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Beretning for spilleudvalget sæson 2019 - 2020

En gennemgang af de sportslige højdepunkter i en sæson, der startede fantastisk med 
mange lyspunkter og positive ting, men sluttede brat med en sygdom, der nedlagde 
hele bordtennis verden og fik en del uheldige konsekvenser for KVIKs sportslige 
resultater og målsætninger.

Med denne indleding af beretningen, kommer her en nærmere forklaring, af hele 
sæsonen.

Vi havde inden sæsonen, et førstehold i 2. division, der som målsætning og styrke, 
skulle holde sin plads i denne række. Et andethold i serie 1, der var favorit og havde 
som målsætning at rykke op i østserien.
En super og måske en af de bedste ungdomstrupper i hele Danmark, og en af medalje 
favoritterne ved DM.
Et drømmesenarie for mange klubber, hvor man har unge spillere, der har mulighed 
for at udvikle sig.

Vores bedste hold i 2. division, havde som målsætning bare at blive i rækken og holde 
sig i toppen. Med det spillermateriale vi havde til holdet var det også muligt. Det var 
endda for nemt, og vi vandt for mange kampe, og havde desværre så mange point, at 
nu kunne en oprykning næsten ikke undgås.

I en længere periode lå vi sikkert på førstepladsen, og da coronaen ramte den danske 
bordtennisverden midt i marts, blev stillingen fastlåst og afsluttet med KVIK, som nr. 
1 i rækken. 
De betød en coronaoprykning til 1. division, uden vi som klub egentlig var 
interesserede i dette.

Der skal lyde en Tak til Mads Jørgensen for en god styring af holdet.

Klubbens andethold i serie 1, havde måske næsten det største fokus, da det helt store 
mål for dette hold, var en oprykning til østserien. 
Holdet har været professionelt styret af Stefan Cortz, der sammen med Nick Olsen, 
Jonathan Nielsen og Morten Bo udgjorde den rutinerede del af holdet. 

Holdet har endda haft så meget overskud, at det kunne bruge som et udviklingshold 
for de unge talenter i klubben. Det har været perfekt for Jacob og Simon Petersen, at 
være med på dette hold, da de på skift fik hver en kamp.
Holdet gik suverænt igennem uden nederlag, og sikrede sig oprykning 3 runder før 
turneringsafslutningen og en uge før corona nedlukningen.

Tak til Stefan for god styring af holdet.



I den nyoprettet drengeliga, som svarede til den tidligere drengedivision, havde vi 
samme trup, som i forrige sæson, dog med tilgang af Nicolai Jensen og Emil 
Sørensen. På papiret et meget stærkt hold, der kunne spille med om medaljerne.

Det blev bevidst undervejs i turneringen, da vi uden Jacob Petersen på holdet, vandt 
over Hillerød og senere i stærkeste opstilling, knuste Virum med 14-0. To af de andre 
stærke hold. Da det gik allerbedst for drengene, hvor holdet lå på en sikker 
førsteplads med et 5 points forspring og direkte styring mod en DM semifinale, kom 
der også her en coronaafgørelse.

Stillingen blev fastlåst og afsluttet med en førsteplads i østkredsen, uden så meget 
som en tak eller en lille medalje fra Bordtennis Danmark. Synd for disse dygtige 
drenge at få sådan en afslutning.

Tak til Mathias Ringstrømm for coaching i kampene. Der skal også lyde en stor Tak til 
de meget aktive forældrene.
 

Det har været minimal med stævnedeltagelse. Det er ikke KVIK spillernes skyld, men 
der har ikke været det samme antal stævner som i normale sæsoner. I starten af 
sæsonen blev der aflyst stævner af forskellige årsager, og må slutningen var det 
coronaens skyld.

Derfor er der kun få stævner med sparsomme resultater, der er med i denne 
beretning.

OB stævnet, som er et af de store i Danmark, havde deltagelse af 5 KVIK spillere, der 
uden de store resultater havde en god weekend.

Kval top 12 i Danmark, havde deltagelse af Jacob Petersen, der var udtaget via hans 
ratingtal. Ganske få point efter var Simon Petersen, men han måtte desværre nøjes 
med en plads på reservebænken, som førstereserve.
Det var et top 12, hvor alle spillere, stort set var på samme niveau, og derfor kunne 
alt ske. Jacob fik desværre ikke den bedst start, og havde mange nederlag, men mod 
slutning af turneringen, kom Jacob i gang med sejre, men desværre for sent til en top 
4 placering, som det kræver for at deltage i Top 12.

Ribe stævne i starten af januar, var endnu engang en klubtur, hvor vi deltog med 
mange spillere. Et kæmpe stævne med deltagelse af 644 spillere og der bliver spillet 
på 71 borde. Derfor er der lang vej, hvis man skal nærme sig en topplacering. 

Men det lykkedes selvfølgelig for flere KVIK spillere, at komme på podiet.
Lars Bonnesen kom øverst på podiet i Veteran B, Michael Jørgensen, blev nr. 2
Asmus Sørensen og Noah Troy fik en førsteplads i drenge C double. 

Det skulle vise sig, at det var doublerne, vi havde størst succes med. Jacob og Simon 
Petersen, fik en 3. plads i den stærke drenge elite double. Mads Jørgensen og 
Jonathan Nielsen fik en 2. plads i Herre klasse 1 double.
Jakob Møller Bentzen fik en andenplads i yngre drenge C single.



En uge efter Ribe stævnet, fortsatte de gode resultater til ØM ungdom. Vi deltog med 
9 spillere og fik 6 medaljer.
Noah Troy forsatte sin gode rytme fra Ribe, med at komme øverst på podiet, da han 
vandt drenge C single. 
I drenge C double, fik Gustav Sørensen og Viktor Nielsen en overraskende 
sølvmedalje.

Leon Hansen fik en sølvmedalje i puslinge B single, Nicolaj Jensen, fik en bronze i 
drenge elite single, Oliver Jensen, en bronzemedalje i U21, og sammen fik brødrene 
Jensen en bronze i U21 double.

Ved Roskilde stævnet, deltager vi med 7 spillere, dog uden de store resultater. 
Stævnet i Roskilde, som afvikles i starten af februar, bliver dermed det sidste inden 
coronaen sætter en stopper for bordtennis.

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  nye spillere gør det godt og flere vinder medaljer. 

Mange af de spillere der i sidste sæson, spillede pointstævner har i denne sæson 
spillet på et turneringshold. Vi har haft 3 hold med i turneringen, og alle har gjort det 
rigtig godt, men igen uden at spille turneringen færdig.

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 bestyrelsen og den sportslige ledelse besluttet at tage 
vores førstehold ud af en kommende 1. division. Mads Jørgensen har midt i corona 
krisen meddelt, han ville stoppe med førsteholdet, for at satse på en trænerkarrierer. 
Holdet kunne dog have kørt videre, da vi fik flere henvendelser fra spillere, der ville 
spille 1. division, men da de bærende kræfter Ruben Jensen og Sebastian Haack også 
forlader holdet og KVIK, var der ingen grund til at bruge mere energi på holdet.

Nu havde vi lige arbejdet efter og fået det mest optimale setup, man kan ønske sig 
som en klub som KVIK Næstved, med et 2. division og Danmarksserien, Det var det 
drømmescenarie, vi snakkede om på sidste generalforsamling.

Men, det er betingelser for en klub, og vi må finde nyt fokus. Derfor er det bedre at 
bruge kræfterne på klubben og egne spillere og unge talenter, der har viljen til at 
udvikle sig og blive en bedre spiller.
Vores nye fokus på seniorsiden vil derfor være på det nye førstehold i Danmarksserien 

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 en 
Slagelse spiller på B-licens.

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

Vi skal fortsætte med uddannelse af trænere, som vi startede på i denne sæson. Vi 
skal have koble mere uddannelse på de trænere der har været på kursus, samt sendt 
nye  på uddannelse.

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 og derfor skal vores nye trænere være godt rustet.

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 god arbejdsindsats i denne lidt mærkelige 
sæson.

Michael Jensen


