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Ja – hvilke ord sætter man lige sammen, når man satte sig i stolen efter en ekstraordinær 

generalforsamling den 9. februar og dermed kun har været formand i godt 2 måneder….. 

??? 

 

Det kræver nok lidt forklaring, så alle forstår nogle af de ord jeg om lidt sætter på året der 

gik… 

 

Klubbens tidligere formand Poul Steffensen måtte midt i sæsonen kaste håndklædet i ringen 

efter mere end 7 år som formand. Pouls job gav ikke rum til også at være den formand, 

som Poul gerne ville være. Som den formand der samlede klubben og havde styr på 

tingene. Det var bare ikke muligt for Poul at efterleve de ambitioner i det sidste år.   

Det skal dog ikke tage noget som helst fra roserne om Pouls indsats for klubben de seneste 

mange år. Poul har om nogen formået at holde skuden oven vande og har også givet rum 

og  mulighed for den udvikling, som klubben har været inde i på ungdomssiden. Mange tak 

for indsatsen, Poul.  

 

Og der er jo ikke noget der er skidt uden det er godt for noget. Poul må nu være den 

direkte vej ind til at klubben tegner en sponsoraftale med en stor, international 

forsikringsmastodont…… 

 

Men hvad var det så for en klub, som jeg nu skulle stå i spidsen for…. 

Krise ? Nej 

Behov for oprydning ? Ja 

Bestyrelsen splittet ? Nej 

Behov for opsamling på perspektiverne for klubben ? Ja 

Økonomisk kaos ? hmmm – ja lidt 

 

Som kasseren vil komme ind på, så er der for året 2016 et ret stort underskud i klubben. 

Dette skyldes hovedsageligt tre ting:  

1) Vi betalte Bordtennisexperterne for noget, som Stiga skulle levere gratis – det bliver 

efter forhandlinger de seneste måneder korrigeret her i 2017.  

2) Manglende indtægter for ungdomsafdelingen (sponsorater), dem er vi ved at få 

hentet hjem også for 2017 



3) Manglende struktur og styr på ungdomstræningen. Vi har reelt haft for store udgifter 

til trænere uden at sikre indtægterne kom helt i hus.  

 

Vi skal ikke gå i panik, når vi ser på regnskabet for 2016 – med et underskud på 42.000 kr.  

 

2017 kommer til at være væsentligt bedre – men også nødvendigt bedre. En egenkapital på 

85.000 er ikke meget for en klub af vores størrelse.  

 

Resultater 
Ungdom 

De sportslige resultater i den forgangne sæson har været godkendt. Efter seneste ordinære 

generalforsamling i april 2017 har der bl.a. været afholdt ungdoms DM (Maj 2016), hvor vi 

igen markerede os.  

 

• Theo Dyekjær vandt DM i Yngre Drenge single – i øvrigt efter at have været bagud 

0-2 og 3-8 i finalen….. Tillykke.  

• Peter Svenningsen – nu i Hillerød – vandt DM i drenge double og Martin Buch vandt 

bronze i junior double. Tillykke.  

 

Så har der for nylig været afholdt TOP 12 for ungdom. Her var vi repræsenteret med hele 5 

spillere i de forskellige kategorier.  

 

• Theo sluttede på en godkendt 5. plads i drenge-rækken efter 6 sejre.  

• Kasper Møller var med på yderste mandat i puslinge – og blev nr. 11. Stærkt med 2 

sejre på anden-dagen efter en hård første dag.  

• Mia Dong blev ligeledes nr. 11 – i U/21 single – ligeledes efter 2 sejre.  

• Anton Dong blev godkendt nr. 8 i yngre drenge  

• I herre junior havde vi de største forhåbninger og Martin Buch var da også lige ved 

at løbe med det hele. 10 sejre i de første 10 kampe…. Superflot efter stabilt og klogt 

spil. Desværre måtte Martin se sig besejret af Thor Christensen fra København i den 

sidste kamp og det blev dermed til en 2. plads.  

 

Alle vores ungdomshold har jeg ikke tænkt mig at løbe igennem – men kan konstatere, at vi 

har 10 ungdomshold i diverse rækker – og at vi løber med flere medaljer i både ØBTU og 

DBTU regi. Bl.a. vandt 3 hold sin række og både juniordivisionen og drengedivisionen er 

med i årets slutspil. Følg gerne med på hjemmesiden og facebooksiden.  

 



Jeg vil gerne fremhæve den store indsats, som David Hindersson har ydet for at få så 

meget gang i ungdomsafdelingen. Nu gælder det om at holde momentum, så den store 

interesse for bordtennis bevares. Ud over David vil jeg også gerne takke alle de 

ungdomstrænere, der har været inde over træningen i både 2016 og 2017. Det er vigtigt, at 

vores medlemmer tilbydes ordentlige forhold og træning. Alternativet er jo, at de bare 

spiller i ungdomsklubben eller hjemme i kælderen. 

 

Seniorer: 

Senior DT handler ofte om 1. holdet. Også denne gang. For det er lykkes holdet at spille sig 

i DM finalen efter 10 års fravær fra det endelige spil om guldet. Et meget homogent hold 

kan man komme langt med – også selvom det er et af de billigste finalehold set i mange år. 

1. pladsen på top listen kan ingen tage fra Mikkel. Stærk sæson ! Ligeledes stærkt at vores 

svenske trio på skift har præget Stigadivisionen med stærke sejre. Og i al beskedenhed, så 

hjælper det også at den gamle her har haft sin bedste sæson i 10 år. Der spilles finaler den 

7. maj i Virumhallen og igen den 11. maj i Roskilde. Jeg håber, at rigtig mange medlemmer 

vil være med til den fest en DM finale kan være – uanset at vi så er meget store underdogs 

. 

 

Herudover har DT traditionen tro været præget af mange afbud. Tak til Jannik og Jesper, 

som sammen med mig har holdt tungen lige i munden når der skulle sættes hold. Det er 

ikke nemt med en flok hårdtarbejdende, undertrykte hypokondere, der skiftes til at melde 

afbud på grund af job, familiearrangementer, rejser eller skader. Det er dog lykkedes at 

klare os igennem uden at nogle hold rykker ud af deres række – godt gået til alle i alt 26 

spillere, der har spillet på de 4 hold i DT.  

 

Veteraner: 

På veteranfronten var det ikke så meget resultaterne i Danmark, der var interessant. Det er 

sjovere at se på resultaterne fra VM der blev afholdt i Alicante i maj 2016. Her fik klubben 

en verdensmester i 70 års rækken. Tillykke til Niels Ramberg. Herudover var det super flot 

at Lars Hauth spillede sig frem til finalen i 50 års rækken, hvor han dog måtte se sig 

besejret (stort) af He She Wen fra Spanien, der indtil for få år siden var i top 100 i verden – 

efter han var fyldt 50.  

 

Til sommer er der igen mange danskere, der deltager i EM i Helsingborg – herunder 

rekordstor deltagelse fra VSBTK – Stærkt ! Husk så for øvrigt at spare sammen til VM i 2018 

der foregår i Las Vegas ! 

 



Motionisterne 

Det var lidt om resultaterne individuelt ude i den store verden. Internt i klubben har vi jo 

også motionisterne. Og der er rigtigt kommet gang i den del af klubben. Der bliver både 

afholdt klubmesterskaber og juleturnering, og senest vandt Klavs juleturneringen efter 

finalesejr over Michael. Tak til Peter Zimmermann for at koordinere og holde styr på 

motionisterne. Senest er der arrangeret tur på Bakken i slutningen af sæsonen.  

 

Bestyrelsen fremover 
Når man som ny formand sætter sig i stolen, så opdager man ting som der er nødt til at 

blive set efter i sømmene og ting som man gerne vil ændre, have bedre styr på eller helt 

droppe. Men først og fremmest må man jo have en mission og vision for klubben.  

Vi talte på seneste bestyrelsesmøde om dette og nåede frem til, at vi vil være en klub, der 

skaber rammerne for at spillere i alle aldre kan dyrke bordtennis på alle niveauer. Vores 

hovedfokus ligger dog på at skabe en stor og energifyldt ungdomsafdeling samt stadig være 

med i toppen af dansk bordtennis på herre-eliteniveau. Om det på sigt også bliver for 

kvinder må tiden vise. Det er dog vigtigt, at eliten finansierer sig selv – altså med sponsorer 

og evt. tilskud fra Team Lyngby Taarbæk Elite eller lignende. Vi vil ikke finansiere eliten 

med ungdommens kontingenter mv.  

 

Jeg har som formand ligeledes skulle sætte det hold, som jeg mener, kan føre klubben godt 

videre. Hér har vi drøftet, at de rigtige hoveder/hænder skal være på de rigtige pladser. 

Derfor er det også mit håb og forventning, at I vil være med til at vælge Klaus Møller til 

bestyrelsen og kasserer om lidt. Klaus har tilbudt sin arbejdskraft og sit engagement og kan 

helt sikkert være med til at få skabt en up to date struktur og tilgang til kasserer arbejdet. I 

den forbindelse vil jeg takke den afgående kasserer for den indsats han har ydet. Stig du 

kom til i en turbulent tid og gik ind i arbejdet af kærlighed til klubben. Jeg er helt sikker på, 

at vi fremover stadig får glæde af din indsats – nu bare på andre fronter end som kasserer.  

 

Herudover vælger Søren Nielsen at stoppe i bestyrelsen. Søren har hovedsageligt stået for 

hjemmesiden, som i dag fremstår meget mere professionel og dynamisk end den gamle. 

Søren vil fortsat være med på sidelinjen og hjælpe til med teknikken. Tak for det, Søren. 

 

Flemming Vollertzen har også meddelt, at han gerne trækker sig fra bestyrelsen, men 

meget gerne fortsat arbejder for klubben ved siden af. Flemming kender til det meste i 

klubben og det vil vi fortsat gerne nyde godt af. Senest trådte Volle til, da der manglede en 

ungdomstræner onsdag eftermiddag. ”Og jeg skal ikke have en krone for det”, som han 

sagde. Tak Volle ! 



 

Hvem er så tilbage af de mange cykelister…. Ja foreløbig er hele bestyrelsen jo på valg, så 

det er Stig, Tue og David der er tilbage fra den tidligere bestyrelse. Selvfølgelig også tak til 

Jer for Jeres indsat.  

 

Ud over mig selv som formand og Klaus som kasserer, så håber jeg, at vi om lidt kan få 

valgt en bestyrelse, der er med på at det koster tid at sidde i bestyrelsen – men hvor jeg 

står inde for, at ingen drukner i arbejde.  

 

De frivillige udenfor bestyrelsen 
Der er også kræfter der arbejder udenfor bestyrelsen.  

Jeg vil gerne opfordre til, at flere kommer på banen ift. at hjælpe til ved diverse 

arrangementer. Fx håber jeg at undgå, at Mikkel Hindersson og jeg igen skal bære 8 ruller 

gulv op fra hallen, som efter vores semifinale mod København.  

Det behøver ikke være sådan, at man binder sig til en hel masse. Lidt har også ret.  

 

Fx hjælper Jannik til med kørsel for 1. holdet, kontakt til sponsorer, speaker til 1. holds-

kampene mv. Thomas og Brian hjælper med gulvet – og senest var det en fornøjelse, at 3. 

holdet med kort varsel stimlede sammen om at lægge gulvet til semifinalekampen.  

 

Generelt håber jeg, at medlemmer, forældre mv. vil støtte op og hjælpe.  

 

Men det kræver naturligvis også noget af bestyrelsen. Vi skal skabe den struktur og 

begrænsning på indsatsen. Fx skal vi blive bedre til at udpege holdledere til de forskellige 

hold. Bedre til i god tid at få medlemmer til at hjælpe til konkrete arrangementer osv. Og 

det starter allerede nu. Klubben afholder i uge 27 træningslejr for de mange unge spillere vi 

har. Vi regner med, at ca. 20-25 spillere deltager på lejren. Men det kræver, at vi er nogle 

der hjælper med bordopsætning og madlavning til frokosterne.  

 

Afrunding 
Til sidst vil jeg slutte med at sige, at jeg er gået ind i dette formandsarbejde fordi jeg elsker 

at være med til at skabe noget, elsker den klub, som jeg har været en del af i snart 30 år. 

Og jeg elsker mine hold- og klubkammerater for højt til ikke at gøre en indsats for at få det 

hele til at hænge sammen. Hvis du som medlem, ægtefælle, kæreste, søskende eller andet 

vil hjælpe klubben, så giv besked. Vi er her for dig og dine klubkammerater.  

 

Tak for ordet.   


