”Formandens” beretning – ved kasserer Lars Rasmussen

Sæson 2014:
Vi var ved årets udgang 63 medlemmer, 38 seniorer og 25 ungdomsmedlemmer og det er nogen lunde det
samme som året før.
Vi ser en tendens i ringe ungdomstilslutning i starten af sæsonen og en forbedring henover sæsonen.
Der har været meget fin tilslutning til senior aftentræning og især på motionistsiden har vi set fremgang.

Året startede som vi plejer med afholdelse af ØBTU’s 2-mandsholdstævne i første weekend af januar. Et
arrangement som vi er stolte af at afholde og hvor vi også høster stor ros fra både stævnedeltagere, ØBTU,
cafeteria og halpersonale. Det er også en godt afsæt til at få vores egne medlemmer med til stævne og vi
har alle år oplevet opbakning fra klubbens medlemmer.
Senere på sæsonen har vi afholdt klubmesterskab, med følgende vindere.
Puslinge: Noah Lund
Yngre drenge: Daniel Attrup Mejer
Drenge: Michael S. Petersen
Senior: Liang Lou
I ØBTU holdturnering opnåede vi følgnede resultater:
Serie 1 – 3.plads
Serie 1 – 8 plads (og nedrykning)
Serie 3 – 1 plads (og oprykning)
Serie 4 – 6 plads
Drenge B 3 plads
Junior B 1 plads
Herefter sluttede sæsonen og efter sommerpausen startede vi igen i august med Klassekampen og Aktiv
fritid arrangementet.
I sæsonen 2014/15 stiller vi med følgende hold i ØBTU’s holdturnering:
Serie 1 – kæmper om sølvmedalje og evt mulighed for oprykning

Serie 2 – spiler om 2/3 plads
Serie 4 – pt. 4 plads og spiller om 3 plads
Yngre drenge B – 1 plads med max point
Junior B – 1 plads
Med Jeanette som tovholder, har vi afholdt pointstævner ca 2 stk på sæson. Pointstævnerne er en perfekt
start på at spille kampe imod andre klubben, da det er tiltænkt nye spiller som bliver matchet op imod
andre nye og derved sikres at alle får gode kampe imod lige modstandere. (Jeanette har tidligere modtaget
ØBTU’s lederpris bla for dette stykke arbejde)
Vi afholder træning mandag- torsdag med Peter, Kasper og Gustav som trænere og vi har i år valgt at alle
spillere kan træne på alle holdene. Det har betydet en mere fleksibel mulighed for vores medlemmer, men
det har selvfølgelig også betydet at det er svært for trænerne at lave målrettet træning, da der er stort
niveauforskel på spillerne indenfor det enkelte hold.
Med denne metode sikre vi en bred spilleropbakning, men til gengæld har vi svært ved at holde på de
bedste ungdomsspillere, da vores træningsudbud ikke er målrettet denne gruppe.
En observation som vi har set i mange år og som kun kan løses ved en opprioritering af ”ungdom-elite”
træning. Vi har tidligere prøvet dette, men mangel på frivillige ressourcer samt mangle på
ungdomsmedlemmer som ønsker denne satsning har tidligere fået projektet til at gå i stå.
Bestyrelsen har i årets løb afhold de nødvendige møde, hvoraf 1 møde hos Allan på restaurant Skovlyst.
Bestyrelsen kæmper stadig med mangel på ressourcer og har ikke kunne igangsætte yderligere initiativer
som giver bordtennis i hallen.
Henrik har, endnu en gang, igangsat initiativ omkring træning for vores motionister.
I det kommende år har vi en udfordring omkring halfordelingstid og der foregår pt en dialog i
halbestyrelsen omkring fordelingen. Essensen i diskussionen er at de store klubben (gymnastik /
badminton) ønsker mere heltid og det kan blive på bekostning af ABTK’s haltid. Som formand for
halbestyrelsen er Ole dybt involveret i denne debat.

Endnu en gang skal vi huske på at Allerød Bordtennisklub har fantastiske rammer i Lillerødhallen bla. med
fleksible muligheder for weekendtræning, cafeteria, gode omklædningsforhold samt perfekte spilleforhold.

