
Tim Hansen fra Kvik Næstved er suverænt den mest

aktive bordtennisspiller i Danmark de seneste år. Han

spillede mere end 300 tællende singler i 2018-2019-

sæsonen. Det er kærligheden til bordtennis og drømmen

om DM, der driver ham frem.

Hvis du ikke kender Tim Hansen fra Kvik Næstved, har du

ikke været til ret mange bordtennisstævner i år. Til stort set

alle danske stævner i denne sæson har Tim Hansen nemlig

været på deltagerlisten.

Han afsluttede en enestående aktiv sæson ved at stille op i

fire singlerækker ved Vestegnens Sommerstævne først i

juni.

”Jeg elsker bordtennis,” fastslår Tim Hansen. Det kan man

ikke lade være med at tro på.

28-årige Tim er suverænt den mest aktive bordtennisspiller i

Danmark i de senere år. Efter stævnet hos Vestegnen nåede

han op på 315 tællende singler. Kigger vi på de seneste fire

sæsoner, er rekorden 248 kampe, så Kvik Næstved-spilleren

er helt i særklasse.

”Jeg er god til administrere min tid,” understreger Tim

Hansen.

For samtidig med den enorme aktivitet med holdkampe og

stævner træner han 4-5 gange om ugen, passer sin

handelsuddannelse og et fritidsjob, og får så også lige tid til

at være sammen med den forlovede Rebekka og den 3-

årige datter Filippa.

“Jeg skal op på 2.100 i rating,
så jeg kan komme med til DM.

Tim Hansen

Mød Tim Hansen: Danmarks
mest aktive spiller rundede de
300 kampe
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Havde en drøm om OL – nu hedder den DM

Tim Hansens bordtenniskarriere som ungdomsspiller var

meget kort, cirka fire måneder. Men for et par år siden fik

han lysten igen, og har nu spillet i to sæsoner som senior.

Hans mål var ganske høje, da han startede forrige år. Også

en del højere end hvad der er realistisk. Han ville nemlig til

OL for Danmark, men måtte erkende, at man i en voksen

alder ikke kommer op i den liga.

”Jeg får aldrig den hurtighed, så nu er mit drømmemål

anderledes. Jeg skal op på 2.100 i rating, så jeg kan komme

med til DM,” siger Tim Hansen med stemmen fuld af

overbevisning om, at det nok skal lykkes.

Han er stadig et stykke fra målet efter sine første to

sæsoner trods den enorme indsats. Han ligger i øjeblikket

på 1.593 ratingpoint, men er steget fra 1.000 på to sæsoner,

så hvis han fortsætter i samme tempo, er målet indenfor

rækkevidde om et par år.

Det koster at være bordtennisgal – i både tid og penge

For at spille så meget bordtennis, er det ikke nok at have et

drive selv. Folk omkring en skal også acceptere, at man er

rablende bordtennisgal.

”Rebekka er meget forstående. Måske fordi hun er en sindig

nordjyde,” smiler Tim Hansen.

Og måske også fordi, at Danmarks mest aktive

bordtennisspiller ifølge ham selv prioriterer familien

fuldstændigt, når han ikke er ude at svinge med battet.

”Når jeg er hjemme ved familien, er jeg der 100 procent,”

understreger han.

Bordtennis er også en økonomisk faktor. Tim Hansen har

været over det meste af Sjælland til holdkampe og stævner,

men har også i løbet af sæsonen været omkring jyske og

fynske stævner i Auning, Vejen, Aarhus, Grenå, HØST ved

Hadsten, Ribe, Odense og Ejby.

”Det koster ret meget,” erkender han.

For både at få økonomien til at gå op og for at være

sammen med familien, sover han som regel hjemme og

kører så frem og tilbage til stævnerne samme dag. Det

betød for eksempel, at der var afgang kl. 4.00 om morgenen

og hjemkomst kl. 22.00, da han var i Auning på Djursland

for at spille stævne.

”Jeg mangler i øjeblikket lidt nogle andre nørder at køre

med,” siger Tim Hansen.

Hvis han finder det næste sæson, er det ikke til at vide, om

han kommer op på 350 kampe.

26



Flest tællende singler i 2018-2019 (pr. 13. juni 2019):

Tim Hansen, Kvik Næstved, 315 (senior)

Jonathan Blom, Frederiksberg, 242

Mikkel Skovborg Andersen, Ejby, 215

Jan Britze, Slangerup, 192 (senior)

Flest tællende singler i 2017-2018:

Malte Bror Poulsen, Virum, 233

Jonas Davidsen, Hvidovre, 232

Malthe Hansen, Greve, 207

Sofus K. Andresen, Virum, 205

Victor Amstrup, Silkeborg, 205

Tim Hansen, Kvik Næstved, 196 (senior)

Flest tællende singler i 2016-2017:

Mikkel Skovborg Andersen, Ejby, 248

Jonathan Svarer Johansen, Hillerød, 196

Jonas Davidsen, Furesø, 192

Jan Britze, Slangerup, 184 (senior)

Flest tællende singler i 2015-2016:

Anton Lund, København, 216

Lauge Foged, Ribe, 211

Lasse Mørch, Sisu/MBK, 202

Nick Tran, Triton, 198

Michael Ejlersen, Amager, 197

Rene Hagendam Larsen, Faaborg, 185 (senior)

Liste over spillere med flest tællende
singler siden 2015 (pr. sæson)

De mest aktive spillere i
Danmark siden 2015
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