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Beretning for spilleudvalget sæson 2017 - 2018

En gennemgang af de sportslige højdepunkter i sæsonen.

Som det blev nævnt i sidste år beretning, var det et mål for denne sæson at have et 
1. division og et østseriehold i KVIK Næstveds navn.

Begge hold har KVIK licens på alle spillerne, men holdet i 1. division, har endnu 
engang spillet under navnet Næstved Bordtennis.

Sidste sæson fik holdet en 6 plads med 17 point. I denne sæson fik holdet et point 
mere og det gav en 3. plads, med 8 sejre og 2 uafgjorte. Der har igennem sæsonen 
været mange spillere med på holdet. Vi havde på papiret et stærkt hold, men mange 
af de bedre spillere, er også blevet sparet, da vi hele sæsonen havde kontrol på de 
point, vi kunne få, så holdet ikke kunne rykke ned. 

Holdet er igennem hele sæsonen, godt styret af Mads Jørgensen. Holdet er samtidig 
også fortid, da det for næste sæson er tabt for KVIK Næstved, da overbygnings 
modellen ophører.

Da vi mod slutningen af sæsonen, godt vidste, at 1. divisionsholdet var tabt, var det 
derfor meget vigtig, at KVIK Næstveds 1. hold i Østserien, fik en kamp om oprykning. 
Holdet i Østserien har spillet en god sæson og været tophold i rækken igennem hele 
sæsonen.

Holdet får også en sikker førsteplads med hele 4 point ned til nr. 2. Holdet får 32 
point, med 15 sejre og 2 uafgjorte og derfor kun et nederlag. En meget stærk 
præstation. 
Holdet skulle derfor spille en oprykningskamp til 3. division mod Helsingør. Denne 
kamp blev også vundet ganske sikkert endda. Selvom der har været lidt tvivl om 
reglerne fra DBTUs side, om oprykningen, har vi hele tiden hold fast og stået meget 
stejlt i vores sag. 
Til sidst gav DBTU efter, og så at reglerne var forkert formuleret, og derfor til vores 
fordel. 
Holdet er dermed klar til næste sæsons 3. division og har igennem sæsonen været 
godt styret af Jonathan Nielsen. 

Der har været stor stævneaktivitet og vores spillere har deltaget i en masse stævner. 
Vores spillere er blevet meget bedre til at komme ud og møde fremmed. Det er en 
vigtig del, af en spillers udvikling, at deltage i stævner.

De ungdomsspillere der deltager i talentarbejdet, er gode til at spille stævner og man 
kan se at både de mange stævner, men også den målrettet og gode træning, har givet 
ungdommen en stor udvikling i denne sæson. 
Dette gælder også de spillere fra B-truppen, der har deltaget i pointstævnerne. 



Men det er ikke kun ungdommen, der deltager. Mange seniorspillere er meget aktive 
til stævnerne.

Derfor er der også mange KVIK spillere, der har gode resultater til stævnerne, og her 
er nævnt nogle af de flotte resultater, klubbens spillere har fået igennem sæsonen.

Allerede i august måned, var der 6 ungdomsspillere med til Øresundsspelen i Malmø. 
Et stævne vi tidligere har deltaget i med flere spillere. Tidligere har vi haft haft den 
store sportslige succes ved dette stævne, men det blev der lavet om på i denne 
sæson. Vi fik flere flotte resultater. Jacob Petersen kom til tops i 2 rækker og Simon 
Petersen fik en 3. plads. Ganske imponerende til et Svensk stævne.

I sensommeren og efteråret har vi spillere med til et par af de store stævner. 
SISU/MBK i Århus og København/Brønshøjs stævne i Valby Hallen. Vi er rigtig godt 
med i flere af rækkerne, dog uden at vinde.

Ved OBs store stævne var vi også godt repræsenteret med mange spillere og gode 
resultater. Bedste resultat var Nicolai Jensen, der vandt guld i yngre drenge C.

Lige efter nytår var der rigtig mange kampe, både ØM ungdom, men også fordi vi 
havde valgt at deltage i Ribe stævnet og besluttet det skulle være klubturen. 
Stævnet i Ribe var en stor succes og en fantastisk klubtur, hvor vi havde 22 spillere 
med og to madmødre til at binde det hele sammen.

Alle vores spillere får en stor succes og spiller mange kampe. Der er mange flotte 
resultater og vi får 15 medaljer med hjem og i nogle af klasserne var det rene KVIK 
finaler. Det skal nævnes at de 4 guldmedaljer går til, Simon Petersen i drenge C og 
yngre drenge B, Oliver og Nicolai Jensen i drenge C double, samt Oliver Jensen i 
junior D single.
Klubturen var en stor succes som skal gentages.

Ved de Østdanske mesterskaber for ungdom fik vi 3 medaljer, hvor Oliver Jensen 
henter to guldmedaljer hjem. I junior D single og drenge C double med Mark 
Christensen. De fik også bronze i junior C double.

ØM for senior havde også deltagelse af KVIK spillere og vi fik i alt 4 medaljer med 
hjem. Mads Jørgensen fik en bronze i klaase 1 og ellers var det Tim Hansen, der tog 
sig af de andre medaljer. Han fik guld i klasse 6 single og sølv sammen med Peter 
Løvbjerg i double, samt endnu en sølv i klasse 5 double.

Vi begynder igen at nærme os de bedste spillere i Danmark, det bevidste Jacob 
Petersen, da han var med i kval Top 12, som blev spillet i Aakirkeby. Han fik en flot 5. 
plads og var dermed 1. reserve til Top 12. Jacob nåede aldrig at spille Top 12, da der 
ikke kom afbud.

Ved DM ungdom i Silkeborg, havde vi 3 spillere med. Det blev flotte præstationer og 
bronzemedalje til Jacob Petersen i mixed double sammen med Ida fra Amager. 1/8 i 
single og kvartfinale i double med Simon Petersen. Simon får også en kvartfinale i 
mixed. I U21 fik Oliver Petersen to medaljer. Sølv i double med Mathias Ringstrømm 
og en flot bronzemedalje i single.

Ved DM for senior var Mads Jørgensen og Oliver Petersen med og begge gjorde det 
godt og var med i hovedturneringen blandt de 32 bedste.
Mads gør det også godt ved DM i sandpapir, hvor han kommer i kvartfinalen.



Vi har ligeledes afholdt et par afdelinger af pointstævnerne, og det var med en rimelig 
deltagelse. Vi har haft mange deltagere til pointstævnerne og med flotte resultater. Til 
det store finalestævne, havde vores spillere det dog svært, men de kæmpede alle 
godt og gjorde hvad de kunne for at få succes. 
Pointstævnerne 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. Et juniorhold og et hold i 
yngre drenge rækken. Begge spillertrupper var fra starten lidt smalle, så der var ikke 
plads til de store udskiftninger. 
Begge hold kom fint igennem grundspillet og med i top 4, som gav en plads i Final 4 
slutspillet, som blev spillet i Valby Hallen.

Yngre drenge holdet havde i grundspillet, kun tabte til Virum og var derfor favorit til 
en finaleplads. Holdet indfriet forventningerne og kom i finalen, netop mod Virum. 
Kampen blev desværre tabt, men en flot sølvmedalje til holdet.

Junior holdet spillede i sin semifinale mod Roskilde, som var et hold de havde tabt til 
to gange i grundspillet. Vores juniorhold, spillede en storkamp og vandt med 6-4 og 
dermed finaleklar mod Helsingør, som desværre var en for stor mundfuld. Men også 
juniorholdet fik en flot sølvmedalje med hjem.

Tak til de meget aktive forældre der har hjulpet med begge hold.

Træningen i klubben fungerer rigtig godt. Vi tilbyder trænere til alle vores hold og 
spillere, det er der ikke mange klubber der kan tilbyde. Vi har endda afholdt 
træningssamlinger for både ungdom og seniorer, med stor succes.

Der skal lyde en kæmpe ros til alle trænerne i klubben, de gør en kæmpe frivilligt 
arbejde.

Næste sæson:

Til den kommende sæson er det endelig igen KVIK Næstved mht 1. holdet, og selvom 
det er 3. division, er det bare dejlig, at holdet er tilbage under KVIK Næstveds vinger 
og med egne spillere, skal vi forsøge at få holdet i 2. division. Et 2. hold i serie 1, med 
gode chancer for oprykning til østserien. 

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. Vi håber at kunne lave et drenge divisionshold, måske i 
samarbejde med anden klub.
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


