Generalforsamling 2017 – onsdag d. 7. februar 2018.02.03
Formandens beretning.
Endnu et år er gået, og vi kan i Allerød Bordtennisklub se tilbage på et godt år, som har været fyldt med
initiativer og aktiviteter.

Senior
Motionist
Ungdom
Total

2016
24
14
33
71

2017
28
16
34
78

Afgang
0
-4
-14
-18

Tilgang
4
6
15
25

Senior
En kort opsummering af medlemssituationen er, at vores seniorafdeling har haft en lille medlemsfremgang,
som er fremkommet ved tilgang af spillere udefra med en relation til klubben eller til nogle af de øvrige
seniormedlemmer. Det har medvirket til, at vi har 5 seniorhold kørende i ØBTU’s holdturnering.
Velkommen til Peter, Robert og David.
Det lykkedes for klubbens 1. hold at kvalificere sig til 3.divsion, og indtil nu har det været en stor oplevelse
for holdet at prøve kræfter med divisionsbordtennis, men det har også vist sig at være en hård omgang, og
måske vi er tilbage i østdanmarksserien i 2018.
Motionist
Vi oplevede i slutningen af 2017, at der ankom en del nye motionister, og den tendens er fortsat i starten af
2018. Vi vil i den kommende tid analysere behov og grobund for specielle tiltag overfor denne gruppe
spillere, f.eks. en motionistaften. Vi har set en eksponering af bordtennissporten, f.eks. i DR-tv
(sundhedsmagasinet), og vi ved, at motionistbordtennis er blevet ganske populært i andre klubber. Vi ser
ingen grund til, at det ikke også kan blive tilfældet i Allerød. Nogen skal være tovholder på projektet, og det
har indtil nu ikke været muligt at få den ressource tilknyttet klubben.
Ungdom
På ungdomsfronten har vi en kerne af spillere, som har været i klubben i flere år, og som deltager aktivt i
ØBTU’s holdturnering, og som yder en flittig indsats i træningslokalet. Derudover har vi en stor gruppe, som
har forladt og en tilsvarende gruppe, som er kommet til i årets løb.
Vi har i 2017 satset stort på at få en større ungdomsafdeling, hvor der skal være plads til både hyggespil
samt mulighed for at dygtiggøre sig med henblik på at deltage i holdturnering samt stævner. Fra sæsonstart
i august 2017 havde vi et set-up med Peter, Kasper/Anders, Rikke og med Lars E/Stefano som
støttetrænere. Derudover har vi gennemført en speciel tirsdagstræning, hvor senior/ungdom træner
sammen. Jeg synes den set-up, som vi havde lagt frem til sæsonstart 2017/18 var virkeligt stærkt, og det
skyldes især det arrangement, som vores træner byder ind med uge efter uge. Tak for det.

Kasper er fra starten af januar 2018 taget på højskoleophold, og Rikke tager fra starten af februar til
Australien, hvor hun skal afslutte sin uddannelse. Vi står derfor med en situation, hvor vi er i bekneb for
ressourcer til ungdomstræningen.
Men en ungdomsgruppe, som er nystartet, og en gruppe, som har spillet i flere år, giver en udfordring i den
daglige træning. Når alle behov skal opfyldes, er der behov for 2 trænere i hallen til at give begge grupper
en god oplevelse. Vi oplever fra starten af 2018 en øget interesse/tilgang af nye spillere, og vi er i skrivende
stund i gang med at planlægge, hvordan vi takler denne nye situation, og hvordan vi kan gøre brug af f.eks.
forældreressoucer eller kan tilføre ekstra trænere.
Vi har en klar vision for vores ungdomsafdeling, som udmønter sig i en strategi om at sætte fokus på det
sjove og udviklende i sporten, det gode kammeratskab, fair play, god opførsel, og vi nedtoner de
elementer, som handler om ratingtal og fokus på sejr.
Denne vision har vi bevidst valgt, da vi, belært at tidligere erfaringer, kan se, at ungdomsspillernes
spilleglæde bliver mindre, når der er for stort fokus på at ”vinde”. Alle kan ikke ”vinde” og frafaldet fra
sporten bliver unødigt stort, når man ikke vinder den forventede guldmedalje. Ved at sætte fokus på spillet,
glæden og fællesskabet bliver der skabt nogle relationer og et miljø, hvor rigtig mange flere får gode
oplevelser, og derved forbliver i sporten.
Denne vision må ikke forveksles med, at vi ikke ønsker, at vores ungdomsspillere skal blive bedre og
dygtigere. Det ønsker vi for alle vores spillere, og det er også det, vi baserer vores træning på. Jo flere
facetter af spillet, som man behersker, jo sjovere bliver det. Lysten til at træne hårdt og have et meget
resultatorienteret fokus skal komme fra spillerne selv, og når man er klar til det – hvis presset kommer for
tidligt, så resulterer det ganske ofte i et fravalg af bordtennissporten, hvis resultaterne ikke kommer.
Jeg synes, at jeg kan se, at denne vision er lykkedes godt, og at vores ungdomsspillere har en god relation til
sporten og til hinanden. Det ses tydeligt, når der er stævne, kamp eller blot træningen i hallen. Selvfølgelig
kan ”bølgerne” gå lidt højt en gang i mellem, når kampene bliver meget tætte, men det er der også plads
til, når den generelle opførsel stadig er god.
Et meget synligt bevis på, at vi har et fællesskab, er, at næsten alle ungdomsspillere bærer deres klubtrøje
til træning og kamp – dejligt at se, og det giver en rigtig god synlighed i hallen.
Generelt
Vi kan konstatere, at der løbende er udfordringer eller opgaver, som skal løses i klubbens hverdag, og vi er
opmærksom på at holde vores kerneopgave godt kørende. Vi må også konstatere, at vi er en lille klub, og
mange opgaver hviler på de samme få personer. Derved er der en begrænsning i vores muligheder.
En opgave er at få inddraget flere kræfter i klubben, og der er lykkedes med tilknytning af alle vores
holdledere til ungdomsholdene (Morten, Kim S, Kim B, Helle, Rasmus, Janus, Stefano, Kim, Lars/Helle) og
vores ungdomsaktivitetsudvalg ved Helle/Helle samt Stefano, som har styret vores deltagelse i ØBTU’s
Pointstævner. Uden jeres indsats ville det ikke være muligt.
På seniorsiden har vi endnu en gang afholdt hyggeaften i forbindelse med klubmesterskabet samt en
juleturnering med efterfølgende spisning. Tak til Allan (og Susanne) for arrangementet på Restaurant

Skovhus og tak til Steffen (Hos Dropp & Schiøtt – Skovriderkroens Selskabslokaler) for levering af det fine
pølsebord.
Bestyrelsens opgaver i den kommende tid vil være at få vores base af seniorholdspillere, evt. tiltag vedr.
motionistafdeling og det stigende behov for tiltag i ungdomsafdelingen til at gå op i en højere enhed i vores
samlede evaluering omkring hele Allerød Bordtennisklub. Som formand for Allerød Bordtennisklub ønsker
jeg, at vi får givet det bedste tilbud for alle, og dét uden, at vi opdeler klubben i forskellige fragmenter. I
nogle situation (f.eks træning og kamp-situationer) er tesen om, at ”lige børn leger bedst” bedst, men hvis
vi skal sikre klubbens fremtid, er det meget vigtigt, at vi holder dørene åbne, så det kan komme ny aktivitet
i hallen. Det vil sige, at vi byder motionister velkommen i det voksne fællesskab, og at vi giver de dygtigste
spillere i ungdomsafdelingen mulighed for at udvikle sig i sporten, og vi derved undgår, at større klubber
overtager vores spillere, når de når et vist niveau.
Allerød Bordtennisklub’s rolle i det samlede ”bordtennisdanmark” er at skabe gode rammer for bordtennis i
Allerød samt at tiltrække nye spillere, som så igen kan være med til at sikre et stort spillergrundlag til hhv.
træning, holdturnering og stævner – til glæde og gavn for alle. Undlader vi at gøre dette, er vi indirekte
med til at understøtte den udvikling, som desværre har været gældende i en del år med medlemsnedgang i
sporten på landsplan.
Vi er synlige på vores hjemmeside, opslag i hallen, mailkommunikation, med vores generelle aktivitet i
hallen, vores klubtrøjer, deltagelse på aktiv fritid, afholdelse af klassekampen, afholdelse af ØBTU 2mandshold turnering og særligt levende har vi været på vores facebookside, hvor der har været masser er
dejlig omtale af kampe, stævner, arrangementer, og hvor også de mange artikler fra Allerød Nyt er blevet
omtalt.
Med de rammer, som vi har i Lillerødhallen, er det absolut muligt, at alle kan få opfyldt deres ønsker.
Vi har for 2018 et ønske om at begynde udskiftningen af vores borde i hallen, og med seneste melding fra
Allerød kommune tror vi, at det er realistisk, at udskiftningen kan begynde i år. Til info kan jeg meddele, at
alt udstyr i klubben er anskaffet af klubben, og eneste undtagelse er bordene. Jeg mener, at det er ca. 10 år
siden, at vi sidst fik nye borde, og det er derfor et rimeligt ønske fra klubben, at der lægges en plan for
fornyelse (de gamle borde plejer at overgå til skolerne/sfo’erne, så når vi får nyt udstyr, er der andre, som
også bliver opgraderet).
En særlig glæde var det, at vi ved sæsonstart kunne indstille Lars Eckeroth til Nordea Fondens idrætspris og
med et surpricearrangement i hallen og efterfølgende fællesspisning på Restaurant Skovhus kunne
tilkendegive overfor Lars E, at vi sætter stor pris på hans store indsats for klubbens ungdomsafdeling. Tak til
alle, som deltog i indstillingen, og som var med i fejringen.
En stor tak skal igen lyde til vores hovedsponsor ”Andersen Gruppen” for den økonomiske støtte til
klubben. Det sætter vi meget stor pris på!
På den aktivitets-og sportslige front har vi i sæsonen opnået rigtigt mange fine resultater. Jeg har valgt at
nævne følgende:


Klubtur for ungdomsafdeling til Sverige (14 spillere og 8 forældre)





















Klubtur til Triton stævne i vinterferien
Mange allerødspillere deltager på sommerlejr og på julelejr
Juleafslutning for ungdom med 41 til spisning og med opvisning af danmarksmester Tobias Rasmussen
og Stefani Harbo Christensen.
6 Ungdomshold med i ØBTU’s holdturnering (for 2 år siden havde vi ingen hold med)
6 forskellige træningshold for ungdom, en stigning på 3 hold i forhold til sidste sæson
1 hold i ungdomsdivision (Emma & Sofie i Pigedivision og de ligger nr. 1)
Emma & Sofie begge kvalificeret til ungdoms top 12 stævne
Frivilligt arbejde ved hjælp til CPH Half Marathon, og der blev tjent penge til ungdomsarbejdet (det med
det meget usædvanlige uvejr med hagl og masser af vand)
Henvendelse til kommunens SFO-klubber om at komme til bordtennistræning på udvalgte
eftermiddagen (rekrutteringsforsøg)
Evaluering ved sæsonafslutning, som viste, at 83 pct. af børnene syntes, at det er "fedt" at spille
bordtennis ABTK og 17 pct., at der et "ok"
DM-bronze i yngre pige double til Emma og Sofie
DM-bronze i U21 mixdouble til Kasper Michelsen (med Sofie Egeholt)
4 guld-, 4 sølv- og 2 bronzemedaljer ved ØM for ungdom (Guld: Emma Eckeroth (puslinge pige single),
Sofie Eckeroth (yngre pige B single), Emma Eckeroth/Daniel Søemosegaard (puslinge mixdouble), Sofie
og Emma Eckeroth (puslinge pige double). Sølv: Jonathan Nyrop-Ellingsøe (yngre drenge C single), Sofie
og Emma Eckeroth (yngre pige double), Sofie Eckeroth (puslinge pige single), Sofie Eckeroth med Oliver
Cramon fra Hillerød/nu Allerød (puslinge mixdouble) og Bronze: Emma Eckeroth (yngre pige B single),
Sofie Eckeroth med Oliver Cramon fra Hillerød/nu Allerød (yngre pige/drenge mixdouble)
2 guld og 1 bronzemedalje ved ØM for 2-mandshold (guld: Emma og Sofie Eckeroth (puslinge B/C) og
Nikolaj Jørgensen og Oscar Andersen (yngre drenge D). Bronze: Jonathan Nyrop-Ellingsøe og Malthe G.
Ebbesen (yngre drenge C)
ØM-guld til Ungdom over 12 år D-rækken (Jonathan Nyrop-Ellingesøe, Anton Lund, Nikolaj Jørgensen,
Emil Østergaard og Malthe G. Ebbesen)
ØM-bronze til Ungdom under 12 år C-rækken (Frederik Lindblom, Oscar Andersen og Sebastian
Scherzberg Bastell).

Klubmesterskabet blev afviklet d. 29/4 der var følgende klubmestre
Grp. 1, A-cup: Jonathan Nyrop-Ellingsøe
Grp. 1, B-cup: Emma Eckeroth
Grp. 2, A-cup: Nikolaj Jørgensen
Grp. 2, B-cup: Anton la Cour
Grp. 3, nr. 1: Viktor Danckert
Grp. 3, nr. 2: Sejr Wohlsgaard
Senior: Kasper Michaelsen

Til slut vil jeg gerne opremse følgende:









Vi har 5 hold med i seniorholdturnering – som vi har haft i mange år
Vi har 6 hold med i ungdomsholdturneringen – stigning i forhold til tidligere
Vi har fremgang på medlemsfronten
Vi har den haltid, som vi har bedt om.
Lillerødhallen har indført nøglebrikker, og vi har adgang til hallen alle dage.
Vi forventer de første nye borde i 10 år i løbet af 2018
Vi har styr på økonomien i Allerød Bordtennisklub
Vi har mange ungdomsforældre, som hjælper til.

Vi har alle muligheder for at fortsætte den gode udvikling i Allerød Bordtennisklub.

Hilsen
Lars Rasmussen
Formand

