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Endnu et år er gået i Virum Sorgenfri BTK. Det må have været et af de mærkeligste år i klubbens 

historie. For langt størstedelens vedkommende på grund af Covid-19 krisen, der fra midt i marts 

2020 lukkede hele Danmark ned. Og resten af verden var enten lidt foran os eller kom efter med 

nedlukninger.  

 

Det har således også betydet, at årets generalforsamling af flere omgange blev udskudt, men her 

midt i juni kunne vi altså for første gang i mere end 3 måneder samles.   

 

Danmarksturneringen og Seriehold for seniorer 

Mærkeligt var det også, at vi inden sæsonen gik i gang havde 3 divisionshold. Og da sæsonen 

sluttede med et Corona-brag var der kun 2 tilbage. Ikke fordi et hold rykkede ud af 

Danmarksturneringen – næh. Vores 2. hold blev smidt ud af Danmarksturneringen.  

 

Og hvorfor så det? Hvis vi skal se indad, så fordi vi ikke var nok inde i reglerne – alternativt fordi 

vi ikke troede at reglerne kunne være så åndsvage.  

 

Historien var under alle omstændigheder, at vi på grund af sygdom få dage inden landet blev 

lukket ned meldte afbud til en runde i 1. division. Vi havde altså givet både Bordtennis Danmark 

og modstanderne besked. Og hvis det var foregået med vores 3. hold i 2. division, så havde vi 

blot fået en bøde og tabte kampene.  

 

Men ”nogen” mener, at 1. division er så professionel en række, at den skal sidestilles med 

Bordtennisligaen. Og hér er afbud ens betydende med at man udelukkes fra hele 

Danmarksturneringen – altså smides ud.  

 

Jeg påtager mig sammen med den øvrige senior udtagelses-komite det fulde interne ansvar. 

Nogle i Bordtennis Danmark var måske glade for at få os ned med nakken ☺.    

 

Men vi rejser os ved det træ vi er faldet! Den kommende sæson byder så på et hold i 

Bordtennisligaen, 3. division (da vores 3. hold i år blev suveræn nedrykker fra 2. division) og 

herud over diverse seriehold.  

 

Det betyder også, at vi er alt for mange kvalificerede divisionsspillere til to hold. ”Heldigvis” skal 

en spiller til udlandet med jobbet, en spiller er skiftet klub – og resten af seniorspillerne har 

indvilget i ikke at skulle spille alle holdkampe i den kommende sæson. I forvejen spiller en hel del 

jo veteranbordtennis, så det er måske meget godt.  



 

Men der skal ikke herske tvivl om, at målsætningen er at både 2. og 3. holdet rykker op, så vi i 

sæsonen 2021/2022 har et bordtennisligahold, et 2. divisionshold og  3. divisionshold. For vi har 

spillerne til det…… 

 

Ja sæsonen sluttede jo altså før vi regnede med, så er det lidt svært at vide, om placeringerne i 

de forskellige rækker nu også var rimelige. Men 1. holdet sluttede som forventet udenfor toppen, 

og undgik også med stor margin nedrykning fra Bordtennisligaen. Og uden at fornærme nogen, 

så var det vist ikke helt forventet, at både 2. og 3. holdet skulle ligge så ringe til.  

2. holdet ville være rykket ud af 1. division hvis ikke holdet var blevet udelukket og 3. holdet røg 

ned i 3. division.  

 

Men så er det jo godt, at vi har serieholdene. Øst serieholdet sluttede øverst i rækken, serie 1 

holdet blev en stabil nr. 4 og så vandt 3-serieholdet rækken suverænt – i øvrigt med Christian 

Streit som en flot vinder af Top-listen.  

 

Ungdom 

På ungdomssiden kan bestyrelsen kun være stolte.  

Vi har stadig medlemmer nok til at der løbende kan være problemer med at tage nye ind.  

 

Vi har generelt flotte resultater. I de landsdækkende divisioner blev vi i den amputerede sæson 

nr. 3 i juniorrækken og nr. 5 i drengerækken. Det var helt sikkert blevet til mere, hvis vi havde 

spillet til ende…. 

 

I de lokale rækker havde vi i år 6 hold med i  Ungdom over 12 år og Ungdom under 12 år. 

 

Virum1 A-rækken i Ungdom over 12 (O12) vandt uden at tabe en holdkamp og med 89 vundne 

kampe ud af 100.  William Rasmussen blev en suveræn vinder af toplisten med 29 sejre i 30 

kampe.  

 

Ligeledes blev Virum 1 og Virum 2 henholdsvis nummer 2 og 3 i A-rækken i Ungdom under 12 

(U12).  

 

Et flot eksempel på styrken blandt vores spillere, som ligger lige under 

ungdomsdivisionsniveauet...  

 

Men jeg vil også lige hæfte mig ved noget andet…. Nemlig at vi har en ungdomsafdeling, der er 

ved at tage form. Vi har hjælpsomme forældre (kan altid bruge flere). Vi har super gode trænere 

– og dér bliver det snart endnu bedre med tilgang af Valeria Hachard (tidl. Petrova), der tidligere 

har været træner i Roskilde. Valeria skal nu ind på et hold bestående af trænere som Chuqin 



Frederiksen, Lars Hauth, David Hindersson, Mads Skovsen, Mikkel Frederiksen og Emil Russel. 

Ikke mange klubber der kan mønstre sådan et træner-hold, som også bliver suppleret af en del af 

vores ungdomsspillere.  

 

Det er bl.a. årsagen til at jeg er fuld af optimisme i forhold til de kommende år.  

 

Tak til jer der deltager i Ungdomsudvalget. Det er fremragende, at I formår at afholde både 

juleturnering med alternative bats, klubmesterskaber og årlig klubtur.  

Jeg ved, at der til den kommende sæson vil blive fulgt op med minimum samme aktivitetsniveau.  

 

Butterfly 

Der er foreløbigt 2 år tilbage af vores aftale med Butterfly. Det fungerer efter lidt 

opstartsproblemer godt.  

 

Vi skal inden kommende sæson skifte klubdragt – som altså så er den for de kommende to år. 

Der bliver igen lavet en favorabel klubpris – og Butterfly har lovet, at der her i løbet af sommeren 

bliver hjemtaget et meget stort antal trøjer mv., så vi ikke igen vil opleve lang og urimelig 

leveringstid.  

 

Benyt jer altid af den klubrabat, som fås ved at henvise til klubbens aftale, når man bestiller – 

enten via telefonen eller www.butterflyshop.dk  - Inden længe vil der komme en kode der kan 

benyttes på hjemmesiden, så rabatten fratrækkes automatisk.  

 

Lokaler 

Som jeg nævnte sidste år, så er der dialog med Lyngby Taarbæk Kommune omkring dette – det 

gælder for mange sportsklubber. Virum Sorgenfri BTK er en af de 7 klubber, der har rettet 

henvendelse til borgmesteren samt formanden for kommunens Kultur og Fritidsudvalg for at få 

dem i tale om behovet for flere og bedre sportsfaciliteter i kommunen. 

 

I starten var det mest monolog, men der er nu hul igennem for de 7 foreninger. Det betyder ikke, 

at der fra næste uge bygges et anneks til Virumhallen, som er vores forslag til forbedrede 

lokaleforhold. Men vi er blevet lovet, at det hele kommer med i budgetprocessen der foregår hen 

over sommeren/efteråret.  

 

Ældrebordtennis 60+ holdet 

Helt fantastisk er det at komme forbi kælderen hver tirsdag formiddag. I gennemsnit kommer ca. 

24 ældre spillere 60+ og giver den gas. Det er et hold startet op sammen med Ældresagen og 

formand Anni Frisk. Ud over at det er en vigtig samfundsopgave at tilbyde ældre borgere motion, 

så giver det også lidt tilskud til klubkassen. For deres træner gør det gratis ☺.  

 



Vi har med andre ord igen vist os som en stærk klub, når det kommer til at have dedikerede 

klubpersoner, der giver en tørn, når der er brug for det. Niels Nondal har på den mest 

fortræffelige facon stået for træningen. Tusind tak til Niels. 

 

Motionisterne 

Peter Zimmermann skal endnu en gang have et klap på skulderen. Tak for din indsats med at 

koordinere vores motionisthold/tirsdagshold. Og holde styr på alle dem der gerne vil ind på jeres 

hold. Det forstår med – det virker som om, at I har det sjovt – med et gran af alvor – og det er 

super dejligt at se den entusiasme der er på træningsholdet 

 

Bestyrelsen er fortsat med på at støtte til jeres diverse arrangementer, når tiden igen tillader det.  

 

Økonomi 

Som kassereren vil komme ind på, at har vi i 2019 haft et år som forventet, hvor det er blevet til 

et underskud. Det skyldes ikke mindst, at vi har mistet en del sponsorindtægter. Derfor er det 

bydende nødvendigt, at vi finder sponsorer, hvis vi skal fortsætte det nuværende aktivitetsniveau 

for både elite og bredde. Vi har i løbet af sæsonen efterspurgt lidt hjælp, men der er endnu ikke 

kommet hul på den byld, så byd jer endelig til, hvis I har nogle ideer eller kan tilbyde lidt 

arbejdskraft.  

 

Bestyrelsen 

Vi har en velfungerende bestyrelse – dog er kønsfordelingen ikke i tråd med tidens trend. Der 

mangler simpelthen kvinder.  

Så inden vi bliver indberettet til ligestillingsnævnet ☺, så er det mit håb, at minimum én kvinde 

vælges ind i bestyrelsen. Mere om det ved valget til bestyrelsen.  

 

Afslutning 

Det var så min 4. beretning som formand.  Jeg vil slutte med et par bullits, der beskriver lidt om 

klubbens fokus, behov og berettigelse.  

 

• Vi har en klar strategi omkring 1. holdet. Det skal over årene være et projekt der 

finansierer sig selv via sponsorater mv. Vi vil som udgangspunkt spille med danske 

spillere, der kommer i klubben minimum 2 gange om ugen.  

 

• Vi vil fortsat være en klub, der favner bredt. Både med et bordtennisligahold, en fødekæde 

til både 1. hold og landshold. Og så vil vi som så mange andre foreninger medvirke til at 

især unge mennesker har en klub, hvor der er og løbende opstår fællesskab, sammenhold 

og venskaber.  

 



• Vi vil gøre det med dedikerede, ordentlige og empatiske frivillige – både i bestyrelse og på 

trænerfronten. Vi kan altid bruge flere hænder i eller udenfor bestyrelsen Fx hjælp til et 

udvalg eller enkeltstående arrangementer som fx klubtur eller træningslejr.  

 

Så kom frisk ! 

 

 

 

Tak for ordet.   

 

Henrik Vendelbo 


