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Beretning for spilleudvalget sæson 2015 - 2016

En gennemgang af de sportslige højdepunkter i sæsonen.

Efter klubben har spillet 7 sæsoner i Elitedivisionen var dette år 1, efter det noget 
svingende ophold, men også en tid med mange sjove og spændende højdepunkter i 
landets bedste række.
Det skal dog nævnes at klubbens tidligere elitedivisionshold i denne sæson er en del 
af Næstved Bordtennis og kan til hver en tid tages retur til KVIK Næstved.

Det førstehold som KVIK Næstved i denne sæson har haft, spillede i serie 1 og holdet 
er kommet så langt at vi spillede med om oprykning til Østdanmarksserien. 
Den afgørende kvalifikationskamp blev desværre tabt, men der kan være et lille håb 
for oprykning endnu, da der fra næste er en del hold som trækker sig eller flyttes.

Derfor vil denne beretning være meget fokuseret på de mange gode ungdomsspillere 
vi har i klubben.

Fra starten af sæsonen besluttede vi at der skulle mere fokus på de mange ungdoms-
spillere og derfor fik vi lavet en aftale med Mads Jørgensen om at være træner i 
talentgruppen. Det har fra starten givet et løft i træningen og samtidigt har vores 
spillere deltaget mere aktivt i stævnerne efter et par tamme år.

Vores spillere har deltaget i mange stævner i hele landet og her skal vi nævne lidt 
resultater fra flere af stævnerne.

Fra starten af sæsonen havde vi spillere til Amager stævne og Københavns Grandprix i 
Valby hallen. I Amager vinder Simon Petersen sin første store pokal med sin sejr i 
Puslinge rækken.

Oktober måned havde vi en hyggelig og god klubtur til Fåborg med 8 ungdoms-
spillere, 1 leder og flere forældre. Et godt stævne og som passer perfekt til en klubtur 
med overnatning, masser af kampe og social samvær mellem spillere og forældre.

I Fåborg fik vi også mange gode resultater og spillerne fik gjort god reklame for 
klubben. Her kan nævnes et par enkelte.
Puslinge rækken blev styret af Simon og Jacob Petersen, der blev nr. 1 og 2 i C 
rækken og fik begge bronze i B-rækken. Mikkel Huusom blev nr. 4 i C-rækken.

Benjamin Myhre og Mads Klarskov spillede sig frem til to finaler i double, som begge 
blev tabt. Der udover havde vi en masse kvart- og 1/8 finale pladser.



Et af sæsonens bedste resultat kom i Januar ved ØM for 2-mands hold, hvor Jacob og 
Simon Petersen fik sølvmedalje i puslinge.
Ved det individuelle ØM en uge senere gik Simon helt til tops i puslinge D og vandt 
guld. Jacob fik sølv i puslinge C.
Vitus Kjærsgaard og Benjamin Myhre nåede begge kvartfinalen i henholdsvis yngre 
drenge D og drenge C.

Ved Roskildes store traditionsrige stævne fik Mikkel Huusom Fromberg en sølvmedalje 
i Puslinge D og Jacob Petersen en 3. plads i Puslinge B.

Mange af vores ungdomsspillere har også deltaget i mange af de lokale DGI stævner, 
hvor vi selv har afholdt en af disse. Mange har fået flotte placeringer og disse stævner 
har fået mange af ungdomsspillere ud til kampe.

Vi har ligeledes afholdt to afdelinger af pointjagten og en enkelt af pointstævnerne. 
Her har vores spillere også været flittige og deltaget med flotte resultater. 
Disse stævner er meget vigtige for vores nye spillere til at komme og spille kampe og 
perfekt for deres udvikling.

Klubbens 3 bedste drengespillere har deltaget i drenge holdturneringen under ØBTU. 
Holdet med Benjamin Myhre, Sebastian Kondrup og Mads Klarskov startede med to 
hjemmekampe, lidt nervøst men vandt og siden de kampe så holdet og drengene sig 
ikke tilbage. Med sejre i alle kampe blev drengene en surværen vinder og Østdansk 
mester i drenge B.
 
Tak til de meget aktive forældre der har hjulpet med holdet.

Næste sæson:

Til den kommende sæson er det spilleudvalget store håb at 1. holdet er tilbage under 
KVIK Næstveds vinger med et hold i 1. division. Hvis vi så kan få et 2. hold i 
Østdanmarksserien eller serie 1 hold vil det være optimalt. Disse hold skulle så blive i 
disse rækker i en del år, så klubbens stille og rolig blev stabiliseret.

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


