
Referat af repræsentantskabsmøde i FBTU afholdt 24. april 2017 hos Triton. 
 

 

1. Valg af dirigent og kontrol af fuldmagter. 

Poul Esbjerg valgtes til dirigent. Fuldmagter blev kontrolleret. 

33 stemmeberettigede fra 15 klubber og fra bestyrelse og udvalg deltog: 

 

Ejby (1), Fåborg (2), Højby (2), Triton (2), Svendborg BTK (1), Skårup (1), Langeskov BTK (2), ÅBC 

(2), FIF (1), OB (2), Hep Ringe (2), Nyborg (2), Allested (2), Munkebo (2), Korup (2), udvalg (3) og 

bestyrelsen (4). 

Desuden deltog fra DBTU: Asger Rasmussen og Jeppe Damsgaard. Fra fynske klubber deltog 5 personer 

uden stemmeret. 

 

2. Beretninger. 

Bestyrelsen:  
Ulrik Pedersen fortalte i sin anden formandsberetning om FBTU sponsorater med BTEX og JU Sportsklinik. 

Vi har en aftale om transport af borde. Ved at stille hjælp til rådighed ved borddepotet og ved spillestedet, 

kan klubben få klaret transporten betydeligt billigere end vi har været vant til tidligere. 

Kun en enkelt fynbo deltag ved DM-senior i Nordjylland –lidt skuffende. 

FM i Langeskov havde flere deltagere i år. Langeskov BTK lavede igen et fornemt arrangement. FM 2018 

bliver holdt i Odense Idrætshal med FBTU som arrangør. Det skyldes, at FBTU kan fejre 75 års jubilæum 

28. februar. FM holdes weekenden før – 24.-25. februar. 

FBTUs nye appeludvalg har haft en enkelt sag til behandling. Sagen er endnu ikke endeligt afgjort. 

Danmarksturneringen nærmer sig afslutningen. OBs elite damer er i semifinalen mod den formodet sværeste 

modstander, Sisu. I 2. division ligger OB og Triton som nr. 2 og 4. Det samme gør sig gældende i drenge 

DT. 

 

 

Spilleudvalg: Claus Arnsbæk havde ingen kommentarer til den fyldestgørende udsendte beretning – 

udarbejdet af Birger Markmann. 

 

 

Dommerudvalg: Eigil Sørensen havde ingen bemærkninger til den udsendte beretning. 

 

Turneringsudvalget: Jens Povl Barkler havde enkelte kommentarer til udvalgets beretning. Især den 

problematik, at vinderen af Fynsserien både i år og i adskillige tilfælde tidligere ikke ønsker at rykke op, gav 

anledning til en længere diskussion. 

Spillernes ”fremskredne alder”, spil i weekenden, lange afstande blev nævnt som årsager til, at DT ikke er så 

attraktiv som den lokale serie.   

Claus Arnsbæk nævnte, at man i DBTUs turneringsudvalg overvejer, om Fyn of Bornholm fortsat skal have 

en direkte oprykker, når man kun sjældent ønsker at bruge den. 

Ikke alle syntes om den tanke. Det vil gøre det vanskeligt for de mange unge fynske talenter at spille et hold 

op i DT: 

 

Alle beretninger blev godkendt uden afstemning. 

 

 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

Søren Kromann fremlagde sit første regnskab. Det viste et overskud på godt 37.000. Det har betydning for 

resultatet, at der i år ikke er købt borde til depotet. Vi har fået 10.000 fra Vennerne og en enkelt større udgift 

endnu ikke er betalt. 

Der fulgte en længere snak om, ”hvad skal vi bruge pengene til”? For en familie med flere talentfulde 

bordtennisspiller er udgifterne på sporten store. Deltagelse i talentlejrene har typisk kostet omkring 1000 kr. 

Bør unionerne yde et større bidrag, så udgiften for deltagerne bliver mindre+ 

  



Afstemning: Enstemmigt vedtaget. 

Det fremlagte budget blev ligeledes vedtaget. 

 

 

4. Fastsættelse af klubbernes kontingent til F.B.T.U. 

Bestyrelsen foreslog kontingentsatser som i indeværende sæson: 750 kr. for klubber med 30 medlemmer 

eller flere, 500 kr. for øvrige klubber - dog 250 for nye klubber de første to år. 

 

4. B Konsulent i DBTU, Jeppe Damsgaard, fortalte om igangværende projekter. Der er behov for  

fynske klubber som deltagere efter sommerferien – henvendelse til DBTU. 

 

 

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.  

 

FBTUs TU stiller følgende forslag og ønsker nogle redaktionelle ændringer: 

 

Fed skrift = Tekst bevares / er ny tekst 

 

Redaktionelle ændringer:  
§ 10 B 1. BRUG AF RESERVE: - Reserveregel 

§ 31 Sanktioner - Sanktionsmuligheder 

§ 3. Klubskifte / Vejledning: Stk. 1: … ved indsendelse – Klubskifte sker på Portalen…… 

§ 10 3. FORSKELLIGE SPILLERE…. Se også § 15 stk. 2. (Henvisning slettes) 

§ 21 Kvalifikation: Oprykning fra Fynsserien til Danmarksturneringen sker i henhold til DBTU's 

turneringsreglement. 

Tilladelse til redigering blev givet. 

 

 

Forslag: 

§ 15 1. FREMRYKNING AF KAMP:….. (tilføjes): Ny kampdato skal straks meddeles til FBTUs 

sekretariat. 

Tilføjelse godkendt. 

 

§ 21 Kvalifikation: 1. NEDRYKNING:….. De fire dårligstplacerede hold i serie II's nedrykningskreds - 

De dårligstplacerede hold i serie II's nedrykningskreds nedrykkes til serie 3 - to pr. oprykningskreds 

i serie 3. 

Ændret tekst godkendt. 

 

 

Flere af nedenstående forslag gav anledning til en længere diskussion. Beslutningerne er 

anført med rød skrift. 
 

 

Christian Hansen, Korup,  stiller følgende forslag: 

 

Forslag nr. 1 

 §12 ændres titel til ”Regler for placering i puljespillet” 

Tilføjes som ”under overskrift”: Regler for placering i puljespillet 

Forslag nr. 2 

 Nye regler i §12 (rækkefølge) 

1. Flest point i indbyrdes kamp/e 

2. Bedste score i puljen 

3. Flest vundne kampe af scoren i puljen 

4. Laveste tabte kampe af scoren i puljen 



5. Bedste kampscore i indbyrdes holdkampe (tæller ikke i serie 1,2,3 og 4) 

6. Bedste sætscore i indbyrdes holdkamp/e 

7. Flest vundne single kampe i indbyrdes holdkamp/e 

8. Er stillingen stadig lige mellem holdene, som skal deltage i op-, ned- eller slutspillet spilles en 

omkamp mellem de involverede hold. Lodtrækning foretages af TU vedrørende afvikling af 

kampen(e). I kampen/e gælder §20 stk. 8. 

Ny rækkefølge blev vedtaget med stemmerne: 17 for, 7 imod, 7 undlod at stemme- 

§ 12 …………I tilfælde af, at to eller flere hold står lige afgøres placeringen efter følgende prioritering:   

1. Flest point i indbyrdes holdkamp/e.  

2. Forskel i antal vundne og tabte individuelle kampe (kampscore). 

3. Bedste kampscore i indbyrdes holdkamp/e (kvotient vundne/tabte holdkampe)  

4. Bedste sætscore i indbyrdes holdkamp/e (kvotient vundne/tabte sæt) .  

Er stillingen stadig lige mellem hold, som skal deltage i op-, ned- eller slutspil spilles en omkamp mellem de 

involverede hold. Lodtrækning foretages af TU vedrørende afvikling af kampen(e). 

 

Forslag nr. 3 

 Et nyt punkt der hedder ”Antal borde” under §20.  

o Der skal være mulighed for at spille på minimum 2 borde under en holdkamp og hvis der ikke 

er mulighed for det skal hjemmeholdet evt. finde en ny dato eller et andet spillested. Ellers 

bliver hjemmeholdet taberdømt. 

Forslaget blev ikke vedtaget. 

Forslag nr. 4 

 Et nyt punkt der hedder ”Transport og antal borde” under §20.  

o En distance på 40 km. (fra udeholdets spillested til hjemmeholdets spillested) danner grundlag 

på antal borde til kampafvikling. Hvis distancen er på under 40 km. skal kampen afvikles 

efter normale regler. Hvis distancen er på over 40 km. skal kampen afvikles på 3 borde. Hvis 

hjemmeholdet ikke kan leve op til kravene, skal hjemmeholdet finde en anden dato eller 

rykke kampen til et andet sted (Neutral grund). Hvis hjemmeholdet ikke kan leve op til 

kravene og ikke kan finde en ny dato eller finde et andet sted for at afvikle kampen, bliver 

hjemmeholdet taberdømt. 

Forslaget blev ikke vedtaget. 

 

Forslag nr. 5 

 Pokalturnening (§22) – Der spillers over 6 runder dvs. runde 1, 2, 3, kvartfinale, semifinale og finale. 

Over en periode på 6 måneder (oktober – marts), altså en kamp om måneden. Alt er på ranglisten 

(hvor klubbens bedste hold i den sæson som lige er blev afsluttet, danner grundlag hvorhenne 

klubben bliver placeret i hvilke runde). I runde 1, 2 og 3 er holdene seedet eller ikke seedet. Dem der 

ikke er seedet får hjemmebane, men hvis de ikke kan spille kampen på hjemmebane skal holdet 

kontakte modstanden og finde en løsning inden for 7 dage efter den fast sat dato. Efter 3 runder 

bliver det ud fra ranglisten hvem der skal møde hinanden. Finalen og bronzekamp bliver spillet 

samme sted og tidspunkt på neutral grund. Alle spiller med licens i klubben må deltage. Alle 

kampene bliver spillet efter §20 stk. 8. 

o TU-udvalget fortager en lodtrækning med hvem der skal møde hinanden i runde 1, 2 og 3. 

Derudover fast sætter de også dag og tid på alle kampene. I finalen og bronzekamp vælger 

TU-udvalget spillested, dag og tidspunkt.  

Det blev besluttet, at turneringsudvalget sammen med Christian Hansen, Korup, og Michael Agergaard, 

Højby, udarbejder plan og regler for turneringen (§22), der søges afviklet i den kommende jubilæumssæson.  

 

 



Allested bordtennis sender hermed et ændrings forslag til paragraf 12 

I stedet for det nuværende vil vi foreslå ved to hold der står lige ved op eller nedrykning i point er det 

indbyrdes kamp derefter målscoren for så er det det bedste hold der vinder eller bliver� 

Hvis det bliver nedstemt vil vi foreslå man kan stoppe når et hold rammer 8 sejre i fs ,resten af kampene er 

ret ligegyldige da de ikke har nogen indflydelse på noget � 

Allested Bordtennis 

Jesper Hviid  

Forslaget blev drøftet sammen med forslag 2 fra Christian Hansen – se der! 

 

Svendborg BTK foreslår 

I følge reglerne skal man have A-licens, i den klub man repræsentere, i turneringen. 

Der bliver givet dispensation så enkelte kan spille på B-licens, hvilket jeg mener der ikke er nogen grund til, da de har 

A-licens i en klub som også deltager i den fynske turnering. 

 

Mvh. Svendborg BTK V/Flyver 

Forslaget blev ikke vedtaget. 

 

HøjbyBordtennis foreslår ændring/omskrivning af §10a & 10B 
v/Michael Agergaard, Formand, Højby S&G Bordtennis 

 

Årsag: 

Reglerne om udskiftning og reserver har givet rigtig mange overvejelse, og diskussioner, som ikke ret 

mange er klar over præcis, hvordan reglen omkring brug af reserver/udskiftninger, samt tilbagevenden til 

”eget” hold skal tolkes. Hvornår er man fri til at spille igen? 

Eksempel: §10a er umiddelbart modstridende, ved en direkte oplæsning: ”… må kun rykkes ned til 

nærmeste lavere række… dog må en spiller altid rykke 2 hold ned.” Hvad menes der præcis. 

§10b har også nogle forståelsesmæssige udfordringer. Det kan læses som om, at såfremt der er en spiller der 

spiller reserve for en fast spiller på holdet, så må den faste spiller ikke spille på reserve for et andet lavere 

rangerede hold. Dette er skrevet uden tidsbegrænsning, hvilket jeg tvivler på er meningen. Det giver mening, 

hvis man mener at man samme spilledag ikke må spille på et til lavere rangerende hold. 

 

Motivation: 

§10a Omkring udskiftning af spillere, så tages der i §10a kun højde for nedadgående udskiftning af spillere. 

Der ønskes en præcisering af, at der ikke er nogen begrænsning ved udskiftning til et højere rangerende 

hold. Samtidig ønskes indført at man kun kan skifte en gang i løbet af en sæson, for at begrænse muligheden 

for at spekulere i at flytte spillere i løbet af sæsonen. Hvis en spillere skulle have behov for at rykke mere en 

1 serie ned, må det være tale om en ekstraordinær situation, og vil kræve en accept fra turneringsudvalget. 

 

§10bDe små klubber, hvor der i nogle tilfælde kun lige er nok spillere til det antal tilmeldte hold, har ofte 

udfordringer med at stille hold med de nuværende regler, primært p.g.a. reglen omkring at det hold man har 

spillet reserve for, skal have afviklet endnu en kamp, uden ens deltagelse, før man er klar til at spille på sit 

eget hold igen. For at undgå en masse kampændringer, så foreslås indførelse af begrebet ”kalenderuge”. 

Man kan således risikere at man i en kalenderuge ikke må spille en kamp, hvis holdene ikke spiller i den 

”lovlige” rækkefølge. Det er ikke i nogens interesse, og kan betyde at mindre klubber kan være nødt til at 

melde afbud til kampe, eller stille med færre en 3 spillere til en kamp. 

Regelændringen begrænser stadigvæk muligheden for at spekulere i at bruge en ”for god” spillere på et 

lavere rangerende hold, da §10, stk. 1 stadigvæk er gældende, samt forskellen ved brug af reserver 

stadigvæk max er på 75 ratingpoint. Samtidig foreslås at reglen med 75 point ikke er gældende i samme 

serie. Kan være en udfordring for mindre klubber. Derudover så tages der også højde for at man ikke kan 

”springe” flere serier over, med mindre man ikke har hold imellem holdet man er fast spiller på, og det hold 

man skal være reserve på. 

 

 



Nuværende § 10a  
§ 10 A Udskiftning af spillere mellem klubbens hold: 

Ved udskiftning af spillere mellem klubbens hold må en spiller kun rykkes ned til den nærmeste lavere række, 
klubben deltager i, og kun et hold ad gangen – dog må en spiller altid rykke to hold ned. Spilleren, der rykkes 
ned, må først benyttes på et lavere hold, når det hold, spilleren rykkes ned fra, har spillet (tidligst den 
efterfølgende dag) uden ham. 

 

Forslag til ny formulering af §10a: 

Ved udskiftning af spillere mellem klubbens hold i løbet af en sæson, må spilleren rykke op til hvilket 

som helst højere rangerende hold i samme klub, men må kun rykke en serie ned i en sæson, dog altid 

klubbens nærmest lavere rangerende hold, under respekt for §10, stk. 1 omkring max rating i serie 

2,3 og 4. En spiller er fri for sit nuværende hold, dagen efter der er afviklet en kamp uden den 

konkrete spiller på holdkortet som spiller. En spiller må kun skifte hold 1 gang i løbet af en sæson. 

Forslaget blev ikke vedtaget. 

 

 § 10 B 1. BRUG AF RESERVE: 

Som reserve på et hold kan benyttes en spiller fra et af klubbens lavere rangerende hold eller en spiller, der ikke 
i forvejen har spillet på et hold i den pågældende sæson. Reservens aktuelle ratingtal må max være 75 point højere 

end den spiller, der erstattes. Denne reserve kan rykkes tilbage på sit ordinære hold straks, dog tidligst dagen 
efter, at han har spillet som reserve på det højere rangerende hold. Den erstattede spiller, som skal have spillet på 

holdet i løbet af sæsonen, tilhører stadig det hold, hvor reserven har været benyttet og må ikke benyttes på lavere 
rangerende hold. Det skal altid fremgå af holdskemaet, når en spiller har været benyttet som reserve. Det skal 
ligeledes fremgå, hvem reserven erstatter. 
En spiller, der har været oversidder på et hold (evt. hold 1,) tilhører først hold 2, når spilleren har spillet en kamp 
for holdet. 
I løbet af en sæson kan ingen spiller fungere som reserve i mere end to kampe. 
 

Forslag til ny formulering af §10b: 

Som reserve på et hold kan benyttes en spiller fra et af klubbens andre hold eller en spiller, der ikke i 

forvejen har spillet på et hold i den pågældende sæson. Spillerens rating skal overholde de i §10, stk. 1 

regler om max rating i serie 2,3 og 4. Reservens aktuelle ratingtal må max være 75 point højere end 

den spiller der erstattes. Reglen med max 75 points forskel, er ikke gældende, hvis det hold man 

spiller som reserve for er i samme serie. Spilleren kan ikke rykke mere end en serie ned, dog altid til 

nærmest lavere rangerende hold i klubben. Der er ingen begrænsning ved at rykke en spiller op til et 

højere rangerende hold, under respekt for samme ratingregler beskrevet i §10, stk.1. En spiller kan 

ikke spille flere kampe for flere hold i en kalenderuge. Kalenderugen efter man har været 

reservespiller, må spilleren spille på sit oprindelige hold igen, uanset om det hold, man har spillet 

reserve for, har afviklet en kamp eller ej. Ingen spiller kan i løbet af en sæson spille som reserve mere 

end 2 kampe. 

Forslaget blev ikke vedtaget. 

 

 

6. Valg til FBTUs udvalg  

Næstformand: genvalg af  Torben Pedersen, Allested 

Kasserer: genvalg af  Søren Kromann, Fjordager 

Menige medlemmer: genvalg af: Michael Demant, Triton. 

Spilleudvalg: genvalg af: Claus Arnsbæk, OB, André Theilgaard, Nyborg og Henrik 

Vonebjerg, Triton 

Revisorer: genvalg af:   Poul Boisen. KBC 

Revisorsuppleant: genvalg af:   Jimmy Rusbjerg, Ejby. 

 

Uddannelsesudvalg: Et nyt udvalg (§8.8) blev dannet. Udvalget består af Rasmus Klein Døssing og Ulrik 

Pedersen. 

  

 

 



7. Eventuelt 

Forsamlingen mindedes med et minuts stilhed Christian Foldager, Næsby og tidligere kasserer i FBTU. 

 

Der blev under mødet uddelt præmier til vinderne i den fynske holdturnering. 

 

Årets leder blev, André Theilgaard, Nyborg. André er en særdeles aktiv bordtennismand. Ud over at være 

aktiv spiller i Nyborg og Langeskov får han tid til at medvirke ved træning i flere klubber. Fremgangen for 

pigebordtennis er for en stor del hans fortjeneste.  

 

Sølvnål: FBTUs sølvnål blev tildelt Mads Sindbjerg, Triton, Rasmus Klein Døssing, OB og Søren kromann, 

Fjordager.  

Mads og Rasmus har begge været særdeles aktive trænere i deres klubber. Forud for denne sæson har de 

indledt et træningssamarbejde mellem Triton og OB, der begge har hold med i drengedivisionen. 

Søren har i mange år stået i spidsen for Fjordager. Han har i flere år været med i FBTUs turneringsudvalg og 

er nu også kasserer i FBTU. 

 

Asger Rasmussen, DBTU: konstaterede, at der er grøde i dansk bordtennis med et nyt stærkt kort: Jonathan 

Groth. Der er også grøde i fynsk bordetennis. Det viser debatten her på mødet. Flot med fremgangen for 

pige bordtennis. Han mindede om DBTUs årsmøde i Idrættens Hus. 

 

Ulrik Pedersen, takkede dirigenten og forsamlingen for en god og konstruktiv debat. 

 

 

Mødet afsluttedes med et trefoldigt leve for FBTU. 

 

Referent Jens Povl Barkler 


