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Beretning for spilleudvalget sæson 2012 - 2013

En gennemgang af de sportslige højdepunkter i sæsonen.

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

Ligaen var i denne sæson på 9 hold, med de 6 bedste i slutspillet. Nr. 8 og 9 direkte 
ned, så der e 8 hold til næste sæson. I løbet af sommeren havde forbundet også lavet 
en hurtig aftale med Kanal Sport, så der hver mandag skulle spilles en TV kamp. 
Vi fik også to af disse TV kampe på hjemmebane.

Vi havde sagt farvel til Anthony Tran og havde fået en spændende erstatning i den 17-
årige Viktor Görman. Mads Jørgensen var meget glædelig kommet tilbage til KVIK 
efter to år i 1. division. 14 dage før transfervinduet lukkede lavede vi en aftale med 
Saheed Idowu fra Congo, som var anbefalet af Simon Arvidsson. Idowu var ansat i 
Helsingborg og vi lejede ham derfra. Idowu kom dog først til holdet i løbet af 
efteråret. Grundstammen på holdet var Simon Arvidsson, Viktor Görman og Andreas 
Engblom. Vi startede sæsonen med en meget vigtigt sejr, da det blev 5-2 mod Nørreå.

Senere kom Saheed til holdet og det blev en styrke for holdsammensætningen og vi 
vandt kampe og fik en del point. Vi havde det dog svært i kampene mod Roskilde og 
København BTK, der var de bedste hold i ligaen og det var også de to der spillede 
finale med Roskilde som vinder.

Vi kunne spille jævnt op med alle de andre hold. De viser vi bl.a. med to sejre i de 
svære udekampe mod OB og Nørreå. I begge kampe var i nede i sækken, men i alle 
kampe havde vi en en moral og vinder mentalitet, der aldrig gav op. Vi havde så 
mange point at vi ret tidligt var sikre på at komme i slutspillet. Det gav også mulighed 
for at spare de svenske drenge og prøve vores egne spillere. Det var også en stor 
mulighed for Mads Jørgensen at fået spillet mange kampe.

I slutspillet fik vi en god lodtrækning, da vi skulle møde Vedbæk, som vi ikke har tabt 
til i mange kampe. DBTU havde desværre bøjet sig for Kanal Sport og havde ændret 
datoerne for kvartfinalerne. Det betød at Idowu var rejst hjem. Det gav Mads 
Jørgensen en stor mulighed for at spille slutspilskampe. Sammen med Simon, Viktor 
og Andreas Engblom vandt vi den første kvartfinale meget klart med 5-2. 

Alt så derfor rigtigt godt ud inden den 2. kvartfinale. Vi havde samme hold, mens 
Vedbæk havde ændrede en enkelt plads og det var åbenbart nok til at vi skuffede og 
tabte kampen, som derfor skulle afgøres i en 3. kamp. 
Vi havde forgæves forsøgt at få DBTU til at flytte kampen, da vi i lang tid havde vist at 
vi ikke kunne benytte Simon i påsken. Viktor var med det svenske landshold, men 
havde fået fri til kampen. Men uden Simon ha vi ikke en chance og holdet med 
Engblom, Viktor, Mads og Michael Møller tabte også 1-5 og dermed var vi ude af 
slutspillet.



Der er med dette hold mange positive oplevelser og holdet har været en del på TV 
med de livekampe der har været vist. Opbakningen på hjemmebanen er god, men 
ikke forbedre i forhold til forrige sæson. Spillerne vil utrolig gerne lærer fra sig og give 
ungdomsspillerne viden, derfor kunne holdet godt ønske sig ungdomsmedlemmer der 
kommer og ser holdet spille. 

Vi havde en af spillerne, Lubomir Kralev i Næstved en uge i efteråret og der skal fra 
klubbens spillere og medlemmer været en bedre støtte og opbakning til en god spiller, 
der vil træne med medlemmerne.
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. Det er også derfor vi har 
kunne lave en Mærk Næstved aftale, hvor vi med træning på udvalgte skoler har lavet 
meget PR for klubben og bordtennis.

En god sæson af førsteholdet og målsætningen holdt med pladsen i kvartfinalen. 
Tak til spillerne og teamchef, Mads Holm-Hansen. Også tak til Team Næstved og 
sponsorere for støtten.

Også ungdommen har haft succes i holdturneringen. Vi havde to drengehold med i 
ØBTUs turnering og det gav kampe og erfaring til mange af vores ungdomsspillere. 
Drenge 1 holdet med Mathias Foss, Jakob Larsen og Rasmus Jannerup kom i slutspillet 
og fik en bronzemedalje. 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. Vi har 
været op til 14 spillere til disse pointstævner. Det er et supergodt koncept, at børnene 
spiller disse stævner og godt for deres udvikling.

Udover pointstævnerne har KVIK som altid spillere til mange stævner.

Ved DM senior i Odense havde vi sportschef Mads Holm-Hansen med, selvom han har 
sin licens i Brønshøj kan vi godt nævne han fik en flot bronzemedalje i double 
sammen med Jakob Asmudsen. De vandt i øvrigt i 1/8 over Mads Jørgensen og 
Sebastian Haack. Mads Jørgensen spillede i indledende gruppe mod en spiller fra 
Silkeborg, som Mads klart vinder med 4-0. I den afgørende kamp for at komme videre 
tabte Mads til Dennis Rasmussen med 3-4 i sæt.

Ved ØM ungdom fik vi 3 medaljer og en af hver slags. Bronze til Mathias Ringstrømm i 
Junior B single, Sølvmedalje til Jonas Storch i puslinge D single. Guldmedaljen fik 
Stephan Andersen i junior D single. Han gik ubesejret igennem turneringen. 

Med vores talentgruppe har vi deltaget i Rekord Helsingborgs stævne med 9 spillere. 
Det har givet vores spillere en stor oplevelse og en masse rutine til at styrke dem i 
videreudviklingen. 
 
Der har ligeledes været deltagelse i Grand prix stævnerne med både senior og 
ungdomsspillere. 
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 og det lover godt, at specielt alle 
de nye spillere har været meget aktive med pointstævnene.

I denne sæson havde vi valgt at satse på en klubtur til Stavanger, både for ungdom 
og seniorer. Der var fin opbakning og turen foregik med bus, dog var der kun to 
ungdomsspillere med. KVIK fik markerede sig godt til stævnet med tilfredsstillende 
resultater, samt et godt sammenhold.

Viktor Görman har i sommeren deltaget ved EM for ungdom og skal igen til sommer. 
Simon Arvidsson fik sølvmedalje i mixed double ved det svenske mesterskaber.

Næste sæson:

Til den kommende sæson spiller 1. holdet igen i stigadivisionen og en gentagelse af 
sidste års beretning. 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. 

Vi skal i den kommende sæson få afholdet et event, der giver opmærksomhed til 
klubben og byen. Dette er også et krav fra Team Næstved, som vil udbetale der årlige 
støttebeløb ved den lejlighed. 

Hvi vi skal fortsætte med TV kampe skal vores koncept være mere professionelt. 
Kommunen er kontaktet med henblik på at spille i en anden hal end Kalbyrisskolen.
Vi kan også spille enkelte kampe andre steder end Kalbyrisskolen for at prøve noget 
nyt. Vi har tidligere spillet kampe i Dalmose, det kan fortsætte eller i en anden by.

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

Vores andethold spiller endelig i Danmarksserien efter oprykningen fra serie 1 og det 
er vigtig at dette hold bliver i denne række. Vi skal dog finde en eller to spillere til 
dette hold.

På ungdoms siden ser det rigtig 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. 
Det er også vigtigt at vores spillere og specielt B-trup spillerne bliver bevidste om 
pointstævnerne. 
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


