
Bestyrelsens beretning for sæsonen 2015/16 

 

Den netop overståede sæson minder på mange fronter om sæson før. Igen i denne 

sæson var der godt gang i seniorafdelingen, mens det endnu engang haltede 

gevaldigt hos ungdomsafdelingen, men mere om det senere.  

Der blev igen spillet hele sommeren igennem, og igen var træningslokalet rigtig flot 

besøgt sommeren over.  

Sæsonen tyvstartede med at Ungdomslegene blev afviklet i dagene fra d. 30/7 til d. 

4/8, hvor der var deltagelse fra flere forskellige lande heriblandt Kina, England og 

Tyskland. Fra vores klub deltog, der desværre kun 3 spillere, selvom langt flere 

havde fået tilbuddet. Mesterskaberne blev afviklet på fornemt vis af vores 

ungdomstrænere, hvor vinderne endnu engang blev kineserne fra Hefei i alle 

rækkerne.  

 

Det positive: 

I lighed med sidste sæson så har det været positivt, hvor højt aktivitetsniveauet i 

træningslokalet har været i denne sæson. Hos ungdommen har der udover den 

ekstra lørdagstræning være afholdt arrangementer udover bordtennis, som 

spilaften(Playstation) med tilhørende pizza. Ligeledes blev der arrangeret en klubtur 

til at se ishockey i Gigantium. 

Hos seniorerne har der ligeledes været fint fremmøde til den ekstra lørdagstræning. 

Af andre arrangementer kan nævnes, at der igen var fint fremmøde til både 

julefrokost og afslutningsfesten. Klubturen til Prag fik desværre ikke den opbakning, 

som ønsket, men de 6 som kom afsted fik en dejlig tur sammen med den lokale 

guide, Jakub. 

Tuborgfondet støttede klubben i indkøb af en ny bordtennisrobot, som har været til 

glæde for alle klubbens medlemmer. 



Ligeledes har Carsten og Lars Thomsen modtaget et legat fra Nordea Fonden for 

deres arbejde i klubben. 

 

Det knap så positive: 

 

Tendensen fra sidste sæson hvor vi oplevede et drastisk fald i børn, som ønskede at 

spille bordtennis i vores klub fortsatte i denne sæson. Det står nu ganske klart for os 

at det er den nye skolereform, som er skyld i at børnene ikke længere kommer af sig 

selv. 

Igen i denne sæson endte det med, at træningstiderne måtte ændres, da 

torsdagstræningen flere gange kun blev afviklet med 1 spiller. 

Dette problem er ungdomstrænerne og bestyrelsen allerede i gang med at udbedre, 

og i første omgang arbejdes, der på at få et samarbejde op at stå med Filstedvejens 

skole, om at afviklet et træningsforløb som skal munde ud i et stævne for skolens 

mindste klasser. Dette skulle gerne betyde, at vi ser en masse nye ungdomsspillere i 

den nye sæson. 

 

Aktiviteter: 

I denne sæson blev vores gamle stævner byttet ud med et nyt 

stævnekoncept,(Nordjyllands Grand Prix) hvor vi har afviklet 4 stævner, som havde 

nogle startvanskeligheder med knap så mange deltager, som vi håbede på. Dette 

billede ændrede sig til de sidste to stævner, hvor det var flot besøgt hos 

ungdommen, mens det var noget sløjt hos seniorerne ved alle 4 stævner.  

Desværre benytter alt for få af vore egne spillere dette tilbud, og det er jo for vore 

egne spillere, at vi primært afvikler stævnene.  

I den forbindelse vil jeg gerne sig tak til de få frivillige, som gør det muligt at disse 

stævner kan afvikles. 



Ligeledes blev der afviklet klubmesterskaber for både ungdoms-og seniorspillere, 

hvor der ved begge arrangementer desværre var alt for få af klubbens medlemmer 

som deltog. 

 

Holdturnering: 

På ungdomssiden havde vi i efteråret 1 hold tilmeldt i junior 3, hvor de vandt deres 

pulje og dermed kvalificerede sig til kampen om det JM-for hold. Her gjorde de igen 

rent bord, og blev dermed jyske mestre. Flot af Sigurd, Magnus og Alfred. 

I foråret blev holdet rykket op i junior 2, hvor modstander var lidt hårdere. Det 

resulterede i en 2. plads i puljen. Til JM for hold blev det til en 3. plads. 

  

På seniorsiden deltog vi i efteråret med 3 seniorhold, som alle klarede sig rigtig flot. 

1. holdet i jyllandsserien endte på en 1. plads, 2. holdet i serie 2 blev ligeledes nr. 1, 

3. holdet i serie 4 blev nr. 2. 

Det lidt underlige spillesystem under Jbtu fortsatte i denne sæson, hvilket betød at 

1. holdet skulle spille med i DT. Kval. rækken i foråret, hvor holdet endte på en 2. 

plads. Dette betød, at holdet skulle ud i kamp om reserve-plads til 3. division i den 

kommende sæson. Denne kamp mod Horsens blev tabt, men de har så sammen 

med flere andre hold trukket sig fra oprykning. Dette betyder, at vi fra næste sæson 

har et hold i 3. division.  

2. holdet spillede i foråret med i kvalifikation til serie 1, hvor holdet endte på en 4. 

plads, og dermed kvalificerede de sig ikke til at spille med i serie 1 fra den 

kommende sæson. 

3. holdet spillede i foråret med i kvalifikation til serie 3, hvor de blev en noget 

besynderlig pulje, da holdet var det eneste serie 3 hold. Dette betød at holdet 

allerede var serie 3 pulje vinder inden puljen startede.   

I kredskampen mod B75(kvartfinale) blev det desværre til et nederlag med mindst 

mulig marken. Kampen endte uafgjort 5-5, holdene var lige i sæt, og kampens vinder 

skulle findes ved sammentælling af bolde, hvor B75 vandt med 18 bolde. 



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

for Btk Tateni. 

På vegne af bestyrelsen 

Lars Thomsen 


