
 
 
 

 

Bordtennis Danmark  
Begynderstævner 2022/2023 

Koncept og målgruppe: 

Stævnerne henvender sig primært til helt nye spillere i 

klubberne op til 12-års alderen. 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 inspiration til den daglige 

træning i klubberne.  

Det er samtidigt det første step på vejen frem mod, at man 

som ny spiller skal kunne deltage i både Ungdomsstævner, 

Holdturnering og Klubstævner, når man føler sig klar.  

Det vil være en vækstteamopgave at planlægge og afvikle begynderstævner. Konceptet vil være lig de 

pointstævneevents (læs mere her), som blev afviklet forrige sæson i kredse, med kampe bedst af to sæt. Det 

er vigtigt at pointere, at spillerne/klubberne ikke skal vælge mellem Begynderstævner og Ungdomsstævner. 

Det er klubbernes ansvar at anbefale spillerne det stævnetilbud, der passer til deres niveau. Man er ikke låst 

til ét stævnetilbud for hele sæsonen, men kan f.eks. godt flytte til Ungdomsstævner, hvis det giver mening 

hen over sæsonen. 

Spilleterminer: 

Terminerne er valgt uden for holdturnering og andre stævner/events, så de frivillige ressourcer samt 

klubbens faciliteter forhåbentlig ikke er optaget til andre begivenheder. Stævnerne afvikles i vækstteams. 

Det anbefales, at man som vækstteam løfter opgaven i samlet flok, så det nødvendigvis ikke er 

arrangørklubben der udelukkende står for afvikling og indhold af dagen. 

- 8.-9. oktober 2022 
- 10.-11. december 2022 

- 11.-12. marts 2023 

- 13.-14. maj 2023 

Tilmelding og pris: 

Alle klubber bedes på forhånd angive et estimeret deltagerantal fra klubben og undersøge muligheden for at 

afvikle et begynderstævne i jeres klub på en eller flere terminer. 

Besvar dette skema senest 21. august, så vi har et nogenlunde grundlag for bestilling af præmier mm.  Vi vil 

på baggrund af tilbagemeldingerne kontakte de vækstteams, der fortsat mangler arrangørklubber og være 

behjælpelige ift. en løsning. 

Pris pr. stævne pr. spiller: 30,- 

Alle arrangørklubber skal indsende deltagerregistrering til ebn@bordtennisdanmark.dk efter endt stævne. 

Oplysningerne bruges udelukkende til at registrere spillere ift. betaling. Klubberne faktureres for samlet 

antal tilmeldinger efter hhv. 2. og 4. stævne. 

Præmier: 

Bordtennis Danmark uddeler en deltagermedalje ved hvert begynderstævne. Hvert vækstteam skal udpege 

en begynderstævneansvarlig, som koordinerer stævnerne i vækstteam og råder over medaljebeholdning. 

https://bordtennisdanmark.dk/wp-content/uploads/2022/07/Begynderstaevnekoncept-2022-23.pdf
https://surveys.enalyzer.com/?pid=r4r8fp8t
mailto:ebn@bordtennisdanmark.dk

