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Ja, så er endnu en sæson ved af være ovre, og det er en sæson som endnu 
engang har budt på mange spændende udfordringer og aktiviteter.

Udfordringer:

Allerede inden sæsonstarten stod vi over for de første udfordringer, da 
klubben skulle anskaffe nye borde og en ny robot, hvilket lykkedes efter et 
noget uheldigt og amøtøragtigt forløb fra leverandørens side. Bordene og 
robotten kom og blev samlet, og det til stor glæde for alle klubbens 
medlemmer.

Ligeledes var det en udfordring at få lavet klubbens nye hjemmeside, da den 
tidligere administrator ikke ville udlevere kodeordet til hjemmesiden, således 
vi selv kunne få kontrol over denne. Dette lykkedes dog med hjælp fra den 
tidligere formand. Klubbens hjemmeside er blev rost fra flere sider, og er 
blevet besøgt af flere end 3000 i denne sæson. 

Aktiviteter:

Klubben har igen i denne sæson afviklet to stævner, som er blevet afviklet på 
den ”gammeldags” måde uden rating, da DBTU/JBTU op til denne sæson 
havde lavet nye regler for, hvorledes deres ratingstævner skulle afvikles. På 
trods af lidt skepsis fra vores side, så gik begge stævne hen og blev en 
succes, og vi er nu blevet økonomiske afhængige af indtægten.

Ligeledes blev der i marts afviklet de årlige klubmesterskaber, som havde 
ikke færre end 45 deltagere.

En del af især vores ungdomsspillere har deltaget i rigtig mange stævner 
rundt omkring i landet. Et tiltag om bedre koordinering ved deltagelse i 
stævner fra Christian Warming gjorde, at vi i denne sæson fik lidt flere 
ungdomsspillere til at deltage i stævner. Forhåbentlig er det en trend som vil 
fortsætte.

I holdturneringen har klubben i denne sæson deltaget med 2 hold i 
seniorturneringen. De to seniorhold klarede sig fornuftigt. Jyllandsserie-holdet 
fik en 2. plads i rækken, mens serie 1-holdet fik en 3. plads i rækken. På 
begge hold blev der brugt rigtig mange forskellige spillere, hvilket gjorde at 
niveauet i de enkelte kampe var meget forskelligte.

I efterårsturneringen havde vi 2 hold med i ungdomsturneringen, henholdsvis 



i  drenge mester, og yngre drenge mester. Det blev til en sølvmedalje til yngre 
drenge mester holdet.

I forårsturneringen havde vi 3 hold med i ungdomsturneringen, henholdsvis 
yngre drenge mester, yngre drenge jyllandsserien og drenge serie 2. Det blev 
en meget stor succes, da begge yngre drenge holdene vandt guld, mens 
drengeholdet vandt bronze.

Ligeledes har klubben fået arrangeret både en julefrokost samt en 
afslutningsfest for seniorer, som begge havde stor tilslutning. For ungdom er 
der ligeledes blevet afholdt ungdomsafslutning med præmieoverrækkelse fra 
klubmesterskaberne.

Endvidere har Aske Randa spillet med hos B75, Hirtshals´ junior divisionshold
på en b-licens.

Den daglige træning:

Medlemstallet ligger på ca. samme niveau som sidste sæson. Fordelingen 
har dog ændret sig, således at der ca. er 40 ungdomsspillere og 40 
seniorspiller. Denne udviklingen betyder, at der er en lille tilbagegang i 
ungdomsafdelingen men en god fremgang hos seniorerne. Det sidste er 
glædelig, da der for ganske få år siden ikke eksisterede en seniorafdeling.

Der har været daglig træning fra mandag til torsdag, hvor ungdomstræningen 
har været inddelt efter niveau. Af erfaring med at mange ungdomsspillere ikke 
starter med at træne før fodboldsæsonen er ovre, så startede flere 
ungdomshold først efter efterårsferien. Denne model er på den ene side 
ærgerlig, da sæsonen så bliver kort, men træningstilbuddet skal jo passe til 
vores medlemmer. En stor tak skal lyde til de 6 ungdomstrænere, som har 
stået for træningen i denne sæson.

Hos seniorerne har alle uanset niveau trænet sammen. Problemet har her 
været af en positiv karakter, idet alt for mange seniorer har mødt op til 
træning, hvilket har ført til at der næsten hvergang har været lidt ventetid på 
at komme til at træne. På trods af dette så har der igennem sæsonen været 
en utrolig positiv stemning til den daglige seniortræning.

Sponsor:

På sponsorsiden har det været en god sæson. Spar Nord er forsat 
hovedsponsor, hvilket vi er glade for. Endvidere er trøjesponsoratet forlænget 
med SIFA. Dertil er der i denne sæson kommet en ny sponsor i vognmand 
Rene Krogshave. Ligeledes har Spar Nord Fonden ydet tilskud til den nye 
bordtennisrobot.



Slutteligt vil jeg blot takke alle frivillige, trænere og bestyrelsen for en god 
indsats for BtkTateni.

På vegne af bestyrelsen
Lars Thomsen


