
Formandens julehilsen – 2020 

Som supplement til optartsinfomation og bestyrelsens beretning, vil jeg sende en kort status ud 2-3 

gange årligt for at orientere om de vigtigste emner, jeg som formand og vi i bestyrelsen arbejder 

med. 

Corona situationen 

Endnu engang rammes vi af Corona Lock-Down, super ærgeligt da vi alle 

elsker at spille bordtennis i selskab med andre. 

Status er at vi pt. holder lukket frem til og med den 3 januar. 

Jeg vil meget gerne opfordre folk med gode ideer til at vende tilbage til mig, 

hvis du vil drive en virtuel aktivitet eller ligende som kan gavne sammenholdet 

i den tid vi ikke må mødes. 

En af de vigtige planer for i år, er at sætte fokus på de sociale aspekter og arrangementer i klubben. 

Desværre sætter Corona begrænsninger for nogen af de klubture og klubmesterskaber, som er så 

vigtige for en idrætsklub som os og vi må tænke nyt. 

Vi fik afholdt klubmesterskaberne for ungdom, men desværre ikke for de lidt ældre. Vi har haft 

nogen gode hjemmekampe for vores første hold, hvor vi har kunne mødes med lidt afstand og 

forsøgt, med lidt ekstra nyheder via facebook. Derudover har vi prioriteret, at kunne fastholde 

træningen og afholdelse af kampe (hvor andre har måtte lukke), selvom det har krævet en del 

ekstra koordinering og kompromisser. 

Alt tyder heldigvis på at vi har været gode til at ansøge diverse offentlige 

corona puljer, ligesom Hillerød kommune har været så venlige at vi har kunne 

beholde tilskud på 30.000 kr. Til veteran DM, som jo som bekendt blev aflyst. 

Derfor ser vores økonomi ikke så ringe ud, som den kunne efter de mange 

indtægtsgivende aktiviteter er blevet aflyst. I budget 2021, vil vi derfor se på 

hvad vi kan allokere af midler til sociale aktiviter eller andre gode ideer til gavn 

for alle klubbens medlemmer. 

Træningen og trænere 

Vi har en klar målsætning om at kunne tilbyde relevant træning for alle aldre og niveauer. 

Jeg synes vi har fået en stærk og bred træner stab, med flere nye trænere. 

Nye trænere i år er William Beck, Daniel Simonsen, Michelle Als Christensen og Ibrahima Diaw. 

Vi har trænere på alle hold, 60+ (formiddag) dog ikke hver gang. Vi var hele 8 trænere på fælles 

træner kursus i starten af denne måned. Flere af os har taget denne og andre kurser, men for flere 

af os er det 20+ år siden . Vi arbejder på at få lavet nogle event med alle vores trænere, som skal 

have vægt på det sociale, men også sikre en god dialog og koordinering træningsholdene imellem. 

Vi har altid i starten af sæsonen frafald af primært begyndere (når års kontigent sendes ud), det har 

der også være i år. Vi har i år dog prioriteret at udvide ungdoms begynder (6-13 år) træningen om 



onsdagen, og sørge for der er 2-3 trænere på disse hold. På grund af frafaldet og tiden på året, har 

vi derfor ledige pladser til unge der vil begynde (eller starte igen). 

Kender du nogen så send dem gerne ned til træning (Når vi åbner igen) 

Ungdom Nybegynder (6-13 år) : 

- Mandag kl. 16.30-18.00 (Mathias, William og Michelle) 

- Onsdag kl. 16.00-17.30 (Jan og William) 

Ungdom Begynder (6-13 år) : 

- Mandag kl. 18.00-19.30 (Mathias, William og Michelle) 

- Onsdag kl. 17.30-19.00 (Jan og William) 

Ungdom Øvet (13+ år) : 

- Tirsdag kl. 18.00-19.30 (Daniel) 

- Torsdag kl. 18.00-19.30 (Daniel) 

Ungdom elite og talenthold har udover Ola og Nicolai også fået den senegalske landsholdspiller og 

OL 2021 deltager Ibrahima Diaw, som træner om onsdagen. 

Medlemmer søges til udvalg og klubambassadører 

Vores aktiviteter er forankret i vores udvalg. Disse udvalg kan altid bruge flere medlemmer  Er 

man ikke klar til at melde sig i et udvalg, så må man meget gerne skrive til udvalgs formand og 

melde sig som ressource til det man synes kunne være sjovt. Exempler kunner være : Arrangere 

åbent hus for gamle medlemmer, bage kage til hjemmekampe, arrangere et socialt event for en 

målgruppe (TV, pizza etc), mini stævne for sit trænings hold eller give en hånd i Royal Stage Frivillig. 

Klubambassadører er en fornem title, som forældre kan få når de er ude til stævner. Ideen er at en 

klubambassadør er personen, som samler andre spillere og forældre ude til stævner. Formål er at 

give viden videre til evt. Nye forældre, men også at styrke det sociale spillere og forældre imellem. 

Vi har et fint HGI Bordtenis rollerbanner man meget gerne må tage med. 

Klubbens udvalg og udvalgsformænd : 

Ungdomsudvalg -  Louis deVoss 

60+ udvalg – Kristian Pedersen 

Senior udvalg – Thomas Hjermind Jensen 

Aktivitetsudvalg – Mark Zebitz 

Sportsudvalg – Peter Carstensen 

Sponsorudvalg – Peter Carstensen 

Hal. og Inventarudvalg - Karen-Margrethe Hansen 

Kegleturneringsudvalg – Tusse 



PR- og IT-udvalg – Torsten Sejr Hansen 

Bordtennis Danmark og Vækst Team Nordsjælland 

Rigtig mange store ændringer i Bordtenis Danmark og spændende nye muligheder venter og især, 

hvis vi selv melder os på banen med ideer og som arrangør. 

Det er lykkedes at samle Danmark til en ny enhed, med en væsentlig fokus – Medlemsvækst og 

gøre Bordtenis synlig i Danmark igen. 

Lokal unionerne og DBTU er nedlagt og vi er nu alle samlet i Bordtennis Danmark. Formålet er at 

arbejde sammen på tværs af by grænserne, få brugt de gode ressourcer/ideer nationalt og udnytte 

de økonomiske ressourcer bedst muligt. 

Der vil blive lavet en ungdoms kalender, sociale aktiviteter, mere spændende og attraktive stævne 

koncepter, fælles og større ungdoms lejre. 

Vi er en del af vækst team Nordsjælland, hvis formål er at drive medlemsvækst i denne region og 

arbejde sammen om e.g. bredde lejre eller pige samarbejde. 

Jeg har deltaget i årsmødet for Bordtennis Danmark, repræsentantskabsmødet for ØBTU, Vækst 

Team Nordsjællands møder og et fælles møde med Hillerød Elite, Hillerød Kommune og bordtennis 

Danmark om vores samarbejde og udviklingsplan status. 

Målsætninger for sæsonen 

Jeg ser følgende væsenlige målsætninger for sæsonen : 

a) Trods Corona, komme igennem sæsonen med styrket sociale relationer i klubben og have det 

sjovt – på tværs af aldre og trænings hold. (Bliver svært så ideer er velkommen) 

b) Få startet et skole samarbejde op og være endnu synligere ude på skoler/SFOér 

c) Få fyldte ungdoms trænings hold og senior mandags hold 

d) Etablerer endnu stærkere bånd klubbens trænere imellem 

e) Vækste 60+ og integrere dem yderligere i klubbens øvrige aktiviteter 

f) Få afholdt nogen gode events : Ungdoms Top12, Danish International, Kegle Turnering, Fredags 

GP mv 

g) Få afholdt Sponsor Cup og være bedre til løbende sponsor pleje 

h) Få lavet en 2024 udviklingsplan 

 

 


