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Beretning for spilleudvalget sæson 2014 - 2015

En gennemgang af de sportslige højdepunkter i sæsonen.

Klubbens 7. sæson i landets bedste række, Stigadivisionen er spillet.
Ligaen var i denne sæson og som sidste 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. 
TV aftalen med kanal sport var gået i vasken, så ingen mandags kampe i denne 
sæson.

Spillesystemet med 3 spillere på et hold var det samme, så mærkeligt nok var der 
ingen ændringer fra DBTUs side.

Vores spansk talende Daniel Gonzales havde valgt at prøve kræfter med den spanske 
liga, så i stedet for Gonzales fik vi inden sæsonen tilgang af Jesper Hedlund fra 
Brønshøj og tidligere OB. Andreas Engblom havde meddelt at han også var klar igen 
efter et års pause i KVIK trøjen.
Martin Cederlöf, Henrik Johansson, Jesper Hedlund og Engblom var holdet med støtte 
af reserverne Niklas Rönningborn og Sam Oddsheden.

Sidstnævnte kom allerede i spil til den første kamp, som var ude mod Amager. 
Sammen med Cederlöf og Henrik Johansson fik de ikke den bedste start, da holdet 
kun fik 1 point i et 1-4 nederlag.
Vi fik Hedlund med på holdet og de næste 5 kampe endte 2-3 eller 3-2 og det viser 
for tæt kampene er i ligaen. Vi fik 3 point mod København, Brønshøj og OB, men 
meget skuffende kun 2 point mod Vestegnen, som var ligaens dårligste hold.

Vi har et godt hold med 3 gode spillere, uanset hvilken opstilling, men præstationerne 
har gennem sæsonen været meget ustabile, hvilket tydeligt ses i 2. halvdel af 
sæsonen, hvor vi dog vinder 4-1 over Vestegnen, men taber 2-3 til Amager og 
Brønshøj, samt OB som vi begge vandt mod i 1. halvdel, taber vi 1-4 til i 2. halvdel af 
sæsonen.

Selvom Amager fik en stor gummiarm til sidst, klarede vi ikke en slutspils plads, 
selvom det kun var en enkelt singlekamp på hele sæsonen der afgjorde at vi skulle 
spille kval spil.

I kval. Spillet var vi jo som elitedivisions hold favoritter mod vores 3 modstandere. 
Den første kamp skulle spilles mod HOGI, som gav meget opmærksomhed og selvom 
vi tabte 2-3, var vores sejr på 3-1 i næste kamp mod B75 nok til en finalekamp mod 
Viby, Århus. Hedlund, Henrik og Engblom var meget opsatte i finalen og da både 
Henrik Johansson og Jesper Hedlund vinder over Vibys bedste kort, Tobias Lau var der 
ingen tvivl om hvem der var bedst. Vi vinder finalen 3-1 og klar til endnu en sæson i 
Elitedivisionen.



Endnu engang må vi konstaterer at tilskuerne svigter vores hjemmekampe og ikke 
kun vores men også andre klubber er der total krise på den side.
Det er meget skuffende der ikke kommer flere og ser kampene, men omvendt kan 
man måske også forstå det, da kampene tager meget lang tid med for meget spildtid.

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.

 
Tak til spillerne for en god stemning på holdet, også udenfor bordet. Også tak til Team 
Næstved og sponsorere for støtten.

Inden sæsonen forlod nogle af vores bærende kræfter på ungdomssiden klubben fordi 
de skulle skifte skole, derfor har vi ikke deltaget i holdturneringen, da ungdommens 
niveau var meget spredt.
Men vores ungdomsspilere har haft succes i de stævner spillerne har deltaget i. Men 
da spillerne er i en periode med manglende rutine har det været en sæson, hvor vi 
ikke har brugt kræfter på de helt store stævner. 
Så der har været meget fokus på ØBTUs pointjagt og pointstævne. Her har klubben 
også lagt mange kræfter ved at afholde 3 af disse arrangementer.

Men en stor fornøjelse at se de mange ungdomsspillere de stævnerne og det sluttede 
også flot med 4 medaljer ved ØBTUs finalestævne i Valby Hallen.

Tak til de aktive forældre der har hjulpet ved stævnerne og meget vigtigt vi som klub 
holder fast i dette koncept med mange ungdomsspillere til pointstævnerne, da det 
giver en god basis til den videre udvikling.

Det skal også nævnes at vores spillere har deltaget i DGI stævner, men datoerne 
falder tit sammen, så hvis de bliver bedre fordelt kan vi få flere spillere med.

Simon Arvidsson som stadig er KVIK spiller når han er i Danmark leverede en stor 
præstation i året, da han var i finalen i Belgien Open, hvor han dog tabte til 
Samsonov. Men fedt at se hvor meget Simon har udviklet sig. Det samme har de 
andre tidligere svenske KVIK spillere, Tran og Görman spiller nu i den svenske 
eliteserie.



Næste sæson:

Til den kommende sæson er 1. holdet kvalificerede til Stigadivisionen. Men som vi har 
nævnt i de tidligere mange beretninger kræver det hårdt arbejde fra flere sider i 
klubben. Vi kan ikke bare kører dette hold med 2 personer på sidelinien, det holder 
ikke. Til hjemmekampene er planen gået så meget ned, at det er træneren der skal 
byde velkommen, speake, optage video, spille musik og coache. DET HOLDER IKKE. 

Det er synd for vi har fået et godt samarbejde med pressen, der har fin fokus på 
bordtennissporten, både den skrivende, radioen og TV Øst.

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


