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Beretning for spilleudvalget sæson 2020 - 2021

Dette er min sportslige beretning nummer 30. Det vil også blive den korteste i 
historien, da vi har haft en sæson, hvor spillerne stort set ikke har deltaget i stævner 
eller mange turneringskampe.
Sæsonen kom ellers flot i gang, med mange tilmeldte hold og masser af kampe med 
gode resultater i godt humør.

Alle vidste også, at vi havde en corona pandemi hængende over os. Det var måske 
kun et spørgsmål om tid, før vi blev lukket ned igen.
Det var kun tilladt, at være 50 personer til et arrangement. Alligevel holdt vi humøret 
rimeligt højt og vi havde nogle gode arrangementer på Kalbyrisskolen i løbet af 
sensommeren og efteråret.

I slutningen af november, begyndte lokale nedlukninger i Danmark og kampe blev 
aflyste. Men midt i december kom den store hammer. Hele Danmark og med Næstved 
kommune, som en af de sidste lukkede ned igen. I første omgang, vidste man ikke 
hvor længe. Men som tiden gik, og vi nåede februar. Her kom meddelelsen, at alle 
holdkampe, stævner og arrangementer blev annulleret.

Derfor omhandler resultaterne i denne sportslige beretning, kun den nævnte periode.

Inden sæsonstart havde vi valgt, at trække vores 1. divisionshold ud af 
Danmarksturneringen. Derfor har klubbens førstehold, spillet i Danmarksserien. 
Holdet som har haft et stærkt trekløver i Jonathan Nielsen, Nick Olsen og den 
spillende holdleder, Stefan Cortz.
Med denne stamme på holdet, havde vi forventninger om en topplacering. Samtidig 
kunne vi med denne holdsammensætning, også gøre brug af unge spillere. 
Juniorspilleren, Oliver Jensen har haft stor glæde af holdet og spillet flere kampe. 
Ricky og Bimme har også spillet et par kampe.

Holdet spillede i en meget jævnbyrdig række, hvor mange hold kunne være med i 
toppen. Vores hold, spillede godt med flotte resultater og havde ved nedlukningen en 
topplacering.
Tak til Stefan Cortz for god ledelse af holdet.

For 3. sæson i træk, havde vi et hold med i den bedste Danske ungdomsrække. 
Holdet spillede i drengeligaen. Selvom vi havde mistet 5 spillere fra den forrige 
sæson, så søgte vi muligheden og fik et hold med i ligaen. 

Valdemar Buchwald og Nicolai Jensen udgjorde stammen og havde rutinen fra de 
seneste år i drengeligaen. De fik hjælp fra Victor Kousgaard, Mathias Toftdal og Noah 
Troy. Tre spillere, der ikke havde meget erfaring med kampe på dette niveau. Men de 
tre drenge kom med andre redskaber hurtigt ind på holdet. 



De havde en stor andel i, at holdet havde et fantastisk sammenhold, som man kan nå 
rigtig langt med. Dette sammenhold og energi, smittede meget af på kampene. 
Men også i træningslokalet opløftede de hinanden. De spillede godt og blev bedre og 
bedre for hver kamp, der blev spillet. 
Holdet lå på en 3. plads, da turneringen med suspenderet. Drengene får helt fortjent 
en slutspilsplads, som skal spilles i september.

Vi har også haft to andre ungdomshold med i turneringen. Et hold i 14 års rækken og 
et hold i 12 års klassen. 
Begge hold startede først sæsonen i oktober. Men de fik heldigvis, spillet kampe og 
klarede sig godt med flotte resultater.

Til disse hold, skal der lyde en Tak til forældrene, der har kørt til udekampe og 
fungeret, som holdleder.

Vores spillere har ikke deltaget i stævner. Vi har dog selv arrangeret nogle event på 
Kalbyrisskolen med stor succes og glæde for klubbens spillere i en mærkelig sæson.

Klubmesterskaberne fra sidste sæson, blev afholdt i september i en reduceret udgave. 
Men selvfølgelig med ligeså succes, som det plejer.

Vi har afholdt træningssamlinger, både for senior og ungdom. En fredag aften i 
slutningen af oktober, afholdt vi en turneringssamling, hvor vi lige akkurat overholdt 
forsamlingsforbuddet på 50 personer.

Under velkomsten til dette arrangement, fortalte vi at det var nok både første og 
sidste gang i sæsonen, at så mange mennesker var samlet til bordtennis. 
Det holdt stik, da forsamlingsforbuddet samme aften blev nedsat. Det siger lidt om 
sæsonen, at en turneringssamling på Kalbyrisskolen, var et af de største 
arrangementer i Bordtennis Danmark i sæsonen.

Ugen inden nedlukningen, havde vi et ungdomsevent, med træning, stævne og 
klubmesterskab i sandpapir.
Det var meget glædelig, for både spillerne, men også trænerne, at få gennemført 
dette arrangement, lige inden lukketid.

Træningen i klubben fungerer rigtig godt. Vi tilbyder trænere til alle vores spillere og 
træningshold. Det er et stort plus i KVIK Næstved og mange andre klubber ser 
misundeligt efter os. 
Efter vi startede op igen med træningen, har vi endda fået endnu flere ungdoms-
spillere i klubben.

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 førstehold i Danmarksserien, med et mål om 
at blive i rækken. 

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 satser på at få et hold med i juniorligaen, hvor vores bedste ungdomsspillere, kan 
blive udviklet og gøre sig klar til 1-2. holdet om et eller to år.

De ungdomsspillere, der allerede nu er klar og 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, samt sendt nye interesserede trænere 
på uddannelse.

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 god arbejdsindsats i denne lidt mærkelige 
sæson.

Michael Jensen


