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Beretning for spilleudvalget sæson 2013 - 2014

En gennemgang af de sportslige højdepunkter i sæsonen.

Klubbens 6. sæson i landets bedste række, Stigadivisionen er spillet.

Ligaen var i denne sæson på 8 hold, med de 6 bedste i slutspillet. Nr. 7 og 8 i kval. 
Spil med 4 hold fra de to 1. divisioner. Igen i denne sæson var der fra DBTUs side 
lavet aftale med Kanal Sport om TV kampe hver mandag.
 
Vi skulle have haft to af disse TV kampe på hjemmebane, men den ene kamp mod 
Roskilde blev flyttet og den anden mod København blev aflyst af TV selskabet pga 
dårligt vejr.

I forhold til sæsonen 12-13 var denne sæson gået fra 4 mandshold til 3 spillere på et 
hold. Man spillede 5 kampe på et bord og der var ligeledes kommet nyt pointsystem, 
så alle enkelte kampe i holdkampen kunne give point ved sejre. 
Vi havde sagt farvel til Simon Arvidsson, Idowu Saheed og Mads Jørgensen. Engblom 
havde valgt at tage en pause for den danske liga.
Viktor Görman ville satse alt på den danske liga og spillede alle kampe. Daniel 
Gonzales havde tilbudt sig selv, mens Henrik Johansson og Martin Cederlöf var blevet 
anbefalet af vores netværk i Sverige.

De første kampe spilles mod København og Vedbæk, begge med nederlag, men 
alligevel får vi point, da vi taber 1-4 og 2-3, hvilket giver 3 point.
I udekampen mod Nørreå, i øvrigt mandag aften i Bjerringbro !! fik vi en sejr på 3-2 
og 3 point. Vi fandt dog hurtigt ud af, at hver enkelt singlekamp var vigtig, da den 
kunne give point. 
Vi fik stille og roligt gang i holdet og med 4-1 hjemme over OB og 3-2 ude over de 
senere danske mester fra Roskilde, vidste vi også vi havde et godt hold på alle 3 
pladser. Vi kunne veksle rundt på spillerne, så modstanderen aldrig vidste hvem der 
spillede førstesingle og 3. single.

Lige hvor det gik allerbedst, indgav OB en protest efter deres smertefulde 1-4 
nederlag, over Viktor Görman havde spillet en turnering i England. Viktor blev sat ud 
af spillet så længe denne sag kørte. 
Vi var sikre i vores sag og havde endda støtte fra flere sider, bla. Den tidligere 
engelske landstræner, Linus Mernsten. Vi kørte sagen helt til DIF domstol. 
Men her så 3 jurister en anderledes på sagen og taber dømte os 0-5 i de to 
drømmekampe mod OB og Roskilde. Surt. 
En måned senere blev samme Linus Mernsten dansk landstræner. Måske havde det 
været til vores fordel, hvis han var ansat tidligere ??



Vi lå faktisk i toppen af tabellen, men med en skrivebords sag røg vi i bunden. Efter 
denne sag var der kun Martin, Henrik og Daniel tilbage, dog med Sam som 3. single i 
to kampe. 
Spillerne meget opsatte og der blev kæmpet helt vildt fra alles side omkring holdet. 
Specielt udekampen i OB var vi opsatte og vi vandt med 3-2. Inden denne kamp 
havde vi vundet mod Brønshøj med 4-1 og to kampe mod Virum havde givet i alt 5 
point.

Vi havde desværre to 0-5 nederlag mod topholdene Roskilde og København. Men 
optimismen kom igen med 5-0 hjemme over Nørreå, Så de sidste to kampe krævede 
3 point for at være sikre på at undgå kval. Spil.

Den sidste runde i Elitedivisionen blev spillet samtidig med Superettan i Sverige, hvor 
også Henrik og Martin spillede. Begge spillere blev presset fra begge klubber, men 
spillede i Sverige, hvilket betød at Daniel spillede sammen med Anders Petersen og 
Nick Olsen, der normalt spiller Danmarksserien. Anders og Nick havde ingen chancer i 
kampen mod Vedbæk, men her spillede Daniel helt forrygende og vandt to kampe og 
dermed 2 point.

Et point burde være nok i den sidste kamp mod Brønshøj og vi havde endda Niklas 
Rönningborn med på holdkortet og sat Daniel som 3. single. Men det umulige skete, 
da vi tabte 0-5 og Vedbæk samtidig vandt 5-0 over Nørreå, er det Vedbæk der tager 
slutspils pladsen med en enkelt singlesejr på en hel sæson.

Vi sluttede på 7. pladsen og måtte i øvrigt sammen med Nørreå gå den tunge gang og 
spille kvalifikationsspil om en plads i næste sæsons elitedivision.
I dette kval. Spil skulle vi møde 4 hold fra de to 1. divisioner.
Vi spiller første kamp mod de suveræne vindere af 1. division øst fra Amager. Vi havde 
ikke de store problemer og vandt 4-1. Den sejr gav ro og med endnu en 4-1 sejr over 
Hirtshals var vi sikre vinder af gruppen og skulle i finalen møde lidt overraskende 
Nørreå.
Men det var fint for os, for vi har det altid godt mod Nørreå i vigtige kampe, hvor vi 
altid vinder. Nørreå kommer dog foran, da Henrik Johansson taber til Erik Åhman, men 
Daniel Gonzales vinder 3-0 over Tobias Lau. Martin Cederlöf vinder også 3-0 mod 
Middelhede og da Henrik vinder 3-1 over Tobias Lau er vi sikre på holdsejr og en plads 
i Elitedivisionen.

I løbet af sæsonen har førsteholdsspillerne været i klubben og deltaget i 
træningsarrangementer med ungdommen. Mange deltog i træningen og var helt vilde 
med at spille og træne med førsteholdet, men når det kommer til det modsatte, hvor 
ungdommen skal komme og se førsteholdet spille, er det et stort problem, hvor man 
bliver væk.
Der er desværre i denne sæson kommet en dårlig opbakning til holdet og alt for lidt 
tilskuer til kampene. Problemet er ikke kun i Næstved, men alle klubber, dog med 
undtagelse af OB, som er klart det bedste sted at spille og hvor der er god opbakning 
og stemning fra tilskuerne.

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.
Vi skal forbedre os på dette område, ellers er der ingen grund til vi spiller i 
elitedivisionen. 



Vi har igen haft en god aftale med Mærk Næstved, hvor vi med træning på udvalgte 
skoler har lavet meget PR for klubben og bordtennis.

Selvom vi kom i kval. Spil har det været en  god sæson af førsteholdet og havde vi 
ikke haft den dumme sag, hvor vi mistede 7 point havde vores målsætning holdt med 
en plads i kvartfinalen. 
Tak til spillerne for en god stemning på holdet, også udenfor bordet. Også tak til Team 
Næstved og sponsorere for støtten.

Også ungdommen har haft succes i holdturneringen. Vi havde et drenge- og 
juniorhold med i ØBTUs turnering og det gav kampe og erfaring til mange af vores 
ungdomsspillere.  Junior holdet med Mathias Foss, Jakob Larsen, Laurits Boesen og 
Christian Jensen sluttede som 3 i grundspillet. 
Drenge holdet med Rasmus Muusmann og Silas Hyllested som de bærende kræfter og 
med hjælp fra Sebastian Møller og Marcus Kubiak, klarede sig fint med en 
slutplacering som nr. 5 i rækken. Det skal bemærkes at to af holdene var drenge A og 
var klart stærkest. Flot og tilfredsstillende af ungdommen.

Selvom vi har rigtigt mange ungdomsspillere har vi desværre kun få hold med i 
holdturneringen. 
Tak til de meget aktive forældre der har hjulpet med holdene.

Vores andethold som i forrige sæson rykkede op fra serie 1 til Østserien med fuld af 
optimisme, da det er perfekt med at hold i Danmarksserien har ikke fungeret optimalt 
og har manglet en førstesingle til at vinde de vigtige kampe. 
Spillermaterialet er OK og holdet har vundet kampe, men der har ikke været nogen 
tro på at holdet skulle klare hos spillerne. Holdet sluttede på en nedrykningsplads og 
skal endnu engang spille i serie 1.

Som regel har vi mange spillere med til stævner, men i denne sæson kunne vi godt 
have haft flere deltagere til ØBTUs stævner, men vores nye spillere har deltaget meget 
i pointstævnerne, hvilket er meget positiv, da det tidligere har været et stort problem 
at få spillere med til disse stævner. 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.

Som det nye i denne sæson har vi haft mange deltagere med til pointjagten, som er 
et nyt koncept og for de spillere der har spillet pointstævner og er i gang med 2. eller 
3. sæson. 
Også DGI stævner er flittig besøgt af vores spillere, specielt da vi selv arrangerede 
stævne var der mange deltagere med.

Med vores talentgruppe har vi deltaget i Rekord Helsingborgs stævne. Det har givet 
vores spillere en stor oplevelse og en masse rutine til at styrke dem i 
videreudviklingen. 

Simon, Viktor og Henrik på samme svenske landshold ved Luxemburg internationale 
turnering, hvor de tabte i kvartfinalen.
Henrik Johansson og Viktor Görman har deltaget ved ungdoms VM i januar og begge 
spillere var ligeledes til EM i sommeren 2013.



Næste sæson:

Til den kommende sæson spiller 1. holdet igen i stigadivisionen. Det kræver endnu 
engang benhårdt arbejde af mange ledere, da vi hele tiden videre udvikle vores setup 
til kampene. Vi skal have gang i flere ledere, så det ikke er de samme personer, der 
påtager sig alle opgaverne.

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. 

Hvis vi skal fortsætte med TV kampe skal vores spilleareal og hal være mere 
professionelt. Vi kan spille kampe i Digterhallen, som vi har afprøvet i en kamp i 
denne sæson. Den hal er perfekt til vores kampe.
Vi har tidligere spillet kampe i Dalmose, det kan fortsætte eller i en anden by.

Spillermaterialet vil være det samme som i denne sæson.

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. Det er også vigtigt at vores spillere og specielt B-trup spillerne 
bliver bevidste om pointstævnerne. 
Der er gode træningsforhold for vores bedste spillere og vi skal have flere seniorer til 
at træne 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


