
Beretninger 2016/17 
 

 

Formandens beretning 2016/17 
 

Så er mit 2. år gået, det har været med masser af aktivitet i fynsk bordtennis, så jeg er selv 

tilfreds med året.  

 

Vi har i FBTU lavet en aftale med JU Sportsklinik (Boksy) om et 2 årigt sponsorat på 2500 

kr. , samtidigt har vi stadigt en aftale med bordtennis experterne på 3500, som vi kan bruge 

frit i deres forretning. Albani har givet os nogle kasser øl - vand. 

Vi har ansøgt Fynske Bordtennis Venner om 10.000 kr., og dem fik vi, så der skal lyde et 

stort tak fra FBTU. 

 

Jeg har forhandlet med vores forsikring, så vi er faldet i pris fra 6200 kr. til 4800 pr år, det 

indebærer, at vi har bundet os for 5 år, men sparer ca. 1200 om året, bordene mm. er 

dækket for 200,000, under transport for 140,000, det er nyt at bordene er forsikret under 

transport, så en hel god aftale for FBTU. 

 

Vi har en tilføjelse ang., brug af vognmand, de klubber der bruger vognmanden skal stille 

en mand til rådighed, både ved afhentning i idrætshallen og ved levering i klubberne, ellers 

vil det blive dyrere. 

 

DM i blev afholdt i Hjørring, med B.75 som arrangør, en fynbo deltog, og det var Mogens 

Sonnichsen Fjordager. Han holdt sin seedning. Jeg vil mene, at det nok var i den tynde 

ende med en deltager fra Fyn, men jeg ved, at et par af vores spillere var skadet. Jeg håber 

flere melder sig til næste år. 

 

Langeskov har afholdt FM for 3.gang i træk. 184 deltog. Det er en stigning på små 10 %. 

Det var et godt afvikler stævne med Bækkelund som motor og support fra hele Langeskov 

btk og Barkler. 

 

FBTU har valgt at afholde FM næste år. Det bliver i Odense idrætshal den 24.-25. februar 

og det gør vi, fordi det er jubilæums å. Vi bliver 75 år den 28.02-2018. 

 

Den Fynske holdturnering er afviklet efter planen, takket være et dygtigt turneringsudvalg. 

 

Vort appeludvalg har haft deres 1. sag, som i skrivende stund ikke er afgjort endnu. 

 

Vi har haft 6 fynske hold med i DT. I 2. division OB, som bliver en flot nr. 2 og Triton 

med en fin 4. plads, inden sidste runde er det værd at bemærke, at top 10 i rækkerne er 

anført af Rasmus Klein OB med 33 sejre ud af 33 kampe, nr. 2 er Ole B Jensen Triton med 

25 sejre, godt gået af de to fynske spillere.  

 

 I 3. division har vi OB 2 som slutter på en solid midterplads, et ungt homogent hold som 

helt klart ender i toppen næste år!!! 

 



I dame elitedivision, har vi så OB s damer som blev når 3 i grundspillet, det betyder at de 

endnu en gang er i semifinalen, 

1. semifinale spilles på OB den 29.04 2017 kl. 14.00, lad os komme og støtte de gæve 

fynske piger. 

 

I drenge divisionen har vi haft 2 hold med OB og Triton, inden de sidste kampe ligger OB 

nr. 2 og Triton en flot nr. 4. Godt gået af alle drengene, og det er helt sikkert frugten af god 

træning klubberne imellem. 

2 fynboer topper top ti, Noa Hvid og Jens Bolt ligger 1 og 2. 

 

En særlig tak vil jeg sige til Birger Markmann, der har valgt at stoppe for denne gang, for 

hans store indsats i fynsk bordtennis, specielt på ungdomsfronten har Birger gjort sig 

positivt bemærket. Vi vil savne dit gode humør og alle dine gode ideer. 

 

Jeg vil slutte af med at sige tak til bestyrelse, spilleudvalg, trænere, dommerudvalg, 

turneringsudvalg, borddepot, forældre og klubledere. I har alle gjort det godt.  

Ps: skulle jeg have glemt nogen så, også en tak til jer! 

 

Det har for mig været et godt år : Mvh hilsen jeres alle sammens formand - 

 

ulrikp 

 

 

Beretning fra FBTU’s spillerudvalg 
 

Spillerudvalget har i sæsonen 2016 – 17 bestået af Claus Arnsbæk, Nikolaj Ilsøe Jensen, 

Henrik Vonebjerg og André Theilgaard. Birger Markmann har som FBTU’s 

ungdomskonsulent indgået i udvalget med en koordinerende funktion. Herudover har 

Thomas Christensen indgået ad hoc bl.a. i forbindelse med afvikling af et af pigetræffene. I 

det følgende gennemgås de aktivitetsområder, som udvalget i særlig grad har haft fokus på. 

 

Pigetræf 

Der har været holdt to pigetræf i efteråret, og der planlægges endnu ét i maj måned. Der 

har været god tilslutning til disse  pigetræf, og pigerne har været glade for dem. Der er p.t. 

20 registrerede pigespillere på Fyn og er en lille stigning i forhold til sidste år, men vi skal 

ikke længere end 3 – 4 år tilbage, hvor der kun har registreret en håndfuld pigespillere. Så  

på det område har der inden for de sidste år været en markant fremgang. Pigerne er især 

koncentreret på 3 – 4 klubber, og her er der særlig grund til at fremhæve André Theilgaards 

kæmpe arbejde både i forhold til pigerne i disse klubber som træner og som initiativtager 

og træner på pigetræffene. 

Tre af pigerne er så gode spillere, at de har deltaget i FBTU’s Talenttræf på lige fod med 

drengene. Især disse tre piger har masser af talent. For første gang i mange år har FBTU da 

også haft en yngre-pigespiller med til Kval. Top 12. De to øvrige talenter er endnu kun 

puslingepiger. 

 

Talenttræf 



Det er desværre kun lykkedes at holde et Talenttræf i år. Her blev de bedste puslinge-, 

yngredrenge og som noget nyt også  nogle talentfulde drengespillere, som dog ikke 

omfattede spillere, som spiller drengedivision. Det var noget af et tilløbsstykke med over 

20 spillere og med overnatning og bespisning i Tritons klubhus. 

Når det ikke er lykkedes at holde mere end et Talenttræf skyldes det mangel på spillested 

og trænere til at stå for træningen. Fremadrettet kunne FBTU’s spillerudvalg med fordel 

arbejde ud fra Årshjulet, så terminerne blev fastlagt i god tid og selvfølgelig således, at det 

ikke falder sammen med stævner og andre aktiviteter for ungdomsspillerne. 

 

Unionslejre 

I løbet af de sidste to sæsoner har der med DBTU som tovholder været holdt to 

træningslejre i hhv. efterårs- og vinterferien. DBTU står for en drengelandsholdslejr og en 

bredere sammensat pigelejr, mens lokalunionerne står for talentlejre for spillere under 

landsholdsniveau. Den ene lejr blev igen i år holdt på Fyn i Fyrtårn Tommerup. Ved den 

sidste lejr deltog ca. 10 fynske spillere, og det er en pæn fremgang i forhold til tidligere. 

Hver lokalunion stiller med trænere i forhold til, hvor mange spillere, der deltager fra 

lokalunionens klubber. FBTU har stillet med én træner: Claus Arnsbæk. Det er træning på 

allerhøjeste niveau og med en super god energi og intensitet, hvor spillerne inddeles på 

tværs af lokalunionerne efter spillemæssigt niveau. Spillerne får dermed også inspiration 

fra nye trænere. 

 

Elitetræning for de allerbedste fynske ungdomsspillere 

Der var egentlig lagt op til, at der skulle holdes to elitelejre for de allerbedste fynske 

spillere, og det vil især være drengedivisionsspillerne, ligesom der var overvejelser 

omkring fælles deltagelse i et udenlandsk stævne, f.eks. det traditionsrige  og stærke 

påskestævne i Flensborg. 

I stedet for disse planer har Henrik Vonebjerg, Triton, og Claus Arnsbæk, OB, fra 

Spillerudvalget indledt et tættere samarbejde omkring træningen af drengedivisions-

spillerne. De træner nu sammen en gang om ugen og på skift hos de to klubber. 

Der er nok også mere perspektiv i at lade elitetræningen være forankret i klubberne, hvor 

træningen kan foregå kontinuerligt. Det er også i klubberne, at ressourcerne findes og det 

gælder ikke mindst kompetente trænere. Vores sport er så lille, og der er ikke mange 

ungdomsspillere med divisionsniveau, så det er bydende nødvendigt, at  klubber og spiller 

står sammen og samarbejder.  

I år har både OB og Triton haft drengedivisionshold. 

 

Beretningen er skrevet af Birger Markmann 

 

Spillerudvalget i denne sæson 

Claus Arnsbæk, Ole Jensen & Nicolai Ilsøe 
 

 

 



Dommerudvalgets beretning 
                       

 

Desværre har Fyn i denne sæson ikke haft nogen hold i Elitedivisionen for herrer, men 

alligevel har vores to aktive dommere hver dømt 3-4 kampe i Elitedivisionen, og været 

med ved DM stævnet. 

Ved vore stævner på Fyn har Kenneth været overdommer ved Faaborg og Obs stævner. 

Internationalt har Kenneth dømt en kvartfinale i Championleague i Sverige. 

Det er stadig udvalgets håb at nogle flere vil uddanne sig som dommer og gå aktivt ind for 

dette. 

Samtidig ville det være rart med en overdommer mere her på øen, da det ellers vil blive 

dyrt når der skal hentes overdommer langvejs fra. 

 

På udvalgets vegne 

Ejgil Sørensen. 

 

 
 

Turneringsudvalgets beretning 2016/17 
 

 

FBTUs HOLDTURNERING 

Der deltog 95 hold i turneringerne i denne sæson – heraf kom 2 af holdene først med efter 

jul. Det er 11 hold færre end i fjor. En uheldig udvikling. 

 

I øjeblikket er der en holdturnering i gang for to-mands hold. Der deltager i alt 20 hold. 

 

Der bliver i år ingen fynske nedrykkere fra DT. Desværre bliver der heller ingen fynske 

oprykkere til DT, da både Allested som nr. 1 og Triton som nr. 2 i FS ikke har ønsket at 

rykke op. Det er i øvrigt en situation, vi har set mange gange i tiden løb. I DBTUs 

turneringsudvalg er man bestemt ikke begejstret for den manglende fynske oprykning. Det 

giver nogen besvær at løse problemer med at udfylde den tomme plads. Er der for mange 

rækker/hold i DT, når det er så vanskeligt at fylde rækkerne op? Er vi i FBTUs TU for 

flinke, når vi ved turneringsafslutningen spørger om vinderen af FS ønsker at rykke op i 

DT. Vi skal måske i stedet blot tilmelde Fynsserievinderen til DT i forventning om, at 

holdet selvfølgelig vil deltage i den række, som holdet har kvalificeret sig til.  

 

 

 

 

BORDTENNISPORTALEN 

Vi har i år strammet op omkring indtastningen, der gerne skal ske samme aften – og senest 

kl. 18 dagen efter kampen. Er det ikke blevet overholdt, har klubben modtaget en bøde. 

Måske derfor har indtastningen været tæt på perfekt i år. 

Der arbejdes i øjeblikket på, at der fremover skal indtastes sætcifre i holdkampene, som 

ved stævnerne. Det er endnu usikkert, om det er klar til at blive indført i den kommende 

sæson. 



En anden ny ting i den kommende sæson er, at WO afskaffes. Har en spiller slået den 

første bold i en holdkamp eller har været med i lodtrækningen i en række ved et stævne, 

”fanger bordet”. Alle kampe i holdkampen og i puljen ved stævnet vil tælle med til 

ratingtabellen. 

 

TURNERINGSAFVIKLING 

Kun 15 kampe i sæsonens holdturnering er ikke blevet spillet – afbud eller udeblivelse. For 

et par år siden var der afbud/udeblivelse i dobbelt så mange. En glædelig udvikling. Ingen 

hold blev trukket i løbet af turneringen.  

Ved indtastningen i den kommende sæson bliver det muligt at markere om der er tale om 

afbud eller udeblivelse. 

På repr. mødet i fjor satte vi begrænsninger for, hvor mange ratingpoint spillerne måtte 

have i de forskellige rækker. Der blev også sat en begrænsning på en reserves ratingtal i 

forhold til den spiller, der var reserve for. 

Det er vort indtryk, at disse ændringer har virket efter hensigten. 

Det nye Appeludvalg har haft en enkelt sag til behandling. Det er endnu uvist, om sagen 

efterfølgende skal behandles af DBTUs Appeludvalg. 

 

POINTSTÆVNER 

Der er i denne sæson 7 stævner. Triton, Hep Ringe,2 stævner, Ejby, Årslev og Nyborg har 

holdt de 6 første stævner. 

Det sidste stævne afholdes i Odense Idrætshal Hal B den 30. april.  

Efter 6 stævner har der været 106 forskellige deltagere, heraf 16 pige spillere. Ud af de 106 

er det kun 8 spillere, der har været med alle 6 gange, derfor har det været et større puslespil 

til næsten alle stævnerne at få spillerne indplaceret så godt som muligt, bl.a pga. 

op/nedrykning af helt nye spillere. 

Der skal lyde en stor tak, til de klubber, der har stået for afviklingen af stævnerne. 

 

MOTIONISTSTÆVNER 

Der blev i denne sæson holdt 3 stævner. Alle stævner er afhold hos OB med pæn deltagelse 

fra efterhånden flere klubber. 

 

FM 

Fynsmesterskaberne blev igen i år holdt i Langeskov. Klubben stod igen i spidsen for et 

fornemt arrangement. Deltagelsen var igen større end året før. Vi er efterhånden tæt på 

formand Ulriks drøm om over 200 deltagere ved FM. deltagere. Tak, til Langeskov for 

arrangementet af FM. 

FM i 2018 bliver afholdt i Odense Idrætshal som et led i FBTUs 75 års jubilæum. 

Jubilæumsdagen er den 28. februar. FM bliver holdt i weekenden før. 

 

UDVALGET 

Turneringsudvalget har i år bestået af Michael Demant, Søren Kromann og undertegnede. 

Tak, for et fint samarbejde i årets løb. 

 

 

På udvalgets vegne 

Jens Povl Barkler 


