Allerød Bordtennisklub – Generalforsamling 2017- Formandens beretning 2016
Det går forrygende i Allerød Bordtennisklub!
Det, som skaber en god klub, er den stemning, som kommer fra klubbens medlemmer, samt den
opbakning, som klubbens medlemmer og ungdomsforældre yder til de aktivitet, som udbydes fra klubben.
Vi har alle dage været ganske gode til at tilbyde bordtennis i hallen, og det nye i Allerød Bordtennisklub er,
at vi nu også kan tilbyde meget af det, som giver det ekstra, som gør, at vi nu binder spil, hygge, samvær
samt fokus på at blive dygtigere sammen på en helt ny måde.
Vi har nogle dygtige ungdomstrænere ved Peter, Kasper og Lars E samt rigtig god støtte med
hjælpetrænere Kim, Liang, Stefano og nu også Anders W og hjælp fra diverse forældre. Den megen ekstra
hjælp til træning har gjort, at træningen forløber bedre, og at alle får en bedre træning. Det er denne ekstra
hjælp, som er væsentlig årsag til, at vi har så stor en fremgang i vores ungdomsafdeling.
Vi er i dag 37 ungdomsmedlemmer i ABTK, og det skal ses i forhold til, at vi var ca. 5-10 medlemmer, da vi
startede sæsonen 2015/16. Nogle få har forladt bordtennis, men tendensen er pt, at vi fastholder vores
medlemmer. Samtidig deltager ungdomsspillerne i flere træninger hver uge. De er motiverede og vil gerne
dygtiggøre sig. Det er godt for klubben.
I træningen har vi, indtil nu, haft to delmål:
1. Det skal være sjovt og sammenholdet på træningsholdet skal styrkes
2. Styrkelse af alle spilleres færdigheder.
Vi har haft et overordnet mål om, at vi skal gøre alle til bedre bordtennisspillere, og vores håb er, at det på
lidt længere sigt vil styrke fremgangen for alle og vores spillere derved fastholde lysten til at forblive i
Allerød Bordtennisklub i lang tid.
Jeg vil konkludere, at vores strategi allerede har bevist sit værd, og vi opleveret en meget trofast
ungdomsafdeling, og vi ser, at der er meget stor spillemæssig fremgang hos de fleste. Virkeligt flot!
Tre hold i ØBTU’s ungdomsholdturnering er blevet tilmeldt og tak til Helle T, Kim og Rasmus for at påtage
jer holdlederrollen. Holdene klarer sig virkeligt flot. Efter første halvdel er alle tre hold i top 3, og hele 12
spillere har været i aktion.
En helt særlig tak skal lyde til Lars Eckeroth og Kim Søemosegaard, som gang på gang befinder sig i hallen.
De har haft enorm betydning for igangsættelse af klubbens strategi, involvering af ungdomsforældre,
igangsættelse af træningsøvelser, deltagelse i ”Det Batter-projektet, afholdelse af weekendlejre, coach af
spillere til holdkamp og stævner mv.
Vi har i år fået nyt spilletøj, og det tyder på, at vi har ramt plet denne gang. Tøjet er meget flittigt brugt til
både træning og kamp. Husk, at det er obligatorisk at stille i klubtøj til holdkampe og stævner (sorte short +
klubtrøje er kravet…). Det nye klubtøj har vundet stort indpas i ungdomsafdelingen, og det er skønt at se
alle de flotte trøjer til hver eneste træning.

Vi har i år også fået en hovedsponsor ”Andersen Gruppen” (facility services) v/Jesper Andersen. Alle kan se
de store og flotte reklamebannere, som er hængt op i hallen. Derudover har vores lejlighedssponsorer
”Restaurant Skovhus” v/Allan Hansen og ”Drobb & Schiøtt” (Skovriderkroens selskabslokaler) v/Steffen
Schiøtt bidraget med diverse gaver til klubmesterskab og juleturnering og Steffen har derudover bidraget
med forskellig forplejning i forbindelse med klubtur og pigelejren. Kvickly i Allerød har også bidraget med
tilskud til pigelejren, som foregik i juleferien. Tusinde tak for jeres støtte og bidrag.
Sæson 2016/17 er i fuld gang, og indenfor de næste par måneder er alle turneringer overstået. Det ser ud
til, at alle klubbens hold spiller fint med i deres rækker. Vi har igen i år oplevet, at enkelte hold i vores
seniorafdeling er sårbare ved for mange afbud, og vi kan jo håbe, at der kommer et par nye friske spillere til
klubben, som kan indgå i vores turneringstrupper.
Seniorafdelingen (24 seniormedlemmer + 4 gæstemedlemmer) kører, som den har gjort de sidste par
mange år, dvs. en trofast stamme af spillere, som regelmæssigt kommer i klubben og træner og spiller
kamp. Der er altid hyggesnak i cafeteriet efter træning/kamp. Jule-og sæsonafslutningsarrangementer ser
ud til at bide sig fast som en fast og hyggelig tradition. Der er også lidt snak omkring tilgang af nye spillere,
og vores umiddelbare holdning er, at vi kan ”optage” i takt med, at vi har plads til træning og på vores
kamphold og nye spillere udefra ikke automatisk vil optage en kampplads for ”gamle” Allerødspillere. Indtil
nu synes jeg, at vi har kunnet byde nye spillere godt velkommen, og det forudser jeg også, at vi kan
fremover.
Vores nye motionisthold (vi har 11 motionistmedlemmer) om tirsdagen er skudt i gang, men her kunne vi
godt bruge lidt ekstra opbakning fra klubbens øvrige seniorspillere, da det kræver en indsats at få skudt en
motionistafdeling godt i gang. Lige nu er der 7-8 motionister tilknyttet holdet, og det er lige lidt nok til at få
det til at være ”selvkørende”. Vi ved fra andre klubber, at der er potentiale til en stor og velfungerende
motionistafdeling, og vi tror, at det er selvforstærkende, hvis der kommer flere til, dvs. vi skal have et godt
tilbud til dem, som er her allerede og så efterhånden bygge på. Når de er mange nok, så kører den afdeling
af sig selv.
God kommunikation er også en af årsagerne til klubbens aktuelle succes. Vi lægger stor vægt på, at der er
god information til alle medlemmer om træning, holdkampe, stævner, klubindkøb mv. Nogle af
informationerne er måske kendte for nogle, men de nye har mange spørgsmål, og derfor er klubbens
opslagstavle, nyhedsmails og hjemmesideinformation vigtig. Vi er også blevet rigtigt gode til at gøre
opmærksom på klubbens aktiviteter og resultater over for omgivelserne. Der er fx lavet flere artikler til
Allerød Nyt og lokalunionens hjemmeside.
Vi har i år fået rigtigt godt gang i vores facebookside, og der kommer rigtigt mange fine indlæg, gode
billeder og praktisk information til klubbens medlemmer. Vi opfordrer alle til at koble sig på vores side. Til
de, som ikke er med på den vogn, så vil jeg endnu en gang opfordre jer til at holde øje med klubbens
kalender, som kan ses på klubbens hjemmeside. Jeg gør, hvad jeg kan for at holde det opdateret, men
konstaterer også, at der er mange, som ikke ved, at vi gør dette stykke arbejde.
Klubben er gennemsyret af fornuft… Vi har en bestyrelse, som vil det bedste for klubbens medlemmer. Vi
har en sund økonomi til trods for, at vi bruger en del penge på nye aktiviteter. Vi har et meget attraktivt
kontingentniveau, og mange af klubbens ekstraaktiviteter er baseret på en mindre egenbetaling. Vi har

fantastiske lokaler og faciliteter med gode omklædnings/cafeteriaforhold, og vi har et godt forhold til
hallens ansatte. Vores bestyrelsesmedlem Ole Rasmussen kæmper som formand for hallens brugerråd
med både kommune og de øvrige klubber i hallen for at få fastsat nogle fornuftige spilleregler for brug af
Lillerødhallernes faciliteter.
Vi har derudover mange forældre, som er meget i klubben, og som bakker op omkring ungerne. Vi ser
meget gerne, at denne opbakning udvikler sig til, at man vil påtage sig ”småopgaver” og ad den vej bidrage
til klubbens ve og vel og forsatte fremgang.
Vi har skabet et rigtigt godt afsæt til at bringe klubben endnu et skridt fremad, og hvor vi stadig vil sætte
fokus på det sociale samvær i kombination med, at vi ønsker spillemæssig fremgang hos alle.
En fantastisk ambition for Allerød Bordtennis kunne være at bringe en ungdomsårgang frem til at deltage i
den bedste ungdomsrække, f.eks. pigedivision, drengedivision eller juniordivision. Det synes jeg ikke er
urealistisk med den flid og fremgang, som vi ser i ungdomsårgangen pt.
I Allerød BTK har vi rigtigt godt fat i mange pigespillere, og der er dejligt at se – da bordtennis er en sport,
som bør appellere til både piger og drenge. Tendensen har sit naturlige udspring i, at Emma og Sofie spiller i
Allerød, og at jo flere piger, som spiller, jo flere kommer der til. Det vil også styrke vores sociale miljø i
ungdomsafdelingen, hvis vi kan have en god fordeling af både piger og drenge.
Klubben har igen afholdt både KM, ØBTU 2-mandholdmesterskab, klassekampen og deltaget på Aktiv Fritid
– alt det, som vi plejer, og som vi også forventer at gøre i 2017.
Tak til alle, som bidrager til klubbens trivsel og fremgang. Vi ser frem til endnu et godt år i 2017.
Årskavalkade (hvis muligt vil jeg medbringe en projektor og bladre igennem vores facebookside):














2-mandsholdstævne med velkomst af borgmester Jørgen Johansen
ØM ungdom – sølv til Emma Eckeroth og 4.plads til Sofie
Stor deltagelse ved pointstævnerne
Generalforsamling – ny bestyrelse Jesper, Anders og ungdomsudvalg v. Lars E og Kim S
Fællesarrangement i Lillerødhallerne for flygtninge
Lørdagstræningerne med ungdom, forældre og seniorer tager form er blevet en normal
lørdagsaktivitet
ØM-senior – bronze til Liang i kl. 1 og bronze til Brian i kl. 4
1-holdet sikrer oprykning til Østdanmarksserien
Klubmesterskaber: Ungdom Elite: Thomas S. Jørgensen, Ungdom: Alexander Barfod, Ungdom
begynder: Victor Gauger, Familiedouble: Malthe & Jakob, Senior A: Lars E og Senior B: Rolf Olsen
1. holdet vinder serie 1 kredsfinalen
Flotte invitationer til 1. holdets kredskampe og god omtale i Allerød Nyt
Afholdelse af weekendlejr med deltagelse af spillere både fra Allerød og andre klubber.
Daniel L. Søemosegaard og Thomas S. Jørgensen deltager i Hillerød International og høster gode
erfaringer.

















Klubtur til Hvidovre stævne – fin tilslutning og dellige sandwich fra Steffen, som samtidig vinder
guldmedalje i kl. 2
Lars Eckeroth modtager ØBTU’s lederpokal for sit arbejde i både København og Allerød
Bordtennisklub
Seniorafslutning på restaurant Skovhus (Skovhus Cup…) og Lars R modtager sæsonen sidste pokal
og opnår derved hånerettet hele den kommende år.
Sommerlejr for mange ungdomsspillere og nye (og meget rammende navne opstår på facebook)
f.eks. Anton ”the Wall”, Daniel ”speedy” samt Emil ”Attack”
Aftale omkring sponsorat bliver indgået med ”Andersen Gruppen” – facility services
ABTK deltager på aktivt Fritid og præsenterer samtidig det nye spilletøj med sponsorlogo
5 seniorhold tilmeldes ØBTU’s holdturnering (4 hold sidste år)
3 ungdomshold tilmeldes ØBTU’s holdturnering (0 hold sidste år)
Nyt træningshold oprettet – Motionist/øvet ungdom tirsdag 18.00-19.30
Allan ”the Sandman” Hansen spiller sig i DM-finalen i Ping Pong. Lars E følger trop, men ingen
Allerødspillere kvalificerer sig til deltagelse ved VM i London.
Vi afvikler klassekampen med Brian som tovholder for ABTK
Weekendtræninger, holdkampe og masser af stævner har været på programmet i efteråret 2016
Juleafslutning for ungdom med spil og fællesspisning
Juleafslutning for senior med ”alternativ nissehueturnering” og efterfølgende spisning.
Året sluttede med en pigelejr i samarbejde med ØBTU og DBTU.

