Beretninger 2017/18
Formandens beretning 2017/18
Så er mit 3. år gået. Der har været masser af aktivitet i fynsk bordtennis, så jeg er selv tilfreds med året.
Vi har i FBTU haft en aftale med JU sportsklinik på kr. 2500 for de sidste 2 sæsoner, og jeg regner med at
vi kan forlænge sponsoratet med yderligere 2 år.
Samtidig har vi mulighed for at forlænge med bordtennis experterne, altså 3 år med kr. 3500 pr. år til at
købe bordtennis udstyr.
Albani har været flinke ved os. De har støttet os med drikkevarer .
Noget nyt er, at jeg har lavet en aftale med Anders Strandmark om at forsøge at lave nogle sponsorrater
for FBTU.
DM blev afholdt i Hjørring med B75 som arrangør, 2 fynboer deltog. Det var dobbelt så mange som
sidste år; men stadig væk ikke nok !!!
FBTU var arrangør af FM. Næsten 200 deltog, altså en lille stigning igen, godt Fyn !!
FM næste år 12-13 januar, ingen har søgt om at afvikle.
Vi har 6 hold med i Danmarks turneringen I skrivende stund ser det således ud for de fynske hold: OBs
damer helt i top igen. Jeg tror på medalje, OBs herrer i 2. division helt suveræne og vinder rækken, og skal
spille kval. om at komme i 1. division. Værd at bemærke er Rasmus Klein ubesejret 27-27 og Noah Hvid
18-20 flot. I den anden kreds i 2. division ligger Triton i bunden men kan rede sig ved at vinde de sidste 2
kampe. Jeg er sikker på de rutinerede drenge får sat holdet rigtigt sammen, og redder sig.
I 3. division spiller OB 2. De ender med en midter plads, det er godt.
Vi har ligeledes 2 hold med i drengedivisionen, Triton og OB i hver sin kreds. OB ligger nr. et og skal
spille om medaljer. Noah Hvid ubesejret 15-15. Triton ender i den nederste halvdel. Benjamin Vonebjerg
har gjort det rigtigt godt med en score på 14-18 .
Den fynske holdturnering er afviklet efter planen, takket være et dygtigt turneringsudvalg.
Vi har i år i FBTU afviklet 7 point stævner. Michael Demant har været styrmand - godt gået !
Den 28. februar holdt vi vort 75 års jubilæums arrangement i Tritons klubhus og i Rosengårdshallen.
I forbindelse med vort jubilæum havde FBTU s bestyrelse søgt Albani fonden om 25.000 kr., Albani
fonden var så flinke at tilgodese vor ansøgning.
Poul Nissen fra Albanifonden overrakte undertegnede 25.000 til Fbtu. Vi har allerede købt 5 nye borde for
pengene.
Her stopper det ikke. Fynske bordtennis venner donerede godt 100,000 kr. til FBTU - øremærket ungdoms
arbejde, og vi vil selvfølgelig sige mange tak til Vennerne. En særlig tak skal der lyde til alle dem der har
været med i FBTUs Venner og Fynske Bordtennis Venner
På jubilæums dagen havde FBTU s bestyrelse valgt at overrække Asger Rasmussen FBTUs æresnål.

På jubilæums dagen var der selvfølgelig også bordtennis. De 2 store fynske klubber Triton og OB mødtes
i pokalfinalen. OB vandt finalen og pokaltitlen. Tillykke til OB.
Ud over det havde vi fået de bedste fynske spillere til at spille opvisnings kampe, Charlotte Polk med
Trine Grauholm og Allan Bendtsen mod Mogens Sonnichsen. Til sidst sluttede vi af med Allan mod
Carsten Kosten Jacobsen - gentagelse af finalen i 1987. Så der var meget seværdigt bordtennis på dagen,
overværet af ikke mindre end 125 tilskuere.
Efter bordtenniskampene forsatte vi i Tritons klubhus nogle timer med anekdoter og et par indslag fra de
gamle drenge.
En særlig tak til Torben og Inga for at hjælpe os med jubilæet, og tak til Triton for at lægge hus til.
Vi vil gerne takke for alle gaverne til vort jubilæum, fra både privat personer, klubber, firmaer og DBTU.
Jeg vil slutte af med en 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 travlt år : mvh hilsen jeres alle sammens formand – ulrikp

Beretning fra FBTU’s spillerudvalg
Spillerudvalget har i sæsonen 2017 – 18 bestået af Henrik Vonebjerg og André Theilgaard og Claus
Arnsbæk.
Pigetræning
André har ligeledes i denne sæson fortsat med pigesamlingerne.
Der er p.t. 15 registrerede pigespillere på Fyn og er et fald på 5 spillere i forhold til året før. Så på det
område har der inden for det sidste år været en markant nedgang. Pigerne er især koncentreret på 7
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.
Seks af pigerne er så gode spillere, at de har deltaget til andre unions arrangementer som kval top 12 og
Top 12. Især disse tre piger har masser af talent. Pigerne får rigtig meget ud af at mødes ved samlingerne
da de ofte er meget få hjemme i klubberne. Fra Spu vil vi gøre meget for at fastholde dem i sporten. Så har
I nogle gode idéer til aktiviteter er i meget velkomne til at kontakte os.
Talenttræf
Det er desværre kun lykkedes at holde et Talenttræf i år. Lejren blev afviklet af Claus inde i OB. Grundet
et højere aktivitetsniveau hos de fynske spillere, så er det blevet til mindst én lejr for lidt. Mange flere
spillere på seniorhold for at få kvalificeret modstand i dagligdagen. Desuden har der været spillere fra OB
og Triton med i drengedivisionen i år. Nyborg har ligeledes haft et hold med i pigedivisionen. Det betyder
at målgruppen faktisk har et højt aktivitetsniveau og derfor bliver det prioriteret at ligge lejre i perioder
hvor vi ved at spillerne også vil deltage.
OB vandt Vestkredsen og er klar til slutspillet i maj.
Triton endte på en 4. plads i Østkredsen lige udenfor de tre slutspilspladser.
Nyborgs piger blev også nummer 4.
Næste år vil Spu også holde flere endagslejre hvor vi tilbyder at komme ud til klubberne. Mere følger
henover sommeren. Der er flere klubber der har organiseret træning med trænere på og det er meget

positivt. En meget stor del er faktisk så dygtige at de er blandt landets bedste i deres årgange. Derfor har
der også været inviteret mange spillere til DBTUs lejre i denne sæson.
Træning for de allerbedste fynske ungdomsspillere starter i klubberne så derfor har Spu vurderet at lejre
skal ses som et supplement til den daglige træning og vil derfor bruge flere midler på at besøge klubberne
i næste sæson til dem der ønsker at få hjælp og inspiration. Vi kender til flere klubber der allerede nu
samarbejder med fællestræning og deles om trænere. En løsning vi gerne vil have udbredt således at alle
fynske klubber har et træningstilbud til deres ungdomsafdeling.
Derfor opfordre vi også alle fynske spillere til at deltage i sommerlejre og komme hjem med inspiration
og glæde til opstart af den nye sæson. Generelt er det vigtigt at fastholde og stimulere spillerne med
oplevelser og aktiviteter der gør at de elsker sporten og ikke forlader den igen. Der er også rigtig mange
deltagere ved pointstævnerne hvor vi håber at mange af spillerne også kanaliseres videre over i FBTUs
holdturnering.
På Spu´s vegne
Claus Arnsbæk

Dommerudvalgets beretning
Vore to aktive dommere har i denne sæson haft en del opgaver.
Janni Andreassen har været dommer i ca. 10 kampe i Stigadivisionen, og været overdommer ved 4
stævner.
Kenneth Petersen har, p.g.a. manglende tid, kun dømt 3 kampe i Stigadivisionen og været overdommer
ved 2 stævner. Internationalt har han ikke været ude.
Janni skal inden for kort tid op til Int. dommereksamen.
Samtidig kan vi glæde os over at vi her på øen har fået uddannet en ny dommer.
På udvalgets vegne
Ejgil Sørensen

Turneringsudvalgets beretning 2017/18
FBTUs HOLDTURNERING
Der deltog 91 hold i turneringerne i denne sæson – heraf kom 1 af holdene først med efter jul. Det er 4
hold færre end i fjor. Vi skal desværre en del år tilbage for at finde en sæson med fremgang. Det har de
senere år været vanskeligt at finde hold nok til de højeste rækker. Netop i den forgangne sæson var der
dog en del , som var villige til større udfordringer. Kun i serie 2, var der to tomme pladser.
Der bliver i år ingen fynske nedrykkere fra DT. Om der bliver en oprykker fra FS afklares først i
slutningen af maj. Vi er imidlertid sikre på, at et fynsk hold forsøger at rykke op via kval. turnering med
hold fra de andre lokalunioner.

BORDTENNISPORTALEN
Det er gået tilfredsstillende med indtastning af kampene. Kun i ganske få tilfælde er der idømt bøder for
manglende / for sen indtastning.

Der er nu mulighed for i forbindelse med kampe, der ikke bliver spillet at indtaste om der er meldt afbud
eller om der er tale om udeblivelse. Desværre sendes der ikke automatisk besked til TU om dette, så det
vil være dejligt med en besked fra indtasteren.
Det vil også være rart at få besked, hvis en spiller ikke findes (er ”ukendt”). Ofte drejer det sig om en ny
spiller på det pågældende hold. Spilleren kan så søges blandt den pågældende klubs spillere.

TURNERINGSAFVIKLING
Der var igen for mange kampe i sæsonens holdturnering er ikke blevet spillet – afbud eller udeblivelse.
Det blev til 22. En del af dem i de sidste runder, hvor det giver bøde. Ikke engang kassereren kan glæde
sig over dette. Kampene skal gerne spilles. Der er trukket 4 hold fra turneringen i år. De to hold efter 3
mistede kampe. Desuden to hold fra vores højeste række, Fynsserien.
Der har været en enkelt protest – over at turneringsudvalget betragter trukne hold som nedrykkere til
nærmeste lavere række. TUs afgørelse er anket til FBTUs Appeludvalg, hvor den i skrivende stund er til
behandling.

POINTSTÆVNER
Der har i denne sæson igen været en række stævner. Stævnerne er fortsat meget populære med en pæn
stigning i deltagelsen i løbet af sæsonen.
Der skal lyde en stor tak, til de klubber, der har stået for afviklingen af stævnerne og til Michael Demant,
der har lavet det tidskrævende forarbejde samt medvirket ved afviklingen.
MOTIONISTSTÆVNER
Der blev i denne sæson holdt 3 stævner. Alle stævner er afhold hos OB med pæn deltagelse (op mod 50)
fra efterhånden flere klubber.
FM
Fynsmesterskaberne blev i forbindelse med 75 års jubilæet afholdt af FBTU i Odense Idrætshal. Der var
lidt udfordringer i, at vi skulle spille i hal 1 om lørdagen og hal 2 om søndagen. Deltagelsen var rigtig pæn
– tæt på Ulriks mål med 200 deltagere. Måske når vi det til næste år, hvor stævnet igen afvikles i januar
måned.
UDVALGET
Turneringsudvalget har i år bestået af Søren Kromann og undertegnede. Tak, for et fint samarbejde i årets
løb.

På udvalgets vegne
Jens Povl Barkler

