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Beretning for spilleudvalget sæson 2011 - 2012

En gennemgang af de sportslige højdepunkter i sæsonen.

Klubbens fjerde sæson i landets bedste række, Stigadivisionen er spillet.

I denne sæson var ligaen tilbage på sporet med 10 hold, efter vi havde spillet en 
sæson med kun 8 hold og ingen spænding.
Vi havde sagt farvel til Eric Berner og tilbage i klubben igen kom Simon Arvidsson og 
Sam Oddsheden efter et år i den svenske eliteserie. Allerede med Simons tilgang ville 
vi få en god sæson og da vi samtidig fik kontakt med Niklas Rönningborn, der havde 
erfaring fra den svenske og spanske liga, samt at Engblom og Tran fortsatte havde vi 
et stærkt hold der havde gode chancer for at komme i slutspillet.
Mads Holm-Hansen havde jobbet som den spillende sportschef med med sine gode 
egenskaber fik han og den sportslige ledelse hurtigt skabt det team der skulle til for at 
have succes.
Vi fik dog en nervøs start i den første kamp ude i Brønshøj, men sejren fik vi hjem på 
5-3.
Da holdet skulle ud i den første rigtige styrkeprøve på udebane i Vedbæk, fandt vi ud 
af, hvor gode vi var da et stor spillende KVIK hold vandt med 5-1.
Vi har spillet nogle kampe i efteråret hvor vi ikke har mulighed for at stille stærkeste 
hold, så det gav bla. Kampe til Michael Møller og Anders Petersen. Men de fleste 
kampe kører vi hårdt på med bedste hold og på et tidspunkt ligger vi som nr. 2 i 
ligaen.
Efter nytåret vinder vi en hjemmekamp i Dalmose Hallen over Vedbæk og taber kun 
4-5 hjemme til Roskilde (i øvrigt med 10-12 i 5. sæt i afgørende double) Efter disse to 
kampe var vi klar over vi havde så mange point at målsætningen om en slutspils plads 
var gået i opfyldelse.
I de sidste kampe i grundspillet spiller vi med Roy Høyland på holdet og vinder klart 
5-0 i Thy, men taber et dumt point i Vestegnen, der lige præcis gør at vi bliver nr. 5 i 
grundspillet på dårligere målscore end nr. 4 fra Nørreå. Den 5. plads betyder vi vil få 
udekamp i en 3. kvartfinale.

Vi skulle netop møde Nørreå i kvartfinalen, mens den anden kvartfinale var et opgør 
mellem OB og Vedbæk, som i øvrigt OB vandt let over to kampe.
I grundspillet havde vi spillet en dramatisk kamp mod Nørreå, så vi var klar over at 
kvartfianlen vil blive tæt og alligevel et overtag til Nørreå, da de i slutspillet benytter 
to kinesere.
Vores kvartfinale startede med første kamp på udebane i Bjerringbro Hallen en onsdag 
aften. Der var god stemning på vej til kampen og den blev bedre da holdet fik en 
hilsen fra Maze. Supportere fra KVIK havde taget turen til Jylland og det gav spillere 
endnu et løft, så med stor koncentration gik de til kampen.
Første kvartfinale fik al den fight og spænding man kunne ønske sig og det var vores 
drenge der havde den bedste vindermentalitet og vandt kampen med 5-2.



Det hele kunne nu afgøres på hjemmebane i anden kvartfinale og foran næsten 100 
tilskuer var der stor forventning til holdet. Men spillerene var ikke mentalt på plads og 
var overgearet, så det meget skuffende blev et 1-5 nederlag.
Spillerene, holdleder og førstesupporter, Mumba tog turen dagen efter til Bjerringbro, 
hvor det hele skulle afgøres i en afgørende kamp.
Endnu engang præsterede vi noget stort, da alle 4 spillere kom på tavlen med sejrer 
og endda Simon med to sejre sikrede KVIK sejren på 5-3 og dermed en 
semifinaleplads.
Niklas, Simon, Tran og Andreas stod for den store præstation.

I semifinalen ventede nu vinderen af grundspillet fra København. Af forskellige årsager 
havde vi desværre ikke mulighed for at stille med stærkeste hold i den første 
semifinale på hjemmebane i Herlufsholm Hallen. Til kampen var der fint opbakning fra 
sponsorere og publikum, da vi havde 125 tilskuer til kampen.
For at have en chance mod København skal vi stille med bedste mandskab og 
klubbens bredde er ikke god nok, når der er afbud.
Derfor havde Simon, Sam, Tran og Mads Holm ikke en chance i den første kamp og 
tabte 0-5.
Den anden semifinale var Sam udskiftet med Andreas Engblom og holdet spillede 
mere frit og Simon og Tran vinder begge en kamp, så nederlaget bliver begrænset til 
2-5. Men samlet havde vi ikke en chance mod København, da også senere vinder DM 
finalen meget klart over OB, som vandt over Roskilde i den anden semifinale.

Vi skulle nu spille bronzekamp, som igennem hele sæsonen har været programsat til 
den 26/4, men to uger før, ændre man i forbundet denne dato. Det var ikke muligt for 
KVIK at spille på den nye dato og Roskilde kunne ikke spille på en anden dato. Derfor 
blev det fra DBTUs side besluttet at uddele bronzemedalje til begge hold.

Der er mange positive oplevelser med holdet og har i denne sæson fået bedre 
opbakning når vi spiller på hjemmebane. Spillerne vil utrolig gerne lærer fra sig og 
give ungdomsspillerne viden, derfor kunne holdet godt ønske sig ungdomsmedlemmer 
der kommer og ser holdet spille.
Førsteholdet er klubbens flagskib og ansigt i medier og skulle gerne være det produkt 
som skal skaffe klubben sponsorere og penge også til gavn for ungdommen.
Det er idoler som ungdommen gerne skulle lære noget af.

En stor sæson af førsteholdet og et stort tillykke med bronzemedaljerne. Tak til 
spillerne og teamchef, Mads Holm-Hansen. Også tak til Team Næstved og sponsorere 
for støtten.

Også ungdommen har haft succes i holdturneringen og for andet år i træk vandt KVIK 
drenge østserien. Det skulle have været et læreår for 1. års drengene der i forrige 
sæson spillede yngre drenge A. Men drengene har udviklet sig meget og på 
imponerende vis kørte holdet al modstand over og med en uafgjort og kun et enkelt 
nederlag vandt de rækken.
Stort tillykke til Kasper Storch, Christian Jensen, Mathias Ringstrømm og Jonas 
Jakobsen med denne guldmedalje. 

Yngre drenge B holdet har også spillet en stor sæson med mange gode oplevelser og 
kampe. Holdet Victopr Stennicke, Nikolaj Holm, Rasmus Muusman og Silas Hyldested 
sluttede som nr. 4. Flot af drengene.

Tak til de meget aktive forældre der har hjulpet med holdene.



Selvom vi har rigtigt mange ungdomsspillere har vi desværre kun få hold med i 
holdturneringen, men vi har haft mange nye spillere med til pointstævner og som altid 
har KVIK spillerne deltaget i mange stævner.

Ved DM senior i Odense havde vi Mads Holm-Hansen med og han spillede endnu 
engang et godt DM. Vandt sin pulje og havde fået en god lodtrækning i play off 
kampen om at komme i hovedturneringen, men Mads formåede ikke at vinde den 
afgørende kamp og tabte 4-2 i sæt til Patrick Stobberup. Det er 3. DM i træk at Mads 
taber den afgørende play off kamp.

Ved DM i rating også i Odense og som blev spillet samtidigt med DM senior havde vi 3 
spillere med som alle gjorde det rigtig godt. Jørn Ringstrømm var i finalen i klassen 
under 1100 rating. Her var Christian Jensen i kvartfinalen. Mellem 1100-1200 rating 
var Mathias Ringstrømm også i kvartfinalen.

Ved ØM ungdom fik vi 3 medaljer og alle gik til Maria Jørgensen, der fik sølv i Dame 
Junior B single, bronze i DJ A double, samt i mixed double med storebror Mads 
Jørgensen.
Der udover fik vi tre spillere med i kvartfinalerne i single, men desværre manglede vi 
lige det sidste inden der kom flere medaljer.

Igennem sæsonen har vi haft vores talentspillere med til tre svenske stævner. Vi har 
deltaget i Åstorp, Lund og Helsingborg. Det har givet vores spillere en stor oplevelse 
og en masse rutine til at styrke dem i videreudviklingen. Specielt turen til 
Helsingborg, hvor vi deltog med 9 spillere og flere forældre var god. Resultaterne fik 
vi forbedret i forhold til tidligere, da mange flere af vores spillere gik videre fra de 
indledende grupper. 
 
Vi har også deltaget i Grand prix stævnerne med både senior og ungdomsspillere, dog 
ikke i elite og A rækkerne. Men vores talent spillere har deltaget aktivt og har fået 
mange flotte resultater med hjem.
En masse andre stævner har haft deltagelse af flere af vores spillere. Der har været 
mange flotte resultater og placeringer, hvilket har været rigtig godt for spillernes 
udvikling.
Vores spillere er generelt blevet bedre til at deltage i stævner og vi får flere og flere 
ud til stævner og kampe, hvilket er meget positivt.

Som fast tradition har vi deltaget i klubtur til Fåborgs stævne med stor succes, hvor 
der blev spillet mange kampe med gode resultater og et godt sammenhold blandt 
spillerne. Alle enkelte resultater er ikke nævnt her, men alle har ydet en god indsats til 
stævnet og her skal også lyde en tak til de forældre og ledere der har deltaget på 
turen.

En anden klubtur for seniorene blev afviklet i Stavanger med vores norske ven Roy 
Høyland, som vært. En supertur med et fantastisk sammenhold, mellem alle spillere. 
Selv Carsten Jensen og Allan Bentsen, som er fra andre klubber er med i dette 
sammenhold. I alt deltog 10 spillere på turen og skal være en fast tradition i 
fremtiden også gerne med ungdommen.

Ved VM for ungdom i Bahrain havde Anthony Tran en stor oplevelse med deltagelse i 
holdturneringen og en 1/16 i den individuelle turnering.

I Norge er Roy Høyland helt fremme i Old boys rækken.



Næste sæson:

Til den kommende sæson spiller 1. holdet igen i stigadivisionen og det kræver endnu 
engang benhårdt arbejde af mange ledere, da vi hele tiden videre udvikle vores setup 
til kampene. 
Vi er blevet bedre med PR og flere medier viser interesse om kampene, men vi må 
hele tiden arbejde på nye tiltag for at få fokus på kampene, så der kommer mere 
publikum og specielt i første omgang vores egne medlemmer. Vi må prøve at bygge 
en fankultur op, så der er opbakning til kampene. 

Vores event med Thomas Ring var ingen økonomisk succes, men et godt PR show, 
hvor nye øjne fik set bordtennis i Næstved.
Vi må prøve noget lignende i den kommende sæson eller vi kan spille enkelte kampe 
andre steder end Kalbyrisskolen for at prøve noget nyt.
Vi har jo de sidste år spillet en kamp i Dalmose, det kan fortsætte.

Klubben fortsætter med at Mads Holm-Hansen bliver en spillede teamleder. Tran skal 
næste sæson spille i den Svenske eliteserie, men ellers fortsætter resten af holdet og 
vi arbejder på en erstatning for Tran. Flere emner er i spil.

Vores andethold spiller stadig i serie 1 og skal hurtigst muligt tilbage mod toppen, så 
vi kan tiltrække nye spillere til holdet. Det er ikke godt nok at have klubbens 
næstbedste hold i lavere rækker.

På ungdoms siden ser det godt ud. Mange nye yngre spillere er med talentarbejdet og 
der kommer hele tiden nye spillere fra B-truppen, så fødekæden hele tiden er intakt. 
Igen i denne sæson har vi opdelt vores talenttræning i to grupper. 
Der er ligeledes gode træningsforhold for vores bedste spillere og flere seniorer 
træner med ungdommen, så det giver en bedre udvikling.

Fremtiden ser god og lys ud med spillermaterialet.

Tak til forældre, trænere og ledere for en fantastisk arbejdsindsats i denne sæson.

Michael Jensen


