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Beretning for spilleudvalget sæson 2016 - 2017

En gennemgang af de sportslige højdepunkter i sæsonen.

I sidste års beretning var målet for denne sæson at have et 1. division og et 
østseriehold i KVIK Næstveds navn.

Holdet i 1. division har KVIK licens på alle spillerne, men holdet spiller under navnet 
Næstved Bordtennis.
På papiret havde vi et stærkt hold med gode navne, der på sine bedste dage burde 
spille med i toppen af rækken.
I en meget tæt række sluttede holdet med 7 sejre og 3 uafgjorte. De 17 point var lige 
akkurat nok til en 6. plads som sikrede holdet endnu en sæson i 1. division.

Det førstehold som KVIK Næstved i denne sæson har haft, spillede i østserien og 
holdet klarede sig over al forventning.
Selvom der var nederlag i de 3 første kampe, fik holdet kontrol på spillerne og fik sat 
et stærkt stabilt hold der fik sejrene i hus på pointene ind på kontoen. 
Holdet sluttede på en 3. plads i rækken.
 
Meget i denne beretning vil være fokuseret på de gode ungdomsspillere vi har i 
klubben og den store stævneaktivitet der har været i denne sæson.

Sidste sæson besluttede vi at koble mere træning på ungdomsspillerne og igen i 
denne sæson har der været god træning i klubben for de bedste spillere.
Da spillerene samtidig er blevet mere bevidst på at deltage i stævner, ser udviklingen 
god ud og der har i denne sæson været mange gode resultater.

Fra starten af sæsonen havde vi spillere til Amager og Vestegnen stævne og i begge 
stævner spiller Simon og Jacob Petersen en ren KVIK finale. Med den start kunne det 
kun blive en god sæson.

Ved det store internationale Københavns Grandprix i Valby hallen, får Jacob en 3. 
plads i puslinge A og Simon en 3. plads i puslinge B.

I Oktober måned havde vi endnu engang en hyggelig og god klubtur til Fåborg. Denne 
gang ikke kun med ungdomsspillere, men også en del seniorer havde turde bevæge 
sig over Store Bælt og deltage i dette gode stævne.

Det blev et godt arrangement og en perfekt klubtur med overnatning, masser af 
kampe, socialt samvær og gode resultater, hvor spillerne fik gjort god reklame for 
klubben.
Vi fik i alt 13 medaljer med hjem og guld i 5 rækker. Jacob Petersen vinder yngre 
drenge C, Simon vinder guld i både puslinge B og C. Nicolai Dyg Jensen vinder 



puslinge D og endelige vinder Jonathan Nielsen guld i kongerækken Herre Elite.

Ved OB store stævne var det lige pludselig seniorerne der kom frem til de store 
resultater. Nicolai Nordahl havde et kæmpe resultat da han vandt den stærke klasse 
1, Lars Bonnesen vandt klasse 6 og Jesper Fromberg vandt klasse 4.

Ved de østdanske mesterskaber for ungdom, viser vi igen at vi har stærke puslinge 
spillere. Guld til Nicolai Dyg Jensen i puslinge D og guld til Simon Petersen i puslinge 
B.
Jacob og Simon Petersen får en sølvmedalje i puslinge A double. Jonas Storch får 
ligeledes en sølvmedalje i drenge C single.

Ved ØM for 2-mands hold er det Oliver Jensen og Mark Christensen der kommer helt 
til tops og vinder en guldmedalje i yngre drenge C.

Ved Roskildes store traditionsrige stævne var der igen guldmedaljer. Simon Petersen 
fik guld i puslinge B og understregede endnu engang han er en af de bedste puslinge 
B spillere i Danmark. Simon er i øvrigt kommet til tops i 7 stævner i denne sæson. 
Lars Bonnesen vandt klasse 5 og Michel Leleu klasse 6 ved Roskilde.

For første gang i flere år, deltog vi med flere spillere til ØM senior. Der var 7 medaljer 
med hjem til klubben og vi blev 3. bedste klub. Største triumf havde Nick Olsen da 
han fik Guld i klasse 2.

Vi har ligeledes afholdt en enkelt afdeling af pointstævnerne, samt et enkelt DGI 
stævne. Desværre uden så mange deltagere. Men alligevel sto succes i 
pointstævnerne, da Oliver og Nicolai Jensen deltog i finalestævnet, med en 2. plads til 
Nicolai i B rækken og 5. plads til Oliver i A-rækken. 
Disse stævner er meget vigtige for vores nye spillere til at komme og spille kampe og 
perfekt for deres udvikling og vi skal have flere med næste sæson.

Vi har deltaget med to ungdomshold i ØBTUs turnering.
Junior holdet som bestod af holdet der i sidste sæson blev ØM vinder i drenge B, 
havde en god start og fik 3 point i de første to kampe. Men siden gik det knap så godt 
og holdet tabte mange kampe og bedre blev det ikke da Benjamin blev skadet.

Yngre drenge holdet skulle spille en sæson, med holdkampe for at lære hvordan man 
spiller kampe. Holdet stillede op i en svær kreds uden de store forventninger og 
måske derfor har drengene klarede sig rigtig godt med mange gode kampe og flere 
sejre, der gav en 5. plads.
 
 
Tak til de meget aktive forældre der har hjulpet med begge hold.



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. Et 2. hold stabiliseret i østserien og 
derfra hold i alle senior rækker vil være optimalt. 

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


