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Formandens beretning.
Endnu et år er gået, og vi kan i Allerød Bordtennisklub se tilbage på et godt år, som har været
Medlemsoversigt
Senior
Senior - motionist
Ungdom - Hold
Ungdom
Total

2017
28
16
22
12
78

2018
34
18
22
12
86

2019
36
8
13
27
84

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 samt 2 hold i veteranrækkerne.
Derudover har vi i år kvalificeret os til at have et hold i kvindernes 1.divisionog efter en nervøs start så har
hold nu vundet rigtig mange kampe, og blander sig i toppen af rækken.
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 blive mindre. Dette skyldes at en del motionister er ”konverteret” til
senior, og nu deltager i holdturnering. Vi må erkende at vi ikke har haft de fornødne ressourcer til at
opbygge og vedligeholde et ordenligt motionisttilbud. De motionister som pt findes i klubben, spiller enten
på formiddage eller deltager på vores normale seniortræning mandag, tirsdag eller torsdag.
Et forsøg på at få igangsat et 60+ bordtennistilbud er også slået fejl (2 gange). Dette tilbud er meget
populært i mange af vores naboklubber, men det er altså ikke lykkedes os at få det til at fungere. Klubben
vil gerne udbyde dette tilbud, men vi har ikke de frivillige kræfter som kan igangsætte og drive det i
øjeblikket.
Ungdom
På ungdomsfronten har vi en god 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 2 ungdomshold og 1 pigehold fra sæsonstart 2019/20. Flere af pigerne har deltaget som
reserver på ”drengeholdene”.

Derudover stiller vi med hele 3 hold i Pigedivisionen.
Vi har i 2019 fortsat 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 med Peter, Rikke, Filipe, Anton, Anton og ikke mindst Lars E.
Derudover nyder vi godt at have hjælpetrænere med på ad-hoc basis, især Stefano er flink til at hjælpe. Lars
R træder til en gang i mellem som ”ferieafløser”. Ruth Hansen har været aktiv som træner for vores paraatleter og det har de øvrige ungdomsmedlemmer også nydt godt af. 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 og klubben fortsætter denne stragegi.
Der er ikke nemt at findes bordtennistrænere, og vi har samme melding fra mange af vores
omkringliggende klubber og selvom vi har mange trænere til rådighed, så er vi bestemt også udfordret i
forhold til. at det er de samme trænere som har mange vagter. En udfordring som vi arbejder med løbende,
og indtil videre har vi været dygtige/heldige med at få trænerkabalen til at gå op.
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 har
bevidst det med Guld/Sølv medalje ved danmarksmesterskaberne.
Vi deltager sammen med Hillerød, Jægerspris og Helsingør i afholdelse af pointstævner for de nye
medlemmer. I år har Rasmus Olesens far været tovholder på dette. 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. Peter Tranto (Helsingør) har været/og er en stor drivkraft i afviklingen af
disse pointstævner og det har vi også nydt godt af de gange som stævnerne har været afvikling i
Lillerødhallerne. Vi støtter meget op omkring disse stævner, da de afvikles i en lidt roligere omgivelser end
de åbne stævner og derfor er den perfekte opstart på at skulle spille kampe imod spillere fra andre klubber.
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.
Der synes at være en ny udvikling i bordtennissporten som direkte henvender sig til rekruttering af nye og
unge spillere og hvor der udvikles koncepter som direkte sigter på motion og motorisk udvikling og lidt
mindre ”teknisk bordtennistræning”. Tankesættet i dette koncept er, at bordtennis først er rigtigt sjovt når
men besidder nogle basale og tekniske færdigheder ved bordet, og de færdigheder opnås nemmest når
kroppen er trænet motorisk – dvs. masser af lege med og uden bold som indirekte klargøre spillerne til at
kunne håndtere bat og bold. Spændende udvikling som vi følger tæt.
Generelt
Det går godt for bordtennis i Allerød. Vi har stor aktivitet i hallen, og der er mange til træning mandag,
tirsdag og onsdag. Vi kan godt være flere, især om vores ungdomstræning torsdag vil vi gerne kunne fylde
bedre op, og heldigvis oplever vi en støt stigning i vores medlemsantal.
I 2019 har vi modtaget en donation fra både DIF og Parasport og de midler er brugt til at give bedre
træningstilbud samt indkøb af nye borde og en bordtennisrobot.
Dejligt at opleve at vi til både jule-og sæsonafslutning oplever stor tilslutning fra vores medlemmer og det
giver god tro på fremtiden når klubbens medlemmer har tid/lyst til at hygge sig sammen. På
ungdomsfronten har Helle, Helle og Lotte været aktive som ”festudvalg” og på seniorsiden har Steffen være
leverandør af dejlig med og Allan har været med som fast leverandør af gavekort/præmier til de heldige
vindere. Stor tak til jer begge for denne flotte gestus og tak for indsatsen til alle.
For første gang i mange år har vi ikke deltaget på ”Aktiv Fritid” og vi måtte melde fra pga mangle på tid. Vi
ville gerne støtte op omkring dette arrangement, men når det kniber med ressourcerne så må kræfterne
bruges på de nære ting i klubben først.

Der er nye vinde som blæser i dansk bordtennis, og på unionsplan er der nu struktur under det nye navn
”Bordtennis Danmark” (BTDK). Formålet er at samle kræfterne og lave forbedringer overalt i dansk
bordtennis. En kæmpe opgave at få samlet alle unionerne under samme flag, og få fælles opfattelse af hvad
som skal til for at skabe fremgang og glæde i bordtennissporten. Allerød Bordtennis bakker op omkring de
initiativer som bliver fremlagt af ledelsen i BTDK. og dette i håbet om at det gavner bordtennissporten som
helhed.
Alle foreninger i Allerød kommune er blevet pålagt at indmelde medlemstal til kommunen, og de
indberetning danner grundlag for hvilken haltid som kommunen vil tildele de enkelte foreninger. Det
overliggende mål for dette er, at alle foreninger skal have ”objektive” mål for tildelt haltid. Det overordnet
mål om retfærdig og objektiv halfordeling kan ingen være imod, men hele konceptet om at lægge
klubberne ind i et ”excel-ark” ,og få beregnet en haltid er et helt håbløst projekt. Allerød Bordtennisklub
har fået tildelt 12 timer, men har i samråd med de øvrige klubber i Lillerødhallerne og kommunens
arbejdsgruppe fået opjusteret tallet til 19 timer. Det er et absolut krav at vi har haltid i dette leje for at vi
kan oprethold klubben som en sportsklub og vi kæmper (nu hvert år) for at kunne oprethold denne status.
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, afholdelse af klassekampen, afholdelse af ØBTU 2-mandshold turnering, afholdelse
af diverse træningslejre og igen i år 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 vi kan få mange gode
bordtennisoplevelser fremover.
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 2019:
Januar:
•
•
•
•
•

Afholdelse af ØBTU’s 2-mandsholdturnering i Lillerødhallerne – for 10 år i træk.
ØM Veteran Tåstrup – Allerød stiller med mange deltagere
ØM ungdom Tåstrup – Medaljeregn over Allerød ☺
Artikel i DBTU ”Klub i fokus”
TOP12 Ungdom – 5 pigespillere er udtaget

Februar:

•
•
•
•
•
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ØM Senior Farum – Allerød stiller med mange deltagere
Nicklas Jensen deltager i parasportstævne i Malmø – Guldmedalje i kl. B
Afholdelse af ØBTU/ABTK pigelejr
Pointstævne i Lillerødhallen

Marts:
•
•
•
•
•
•

Forsøg på at igangsætte 60+ bordtenniskonceptet i Allerød
Kasper Michelsen deltager ved DM-senior og bliver blandt de bedste 32
Afholdelse af ”Boost-camp” for ungdom som klargøring til sæsonfinalerne
Igangsættelse af specialtræning ”multiball/kinatræning” i samarbejde med parasportspuljen.
ØBTU superweekend – mange fra Allerød deltager i finalearrangementet.
”Superteam” fra Allerød tjener til klubkassen ved at deltage med opstilling og nedtagning af borde
til superweekend

April:
•
•
•
•

ABTK deltager i stævne i Åstop i Sverige
Anders Lind (en af danmarks dygtigste unge spillere) deltager i ABTK’s ungdomstræning
Sofie & Emma detager med ØBTU i stævne i Linz i Østrig
Klubmesterskab for seniorafdelingen. Klubmester:
Motionist: Nicolaj Jørgensen
B-række: Mogens Lorentzen
A-række: Lars Rasmussen

Maj:
•

•
•

•
•

DM-ungdom. Rekordmange ABTK’er er kvalificeret, 7 stk.
DM-guld til Sofie Eckeroth, DM- sølv til Emma Eckeroth og guld til Sofie & Emma i double.
Bronzemedalje til Laura & Mille i double og bronzemedalje til Emma og Daniel i mix.
Nykåret danmarksmester i pigejunior Jocefine Haagensen deltager i dagens træning
Klubmesterskab for ungdom. Klubmester:
C-række: Hjalte
B-række: Nicholas
A-række: Sofie
Fam.double A: Emma & Sofie
Fam.double B: Alma & John
Afslutning af Pige-Division og sølvmedalje til Allerød
ØBTU lederpokal uddeles til Formanden ☺

Juni:
•

Sæsonafslutning i ungdomsafdelingen og med fællesspisning og kahoot-quiz.
Priser blev uddelt:

•
•

Flidsprisen: Emma V.
Kammeratprisen: Lærke
Fighterprisen: Nolan
Afholdelse af mini-lejr i Allerød i samarbejde med ØBTU
ABTK deltager i Hillerød International – Laura spiller sig i B-finalen

•

9 spillere, 2 trænere, 1 forældre er klar til Ångby sommerlejr i Stockholm

Juli:

August:
•
•
•
•

Sæson 2019/20 er i gang
Nyt klubtøj fra TIBHAR bliver præsenteret
ABTK Veteran 50+ kvalificere sig til 1.division
Ungdomsafdelingen deltager i Halmstad Masters – stævne

September:
•
•
•
•
•

Informationsmøde for forældre i ungdomsafdelingen
Vi afvikler klassekampen - en sportsdag hvor alle skoleklasserne dyster imod hinanden i forskellige
sportsgrene. 6 & 7 klassetrin spiller bordtennis
ABTK pigegruppen er på klubtur til Laholm i Svrige og en god træning og efterfølgende ”landskamp”
1. Divisionholdet for damerne har deres først kamp
Emma og Sofie + Emma V deltager med ØBTU i træningslejr i Hannover, Tyskland

Oktober:
•

ABTK er vært ved samling for 1.Division for damerne. 22 holdkampe bliver spillet henover
weekenden. Vores damer gør det godt og opnår 9 point ud af 12 muligt og kravler støt og roligt op i
tabellen.

November:
•

Pointstæve i Lillerødhallen

December:
•
•
•
•

Emma og Sofie deltager som landsholdspillere i Estonian Open.
Emma Rosa, Mille, Alma, Lærke spiller kvalifikation til TOP12
Juleafslutning for både senior og ungdomsafdelingen
Julelejr i Hal 3 med deltagelse af 26 spillere fra 6 klubber fra både Danmark og Sverige

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

