Simon Rofe, Dr. Lars Bo Kaspersen, Connie Sweeris, Petra Sörling
This year on World Table Tennis Day, the ITTF Foundation would like to draw attention to the
power of sport in peace-making. Panel-debate (ITTF) April 6 2022.
"Der er ingen forskel på at være leder i bordtennis-verdenen og i den akademiske verden"
https://www.djoefbladet.dk/artikler/2021/10/bordtennis-virker.aspx
Ping pong parkinson
https://www.parkinson.dk/wp-content/uploads/2021/05/318040-Parkinson-Nyt-3.2020_net.pdf
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SPOR 4 - KOMMUNIKATION OG DIGITAL
INFRASTRUKTUR
BTDK har med vækststrategi 2022-25 et overordnet ønske om at modernisere og opbygge en digital
infrastruktur, som imødekommer vores medlemmers behov for viden og information om forbundets
aktiviteter. Nedenstående indsatser er nået.

UDVIKLING AF NY HJEMMESIDE
I starten af oktober 2021 blev BTDK’s nye hjemmeside ”1.0” lanceret. Den nye hjemmeside har fået ros
fra flere forskellige kanter af både klubber og samarbejdspartnere. BTDK arbejder derfor løbende på at
understøtte og forbedre hjemmesiden, så den gør det lettest muligt for klubberne at navigere i.
BTDK modtager løbende (konstruktiv) feedback fra brugerne af hjemmesiden, som løbende
implementeres. Der indsamles desuden løbende større forbedringer og udviklingsideer, som
implementeres på hjemmeside ”2.0”.
Eksempler på større tilføjelser, som BTDK har integreret på hjemmesiden siden lanceringen, er:
• BTDK’s pigeindsats har fået sin egen side
• Bordtennisbladet fra efterkrigstiden og frem er uploadet på hjemmesiden
• Diverse formularer er udviklet, så det fx gør det nemmere for klubberne at oprette ”åbne
arrangementer” i BTDK-kalenderen, og klubberne samtidig får alle relevante oplysninger
• Oprettelse af en Ping Pong side og en side til hhv. E-bordtennis og SUKIRU
• Find nemt en klub” på Danmarkskortet (linkes hertil fra Sukiru appen, hjemmesiden og Google
søgninger)
Det er målet, at aktivitetskalenderen bliver så detaljeret og omfattende, at den bliver go-to-siden for alle
klubber og samarbejdspartnere, der ønsker at finde en bordtennisaktivitet, der passer dem.
Aktivitetskalenderen og Nyheder kan nu deles via et RSS-feed (Se https://naestved-bordtennis.dk/ og
https://bordtennisportalen.dk/).
Overblikket i en Aktivitet fra Kalenderen vil blive forbedret sommer/efterår 2022.
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UDVIKLING AF NYE KOMMUNIKATIONSKANALER VIA
BORDTENNISPORTALEN
En igangværende arbejdsgruppe arbejder på, at bordtennisportalen opfylder alle gældende GDPR-regler.

UDVIKLING AF NY VISUEL IDENTITET / GRAFISK MATERIALE
Al layout i BTDK foregår nu in-house i sekretariatet og sekretariatet sidder med de fleste design- og
layoutopgaver selv. Dog samarbejdes der med FORMEGON (Grafisk firma i DIF, Idrættens Hus), omkring
større tryksager og materiale som fx GOGO Zips (”Roll Ups”) og bannere til vores events og arrangementer.
FORMEGON er også dem, der har udarbejdet grafisk udtryk på BTDK’s vækststrategi 2022-25, som BTDK
efterfølgende selv har valgt at layoute efter via en designskabelon, så BTDK’s visuelle identitet ad åre er
genkendelig ved alle aktiviteter.
SUKIRU programmet og projektbeskrivelsen for BTDK’s pigeindsats er udarbejdet af BTDK’s sekretariat.
Der ligger en stor besparelse og effektivisering i, at sekretariatet ud over at formulere indholdet og kan
færdiggøre alt skriftligt grafisk.
Sekretariatet udarbejder også selv indbydelser og plakater samt mindre tryksager i form af program,
kommende aktiviteter, SUKIRU og konkurrencer til Bordtennis Danmarks events, layoutmaterialer til
landsholdene (SUPROTECYO EM-kvalifikation og Future Stars-kvalifikationsturneringen) og grafiske
billeder og videoer til sociale medier og hjemmeside.

EFFEKTIVISERING AF ØKONOMISTYSTEM
BTDK hjemtog I 2021 hele økonomi- og bogholderidriften, som siden 2021 er blev effektiviseret og
systematiseret.
Der er en controller funktion tilknyttet BTDK’s økonomisystem med henblik på at ”rydde op”, identificere
fejl og mangler og forebygge, at nye sker. Derudover arbejdes der på nye måder at udføre
økonomifunktionen på.
Økonomi i BTDK er i dag en ren driftsopgave, hvorfor denne indsats i strategien udgår fremadrettet.

DATABEHANDLING OG TILFREDSHEDSUNDERSØGELSER (BTDK’S
MEDLEMSAKTIVITETER OG -TILBUD)
BTDK benytter et onlineprogram til udarbejdelse og udsendelse af tilfredshedsundersøgelser efter
afholdelse af arrangementer, fx klubfestival, pointstævner og trænerkurser.
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Derudover benyttes programmet til at afdække huller i BTDK’s viden om klubbernes behov og
efterspørgsel. Der arbejdes på fremadrettet at få en fast struktur ved brugen af spørgeskemaer, så der fx
helt automatisk udsendes et survey, når det er relevant.
BTDK bidrager derudover med data til et forskningsprojekt fra Center for Ungdomsstudier (CUR), der har
til hensigt at afdække, hvilke faktorer, der spiller ind for at skabe gode idrætsmiljøer for drenge. Der er
tidligere lavet et lignende projekt på piger. 9 klubber, 10 trænere og mere end 100 spillere har bidraget
med data til undersøgelsen. Forskningsprojektets resultater vil være med til at gøre BTDK skarpere på,
hvad der er vigtigt for at fastholde drenge i forskellige aldersgrupper i dansk bordtennis.

UDVIKLING AF KOMMUNIKATIONSPLAN - OG STRATEGI
BTDK har ingen kommunikationsafdeling, dog arbejder alle sekretariatsmedarbejdere (undtagen økonomi)
med kommunikation af BTDK’s aktiviteter og arrangementer på relevante platforme.
Der hersker dog bred enighed om, at BTDK har behov for en systematisk kommunikationsindsats, som
sætter bordtennis i Danmark på landkortet, hos klubberne og på verdenskortet, når det er nødvendigt.
Derfor har både BTDK’s bestyrelsen - og BTDK’s sekretariat hver for sig afholdt en workshop med DIF’s
kommunikationsenhed med henblik på, at BTDK formulerer en kommunikationsstrategi – og plan for alle
indsatser i vækststrategien.
Dette arbejde pågår og planlægges færdiggjort i efteråret 2022.

