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Beretning for spilleudvalget sæson 2018 - 2019

En gennemgang af de sportslige højdepunkter i sæsonen.

Det er måske ikke en sæson, der vil gå over i historien med store resultater, men for 
første gang i en del år, kan vi nu endelig komme med en sportslig beretning, der kun 
omhandler KVIK Næstved. Klubbens senior førstehold, har nemlig i denne sæson, 
spillet alene under navnet KVIK Næstved. Holdet har spillet i 3. division, efter vi 
rykkede op fra Østserien i forrige sæson.

De samme spillere, som tidligere spillet i 1. division, har i denne sæson optrådt på 3. 
divisionsholdet. 
Med det spiller materiale var holdet også favorit til en topplacering og oprykning til 2. 
division. Det er altid svært at være favorit, da der er et forventet pres. Allerede i den 
første kamp i sæsonen, skulle vi møde, et andet forventet tophold, fra Amager. Den 
kamp vandt vi med 8-6, og det gav åbenbart det nødvendige rygstød og ro, til at 
fortsætte sejrsstimen i stort set resten af sæsonen. 
Mange spillere har været med på holdet og været en del af sejrene og succesen.

Ruben S. Jensen og Mads Jørgensen har samlet i sæsonen kun tabt 3 singler og det 
har været en væsenligt årsag til succes. Mads har som holdleder, formået at sætte det 
rigtige hold, til hver kamp.
Vi kom igennem sæsonen som en succes og vinder sikkert 3. division, med 9 point 
ned til nr. 2, Virum.

Stor Tak til Mads Jørgensen.

I denne sæson har vi også været tilbage på scenen i drenge divisionen. Dejlig at 
kunne deltage med et hold i denne række. Det er fedt for unge spillere, at kunne spille 
i en ungdomsdivision, med den udvikling der medfølger.

Vores hold, er netop ungt og denne sæson, har været et slags ”læreår”  Vores unge 
spillere, har OK erfaring med deltagelse i stævner, men ikke den store erfaring med 
holdkampe.
Drengene har gjort det rigtig godt og spillet nogle gode kampe.
Fik en god afslutning med en sejr over topholdet og sluttede på en 4. plads.

Her skal lyde en Tak til de aktive forældre omkring holdet.



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. Vi vil 
dog mene, at flere af de nye spillere, også skal prøve andre stævner, end lige 
pointstævnerne.

Det er ikke kun ungdommen, der deltager. Mange seniorspillere er meget aktive til 
stævnerne.
Derfor er der også mange KVIK spillere, der har opnået OK resultater til stævnerne, 
og her er nævnt nogle af de resultater, klubbens spillere har fået igennem sæsonen.

Der har været nogle gode placeringer, ved de store GP stævner i Valby Hallen og 
Roskilde, samt et par podiepladser til Nicolai Jensen ved OB stævne, samt en 
guldmedalje til Tim Hansen i klasse 5 ved samme stævne.

Vi har deltaget i to svenske stævner. Det meget stærke Rekord Helsingborg stævne, 
med de bedste fra hele Sverige, havde Simon og Jacob, fornøjelsen, at deltage i. 
Begge gjorde en stor indsats, men kan også se, der er lang vej til de bedste endnu.

Bedre gik det til Lund stævne. Hvor de bedste fra Skåne og enkelte stærke spillere fra 
Stockholm deltog. Her fik vores spillere rigtig vist flaget og fik en pæn succes, med 
gode kampe og flotte resultater. Jacob Petersen vinder drenge 12 og med Simon og 
Valdemar Buchwald i semifinale.

Lige efter nytår var der rigtig mange kampe, både ØM ungdom, men også fordi vi 
endnu engang, 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 27 spillere 
med og en håndfuld forældre, 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 7 medaljer med hjem. 3 af medaljerne var af Guld, og der gik til 
Jacob og Simon Petersen i Yngre drenge Elite double, Nicolai Jensen i yngre drenge B 
og Noah Troy i yngre drenge C.
Klubturen var endnu en stor succes og skal være en fast tradition.

Ved de Østdanske mesterskaber for ungdom, havde vi også succes og får 7 medaljer. 
3 sølv og 4 bronzemedaæjer bliver det til. 
ØM for senior havde også deltagelse af KVIK spillere og vi fik i alt 4 medaljer med 
hjem. Her var der 2 guldmedaljer. Tim Hansen fik begge guldmedaljer i double, med 
hver sin makker. I klasse 4 med Lars Bonnesen og i klasse 5 med Jesper Troy

Vi har en stærk årgang 2006, med mange gode spillere. Jacob og Simon har igennem 
sæsonen ligget stabil mellem de bedste i Danmark. 
Få ratingpoint adskilte, om begge eller hvem, der skulle direkte til Top 12. 
Jacob kom direkte igennem nåleøjet, mens Simon skulle igennem en hård kvalifikation 
til top 12.



I denne turnering, spillede Simon nogle superkampe, men havde også et par uheldige 
kampe, med nederlag. Det er meget små marginaler, der afgører, hvem der får de 4 
pladser til top 12. Simon manglende en sejr, så det blev desværre ikke til et top 12.

Jacob var dermed den eneste der skulle spille blandt de 12 bedste i Danmark. Endnu 
engang gik turen til Ribe, som afholdt top 12. Jacob fik en meget uheldig start og kom 
aldrig i gang på førstedagen, som kun blev til nederlag. 
Selvom Jacob, var helt nede i sækken, også rent mentalt, havde han evnen til at 
komme tilbage, og fik sejre i de sidste 3 kampe og sluttede på en 10. plads.

Ved DM ungdom i Hillerød, havde vi 3 spillere med. Igen alle 3 i årgang 2006, med 
Jacob og Simon, samt Nicolai Jensen. Sidstnævnte fik ingen sejre i single. 
I double sammen med Valdemar Buchwald, fik de en sejr i første kamp, men heller 
ikke mere.
Simon blev også slået ud af puljen og kom ikke i slutspillet. Igen havde Jacob, ganske 
få point mere på ratinglisten, der gjorde han var direkte i slutspillet og skulle starte i 
1/8. Jacob vandt den kamp, men så blev det til nederlag i kvartfinalen.

Men sammen med Simon, fik Jacob succes i yngre drenge double. De spillede helt 
fantastisk og kom hele vejen til finalen. Her gjorde de alt hvad de kunne, men det var 
ikke nok, så det blev kun til sølv, men en stor præstation og stort tillykke med DM 
sølv.

Ved DM for senior var Mads Jørgensen eneste deltager og Mads kom ikke i 
hovedturneringen i single, men gjorde det godt i herre double, hvor han var tæt på 
medalje, men desværre et nederlag i kvartfinalen.
DM i rating, som blev spillet i Odense, fik vi 2 guld, 3 sølv og 1 bronze. Guld til Oliver 
Jensen i U1400. Jacob Petersen fik den anden guldmedalje, da han med sin makker 
vandt U2400 double, i øvrigt over Tim Hansen og Valdemar Vejlgaard.

Vi har ligeledes afholdt et par afdelinger af pointstævnerne, og det var med en rimelig 
deltagelse. Vi har selv haft en stor andel i de deltagende spillere til pointstævnerne og 
med meget flotte resultater. Vores spillere gør det godt og flere vinder medaljer. 

Til det store finalestævne, havde vores spillere det lidt svært, men de kæmpede alle 
godt og enkelte fik pokaler med hjem og fik dermed en succesoplevelse.
Pointstævnerne er meget vigtige for vores nye spillere til at komme og spille kampe 
og perfekt for deres udvikling og vi skal hele tiden have spillere med.

Vores pointstævne spillere, skal også deltage mere i andre stævner. Her er det kun 
puslinge spilleren, Leon Hansen, der har været aktiv. Han har også fået pokaler med 
hjem, efter flotte resultater i Roskilde stævne og til ØM.

Sidste sæsons pointstævne deltagere, har i denne sæson spillet på et U12 hold. Af en 
eller anden mærkelig årsag, kom de til at spille i A rækken, og derved var det svært 
på forhånd. Men vores drenge kæmpede godt og fik enkelte sejre i sæsonen. Men de 
havde et helt fantastisk sammenhold og gode forældre, der støttede, men aldrig 
blandede sig i spillet. Også Tak til forældrene for transporten til alle udekampene.

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 stor ros til alle trænerne i klubben, de gør et kæmpe frivilligt arbejde. 



Næste sæson:

Til den kommende sæson, har vi vores 1. hold i 2. division. Samme spillertrup og 
holdet skal nok klare det godt. Andetholdet har en plads i serie 1, og med et godt 
spillermateriale, er chancen for oprykning rigtig god. Målsætningen får 2. holdet, er 
oprykning til Østserien.
Hvis det sker, har vi i sommeren 2020, hold i alle rækker fra 2. div. Og hele vejen ned 
til serie 5, hvilket er mest optimale, når vi har gode ungdomsspillere på vej.

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. De spillere, der var med til pointstævner i denne sæson, skal 
videre på et U12 eller U14 hold i næste sæson. 
Vi skal endnu et år have et drenge divisionshold, og endnu engang med hjælp fra to 
Slagelse spillere på B-licens.

Kampene i Danmarksturneringen, ændres til at vundne kampe giver 3 point og i 
tilfælde af uafgjort, skal man spille golden sæt.

Det er også vigtigt at vores spillere og specielt B-trup spillerne bliver bevidste om 
pointstævnerne. 
Vores bedste ungdomsspillere, skal spille på serie 2 og serie 1, og være en del af disse 
spillertrupper.

Vi skal i gang med uddannelse til vores nye trænere og allerede i oktober, skal vi have 
trænere på kursus.
At være træner i dag, er ikke som for 10 år siden, da man også skal træne 
forældrene, i at holde sig fra deres børn. Det er ikke det store problem i KVIK, som 
det er i andre klubber. Men man skal som træner hele tiden være på vagt og vi skal 
være på forkant med dette.

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.
Træningsplanen skal måske ændres, justeres til den kommende sæson.

Fremtiden ser god og lys ud med spillermaterialet.

Tak til forældre, trænere og ledere for en fantastisk arbejdsindsats i denne sæson.

Michael Jensen


