Generalforsamling 2018 – onsdag d. 20. februar 2019.

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.
Medlemsoversigt
Senior
Senior - motionist
Ungdom - Hold
Ungdom
Total

2017
28
16
22
12
78

2018
34
18
22
12
86

Senior
En kort opsummering af medlemssituationen er, at vores seniorafdeling har haft en lille medlemsfremgang,
som er fremkommet ved tilgang af spillere fra vores motionistafdeling. Det har medvirket til, at vi har 6
seniorhold kørende i ØBTU’s holdturnering.
Det lykkedes ikke for klubbens 1. hold at fastholde sig i 3. division, og trods god fight er vi er tilbage i
østdanmarksserien i 2018/19. Vores serie 1-hold forblev i rækken og der var oprykning for vores to serie 2hold. Det ene hold havde ønske om at forblive i serie 2 mens det andet rykkede op til serie 1.
Ved sæsonstart 2018/19 stillede vi med hold i følgende rækker: Østdanmarksserien, 2 hold i serie 1, serie 2,
serie 3 samt vores nye hold i serie 4.
Alt i alt en god situation for klubben at være repræsenteret i så mange rækker. Der er klubbens strategi at
have hold i de rækker, hvor spillernes ratingpoint matcher – dvs. målet er gode kampe for alle.
Motionist
Vi oplever, at vores motionistafdeling bliver større og stærkere funderet end tidligere. Vi oplever stor
tilslutning til vores tirsdagstræning, og mange motionister er også at finde til seniortræning mandag og
torsdag. Steffens trænergerning for motionisterne har båret frugt og har været medvirkende årsag til, at
det fungerer godt.
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.
Vi har stillet med 3 drengehold og 3 pigehold fra sæsonstart 2018/19. Flere af pigerne har deltaget som
reserver på ”drengeholdene”.

Vi har i 2018 igen 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.
Vi knokler på med et ret stort træner set-up, Peter/Mie, Kasper/Anton, Lars E/Lars R, Lars/Stefano,
Peter/Anton samt frivillige hjælpetrænere som Anja samt forældrehjælp. Vi gør vores bedste for at tilbyde
vores nye medlemmer en mulighed for at dygtiggøre sig med hjælp af vores ”dobbelte” trænerkoncept.
Trænerudgift til ungdomsafdelingen er klubbens suverænt største økonomiske post, men værdien af deres
mange timer med bordtennis for børnene er meget mere værd. Så et kæmpe stort tak for det!
En klar succes er vores arbejde med pige-bordtennis, og vi har træning onsdag, hvor pigerne deltager, og
hvor vi har piger med fra andre klubber. Et initiativ, som vi er stolte over at påtage os, og hvor formålet er
at dygtiggøre pigerne og give dem nogle fælles oplevelser. Formålet for Allerød Bordtennis er ikke at
pigerne skal spille i Allerød, men da det absolut gavner vores egen pigemedlemmer at have flere piger at
spille med, så er det succes nok for os. Alle har glæde af dette initiativ. Derudover har vi taget initiativ til at
afholde indtil flere weekendarrangementer for pigerne – både i eget regi og i samarbejde med DBTU og
ØBTU. Vores faciliteter og erfaring med dette gør, at vi efterhånden er ret gode til at afvikle dette. Især Lars
Eckeroth er tovholder på pigeprojektet.
Der er virkelig stor spillemæssig fremgang for alle vores piger, og der bliver trænet virkeligt godt. Især er
det værd at bemærke Emma og Sofie, som med hastige skridt nærmer sig landets bedste spillere og i 2019
har været inviteret med til landsholdssamling i DBTU-regi. Spændende at se, hvad 2019 bringer med sig af
oplevelser for pigerne.
Vi deltager sammen med Hillerød, Jægerspris og Helsingør i afholdelse af pointstævner for de nye
medlemmer. I år har Stefano være tovholder og med Rasmus Olesens far som hjælper. Tak for det – det er
en stor fornøjelse at overvære afviklingen af pointstævner – stort arrangement og stor aktivitet i hallen i de
2-3 timer, som det tager at afvikle et pointstævne.
Sidste formandsberetning indeholdt følgende afsnit omkring vores strategi og målsætning for
ungdomsarbejdet. Da det er en meget vigtig del af ungdomsarbejdets DNA i Allerød Bordtennisklub, så
gentager jeg det i denne beretning:
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
Det går godt for bordtennis i Allerød. Vi har stor aktivitet i hallen, og der er mange til træning. Vi kan godt
være flere, især ungdom, og heldigvis oplever vi en støt stigning i vores medlemsantal. Et muligt
udviklingsområde kan blive bordtennis i dagtimerne via 60+ konceptet, og måske vi i 2019 har et tilbud til
netop dette segment.
I 2018 blev LIF’s idrætsfond opløst, og de opsparede midler blev udbetalt til medlemsklubberne. Det
medførte en økonomisk tilskud til Allerød Bordtennisklub på kr. 31.500. Beløbet er delvist brugt på ekstra
ungdomstræning samt anskaffelse af 2 nye borde. Derudover har vi anskaffet 2 nye borde via vores
sponsortilskud fra Andersen Gruppen, og kommunen har betalt for 2 borde. Dvs. 6 nye borde, og vi råder
nu i alt over 14 brugbare borde.
Kommunen har bekostet nyt LED lys i Hallen, og efter lidt ”justering” og tilvænning er vi godt tilfredse med
resultatet.
Formanden har ”klaget” over behandlingen af vores udstyr og beder alle hjælpe til med at behandle vores
udstyr med respekt – især bolde, bander og borde er udsat for en unødig hård behandling, og udskiftning af
ødelagt udstyr er en post i vores regnskab, som vi kan reducere, så pengene kan bruges bedre.
Hallen benyttes af gymnastik og badminton en gang om ugen, og alt vores udstyr pakkes derved ned og op
mindst 2 gange ugentligt. Vi har på tavlen hængt opstilling over, hvordan hallen pakkes ned, og på få
minutter kan hallen være pakket ned eller igen klargjort til bordtennis. Kig på oversigterne, hvis I er i tvivl
om, hvordan hallen skal se ud.
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.
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 fra året der gik – vi starter med januar 2018:
•
•
•
•
•
•
•
•

Afholdelse af ØBTU’s 2-mandsholdturnering – for 8 år i træk.
Emma og Sofie deltager ved TOP 12 og med flot spil bliver det til en 3. og 11. plads.
Afsked med Træner Rikke Salomonsen, da hun tager til Australien for at passe sit studie. Vi håber på en
”genforening”, når Rikke kommer hjem igen.
Nicklas Jensen deltager i ”landsholdstrøjen” med para-holdet til stævne i Malmø og vinder sølvmedalje
i B-rækken.
Morten Jørgensen vinder guldmedalje i hr. kl. 2 ved senior ØM. Steffen følger trop med en guldmedalje
i hr. kl. 3 double.
Daniel, Sofie og Emma bliver hyldet ved Allerød Kommunes ungdomsprisuddeling og får diplom af
borgmester Karsten Längerich.
Weekend camp med deltagelse af træner Kim Nylander.
Klubmesterskab:
Drenge/Junior over 12:
A rækken: Anton Lund
B rækken: Theis Lund
Yngre pige/drenge under 12:
A rækken: Daniel Søemosegaard
B rækken: Mille Sofie Birkmose Søndergård
Puslinge under 10:
A rækken: Filip Axel Dahlerup
B rækken: Oscar Kaiser Djørup
Familiedouble:
Nikolaj og Morten Jørgensen
Senior: Lars Rasmussen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ØBTU Superweekend – hvor blandt andet Laura, Mille, Zachari, Miklas og Rasmus ender på podiet.
VM spilles i Sverige – vi har flere Allerødmedlemmer med blandt tilskuerne
Emma og Sofie spiller sig til broncemedalje i pigedivsionen
Sommerafslutning i ungdomsafdelingen. Flidspris til Emil, Fighterpris til Mille og Raketprisen går til Sejr.
ABTK deltager på sommerlejr i Ängby, Stockholm
Sæsonstart mandag d. 13 august 2018
ABTK deltager på aktiv fritid i Allerød Bygade
ABTK deltager i klassekampen
Kim (Laura’s far) og Stefano (Filip’s far) vandt guldmedalje i Level Mix-Match turnering.
Nicklas Jensen er hovedperson i artikel i CP Magasinet INDSIGT
Pige Camp i Allerød – i samarbejde med DBTU og ØBTU – og med økonomisk støtte fra DIF
2 pigehold i pigedivisionen. Velkommen til Alma og Lærke som er hjemmehørende i København, men
stiller op i Allerødtrøjen i Pigedivisionen.
Emma og Sofie deltager på international lejr og stævne i Hannover.

•
•
•
•
•
•

Stefano, Peter Stilling og Lars E er på trænerkursus
Generationernes kamp – ungdomsafdeling havde udfordret senior serie 3. Det lykkedes ikke for de
unge løver at vælte de gamle af tronen. Måske næste gang…
Alma, Lærke og Daniel er med i Kval. top 12 – det lykkedes Daniel og Lærke at opnå kvalifikation til
Top12, hvor de supplerer Mille, Laura, Emma og Sofie.
Juleafslutning for ungdom med hyggespil, spisning og ”kahut”
Juleafslutning for senior med hyggespil og efterfølgende spisning – flotte præmier var sponsoreret af
Allan og Steffen.
Året sluttede med julecamp for pigerne.

Til slut vil jeg gerne opremse følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi har 6 hold med i seniorholdturneringen
Vi har 6 hold med i ungdomsholdturneringen
Vi har fremgang på medlemsfronten
Vi har den haltid, vi har bedt om, og vi søger om en aften mere i 2019.
Lillerødhallen har indført nøglebrikker, og vi har adgang til hallen alle dage.
6 nye borde
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.
En kæmpe stor tak til alle jer, som bidrager med frivilligt arbejde for klubben, og til jer, som bakker op
omkring klubbens initiativer.
Hilsen
Lars Rasmussen
Formand

